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ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังเข้าสู่การปรับเปล่ียน

โครงสร้างเศรษฐกิจ จาก เร่ืองอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก  (Thailand 3.0) ไปสู่ “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พฒันา โดยมุ่งเน้นท่ีกลุ่ม “อตุสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่ง “อตุสาหกรรมเพลง” 
(Music Industry)เป็นหนึง่ในแขนงของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งท่ีประเทศไทยอตุสาหกรรมเพลง
อยู่ในภาวการณ์ท่ีหดตวั เน่ืองด้วยอิทธิพลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี (Technological 
Determinism) ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัของปรากฏการณ์ดงักล่าว โดยนวัตกรรมการจดัทํา “รายงาน
อนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ” (Official Music Chart) ของประเทศท่ีเป็นผู้ นําทางด้านนี ้
คือ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และเกาหลีใต้ เป็นในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
พฒันาเตบิโตของวงการเพลง แตไ่มป่รากฏวา่มีการใช้นวตักรรมนีใ้นประเทศไทย  

ผู้ วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึง ปัจจัยท่ีเ อือ้ต่อการจัดทํารายงานจัดอันดับเพลงยอดนิยม  
ประจําประเทศไทย โดยศกึษานวตักรรมต้นแบบนีจ้าก 3 ประเทศดงักล่าว ผ่านข้อมลูเอกสาร การ
สมัภาษณ์เชิงลกึบคุลากรจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอตุสาหกรรมเพลงในประเทศไทย รวมถึง
ผู้ เช่ียวชาญด้านอตุสาหกรรมเพลงไทย อตุสาหกรรมเพลงเกาหลี และอตุสาหกรรมเพลงสากล 
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเพลงไทย ชีว้ดัความนิยมของเพลงผ่านรายงานการจดั
อนัดบัเพลงผ่านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) และยอดการรับชมทางยูทิวบ์ 
(YouTube) ของแต่ละค่ายเพลงเท่านัน้  ซึ่งไม่มีหน่วยงานกลางใดทําหน้าท่ีในการจัดทํา
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รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ (แบบรวมทกุคา่ยเพลง) จึงแสดงว่า ไม่เกิดการ
ยอมรับและประยุกต์นวัตกรรมดังกล่าวสําหรับวงการ เพลงในประเทศไทย (Diffusion of 
Innovation) 2) บอ่ยครัง้มีการบิดเบือนข้อมลูอนัดบัความนิยมของเพลงเพ่ือผลประโยชน์ของตน
ผา่นการออกอากาศทางสถานีวิทยภุายในองค์กรของผู้ประกอบการ 3) คา่ยเพลงในประเทศไทยไม่
สามารถรวมตวักนัเพ่ือจดัตัง้สมาคม ในการพดูคยุหรือแก้ไขปัญหาอตุสาหกรรมเพลงของประเทศ
ไทย 4) ขาดบคุคลากรท่ีมีความรู้ท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลงในองค์กรภาครัฐ 5) รัฐไม่มีนโยบาย
เฉพาะในการสนบัสนนุการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมเพลง 6) ไม่มีองค์กรกลางในการรวบรวมข้อมลู
ทางการตลาดท่ีจําเป็นตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม และ 7) พฤติกรรมคนฟังท่ี
ไมส่นบัสนนุการซือ้ขายเพลงแบบถกูลิขสิทธ์ิ  

 
คําสําคัญ: รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ, อุตสาหกรรมเพลง, นวตักรรม
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Nowadays, Thai economy policy has changed its focuses from Thailand 3.0 – 

Industrial and Export to Thailand 4.0 policy – Value-based Economy. The Thailand 4.0 is 
a new vision to foster the economy through creativity, innovation, sciences, 
technologies, research and development in which creative industry is the major 
attention. Regarding music industry, it is one of the cores of creative industry. 
Observably, music industry in Thailand is currently getting trouble and impacted by the 
technological disruption. Specifically, “official music chart” can be the solution to foster 
the industry which has been using for promoting music in The United State, The United 
Kingdom, and South Korea. However, there are no official music chart in Thailand. This 
study attempts to examine the factors to support in organizing Thailand official music 
chart through which the structure of this form of communication innovation from the 
aforementioned countries were reviewed and analyzed. Also, multiple in-depth 
interviews with experts in relevant private and public organizations were conducted. 

 The study found that 1) The popularity of music in Thailand is heavily 
relied on radio play and numbers of viewers on YouTube in which there is no an official 
music chart that can be the representation of the popularity of Thai music as a whole.
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2) Each music business organization creates its own music charts which have often 
manipulated to serve their commercial benefit. Additionally, there are no middle persons 
neither in private or public organizations to responsible for this. This meant that this form 
of communication innovation has not existing in Thailand. 3) There is no an association 
which can be a place for each music business organization to come and work on this 
together. 4) There are no experts who can work on this specific topic in public 
organizations. 5) There is no specific national policy to foster the industry. 6) There is no 
a middle pool or an organization to collect records sales from all music firms which are 
important to identify the popularity of music. 7) Free mentality that is the way to get free 
music from illegal channels is accepting in Thailand. 
 
Keywords: Official Music Chart, Music Industry, Innovation



 
(9) 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจยัสําคญัต่อการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทย” ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจท่ียากท่ีสุดครัง้หนึ่งในชีวิตของผู้ เขียน การตัดสินใจ
ศกึษาวิจยัหวัข้อท่ีไม่เคยมีผู้ ใดเคยศึกษาโดยตรงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศไทย สร้างท้า
ทายและความลําบากในการศึกษาไม่น้อย ใช้ระยะเวลานานกว่า 2 ปี จนในท่ีสดุการศึกษาวิจยั
หวัข้อดงักลา่วก็สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

ขอบพระคณุ อ.ดร.วิเชียร ลทัธิพงศ์พนัธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีแนะแนวทางใน
การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ตัง้แต่แรกเร่ิมจนกระทั่งเสร็จสิ น้  ขอบคุณ รศ.ดร.จิตราภรณ์  
สุทธิวรเศรษฐ์ และ ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
คําแนะนําจากอาจารย์ทัง้สามท่านทําให้ผู้ เขียนเห็นมุมมองในการศึกษาท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
ขอบพระคณุ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร ท่ีให้ความช่วยเหลือด้านการติดตอ่บคุลากรในวงการ
เพลง ทําให้สามารถเก็บข้อมลูได้ครอบคลมุเนือ้หาท่ีต้องการศกึษาได้ครบถ้วน ขอบคณุเจ้าหน้าท่ี
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือตลอดการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้
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พดูคยุแลกเปล่ียนความคิดในเร่ืองอตุสาหกรรมบนัเทิงและหวัข้อท่ีศกึษา ขอบพระคณุคณุแม่และ
ญาติๆ  ท่ีให้กําลงัใจและการสนบัสนนุในชว่งท่ีกําลงัศกึษาตอ่ เป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ เขียนไม่ย่อท้อใน
การศกึษาวิจยั  

ท้ายท่ีสุด ขอบคุณตัวเองท่ีสนุกไปกับการศึกษาหัวข้อท่ีไม่เคยมีใครศึกษา ถึงแม้ว่า
กระบวนการระหว่างทางจะมีข้อจํากัดและความลําบากหลายประการ แต่ในท่ีสุดก็สามารถ
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ฉตัรชยั งามเลิศ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 1.1  ที่มาและความสาํคัญ 
 

อตุสาหกรรมส่ือบนัเทิงไทยเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตามข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าฉบบัท่ี 2 โครงการศกึษาความเหมาะสมการจดัตัง้
นิคมอุตสาหกรรมส่ือบนัเทิง พบว่ามีมูลค่าตลาดมากกว่า 151,558 ล้านบาท ในปี 2555 หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.24 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และมีการ
คาดการณ์อตัราการเติบโตเฉล่ียในปี 2556-2560 ร้อยละ 8.7 มูลคา่ตลาดมากกว่า 229,445 ล้าน
บาท เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย
สงูสดุ 3 อนัดบั ได้แก่อตุสาหกรรมแอนิเมชนั อตุสาหกรรมภาพยนตร์และอตุสาหกรรมเพลง (เรวดี 
แก้วมณี, 2557) 
ในทางกลบักนั แม้วา่อตุสาหกรรมเพลงในประเทศไทยจะมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสงูท่ีสดุเป็น 
3 อันดับแรกของอุตสาหกรรมบันเทิง (เรวดี แก้วมณี , 2557) และมีองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมเพลงในบริบทการทํางานเดียวกบัตา่งประเทศ แตข้่อมลูด้านปรากฏการณ์และความ
เคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมเพลงกลับมีการเผยแพร่สู่แหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน้อย รวมถึงไม่มี
แหล่งข้อมูลหลักแบบสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ ในขณะท่ีต่างประเทศมีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและ
สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูดงักลา่วได้ง่ายผา่นทางอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมลูยอดขาย ข้อมลูยอดเปิด
บนสถานีวิทย ุ(Airplay) หรือแม้กระทัง่ข้อมลูข่าวความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลง ซึ่งมี
การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลไว้โดยองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเพลงอย่างเป็นระเบียบ 
โดยเฉพาะรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศอย่างเป็นทางการ (Official Music 
Chart) อนัเป็นนวตักรรมหนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่ระบบอตุสาหกรรมเพลง 

รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมคือเคร่ืองมือท่ีสามารถบง่ชีถ้ึงวฒันธรรมกระแสนิยม
ของความสําเร็จและการจดัการศิลปินภายในค่าย นอกจากนีข้้อมูลดงักล่าวสามารถนํามาใช้ใน
การพฒันา 
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และวิเคราะห์ถึงความต้องการของกลุ่มผู้ ฟัง รวมไปถึงการเจริญโตของอตุสาหกรรมเพลงของคา่ย
เพลงและอตุสาหกรรมเพลงภายในประเทศได้อีกด้วย  

หากเปรียบเทียบอนัดบัความเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมเพลงทัว่โลกโดยการจดัลําดบั
มลูคา่ทางการตลาดประจําปีจาก International Federation of the Phonographic Industry 
(IFPI) ตัง้แต่ปี 2005 – 2014 สามารถเห็นถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างชดัเจน ในปี 2014 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศท่ีริเร่ิมในการนํา
นวัตกรรมนีม้าใช้ มีส่วนแบ่งและมูลค่าทางการตลาดเพลงโลกเป็นอันดับท่ี 1 กลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัรซึ่งรับนวตักรรมดงักล่าวมาใช้เป็นประเทศถัดมา มีส่วนแบ่งและมูลค่าทางการ
ตลาดเพลงโลกเป็นอนัดบัท่ี 4 

เม่ือมองกลบัมาท่ีอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ ในอดีตเคยมีอนัดบัความเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมเพลงท่ีใกล้เคียงกับประเทศไทยมาโดยตลอด แต่ในปี 2010 รัฐบาลผลักดันและ
สนบัสนนุในการสง่ออกวฒันธรรม โดยเฉพาะในส่วนของอตุสาหกรรมเพลง รัฐบาลได้ส่งเสริมการ
พฒันาระบบการเก็บข้อมูลและสนบัสนุนการจัดตัง้รายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศอยา่งเป็นทางการ ภายใต้ช่ือ “กาอน ชาร์ต” (Gaon Chart) จนประเทศเกาหลีใต้ก้าวขึน้มา
เป็นอนัดบัท่ี 21 ของตลาดเพลงโลก และในปี 2013 อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่การ
เป็น 1 ใน 10 ประเทศท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดอตุสาหกรรมเพลงสงูสดุในโลกอยา่งเป็นทางการ  

ในขณะท่ีประเทศไทย มลูคา่ทางการตลาดของอตุสาหกรรมเพลงมีทิศทางท่ีลดลงเร่ือย ๆ 
และในปี 2011 เป็นต้นมา International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) มี
การเปิดเผยอนัดบัและมลูคา่ส่วนแบง่ทางการตลาดเพียง 20 อนัดบัเท่านัน้ โดยประเทศไทยไม่ติด
อนัดบั ดงัตารางท่ี 1.1 (Recording Industry Association of Japan, 2015) 
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ตารางท่ี 1.1  ตารางแสดงผลอนัดบัสว่นแบง่ทางการตลาดและมลูคา่ทางการตลาดของอตุสาหกรรมเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งท่ีมา: The Recording Industry Association of Japan (2006-2015). 

ประเทศ อันดับและมูลค่าทางการตลาด (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

สหรัฐอเมริกา อนัดบั 1 
(4,898.3) 

อนัดบั 1 
(4,473.5) 

อนัดบั 1 
(4,481.8) 

อนัดบั 1 
(4,372.9) 

อนัดบั 2 
(3,635.2) 

อนัดบั 1 
(4,562) 

อนัดบั 1 
(5,977.4) 

อนัดบั 1 
(7,985.6) 

อนัดบั 1 
(9,651.4) 

อนัดบั 1 
(11,195) 

กลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจักร 

อนัดบั 4  
(1,334.6) 

อนัดบั 4 
(1,303.5) 

อนัดบั 3 
(1,325.8) 

อนัดบั 4 
(1,433.7) 

อนัดบั 4 
(1,388.1) 

อนัดบั 4 
(1,730.5) 

อนัดบั 4 
(2,274.9) 

อนัดบั 3 
(2,269.4) 

อนัดบั 3 
(3,051.1) 

อนัดบั 3  
(3,330.4) 

เกาหลีใต้ อนัดบั 8 
(265.8) 

อนัดบั 10 
(211.3) 

อนัดบั 11 
(187.5) 

อนัดบั 11 
(199.5) 

อนัดบั 21 
(116.9) 

อนัดบั 24 
(93.3) 

อนัดบั 26 
(118.4) 

อนัดบั 30 
(80.7) 

อนัดบั 29 
(80.7) 

อนัดบั 29 
(111.1) 

ไทย - 
 

อนัดบั 32 
(39.2) 

อนัดบั 32 
(49.8) 

อนัดบั 29 
(92.7) 

อนัดบั 32 
(65.4) 

อนัดบั 30 
(72.1) 

อนัดบั 32 
(106.3) 

3 
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แม้ว่ารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีวัดความนิยมของเพลงเพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเพลง แต่วิวฒันาการ
ของเทคโนโลยีในการฟังเพลงไมไ่ด้หยดุอยู่ท่ีวิทยหุรือส่ือวสัดบุนัทึกเสียงอีกตอ่ไป มีเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาเป็นทางเลือกในการบริโภคเพลง เช่น การซือ้ขายไฟล์เพลงในรูปแบบดิจิทัลอย่างถูก
กฎหมายผ่านไอทูนส์ สโตร์  (iTunes Store) , การฟังเพลงออนไลน์ผ่านระบบสตรีมมิ่ง 
(Streaming) และการฟังเพลงพร้อมกับรับชมมิวสิควิดีโอผ่านยูทิวบ์ (YouTube) เป็นต้น 
(Recording Industry Association of Japan, 2007)  

จากวิวัฒนาการดงักล่าว นกัวิเคราะห์และบุคลากรจากค่ายเพลงเห็นว่ารายงานการจัด
อนัดบัเพลงยอดนิยมอาจจะไมไ่ด้เป็นตวัวดัความสําเร็จของเพลงอีกตอ่ เน่ืองจากความสําเร็จไม่ได้
วัดจากยอดขายและยอดเพลงท่ีถูกเปิดบนสถานีวิทยุเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่า
ผู้บริโภคยงัคงสนใจรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม และรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
ก็ยงัคงมีความสําคญัตอ่อตุสาหกรรมเพลงในเร่ืองของการกระตุ้นความสนใจและการซือ้เพลงของ
ผู้คน  

White (2012) ผู้ก่อตัง้เว็บไซต์วิเคราะห์เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลง NextBigSound.com 

ได้กล่าวว่าความสําเร็จของเพลงไม่ได้ขึน้อยู่กับยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Airplay) หรือ
ยอดขายอย่างเดียวอีกต่อไป แต่รวมถึงยอดท่ีเกิดในระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่าคน
ทัว่ไปในตอนนีจ้ะมีความรู้เก่ียวกบัศลิปินบนรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมไม่เท่าในอดีต แต่
รายช่ือของศิลปินท่ีประสบความสําเร็จ (บนรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม) ก็ยังส่งผลต่อ
ความสนใจและการซือ้ของผู้คนอยู ่ 

ในขณะท่ี Ayers (2012) Director of Digital Services ของคา่ยเพลง Sony Music UK 
กล่าวว่าท่ีประเทศอังกฤษยังวัดความนิยมของเพลงต่างๆ จากยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
(Airplay) ยงัมีอีกหลายวิธีท่ีจะทําให้เพลงสามารถประสบความสําเร็จได้โดยไม่ผ่านช่องการเปิด
บนสถานีวิทย ุแตลํ่าดบัจากรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมก็ยงัมีความสําคญั คา่ยเพลงยงัคง
ติดตามความเคล่ือนไหวของอันดบัเพลงต่างๆ บนรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม แม้ว่า
รายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมจะดไูม่ค่อยมีความสําคญัต่อกลุ่มผู้ ฟังขาจร แต่กลุ่มผู้ ฟัง
ดงักลา่วก็ยงัตดิตามและเลือกฟังเพลงจากรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  

จากกรณีดงักลา่วทําให้องค์กรท่ีทําหน้าท่ีในการจดัทํารายงานอนัดบัเพลงฮิตยอดนิยม ได้
มีการปรับระบบการคํานวณคะแนนของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมให้เข้ากับพฤติกรรม
การฟังเพลงของผู้บริโภคและนวตักรรมในการฟังเพลง เพ่ือทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
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มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เช่นคิดคะแนนโดยแบ่งเป็นอตัราส่วนจากยอดสตรีมมิ่ง (Streaming) 
ยอดการชมยูทิวบ์ (YouTube) (Nailler9, 2014; Mzimba, 2015) หรือมีการเปล่ียนอตัราส่วน
คะแนนในด้านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) ยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Airplay) 
และสตรีมมิ่ง (Streaming) ในแตล่ะสปัดาห์เป็นต้น (Trust, 2013)  

ในขณะท่ีความสําคญัของรายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยมของเกาหลีใต้มีลักษณะ
เดียวกนักบัประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษในปัจจบุนั คือเป็นส่ือกลางในการรายงานผล
ความนิยมของเพลง และเก็บข้อมูลการขายในลกัษณะท่ีคล้ายกบัประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจกัรในปัจจุบนั แต่อีกหนึ่งความสําคญัของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยม Gaon Music Chart คือการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกวฒันธรรมเกาหลี (Korean Wave 
หรือ Hallyu) (สรัุสวดี ดีเจริญ, 2557) 

จากข้อมลูข้างต้น สงัเกตได้ว่าการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมมีการพฒันา
ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการฟังเพลง ซึ่งทําให้นวัตกรรมดงักล่าวยงัคงเป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารและพฒันาอุตสาหกรรมเพลงของแต่ละประเทศ ในการสร้างความนิยมในวฒันธรรมของ
ตนเองผา่นบริบทความบนัเทิงของเพลงได้เป็นอยา่งดี 

หากมองกลับมาในประเทศไทย นิติเทพ คณูคํา้ (2559) อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร 
I.S. Song Hits นิตยสารเก่ียวกับแวดวงดนตรียุคบุกเบิก นักจัดรายการวิทยุ และนักติดตาม
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับประวตัิการจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมในอดีตวา่ ประเทศไทยเคยมีการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมผ่านทาง
รายการโทรทศัน์ช่ือรายการ มิวสิค อวอร์ด โดยหม่อมราชวงศ์รุจยาภา อาภากร แตไ่ม่ได้รับความ
ร่วมมือจากคา่ยเพลง และยกเลิกการจดัทําไปในท่ีสดุ มีการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมของสถานีวิทยุต่างๆ รวมถึงรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของคา่ยเพลงเพ่ือใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ แต่ยังไม่เคยมีรายงานการจดัอันดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ   

ในขณะท่ีปัจจุบนั รัฐบาลมีแผนนโยบายในการพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ท่ี
ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” โดยเปล่ียน
แนวคิดการการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา โดยแบง่กลุ่มอตุสาหกรรม
และเทคโนโลยีออกเป็น 5 กลุม่ หนึง่ในนัน้คือกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการท่ี
มีมลูคา่สงู (Creative, Culture & High Value Services) ซึ่งรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
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ประจําประเทศถือเป็นนวตักรรมท่ีมีส่วนในการพฒันาอุตสาหกรรมเพลง สอดคล้องกับนโยบาย
การพฒันาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” 

จากสาเหตดุงักลา่ว ทําให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาโครงสร้างรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมของตา่งประเทศ ศกึษาถึงสาเหตท่ีุทําให้ประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมประจําประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และศกึษาแนวโน้มในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต 
 
1.2  ปัญหานําวิจัย 
 

1.2.1  ลักษณะโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะท่ีเหมือนหรือ
แตกตา่งกนัอยา่งไร มีองค์กรใดบ้างท่ีสนบัสนนุในการจดัทํา  

1.2.2  องค์กรใดในประเทศไทยท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกนักบัประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 

1.2.3  ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศได้ในปัจจุบนั และแนวโน้มในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมประจําประเทศไทยในอนาคต 
 
 1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1.3.1  เพ่ือทราบถึงโครงสร้างการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรท่ีสนบัสนนุในการ
จดัทํา 

1.3.2  เพ่ือทราบถึงองค์กรในประเทศไทยท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกนักบัองค์กรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 

1.3.3  เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีสง่ผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจบุนั และทราบถึงแนวโน้มในการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการจดัทํารายงานการจัดอนัดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการจดัทํารายงานอนัดบัเพลงยอดนิยม
และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการศกึษาประเทศท่ีเป็นผู้ นําของนวตักรรมรายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศเกาหลีใต้ 

 
1.4.2  ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 

  1.4.2.1  กลุ่มตวัอย่างต่างประเทศ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับรายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร ประเทศเกาหลีใต้ รวม 3
ประเทศ  
  1.4.2.2  กลุ่มตวัอย่างภายในประเทศ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานการจดัทํา
อนัดบัเพลงยอดนิยม  บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวม 13 คน 
 

1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยัตัง้แตว่นัท่ี 20 ธันวาคม 2559 
– 30 เมษายน 2560 
 
 1.4.4  ขอบเขตวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมลูจากตา่งประเทศโดยใช้วิธี
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และเก็บรวบรวมข้อมูลภายในประเทศโดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลกึ (In-Depth Interview) 
 

1.4.5  ขอบเขตตัวแปรการวิจัย  
  1.4.5.1  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ นวตักรรมการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยม 
  1.4.5.2  ตวัแปรตาม ได้แก่ ปัจจยัในการจดัทําและความสําคญัของรายงานการ
จดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1  ทราบถึงความพร้อมในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในประเทศ
ไทยผ่านการศึกษาเปรียบเทียบจากบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราช
อาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 

1.5.2  ทราบถึงความสําคญัของรายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยมต่ออุตสาหกรรม 
เพลงประเทศไทยและระบบเศรษฐกิจไทย 

1.5.3 เพ่ือให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงประเทศไทยและระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีความตระหนกัในการส่งเสริมการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 
นําไปสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมเพลง 

 
1.6  นิยามคาํศัพท์ 
 

1.6.1  รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ (Official Music Chart) 
หรือ “ชาร์ตเพลง” หมายถึงรายงานท่ีแสดงถึงความนิยม (Popularity) ของเพลงภายในประเทศ
ในชว่งระยะเวลาหนึง่ โดยมีการเผยแพร่สูส่าธารณะอยา่งเป็นทางการ เกิดขึน้จากกระบวนการเก็บ
ข้อมลูทางการตลาดประเภทตา่งๆ และนําข้อมลูดงักลา่วประมวลผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดขึน้ 

 
 1.6.2  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) หมายถึงกิจกรรมอนัเกิดจาก
ความสร้างสรรค์ ทกัษะ ความสามารถ และมีศกัยภาพในการสร้างเม็ดเงินและอาชีพผ่านยคุสมยั 
และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 

1.6.3  ปัจจัย (Factor) ในการวิจยันี ้“ปัจจยั” หมายถึงองค์ประกอบท่ีจําเป็นและส่งผล
กระทบตอ่การจดัทํารายงานจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  

 
 1.6.4   การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) หมายถึง การแพร่ 
กระจายแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ผ่านช่องทางการส่ือสารในระบบสงัคมสู่สงัคม โดยมุ่งหวงัท่ีจะ
ให้สมาชิกในสงัคมยอมรับความคดิหรือนวตักรรมร่วมกนั (Rogers, 2003) 
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1.6.5  อุตสาหกรรมเพลง (Music industry) และ เพลง (Songs) ในงานวิจยันีห้มายถึง
อตุสาหกรรมเก่ียวกบัดนตรีประเภทมีเนือ้ร้อง มีศลิปินขบัร้อง หรือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างเสียงร้องขึน้มา โดยในงานวิจยัฉบบันีใ้ช้คําว่า “เพลง” (Songs) ในการอธิบายดนตรีประเภท
ดงักล่าว ไม่นบัรวมถึงดนตรีประกอบ (Background Music) ดนตรีบรรเลง (Score) เสียงประกอบ 
(Sound Effect) ท่ีไมมี่ผู้ขบัร้อง  
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม (Music chart) ถือเป็นนวตักรรมท่ีมีการนํามาใช้ใน
การส่งเสริมอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทดนตรีในการผลกัดนัเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเอกลกัษณ์ในการ
นํานวตักรรมดงักลา่วมาใช้ สําหรับในประเทศไทยมีการดําเนินการเตรียมนํานวัตกรรมดงักล่าวมา
ใช้ โดยนิตยสาร Billboard Thailand 

วิทยานิพนธ์นีจ้ึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศ  (Official Music Chart) ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร 
และประเทศเกาหลีใต้ และนําปัจจัยดงักล่าวมาศึกษาปัจจัยในการจดัทํารายงานการจัดอันดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย ในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 
และ การแพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of Innovations) 

เพ่ือให้การศึกษาบรรลผุล ผู้วิจยัจึงกําหนดขอบเขตการวิจยัในการวิเคราะห์และอภิปราย
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องผา่นแนวคดิและทฤษฎีดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  (Music Chart) และ 
                   การบริหารจดัการของคา่ยเพลง (Music Management) โดยอิงรายงานการจดัอนัดบั 
                   เพลงยอดนิยม 

2.2  ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนด (Communication Technological Determinism   
                   Theory)  

2.3  แนวคดิเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
2.4  แนวคดิเก่ียวกบัวฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture)  
2.5  แผนพฒันาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) 
2.6  ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of Innovation) 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม (Music 
Chart) 

 
Anderson, Dubber, และJames (2013) นิยามความหมายของรายงานการจดัอนัดบั

เพลงยอดนิยม (Music Chart) ว่า “รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมคือรายช่ือเพลงและอลับัม้
ในประเทศนัน้ๆ ท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลด้านยอดขาย ด้านการเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุ และด้าน
อ่ืนๆ ขึน้อยู่กับวิธีท่ีแต่ละประเทศใช้ในการเก็บข้อมูล รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมมกัถูก
นํามาใช้อ้างอิงในการจดัรายการวิทยุหรือการอ้างอิงความสําเร็จของศิลปินในนิตยสาร รายงาน
การจดัอนัดบันีเ้ป็นแหลง่ข้อมลูขนาดใหญ่ให้กบัคา่ยเพลงชัน้นําและคา่ยอิสระ เพ่ือนํามาใช้พฒันา
กลยทุธ์ทางการตลาดของศลิปินภายในคา่ย”  

Allen (2015) นกัเขียนด้านโทรทศัน์และวิทย ุได้นิยามความหมายไว้ว่า “รายงานการจดั
อันดบัเพลงยอดนิยม คือการลําดบัอันดับของเพลงโดยอิงข้อมูลจากองค์กรท่ีทําหน้าท่ีจัดเก็บ
ข้อมลูด้านยอดขายแตล่ะสปัดาห์และด้านการเผยแพร่สถานีวิทยุ” 

จากคํานิยามดงักล่าวสรุปได้ว่า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม หมายถึงการจัด
อนัดบัรายช่ือเพลงยอดนิยมโดยอิงข้อมูลด้านยอดขาย ด้านการเผยแพร่บนสถานีวิทยุ และด้าน
อ่ืนๆ ขึน้อยูก่บัวิธีการเก็บข้อมลูของประเทศนัน้ๆ 
 

2.1.1  แนวคิดการจัดทาํรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในต่างประเทศ 
2.1.1.1  แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
   แนวคิดเร่ืองการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเกิดขึน้ครัง้แรกท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1936 โดยนิตยสาร Billboard จดัทําขึน้เพ่ือวดักระแสความนิยมของ
เพลงของมวลชน ในชว่งแรก รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมนําข้อมลูมาจากการเผยแพร่ผ่าน
ทางสถานีวิทย ุ(Airplay) ก่อนท่ีจะได้รับความร่วมมือจาก Nielsen Broadcast Data Systems 
และ Nielsen Soundscan บริษัทจดัเก็บข้อมลูทางสถิตทิางด้านโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง ใน
ปี 1988 และ ปี 1991 ตามลําดบั ทําให้สามารถนําข้อมูลการเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุและ
ยอดขายของเพลงในรูปแบบวัสดุบันทึกเสียง (Physical Sales) มายืนยันความถูกต้องของ
กระบวนการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ (Billboard, 2006) 
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  ปัจจุบนั รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ช่ือว่า 
Billboard โดย Billboard มีการปรับเปล่ียนการใช้ข้อมูลในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการฟังเพลง ยกเลิกการใช้ข้อมูลยอดขายของเพลงใน
รูปแบบวัสดุบันทึกเสียงท่ีไม่ได้รับความนิยม และนําข้อมูลยอดขายในรูปแบบดิจิทัล  (Digital 
Sales) และการเผยแพร่ข้อมลูทางมลัตมีิเดียโดยไม่บนัทึกไฟล์ลงบนอปุกรณ์ท่ีใช้ในการรับชม หรือ
สตรีมมิ่ง (Streaming) มาใช้ในการประมวลผลการจัดอันดับร่วมกับข้อมูลการออกอากาศทาง
สถานีวิทย ุ(Radio Airplay) โดยมีอตัราส่วนการใช้ข้อมูลดงักล่าวในการประมวลผลไม่เท่ากันใน
แต่ละสัปดาห์ ใช้ข้อมูลการออกอากาศสถานีวิทยุ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลยอดขายในรูปแบบ
ดิจิทลั 35-45 เปอร์เซ็นต์ และข้อมูล Streaming 20-30 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนัน้เผยแพร่รายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมรายสัปดาห์จํานวน 100 เพลง ทุกวันอังคาร ผ่านทางนิตยสาร 
Billboard และเว็บไซต์ www.billboard.com  (Trust, 2013) 

2.1.1.2  แนวคิดการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในกลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
  แนวคิดเร่ืองการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของกลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัรเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1952 โดย Percy Dickins ผู้ ร่วมก่อตัง้นิตยสาร
เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลง New Musical Express (NME) โดยแนวความคิดเร่ิมต้นของ Dickins 
มีความแตกต่างจาก Billboard คือ Dickins ต้องการดึงดดูนกัโฆษณาในวงการเพลง ในการลง
โฆษณากับนิตยสาร NME โดยการจัดทํารายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยมครัง้แรก Dickins 
เก็บข้อมลูจากร้านค้าวสัดบุนัทึกเสียงท่ี Dickins รู้จกัทุกสปัดาห์ผ่านการโทรศพัท์ ภายหลงัได้รับ
การสนับสนุนจากบรรษัทแพร่ภาพและกระจายเสียงอังกฤษ หรือ British Broadcasting 
Corporation (BBC) และ Record Retailer หนงัสือพิมพ์เก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลงในการก่อตัง้ 
British Market Research Bureau (BMRB) เพ่ือรวบรวมข้อมลูทางสถิติทางด้านยอดขายและการ
เผยแพร่ผ่านสถานทีวิทยุอย่างเป็นทางการ และถือว่าเป็นรายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม
อย่างเป็นทางการครัง้แรกในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร (Official Charts, History of the 
Official Charts, 2016) 
  ปัจจบุนั รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร
ใช้ช่ืออย่างเป็นทางการว่า Official Chart และได้รับการสนบัสนนุข้อมลูทางด้านยอดขายส่ือเพลง
ประเภทต่างจากบริษัทวิจัยข้อมูลทางการตลาด Millward Brown โดยเก็บข้อมูลยอดขาย
ภายในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือเท่านัน้ ไม่รวมยอดขายภายในประเทศเวลส์และ
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สกอตแลนด์ ใช้ข้อมลูยอดขายในรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) ยอดขายแผ่นบนัทึกเสียงแบบซีดี
และไวนิล (Physical Sales) และยอด Streaming (Streaming) โดยไม่เปิดเผยอตัราส่วนการใช้
ข้อมลูดงักลา่วในการประมวลผล มีการเผยแพร่การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมรายสปัดาห์ 100 เพลง 
ทกุวนัพฤหสับดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.officialcharts.com (Official Charts, How we built our 
database, 2016) 

2.1.1.3  แนวคิดการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในประเทศเกาหลี
ใต้ 

แนวคิดเร่ืองการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้
เกิดขึน้ครัง้แรกภายใต้นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเผยแพร่วฒันธรรม  โดย
กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว Ministry of Culture, Sports and Tourism ได้
วางรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้ด้วยการจัดทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ช่ือ Gaon Music Chart ในปี 2010 เพ่ือสร้างความเป็น
ระบบอตุสาหกรรมเพลงในประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูทางด้านเพลงท่ีน่าเช่ือถือ โดย
มีแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลในการจดัทําท่ีแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัร คือมุ้งเน้นไปท่ีการซือ้ขายมากกวา่การเผยแพร่ผา่นทางสถานีวิทย ุ(Han, 2010) 
  ปัจจุบนั ประเทศเกาหลีใต้มีการรายงานผลโดยใช้ข้อมูลด้านยอดขายเพลงใน
รูปแบบดิจิทลั (Digital Sales)  สตรีมมิ่ง (Streaming) และเพลงประกอบฉาก (Background 
Music) ในการประมวลผลการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม โดยไม่เปิดเผยอัตราส่วนการใช้ข้อมูล
ดงักล่าวในการประมวลผล การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมรายสปัดาห์ 100 เพลง ทุกวนัพฤหสับดี 
ผา่นทางเว็บไซต์ www.gaonchart.co.kr (Korea Music Content Industry Association, 2016) 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปแนวคดิในการเร่ิมต้นจดัทําอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 
 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร เกาหลีใต้ 
ผู้ริเร่ิมแนวคิด - นิตยสาร Billboard - Percy Dickins แหง่นิตยสาร NME - รัฐบาลเกาหลใีต้ 

ปีที่ ริเร่ิม - 1936 - 1952 - 2010 
จุดประสงค์

แรกเร่ิม 
- วดัความนิยมของเพลงในช่วงเวลา
ที่กําหนด 

- ดงึดดูนกัโฆษณาในวงการเพลง ในการลง
โฆษณากบันิตยสาร NME 

- เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเผยแพร่
วฒันธรรม   
- สร้างความเป็นระบบให้กบัอตุสาหกรรม 
- สร้างแหลง่ข้อมลูที่นา่เช่ือถือ 

องค์กรที่
สนับสนุนการ

จัดตัง้ 

- Nielsen Broadcast Data 
Systems 
- Nielsen Soundscan 

- British Market Research Bureau 
(BMRB) (ภายใต้การร่วมมือระหวา่งBritish 
Broadcasting Corporation (BBC) และ 
Record Retailer) 

- Korea Music Content Industry Association (ภายใต้
การสนบัสนนุของกระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการ
ทอ่งเที่ยว) 

ข้อมูลที่ มุ่งเน้น - ข้อมลูการซือ้ขายวสัดบุนัทกึเสยีง 
- ข้อมลูการเผยแพร่ผา่นทางสถานี
วิทย ุ

- ข้อมลูการซือ้ขายวสัดบุนัทกึเสยีง - ข้อมลูการซือ้ขายรูปแบบดิจิทลั 
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2.1.1.4  การบริหารจัดการศิลปินโดยอิงรายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยม  
(Artist Management) 

Anderson และคณะ (2013) กล่าวว่า รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมเป็น
แหลง่ข้อมลูทางการตลาดท่ีสําคญั เป็นตวัชีว้ดัความประสบความสําเร็จของศิลปิน ข้อมลูดงักล่าว
ถูกนํามาใช้โดยค่ายเพลง, ผู้จัดการศิลปิน, ผู้ จดัการแสดงสด, ร้านค้า และตวัแทนจัดจําหน่าย 
ไมใ่ชแ่คเ่พียงในแง่ของการขาย แตจ่ะวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 
เพ่ือวางแผนลําดบัขัน้ตอนในการทําการตลาดศิลปินเพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง วิเคราะห์
ถึงการจัดกลยุทธ์ทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ศิลปิน และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการ
เจรจาต่อรองกับตวัแทนจัดจําหน่ายในการเลือกตลาดวางขาย การท่ีศิลปินทําอนัดบัได้ไม่ดีบน
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมอาจนําไปสู่การลดเงินทนุในการประชาสมัพนัธ์ ลดเงินทนุใน
การผลิตผลงาน ปรับเปล่ียนแนวทางในการทําเพลง รวมถึงอาจถกูยกเลิกสญัญากบัคา่ยเพลง   
 
2.2  ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกาํหนด (Technological Determinism Theory)  
 

2.2.1  เทคโนโลยี (Technology) 
 Schatzberg (2006) ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่าเทคโนโลยีว่า “ในคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 ความหมายของคําว่าเทคโนโลยี (Technology) ได้รับมาจากคําว่า Technologia จากภาษา
ละตินสมยัใหม่ โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างคําว่า Logos ท่ีหมายถึงวาทกรรม และคําว่า 
Tekhne ท่ีหมายถึงทกัษะหรือศิลปะ Technologia มีความหมาย 3 ความหมายคือ 1.ศิลปะทาง
ภาษา 2.การบรรยายหรือพรรณนาทางศลิปะ และ 3.ศพัท์เฉพาะทางด้านศิลปะโดยทัว่ไป ทัง้วิจิตร
ศิลป์และกลศิลป์ ก่อนท่ีจะมีการตีความไปถึงการประดิษฐ์ อุตสาหกรรม ศิลปะ เคร่ืองจกัร และ
วิทยาศาสตร์” 
 Stratton & Mannix (2005) ได้ให้คํานิยามคําว่าเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีคือผลิตภณัฑ์ท่ี
มนษุย์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทัง้ภายในและภายนอก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการหาหนทาง
ท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดียิ่งขึน้ คือหวัใจหลกัท่ีมีอิทธิพลในการขบัเคล่ือนสงัคม” 
 จากความหมายและคํานิยามดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีหมายถึง “เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ เป็นหัวใจหลักในการขับเคล่ือนสังคม โดย
เคร่ืองมือดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเป็นเพียงเคร่ืองจักร แต่ อาจหมายรวมถึงการประดิษฐ์ 
อตุสาหกรรม ศลิปะ และวิทยาศาสตร์ด้วย เป็นต้น”  
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2.2.2  เทคโนโลยีเป็นตัวกาํหนด (Technological Determinism Theory) 
McLuhan (อ้างถึงใน วิมลวรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์, และชาญ เดชอศัวนง, 

2554) นกัปรัชญาด้านทฤษฎีการส่ือสาร มีความเช่ือว่าเทคโนโลยีและการส่ือสารสามารถส่งผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมได้ โดยมีแนวคดิหลกัๆ 3 แนวคดิคือ 

1)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารช่วยทําให้ประสบการณ์ของมนุษย์สามารถแผ่
ขยายกว้างออกไปถึงส่ือทุกประเภท คือการขยายประสบการณ์ของมนุษย์โดยเฉพาะส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทําให้คนจํานวนมากสามารถรับรู้สารจากท่ีไหนก็ได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
หรือเรียกวา่ “หมูบ้่านโลก” (Global Village)  
  2) ส่ือคือสาร (Medium is the Message) การส่งข้อความใดไม่สําคญัเท่ากบัการส่ง
ข้อความผ่านส่ือประเภทใด การเปล่ียนส่ือสามารถสร้างผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ประสบการณ์ตา่งๆ ในสงัคม 

3) นวัตกรรมของส่ือหรือเทคโนโลยีและการส่ือสาร (Media Innovation) หมายถึง 
นวัตกรรมสามารถขับเคล่ือนให้สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจํากัดเร่ือง
ระยะทางหรือเวลา 
จากแนวคิดดังกล่าวส่งผลถึงประเด็นสําคัญของทฤษฎี เทคโนโลยีเป็นตัวกําหนดว่า ส่ือเป็น
เคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสุดในการกําหนดการส่ือสารและชีนํ้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม และ
วิวฒันาการของส่ือหรือเทคโนโลยีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสงัคม  

McQuail (2010) ได้สรุปถึงทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนดว่า ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็น
ตวักําหนดอธิบายถึงการเช่ือมโยงกนัระหว่างศกัยภาพของเทคโนโลยีและการส่ือสารในยคุนัน้ๆ ท่ี
เช่ือมโยงกบัโครงสร้างของกลุม่สงัคม โดยมีคณุลกัษณะเดน่ๆ 4 ลกัษณะได้แก่ 

1)  เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนสงัคม 
2)  เทคโนโลยีแตล่ะชนิดมีความเหมาะสมตอ่รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หาและลกัษณะการ

ใช้งานท่ีแตกตา่งกนั 
3)  องค์ประกอบของนวตักรรมในเทคโนโลยีการส่ือสารสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชีนํ้า

และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคม 
4)  การพฒันาเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารก่อให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม 
McDonald (อ้างถึงใน Hirst, M., 2012, p.1) ได้ยกตวัอย่างเก่ียวกบัวิวฒันาการของส่ือท่ี

สง่ผลกระทบตอ่สงัคมวา่ “นบัตัง้แตอิ่นเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและแพร่หลายในทกุส่วนในพืน้ท่ีท่ี
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ประชากรไม่ได้มีความยากจนมากเกินไป ผู้คนท่ีใช้ส่ือดิจิทัลยังคงเช่ือในพลังในการขับเคล่ือน
สงัคมใดๆ ก็ตามของประชากรในชมุชนออนไลน์ และรับส่ือสงัคม (Social Media) เข้ามาเป็นหนึ่ง
ในการปฏิวตัเิทคโนโลยี” 

Lash (อ้างถึงใน Flew, 2008, p.65) ได้กล่าวถึงบทบาทท่ีสําคญัขอเทคโนโลยีต่อการ
ขบัเคล่ือนสงัคมว่า “ทฤษฎีส่ือไม่อาจจะสมบรูณ์ได้หากขาดการกระจายเผยแพร่ข้อมลูผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต การเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมวฒันธรรม ท่ีกล่าวมา
ทัง้หมดหลอ่หลอมให้เกิดสงัคมและสร้างวฒันธรรมของสงัคมส่ือและวฒันธรรมส่ือ” 

Wyatt (2008) ได้อธิบายถึงทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนดเพิ่มเติมว่า “หนึ่งในความคิดท่ี
นําไปสูค่วามเข้าใจท่ีผิดของทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนดคือ “ความเจริญก่อให้เกิดวิวฒันาการ
ทางเทคโนโลยี” ความเจริญอาจก่อให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี แต่การพฒันาเทคโนโลยีอาจจะ
สําเร็จหรือไมก็่ได้ ดงัท่ีเห็นได้จากประวตัิศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ในการเปล่ียนแปลงบางครัง้อาจ
มีขัน้ตอนท่ีธรรมดาบางครัง้จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางสงัคมเข้ามาช่วย แตเ่ราก็ไม่สามารถหลอก
ตวัเองได้ว่าวิวฒันาการของเทคโนโลยีเป็นตวัเลือกท่ีน่าสนใจสําหรับการสร้างระบบขึ น้มา” และ
แบง่รูปแบบของเทคโนโลยีเป็นตวักําหนดออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1)  Justificatory Technological Determinism Theory เป็นรูปแบบท่ีสามารถตอบสนอง
และรู้สกึถึงผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จากเทคโนโลยีได้โดยอตัโนมตั ิ 

2)  Descriptive Technological Determinism Theory เป็นรูปแบบการตอ่ต้านเทคโนโลยี 
แตส่ามารถระลกึได้เม่ือเห็นผลกระทบและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัคนอ่ืน 

3)  Methodological Technological Determinism Theory เป็นรูปแบบท่ีเข้าใจถึง
เทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบถึงเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช้เพ่ือวิ เคราะห์สงัคมและ
องค์กรได้ 

4)  Normative Technological Determinism Theory เป็นรูปแบบท่ีเทคโนโลยีเติบโตเกิน
กวา่ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามการควบคมุทางสงัคม 
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
 

2.3.1  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
Franken (1994) ให้คํานิยามของความคิดสร้างสรรค์ว่า “การสร้างหรือการตระหนักถึง

แนวความคดิ สิ่งแปลกใหม ่หรือความเป็นไปได้ท่ีนํามาใช้ในการแก้ปัญหา การส่ือสาร หรือใช้เพ่ือ 
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บนัเทิงตนเองและผู้ อ่ืน” 

Naiman (2016) ผู้ก่อตัง้บริษัท Creativity at Work บริษัทให้คําแนะนําเร่ืองการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสําหรับองค์กร ได้ให้ความหมายคําว่าความคิดสร้างสรรค์ว่า 
“การกระทําท่ีทําให้แนวคดิจากจินตนาการและแนวคดิใหม่ๆ  กลายเป็นจริง” 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการใช้จินตนาการและ
ความคดิในการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้จริง 
 
 2.3.2  การจาํแนกความคิดสร้างสรรค์ 
 องค์การสหประชาชาติ (The United Nation) ได้จําแนกความคิดสร้างสรรค์ในระบบ
เศรษฐกิจออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ (The United Nation, 2010) 
  1)  ความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Artistic Creativity) คือการจินตนาการเพ่ือ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และการตีความสิ่งต่างๆในรูปแบบวรรณกรรม บรรยายความรู้สึกผ่าน
ตวัอกัษร เสียง และภาพ 
  2)  ความคดิสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) คือการตัง้ข้อสนันิ
ฐานและข้อสงสยัเพ่ือทดลองและสร้างวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  
  3)  ความคิดสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Creativity) คือกระบวนการ
พลวัตท่ีนําไปสู่นวัตกรรมในเทคโนโลยี ธุ รกิจ การตลาดและอ่ืนๆ เ ช่ือมโยงไปการเพิ่ม
ความสามารถการแขง่ขนัในระบบเศรษฐกิจ 
 โดยความคิดสร้างสรรค์ทัง้สามกลุ่มมีความเก่ียวข้องความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยี 
(Technological Creativity) เพ่ือจํากดัหรือขยายขอบเขต และเช่ือมโยงแตค่วามคิดสร้างสรรค์แต่
ละรูปแบบเข้าด้วยกนัตาม 
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ภาพท่ี 2.1  แบบจําลองความเช่ือมโยงระหวา่งความคดิสร้างสรรค์รูปแบบตา่งๆ  
แหล่งท่ีมา: The United Nation (2010). 
 

ความคิดสร้างสรรค์สามารถนําไปสู่กระบวนทางสังคมได้ อย่างไรก็ตามหากมองจาก
มุมมองของระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์บ่งบอกได้
ชดัเจนว่าความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใดท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ กรณี
ดงักล่าวไม่เพียงท่ีจะต้องประมาณการผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ แต่ยงัต้อง
ประมาณการถึงทรัพยากร 4 รูปแบบอนัได้แก่ ทรัพยากรทางสงัคม ทรัพยากรวฒันธรรม ทรัพยากร
มนษุย์ และทรัพยากรโครงสร้างหรือขนบธรรมเนียม หรือท่ีเรียกว่ากรอบแนวคิดแบบ  5Cs ตาม
แบบจําลองท่ี 2.2 (The United Nation, 2010)  
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ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองกรอบความคดิ 5Cs   
แหล่งท่ีมา: The United Nation (2010). 
 

 ในปัจจบุนั แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมได้ขยายจากความเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ไปสู่
สุนทรียภาพหรือการเปล่ียนแปลงทางศิลปะ (Soft innovation)  ปัจจุบนัการศึกษานวตักรรม
ดงักล่าวควบคู่กับนวตักรรมทางเทคโนโลยีมีสูงมากขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพลง หนงัสือ
ศลิปะ แฟชัน่ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม มุ้งเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์หรือการบริการ มากกว่ากระบวนการ
ผลิต (The United Nation, 2010) 
 

2.3.3  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 
กรมวฒันธรรม ส่ือและการกีฬา (Department of Culture, Media and Sport หรือ 

DCMS) ของสหราชอาณาจกัรได้นิยามความหมายของคําว่า อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industry) ไว้วา่ “กิจกรรมอนัเกิดจากความสร้างสรรค์ ทกัษะ ความสามารถ และมีศกัยภาพในการ
สร้างเม็ดเงินและอาชีพผ่านยคุสมยั และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา” 
จากคํานิยามดงักล่าวอุตสาหกรรมไม่ได้หยุดอยู่ท่ีการลงทุน การผลิต หรือการใช้แรงงานเพียง
อย่างเดียว แต่ขยายรวมไปถึงกลุ่มอาชีพท่ีเกิดขึน้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และ
ความสามารถ อีกด้วย (Department of Culture, Media and Sport, 2012) 

แนวคิดเร่ืองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกิดขึน้อย่างเป็นทางการครัง้แรกภายใต้รัฐบาลของ 
Tony Blair นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าพรรคแรงงานของสหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 
จดัตัง้ Creative Industries Task Force ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์การในการทํางานของกรมวฒันธรรม ส่ือ 
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และการกีฬา (Department of Culture, Media and Sport หรือ DCMS) โดยกรมวฒันธรรม ส่ือ
และการกีฬา ของสหราชอาณาจักรได้นิยามความหมายของคําว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry) ไว้ว่า “กิจกรรมอันเกิดจากความสร้างสรรค์ ทกัษะ ความสามารถ และมี
ศักยภาพในการสร้างเม็ดเงินและอาชีพผ่านยุคสมัย และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา” จากคํานิยามดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าอตุสาหกรรมไม่ได้หยดุอยู่ท่ีการลงทนุ 
วตัถดุิบ เคร่ืองจกัร หรือการใช้แรงงานอีกต่อไป แต่ขยายรวมไปถึงกลุ่มอาชีพท่ีเกิดขึน้จากการใช้
ความสร้างสรรค์ ทกัษะ และความสามารถ อีกด้วย (Department of Culture, Media and Sport, 
2012) 

2.3.3.1  การจดัประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries 
Models) 

การจดัประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นการแบ่งอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ตามลกัษณะเฉพาะ จุดประสงค์ และลกัษณะการทํางานของแต่ละอุตสาหกรรม โดยการจดัแบ่ง
ประเภทท่ีนิยมได้แก่ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร (UK DCMS 
Model), การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก (Symbolic Texts  
Model), การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั (Concentric Circles  Model) 
และการจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright 
Model) โดยการจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดงักล่าวมีการจดัประเภทท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้
(The United Nation, 2010) 

1)  การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร (UK 
DCMS Model) เกิดจากการวางนโยบายของสหราชอาณาจกัรท่ีต้องการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมเพ่ือแขง่ขนัในเวทีโลก คําวา่ อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative  Industries) ในรูปแบบนีไ้ด้รับการนิยามไว้ว่า “กลุ่มอาชีพท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ทกัษะและความสามารถในการสร้างรายได้และอาชีพ โดยประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ 13 ประเภท 
แยกตามสินค้าและบริการ”   

2)  การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก 
(Symbolic Texts  Model) มีท่ีมาจากการศกึษาวฒันธรรมในประเทศยโุรปและสหราชอาณาจกัรท่ี
มองศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงจัดแบ่งกลุ่มอาชีพท่ีใช้การส่ือสารวัฒนธรรมผ่านส่ือใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมชัน้ใน (Core 
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cultural industries) อุตสาหกรรมวฒันธรรมชัน้กลาง (Peripheral cultural industries) และ 
อตุสาหกรรมวฒันธรรมชัน้นอก 

3)  การจัดประเภทเศรษฐกิ จสร้างสรร ค์โดยใช้ศิลปะเ ป็นหลัก
(Concentric Circles  Model) การจดัแบง่ประเภทท่ีมาจากแนวความคิดเร่ืองคณุคา่วฒันธรรม
ของสินค้า คือจดุเดน่ท่ีสร้างความแตกตา่งให้กบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ งานศิลปะสร้างสรรค์ชัน้ใน (Core creative arts) อตุสาหกรรมวฒันธรรมชัน้ใน (Other core 
cultural industries) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมแพร่หลาย (Wider cultural industries) และ
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Related industries) 

4)  การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญา
โลก (WIPO Copyright Model) มีท่ีมาจากแนวคิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คือการ
รวบรวมผลงานท่ีใช้ความคดิสร้างสรรค์  โดยแบง่แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.อตุสาหกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาชัน้ใน (Core copyright industries) 2.อตุสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาแบบพึ่งพา 
(Interdependent copyright industries) และ 3. อุตสาหกรรมกึ่งทรัพย์สินทางปัญญา (Partial 
copyright industries) 
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ตารางท่ี 2.2  ประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์รูปแบบตา่งๆ 
 
1.  UK DCMS 
model 

2.  Symbolic texts 
model 

3.  Concentric circles 
model 

4.  WIPO copyright 
model 

- การโฆษณา 
- สถาปัตยกรรม 
- ศิลปะและวตัถุ
โบราณ 
- การช่างฝีมือ 
- การออกแบบ 
- แฟชัน่ 
- ภาพยนตร์และวิดีโอ 
- ดนตรี 
- ศิลปะการแสดง 
- สือ่สิง่พิมพ์ 
- ซอฟต์แวร์ 
- โทรทศัน์และวิทย ุ
- วิดีโอและ
คอมพิวเตอร์เกม 

อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมชัน้ใน 
- การโฆษณา 
 - อินเทอร์เน็ต 
- สือ่สิง่พิมพ์ 
- ภาพยนตร์ 
- ดนตรี 
- โทรทศัน์และวิทย ุ
 - วิดีโอและ 
คอมพิวเตอร์เกม 
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม 
ชัน้กลาง 
 - งานศิลปะสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมชัน้นอก 
- เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
- แฟชัน่ 
- ซอฟต์แวร์ 
- กีฬา 

 

งานศิลปะสร้างสรรค์ชัน้ใน 
- วรรณกรรม  
- ดนตรี 
- ศิลปะการแสดง 
- งานศิลปะ 
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ชัน้ใน 
- ภาพยนตร์  
- พิพิธภณัฑ์และห้องสมดุ 
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
แพร่หลาย 
- การดแูลศิลปวตัถแุละ
โบราณสถาน 
- สือ่สิง่พิมพ์ 
- การบนัทกึเสยีง 
- โทรทศัน์และวิทย ุ
- วิดีโอและคอมพิวเตอร์เกม 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- การโฆษณา 
- สถาปัตยกรรม 
- การออกแบบ 
- แฟชัน่ 

อุตสาหกรรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาชัน้ใน 
- โฆษณา 
- ภาพยนตร์และวีดีโอ 
- ศิลปะการแสดง 
- โทรทศัน์และวิทย ุ 
 - งานศิลปะและกราฟิก 
อุตสาหกรรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญาแบบพึ่งพา 
- สือ่สาํหรับบนัทกึ 
- เคร่ืองใช้ไฟฟา้  
- เคร่ืองดนตรี 
- กระดาษ  
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
- อปุกรณ์ถ่ายภาพ 
อุตสาหกรรมกึ่ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
- แฟชัน่ 
- สนิค้าตกแตง่บ้าน 
- ของเลน่ 
- สถาปัตยกรรม 
- งานออกแบบ  
- เคร่ืองนุง่หม่และ
รองเท้า 

 
แหล่งท่ีมา: The United Nation (2010). 
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ภายใต้มุมมองของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 
มองว่าอตุสาหกรรมสร้างสรรค์คือกลไกใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีกําลงั
พฒันา (Flew, 2012) และได้แบง่ประเภทของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (The 
United Nation, 2010) 
  1)  กลุม่มรดกทางวฒันธรรมประเพณี (Heritage) หมายถึงกลุ่มของศิลปะดัง้เดิม 
เน้นในเร่ืองจิตวิญญาณของวฒันธรรมและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ มรดกทางวฒันธรรมประเพณี 
รวบรวมความเป็นประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์  สุนทรียะ และมุมมองทางสังคม 
ก่อให้เกิดสินค้าและบริการทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีหรือเรียกว่า “กิจกรรมทาง
วฒันธรรม” (Cultural activities) แบง่ออกเป็นสองกลุม่ยอ่ย ได้แก่  

(1)  กลุ่มวฒันธรรมพืน้เมือง ได้แก่ งานช่างศิลปะ เทศกาล และการเฉลิม
ฉลอง 

(2)  สถานท่ีทางวัฒนธรรม ได้แก่ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
นิทรรศการ เป็นต้น 
  2)  กลุ่มศิลปะ (Arts) หมายถึงกลุ่มของอตุสาหกรรมวฒันธรรมท่ีมีพืน้จากศิลปะ
และวฒันธรรม ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากมรดกทางวฒันธรรมประเพณี วิเคราะห์ถึงคณุคา่และ
ความหมายของสญัลกัษณ์ แบง่ออกเป็นสองกลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

(1)  กลุม่ทศันศลิป์ ได้แก่ ภาพวาด งานปัน้ ภาพถ่าย และโบราณวตัถ ุ
(2)  กลุ่มศิลปะการแสดง ได้แก่ ดนตรีสด ภาพยนตร์ การเต้น ละคร หุ่นเชิด 

เป็นต้น 
3)  กลุม่ส่ือ (Media) หมายถึงกลุม่ท่ีผลิตเนือ้หาสร้างสรรค์เพ่ือส่ือสารกบักลุม่คน

จํานวนมาก แบง่ออกเป็นสองกลุม่ยอ่ย ได้แก่ 
(1)  ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือ บทความ และส่ือสิ่งพิมพ์สาธารณะอ่ืนๆ 
(2)  ส่ือภาพและเสียง ได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุและการการออกอากาศตา่งๆ 

4)  กลุ่มงานสร้างสรรค์แบ่งตามลักษณะของงาน (Functional creations) 
หมายถึงกลุ่มท่ีขับเคล่ือนตามความต้องการของมวลชน และผลิตส่ือเพ่ือผลประโยชน์ทางด้าน
ธุรกิจ แบง่ออกเป็นสามกลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

 (1)  การออกแบบ ได้แก่ การออกแบบภายใน กราฟิก แฟชัน่ เคร่ืองประดบั 
และของเลน่ 

(2)  ส่ือใหม ่ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม ส่ือสร้างสรรค์แบบดจิิทลั 
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(3)  บริการสร้างสรรค์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม การโฆษณา การวิจยัและการ
พฒันาทางวฒันธรรม ส่ือดจิิทลัและบริการด้านสร้างสรรค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
 
ภาพที่  2.3  แบบจําลองการแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 กลุ่ม ตามการแบ่งของ 

UNCTAD 
แหล่งท่ีมา: The United Nation (2010). 
 

ประเทศไทยได้นําเอารูปแบบการจดัแบง่ของ UNCTAD มาใช้เป็นต้นแบบ โดยสํานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดแบ่งประเภทและนิยาม
ขอบเขตของกลุม่อาชีพอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative  Industries) ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ, 2552) 
  1)  การสืบทอดทางวฒันธรรม (Heritage)  

(1)  งานฝีมือและหตัถกรรม (Crafts) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์งานจกัรสาน ถักทอ 
เคร่ืองใช้ในการเดินทางจากหนงั ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนจากไม้ ดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ เซรามิกท่ีใช้
วิธีผลิตด้วยมือ เคร่ืองประดบั โลหะมีคา่ เพชร พลอยเจียระไน หรือเพชรพลอยร่วง  
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(2)  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural & Heritage Tourism) ได้แก่ การ
ท่องเท่ียวท่ีมุ่งเรียนรู้จากวัฒนธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ เพ่ือให้เกิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ท่ี
กว้างไกลจากการมีประสบการณ์ในแหลง่วฒันธรรมท่ีคงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 

(3)  การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) ได้แก่ ยาไทย ยา
สมุนไพร นวดแผนไทย การผดงุครรภ์ อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ไทย โดยอาศยัความรู้หรือ
ตําราท่ีได้ถ่ายทอดและสืบตอ่มา 

(4)  อาหารไทย (Thai Food) ได้แก่อาหารท่ีมีการผสมผสานกบัวฒันธรรมการ
ดํารงชีวิตของคนไทยในแตล่ะท้องถ่ิน เชน่ อาหารพืน้เมือง ขนมไทย อาหารในงานเทศกาล เป็นต้น 

2)  ศลิปะ (Arts) ได้แก่  
(1)  ศิลปะการแสดง (Performing arts) ได้แก่ การจดักิจกรรม บริการ ทาง

ศลิปะการแสดง และบริการทางด้านมหรสพ เชน่ ระบํา คอนเสิร์ต วงดนตรี ละครเวทีตา่ง ๆ 
(2)  ทศันศลิป์ (Visual arts) ได้แก่ งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และงาน

ประตมิากรรม 
3)  ส่ือ (Media) ได้แก่  

(1)  การพิมพ์และส่ือการพิมพ์ (Publishing) ได้แก่ การทําสําเนาสิ่งพิมพ์ 
สําเนาส่ือบนัทึกข้อมูลรวมถึงการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์อ่ืนๆ เช่น การเรียงพิมพ์ การแกะ
แม่พิมพ์ และการเข้าเล่ม การพิมพ์หนงัสือ หนงัสือพิมพ์ แผ่นพบั ใบปลิว ปฏิทิน ส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ 
และการบริการทางการพิมพ์อ่ืนๆ 

(2)  การกระจายเสียง (Broadcasting) ได้แก่ การกระจายเสียงทางโทรทศัน์ 
การกระจายเสียงทางวิทยุและการบริการทางการกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทศัน์ และห้องส่งซึ่งดําเนินกิจการหลกัเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทศัน์ทุกประเภท 
เช่น รายการบนัเทิงรายการเพ่ือส่งเสริมการศกึษา รายการข่าว กีฬา พยากรณ์อากาศ สมัภาษณ์
บคุคล ฯลฯ โดยเป็นรายการสดหรือบนัทึกลงแถบบนัทึกในส่ือตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่และกระจายเสียง 
รวมถึงการขาย ให้เชา่ เก็บรักษาเพ่ือการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพและการนํากลบัมาแพร่ภาพซํา้ 

(3)  ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ (Film & video) ได้แก่ การบริการ การผลิตหรือ
จําหน่ายภาพยนตร์และแถบวีดิทศัน์ รวมทัง้การจําหน่ายหรือให้เช่าฟิล์มและแถบวีดิทศัน์ สถาน
ประกอบการท่ีดําเนินการหลักเก่ียวกับการขายหรือให้เช่ าภาพยนตร์หรือแถบวีดิทัศน์แก่
อตุสาหกรรมอ่ืน ซึง่มิใช่เป็นการจําหน่ายให้แก่สาธารณชนทัว่ไป รวมถึงการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
กนั 
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(4)  ดนตรี (Music) ได้แก่  การบนัทกึเสียง การทําซํา้ และเคร่ืองดนตรี  
4)  งานสร้างสรรค์แบง่ตามลกัษณะของงาน (Functional creations) 

(1)  งานออกแบบ (Design) ได้แก่ การผลิตและขายเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่ง
ภายใน เคร่ืองครัว เคร่ืองแก้ว ของเล่นต่างๆ การออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทัง้
บริการออกแบบตา่งๆ ยกเว้นการผลิตและขายเคร่ืองแต่งกาย เสือ้ผ้าจากผ้าถักท่ีผลิตขึน้เอง และ
เคร่ืองสวมสําหรับกีฬา 

(2)  แฟชัน่ (Fashion) ได้แก่ การผลิตเคร่ืองแต่งกาย การออกแบบ จดัทํา
ตวัอยา่ง จดัเตรียมการผลิต การขายเคร่ืองแตง่กายสําเร็จรูปและการรับจ้างตดัเสือ้ให้ลกูค้า ยกเว้น 
การผลิตเสือ้ผ้าจากผ้าถกัท่ีผลิตขึน้เอง และเคร่ืองสวมสําหรับกีฬา 

(3) งานโฆษณา (Advertising) ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการโฆษณา 
ทัง้ทางส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือบนัทกึ ส่ือบนัทกึเสียงอ่ืนๆ และงานออกแบบงานโฆษณา งานบริการทางการ
โฆษณาและการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 

(4)  สถาปัตยกรรม (Architecture) ได้แก่ การดําเนินงานเก่ียวกบัการก่อสร้าง
ทัว่ไป การก่อสร้างเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา การต่อเติมดดัแปลง การก่อสร้างลกัษณะ
ชัว่คราว การซ่อมแซมงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดงักล่าวสามารถดําเนินการด้วยตนเองหรือโดย
ได้รับคา่ธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทําสญัญาจ้างงานบางส่วนทัง้หมดหรือทําสญัญารับช่วง 
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ออกแบบ
ก่อสร้าง จัดประเภทบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการให้คําปรึกษาทางเทคนิคท่ี
เก่ียวข้อง 

(5)  ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจดัเก็บและประมวลผล
ข้อมลู ทัง้การใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อ่ืน เช่น โทรศพัท์มือถือ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆ 
โดยไมร่วมถึงงานแอนิเมชนัและเกม 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 
 

วฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture) หมายถึงวฒันธรรมทัว่ไปท่ีได้รับการยอมรับหรือ
ช่ืนชอบในวงกว้าง พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ 4 ประเภทคือ 1. การยอมรับหรือความนิยมของสงัคม 
โดยใช้ตวัชีว้ดัด้านปริมาณ เช่น ยอดขายของหนงัสือ เพลง ซีดี ดีวีดี จํานวนผู้ เข้าชมการแสดงสด
หรืองานเทศกาล หรือจํานวนผู้ชมรายการโทรทศัน์  2. การสร้างขึน้ตามความต้องการของสงัคม 
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ความนิยมเป็นตวักําหนดปริมาณของวฒันธรรมนัน้ๆ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์เชิง
การค้า 3. เป็นวฒันธรรมชัน้ล่าง (Low Culture) วฒันธรรมสมยันิยมมกัถกูจดัให้เป็นวฒันธรรมท่ี
ไร้รสนิยมทางศิลปะ ไร้สุนทรียะ และ 4. การสร้างขึน้เพ่ือก่อให้เกิดกระแสในกลุ่มสงัคม (Danesi, 
2007) 

 
2.4.1  วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 
วฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture) หมายถึงวฒันธรรมทัว่ไปท่ีได้รับการยอมรับหรือ

ช่ืนชอบในวงกว้าง พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ 4 ประเภทคือ 1. การยอมรับหรือความนิยมของสงัคม 
โดยใช้ตวัชีว้ดัด้านปริมาณ เช่น ยอดขายของหนงัสือ เพลง ซีดี ดีวีดี จํานวนผู้ เข้าชมการแสดงสด
หรืองานเทศกาล หรือจํานวนผู้ชมรายการโทรทศัน์  2. การสร้างขึน้ตามความต้องการของสงัคม 
ความนิยมเป็นตวักําหนดปริมาณของวฒันธรรมนัน้ๆ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์เชิง
การค้า 3. เป็นวฒันธรรมชัน้ล่าง (Low Culture) วฒันธรรมสมยันิยมมกัถกูจดัให้เป็นวฒันธรรมท่ี
ไร้รสนิยมทางศิลปะ ไร้สุนทรียะ และ 4. การสร้างขึน้เพ่ือก่อให้เกิดกระแสในกลุ่มสงัคม (Danesi, 
2007) 
 

2.4.2  วัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture) 
วฒันธรรมวยัรุ่น (Youth Culture) เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวฒันธรรมสมัยนิยม 

พบวา่มี 

การใช้คํานีแ้ทนคําวา่สมยันิยม ด้วยสาเหตท่ีุว่าวฒันธรรมสมยันิยมมีแนวโน้มจากกลุ่มคน
ท่ีเป็นวยัรุ่น อีกทัง้วฒันธรรมวยัรุ่นยงัเป็นรากฐานในการไปสู่วฒันธรรมสมยันิยมและวฒันธรรม
ทัว่ไปในรุ่นตอ่ไปอีกด้วย (Danesi, 2007)  
 

2.4.3  วัฒนธรรมสมัยนิยมกับเทคโนโลยี (Pop Culture & Technology) 
McLuhan (อ้างถึงใน Danesi, 2007) กลา่วว่า “วฒันธรรม การพฒันาของสงัคม และนวตักรรม มี
ความเก่ียวพนักันมากกว่าท่ีพวกเราเห็น นวตักรรมบางอย่างมีความเก่ียวข้องกับวฒันธรรมสมยั
นิยมและกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคนัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่นตู้ เพลง (Jukebox) ท่ีเร่ิมคิดค้นในปี 
1906 เร่ิมเป็นสัญลักษณ์ในยุคร็อคแรกเร่ิมในยุค 50 และกลายเป็นสัญลักษณ์ในยุคทองของ
เพลงร็อค ตู้ เพลงเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ในซิตคอมยุค 70 เร่ือง 
Happy Days มีการนําตู้ เพลงมาใช้ในการเปิดเพลงในยคุ 50 อีกด้วย” 
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2.4.4  วัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลง (Pop Culture: Music) 
วฒันธรรมกระแสนิยมไมอ่าจครบถ้วนได้ถ้าขาดเพลง กระแสความนิยมของเพลงสามารถ

เป็นตวัชีว้ดัในการบง่บอกวฒันธรรมสมยันิยมของแตล่ะยคุได้ เพลงแตล่ะแนวเพลงจะได้รับความ
นิยมในแตล่ะยคุท่ีแตกตา่งกนั แตคํ่ากล่าวท่ีว่าเพลงท่ีได้รับความนิยม (Popular Music) คือเพลง
ของวฒันธรรมสมยันิยมนัน้ดจูะเกินจริง ศิลปินหลายคนได้พฒันาเพลงไปถึงขัน้ศิลปะชัน้สงู (High 
Art) เช่นงานเพลงของ Louis Armstrong, The Beatles และงานเพลงของ Alicia Keys ตา่งถกูยก
ให้เป็นงานศลิปะเพลงชัน้สงู ทัง้นีเ้พลงท่ีได้รับความนิยมในแตล่ะยคุถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางในการ
วิเคราะห์ ไม่ใช่แคใ่นด้านความบนัเทิงเท่านัน้ แตร่วมไปถึงด้านการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอีกด้วย 
อนึ่ง อิทธิพลเพลงต่อสังคมจะไม่สามารถเกิดขึน้ได้ หากขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เผยแพร่ในวงกว้าง โดยในปี 1955 รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 40 อนัดบัผ่านทางวิทยไุด้
เร่ิมต้นขึน้ และกลายเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดของอตุสาหกรรมเพลง (Danesi, 2007)  
 
2.5  แผนพัฒนาเศรษฐกจิ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) 
 

ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจยคุแรก “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลกั เช่นการผลิตและขาย พืช
ไร่ พืชสวน ปศสุตัว์ เป็นต้น ต่อมามีการพฒันาเข้าสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 2.0” ซึ่ง
เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เคร่ืองหนัง เคร่ืองด่ืม  
เคร่ืองประดบั เคร่ืองเขียน กระเป๋า เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น และแผนพฒันาเศรษฐกิจ ”ประเทศไทย 
3.0”  เป็นอตุสาหกรรมหนกัและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลัน่
นํามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่รายได้ประเทศในช่วงท่ีมีการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 1.0 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 3.0 ยังอยู่ในระดบัปานกลาง 
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ จึงมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ช่ือ ”ประเทศไทย 4.0” 
(Thailand 4.0) (บวร เทศารินทร์, 2559; สวุิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจสู ่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” เปล่ียนจากการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก สู่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา โดยมี
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กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม (บวร เทศารินทร์, 2559; สวุิทย์ เมษินทรีย์, 
2559) ได้แก่ 

1)  กลุม่อาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2)  กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
3)  กลุม่เคร่ืองมือ อปุกรณ์อจัฉริยะ หุน่ยนต์ และระบบเคร่ืองกลอิเล็กทรอนิกส์ 
4)  กลุม่ดจิิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยีสมองกล  
5)  กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และการบริการ 
จากการแบง่กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเปา้หมาย 5 กลุ่มข้างต้น อตุสาหกรรมเพลง

จดัอยูใ่นกลุม่ท่ี 5 กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และการบริการ 
 
2.6  ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) 
 

ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of Innovations) เป็นทฤษฎีท่ีเผยแพร่
ครัง้แรกในปี 1962 ในหนงัสือ Diffusion of Innovations โดย Everett M. Rogers นกัทฤษฎีด้าน
การส่ือสารและนกัสงัคมวิทยา โดย Rogers ให้คําจํากัดความคําว่านวตักรรมว่าคือ “แนวคิด 
กระบวนการ หรือสิ่งใดก็แล้วแตท่ี่เกิดขึน้ใหม่” และกล่าวถึงทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม 
(Diffusion of Innovations) ว่าคือการศกึษาถึงท่ีมา สาเหต ุกระบวนการตดัสินใจในการยอมรับ
นวตักรรม ลําดบัชัน้ในการยอมรับนวตักรรม และอตัราการแพร่กระจายของนวตักรรมใดนวตักรรม
หนึง่ โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคญัของการศกึษาคือ นวตักรรม ผู้ รับนวตักรรม ช่องทางในการส่ือสาร 
เวลา และสภาพสงัคม (Rogers, 2003)   

Rogers (2003) ได้อธิบายว่า การแพร่กระจายของวฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
การส่ือสารผา่นชอ่งทางการส่ือสารในระบบสงัคม โดยแบง่ผู้ รับนวตักรรมออกเป็น 5 กลุม่ดงันี ้ 

1)  Innovators กลุม่ลํา้สมยั เป็นกลุ่มท่ีชอบการเปล่ียนแปลง ชอบเส่ียง ชอบลองของใหม ่
ตดัสินใจเร็วและเต็มใจท่ีจะรับผลท่ีเกิดขึน้จากการรับนวัตกรรมนัน้ๆ กลุ่มนีจ้ะมีบทบาทในการ
แนะนํานวตักรรมแก่ผู้ อ่ืน 

2)  Early Adopters กลุ่มนําสมยั เป็นกลุ่มคนท่ียอมรับนวตักรรมตอ่จากกลุ่ม Innovators 
ถือเป็นกลุ่มผู้ นําทางความคิด มีสถานภาพทางสงัคมและการศึกษาสูง ได้รับความเคารพเช่ือถือ
และมีอิทธิพลในการชกัชวนให้ผู้ อ่ืนในสงัคมมีความคิดเห็นคล้อยตาม พร้อมท่ีจะยอมรับนวตักรรม
เม่ือได้ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 



 
 

31 
 

3) Early Majority กลุ่มทนัสมยั เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ียอมรับนวตักรรมตอ่มาจากผู้ นํา
ทางความคิด ใช้เวลาในการยอมรับช้ากว่ากลุ่ม Innovators, Early Adopters ยอมรับนวตักรรม
เร็ว เม่ือยอมรับนวตักรรมจากผู้ นําความคิดแล้วจะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจาก
การรับนวตักรรมนัน้ได้เร็วกวา่ผู้ อ่ืน 

4)  Late Majority กลุ่มตามสมยั เป็นกลุ่มท่ีจะยอมรับนวตักรรมก็ตอ่เม่ือมีคนจํานวนมาก
ในสงัคมยอมรับ ได้รับอิทธิพลจากทัง้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ลํา้สมยั กลุม่นําสมยั และกลุม่ทนัสมยั 

5)  Laggards กลุ่มล้าสมยั เป็นกลุ่มคนท่ียอมรับนวตักรรมช้าท่ีสดุในสงัคม ยึดติดอยู่กบั
ความคดิแบบดัง้เดมิ ไมก่ล้ายอมรับความคดิใหม่ๆ กลุ่มคนประเภทนีจ้ะยอมรับนวตักรรมก็ตอ่เม่ือ
กลุม่ลํา้สมยั กลุม่นําสมยั กลุม่ทนัสมยั และกลุม่ตามสมยั ยอมรับนวตักรรมนัน้แล้ว 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4  แผนภาพการแบง่กลุม่ผู้ยอมรับนวตักรรมโดยใช้ปัจจยัด้านเวลาเป็นแปร 
แหล่งท่ีมา: Rogers (2003). 
 

2.6.1  กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 
Rogers (2003) ได้อธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมว่ากระบวนการท่ีคน

หรือกลุ่มคนตดัสินใจในการรับหรือปฏิเสธนวตักรรมผ่านทศันคติต่อนวตักรรม เป็นกระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย และอาจก่อให้เกิดการคิดค้นนวตักรรมใหม่ โดยแบง่กระบวนการ
ตดัสินใจยอมรับนวตักรรมออกเป็น 5 ขัน้ ได้แก่ 

1)  Knowledge เป็นขัน้ตอนศกึษาความรู้เก่ียวกบันวตักรรม นําไปสู่ข้อมลูเพิ่มเติมท่ีเก่ียว
ของกบันวตักรรม แบง่ความรู้ออกเป็น 3 ระดบัคือ  

(1)  ความรู้แบบตระหนกัรู้ (Awareness Knowledge) เป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีนําไปสู่
การหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 
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(2)  ความรู้กระบวนการทํางาน (How-to Knowledge) เป็นความรู้ท่ีจําเป็นตอ่การใช้
นวัตกรรม ผู้ รับนวัตกรรมจําเป็นต้องเข้าใจถึงศักยภาพในการรองรับของนวัตกรรม วิธีการใช้
นวตักรรม และความรู้ท่ีจําเป็นตอ่การใช้นวตักรรมนัน้ 

(3)  ความรู้หลกั (Principles Knowledge) ความรู้ปลีกย่อยต่อเน่ืองจากความรู้
กระบวนการทํางาน รู้ถึงความเป็นมาของกระบวนการท่ีเกิดขึน้ เป็นขัน้ความรู้ท่ีจําเป็นตอ่การนํา
นวตักรรมมาใช้ การท่ีผู้ รับนวตักรรมมีความรู้ในขัน้นีอ้าจก่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานท่ีผิด
ทําให้ตดัสินใจหยดุยอมรับนวตักรรมดงักลา่ว 

2)  Persuasion เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ รับนวตักรรมให้นํา้หนกัข้อดีและข้อเสียของนวตักรรมผ่าน
ความรู้และความรู้สกึ 

3)  Decision ขัน้ตอนการตดัสินใจเบือ้งต้น ผู้ รับนวตักรรมตดัสินใจเบือ้งต้นในการยอมรับ
หรือไมย่อมรับนวตักรรมหลงัจากหาข้อมลูและวิเคราะห์ถึงผลเสียและผลดีของนวตักรรม 

4)  Implementation ขัน้ตอนการนํานวตักรรมมาลองใช้ ชีว้ดัถึงประโยชน์ของนวตักรรม 
และอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับนวัตกรรมต่อไป ในขัน้ตอนนีอ้าจเกิดการปรับเปล่ียนทาง
นวตักรรมเพ่ือให้เข้ากบับริบทของผู้ รับนวตักรรม ซึง่อาจจะส่งผลดีหรือผลเสียขึน้อยู่กบัมมุมองของ
ผู้ รับนวตักรรม 

5)  Confirmation ขัน้ตอนท่ีผู้ รับนวตักรรมตดัสินใจขัน้สดุท้ายว่าจะใช้นวตักรรมนัน้ตอ่ไป
หรือไม่ ในขัน้ตอนนีผู้้ รับนวัตกรรมจะหาเหตุผลเพ่ือป้องกันการเกิดความคลาดเคล่ือน หรือลด
ความคลาดเคล่ือนลงเม่ือเกิดความคลาดเคล่ือน  
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ภาพท่ี 2.5  แบบจําลอง 5 ขัน้ ของกระบวนการการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม 
แหล่งท่ีมา: Rogers (2013). 
 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทย” มีความเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประเภทอุตสาหกรรมเพลง หรือ 
“อตุสาหกรรมเพลงประเทศไทย” มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

ศนูย์วิจยักสิกรไทย (2557) ศกึษาวิจยัเร่ือง “อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่อาเซียน... พลงั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่” โดยวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสการเติบโตในอนาคตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจส่ือและบนัเทิง และบริการสนบัสนนุธุรกิจ พบว่าอตุสาหกรรมส่ือบนัเทิงไทยเป็นอตุสาหกรรม
ท่ีมีความสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ มีมลูคา่ตลาดมากกว่า 151,558 ล้านบาท ใน
ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียในปี 2556-2560 ร้อยละ 8.7 มูลค่าตลาด
มากกว่า 229,445 ล้านบาท เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี
อตัราการเติบโตเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ได้แก่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และ
อตุสาหกรรมเพลง ตามลําดบั นอกจากนี ้ธุรกิจส่ือและบนัเทิงไทยยงัได้รับกระแสการตอบรับท่ีดีใน
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีปัจจัยหนุนด้านความ
คล้ายคลงึทางวฒันธรรม ระดบัการเปิดรับวฒันธรรมตา่งชาตท่ีิมากขึน้ของตา่งประเทศ รวมถึงการ
พฒันาการรับชมความบนัเทิงผา่นเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

นภิศรา นาทะพนัธุ์  (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเพลง
ในประเทศไทย :กรณีศกึษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส จํากัด 
(มหาชน)” โดยวิเคราะห์ถึงลักษณะโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันโดยรวมของ
อตุสาหกรรมเพลง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออปุสงค์ของอุตสาหกรรมเพลงเพ่ือกําหนดฟังก์ชนัอปุสงค์ 
และวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ประกอบการของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั(มหาชน) 
และบริษัทอาร์เอส จํากัด(มหาชน) โดยข้อมูลในช่วงปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550 ผลการศึกษา
พบว่า อตุสาหกรรมเพลงในประเทศไทยมีโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย โดยผู้ประกอบการ
แต่ละรายมีพฤติกรรมการแข่งขันแบบท่ีไม่ใช้ราคามากกว่าพฤติกรรมการแข่งขันแบบใช้ราคา 
ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้ประกอบการของบริษัท GMM Grammy Plc. และบริษัท RS Plc. พบว่า
มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรง โดยท่ีผู้ประกอบการแตล่ะรายจะคํานึงถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ประกอบการ
รายอ่ืนๆ โดยมีรูปแบบของการรวมตวักนัโดยนยัแฝงอยู่ด้วย 

Tung, Jack, and Hui (2013) ศกึษาวิจยัเร่ือง “Customer Willingness to Pay for 
Online Music: The Role of Free Mentality” งานวิจยัฉบบันีก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ ฟังเพลง
ออนไลน์ท่ีมีรูปแบบการฟังเพลงแบบนิยมของฟรี (Free Mentality) เม่ือทําการฟังหรือเสียเงินซือ้
แบบถูกกฎหมาย และศึกษาถึงความตัง้ใจในการฟังหรือเสียเงินซือ้แบบถูกกฎหมาย เพ่ือนําไป
พฒันาระบบ E - Commerce ผู้วิจยัทําการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ ฟังเพลงในรูปแบบ
ออนไลน์จํานวน 283 คน ด้วยแบบสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมลูผ่านทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน 
(Theory of Planned Behavior) พบว่าความตัง้ใจในการฟังหรือซือ้เพลงแบบถกูกฎหมายขึน้อยู่
กบัการควบคมุพฤตกิรรมการรับรู้ บรรทดัฐาน และทศันคติตอ่การจ่ายเงินเพ่ือซือ้เพลงถกูกฎหมาย 
จากรูปแบบทัง้ 3 พบว่ามีเพียงประมาณ 30% เท่านัน้ท่ีมีความตัง้ใจในการท่ีจะซือ้เพลงแบบถูก
กฎหมาย 

โกษม โกยทอง (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร 
Creative Thailand”  โดยวิเคราะห์ถึงการเสาะหาวตัถดุิบด้านเนือ้หาในการผลิต การถ่ายทอดและ
การเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของนิตยสาร Creative Thailand 
ผลการวิจัยพบว่า ขัน้ตอนในการถ่ายทอดเนือ้หาของกองบรรณาธิการนิตยสาร Creative 
Thailand จะเร่ิมต้นจากการวางนโยบายของเนือ้หาแบบภาพรวมโดยฝ่ายนโยบายและแผนงาน
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ของศนูย์สร้างสรรค์การออกแบบว่าในแตล่ะปี องค์กรจะมุ่งเน้นในการนําเสนอเนือ้หาเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) ไปในทิศทางใด จากนัน้กองบรรณาธิการนิตยสารจะทําการประชุมร่วมกัน เพ่ือ
วางแผนและคดัเลือกประเด็นหลกั (Theme) ซึ่งกองบรรณาธิการมีบทบาทหลกัและอํานาจในการ
ตัดสินใจร่วมกัน การเผยแพร่องค์ความรู้ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" ของนิตยสาร  Creative 
Thailand มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ไปสู่สงัคมไทย
ด้วยการใช้ส่ือนิตยสารรายเดือน วางแจกฟรีตามสถานท่ีตา่งๆ ทัง้ ร้านกาแฟ สํานกังาน ห้องสมุด 
ฯลฯ และมีการจดัวางตามส่ือกิจกรรมและนิทรรศการท่ีทางศนูย์สร้างสรรค์การออกแบบจดัขึน้ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผู้ประกอบการท่ีทําธุรกิจของตนเอง นกัออกแบบ หรือผู้ ท่ีสนใจการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการตา่ง โดยเนือ้หาท่ีทําการเผยแพร่ประเด็นเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 19 ครัง้ งานออกแบบ 14 ครัง้ แฟชั่น 8 ครัง้ เนือ้หาประเภทอ่ืนมีความ
ใกล้เคียงกนัท่ี 1-4 ครัง้ อาหารไทย 3 ครัง้ และแพทย์แผนไทย 2 ครัง้ และไม่พบเนือ้หาประเภทการ
กระจายเสียงเลย 
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ภาพท่ี 2.6  กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีสําคญัตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย 

คําถามวิจัยที่  1 ลกัษณะโครงสร้างการจดัทํารายงานการจัด
อนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศส
หราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลใีต้ มีลกัษณะที่เหมือนหรือ
แตกตา่งกนัอยา่งไร มีองค์กรใดบ้างที่สนบัสนนุในการจดัทํา 

ผลที่ ได้รับ ลักษณะโครงสร้างการ
จดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมและองค์กรที่ สนับสนุน  ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลี
ใต้  

วิธีการศึกษา  
- วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 

คาํถามวิจัยที่  2 องค์กรใดในประเทศไทยที่ทําหน้าที่ในบริบท
เดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราช
อาณาจกัร และประเทศเกาหลใีต้  

วิธีการศึกษา  
- วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
ผา่นโครงสร้างการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยม 

ผลที่ ได้รับ องค์กรในประเทศไทยที่
สอดคล้องตามโครงสร้างการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
และองค์กรที่สนับสนุน ของประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ 
สหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลี
ใต้  

คําถามวิจัยที่  3 ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่
สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศได้ในปัจจบุนั และแนวโน้มในการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต 

วิธีการศึกษา  
- สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interviews)  

ผลที่ ได้รับ ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยไมม่ี หรือไมส่ามารถจดัทํารายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศได้ในปัจจุบนั และแนวโน้มใน
การจัดทํารายงานการจัดอนัดบัเพลง
ยอด นิย มประ จํา ประ เ ทศ ไทยใ น
อนาคต 
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บทที่ 3 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ปัจจัยท่ีสําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมประจําประเทศสหรัฐอเมริกา (Billboard Chart) กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร (UK Official 
Charts) และประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Music Chart) นําปัจจยัท่ีได้มาศกึษาเปรียบเทียบในบริบท
ของประเทศไทย ศึกษาถึงการยอมรับนวตักรรมดงักล่าวขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เพลงไทย ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลโดยอิงจากคําถามวิจัย สามารถสรุปขัน้ตอนและ
ระเบียบวิธีการได้ดงันี ้
 
3.1  ระเบียบวิธีวิจัยและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 
คําถามวิจัยที่  1 ลักษณะโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีองค์กรใดบ้างที่สนับสนุนในการจัดทาํ  

ผู้วิจยัได้ดําเนินการศกึษาและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศสหรัฐอเมริกา (Billboard Hot 100) กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร 
(Official Singles Charts) และประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Music Chart) ผู้วิจยัทําการเก็บข้อมลู
และสรุปด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ตามแนวคิดของ Wach and Ward 
(2013) ท่ีกล่าวว่า “วิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เอกสารคือการวิธีการวิจยัเนือ้หาของเอกสารอย่างถ่ีถ้วน
และเป็นระบบ เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการ” วิธีวิจยัดงักล่าวเป็นวิธีท่ีสามารถค้นคว้าหาข้อมลูของ
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมได้เป็นอยา่งดี  

โดยผู้วิจยัเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศท่ีเป็นผู้ นําในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 3 ประเทศ ได้แก่ Billboard 
Chart 
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ของประเทศสหรัฐอเมริกา UK Official Chart ของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และ Gaon 
Chart ของประเทศเกาหลีใต้ เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีคิดค้นนวัตกรรม
ดงักล่าวและมีกาสืบทอดนวตักรรมนีค้รัง้แรกในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร ในขณะท่ีประเทศ
เกาหลีใต้มีรูปแบบเฉพาะตวัในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม ทัง้นี ้รายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศดงักล่าวมีหน้าเว็บไซต์ทางการท่ีมีประวตัิและข้อมลูเก่ียวกบัการ
จดัทําอนัดบัเพลงยอดนิยมอย่างครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย มีการแบง่หมวดหมู่ข้อมลูอย่างชดัเจน 
รวมถึงมีแหลง่ขา่วท่ีเก่ียวของกบัอตุสาหกรรมเพลงท่ีเข้าถึงได้ง่าย  

ผู้ วิจัยทําการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ดงักล่าวตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2559 – 20 สิงหาคม 2559 โดยแบง่ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัคําถาม
วิจยัดงักลา่วแบง่ออกเป็นสองกลุม่ได้แก่  

1)  ข้อมูลและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ผู้ วิจัย ใช้
แหลง่ข้อมลูจากเว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมทัง้ 3 
ประเทศ ได้แก ่Billboard, Official Chart และ Gaon Chart ทําการเก็บข้อมลูและสรุปข้อมลูโดยใช้
ตารางข้อมูล (ตารางท่ี 3.1) ตามแนวคิดเก่ียวกับการจัดทํารายงานการจดัอันดบัเพลงยอดนิยม 
(Music Chart) และการบริหารจัดการโดยอิงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม (Music 
Management) 
 
ตารางท่ี 3.1  ตวัอยา่งตารางการเก็บข้อมลูท่ีใช้และเกณฑ์การประมวลผลในการจดัอนัดบั 

เพลงยอดนิยม 
 

ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ 

ข้อมูลท่ีใช้และเกณฑ์การประมวลผลในการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม 

สหรัฐอเมริกา  
 

กลุม่ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 

 
 

เกาหลีใต้  
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2)  ข้อมูลองค์กรท่ีเก่ียวข้องในระบบอตุสาหกรรมเพลง ผู้ วิจยัใช้แหล่งข้อมลูจากหนงัสือ 
ข่าว บทความออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมทัง้ 3 ประเทศ ได้แก่ Billboard, Official Chart และ Gaon Chart ทําการเก็บข้อมลูโดย
ใช้ตารางข้อมลู (ตารางท่ี 3.2) ตามแนวคิดเก่ียวกบัการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  
(Music Chart) และการบริหารจัดการโดยอิงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม  (Music 
Management) ก่อนจดัหมวดหมู่องค์กรท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการจัดอนัดบัเพลงยอด
นิยมในรูปแบบแผนภาพ 
 
ตารางท่ี 3.2  ตวัอยา่งตารางการเก็บข้อมลูองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบั 

เพลงยอดนิยม 
 
ประเทศ/กลุ่มประเทศ องค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดทาํ 

รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 
สหรัฐอเมริกา  

 
กลุม่ประเทศ 

สหราชอาณาจกัร 
 
 

เกาหลีใต้  
 

 
หลงัจากนัน้ผู้วิจยันําข้อมลูองค์กรท่ีเก่ียวข้องในระบบอตุสาหกรรมเพลงท่ีได้จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัรและประเทศเกาหลีใต้ มาสรุปเพ่ือทราบถึงโครงสร้าง
ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ 
 
คําถามวิ จัยที่  2 องค์กรในประเทศไทยที่ ทําหน้าที่ ในบริบทเดียวกันกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีองค์กรใดบ้าง และ
สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดทาํรายงานการจัดอันดับยอดนิยมของประเทศใด 

หลัง จากผู้ วิ จัย ไ ด้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ท่ี เ ก่ียว ข้องกับอง ค์กร ท่ี เ ก่ียว ข้อง  
ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ 
สหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจยันําโครงสร้างรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมท่ี
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ได้ มาศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลองค์กรไทยท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในบริบท
เดียวกับองค์กรของต่างประเทศ ทําการเก็บข้อมูลตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2559 – 15 ตลุาคม 
2559 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร  (Document Analysis) ตาม
แนวคดิของ Wach and  Ward (2013) ท่ีกล่าวว่า “วิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เอกสารคือการวิธีการวิจยั
เนือ้หาของเอกสารอยา่งถ่ีถ้วนและเป็นระบบ เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการ” 
  
คําถามวิจัยที่ 3 ปัจจัยที่ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทาํรายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศได้ในปัจจุบัน และแนวโน้มในการจัดทาํรายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศไทยในอนาคต  

หลงัจากได้ข้อมลูองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยท่ีทําหน้าท่ี
ในบริบทเดียวกับองค์กรของต่างประเทศ ผู้ วิจัยทําการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในระบบ
อตุสาหกรรมเพลงของประเทศไทยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือทราบถึงความเป็นมาและหน้าท่ี
ขององค์กร ทัศนคติต่อรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม และปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) อนัเป็นส่วนหนึ่งของการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
มมุมอง ความคิดเห็นส่วนบคุคล หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากผู้ ให้สมัภาษณ์ เพ่ือเติมเต็มของมลูใน
เชิงลึกของงานวิจยั (Boyce & Neale, 2006) โดยวิธีวิจยัดงักล่าวมีความเหมาะสมกับวิธีการ
ค้นคว้าหาข้อมูล เน่ืองจากภายในประเทศไทยยงัไม่มีแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกับ
ความเคล่ือนไหวในระบบอตุสาหกรรมเพลงและรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  

ผู้วิจัยตัง้ประเด็นคําถามผ่านแนวคิดเก่ียวกับการจดัทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอด
นิยม (Music Chart) การบริหารจัดการโดยอิงรายงานการจัดอนัดบัเพลงยอดนิยม  (Music 
Management) ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนด (Technological Determinism Theory) แนวคิด
เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม 
(Diffusion of Innovations) และทฤษฎีวฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture) โดยมีประเด็น
คําถามดงัตอ่ไปนี ้

1)  ในมมุมองของทา่น ปัจจยัท่ีทําให้อตุสาหกรรมเพลงไทยเติบโตและหดตวัคืออะไร 
2)  ลกัษณะการบริหารงานของคา่ยเพลงในประเทศไทยมีลกัษณะเหมือนหรือแตกตา่ง

จากค่ายเพลงในต่างประเทศอย่างไร (เช่นมีค่ายแม่ดแูลค่ายรองและมีค่ายย่อยภายใน เป็นค่าย
อิสระโดยสิน้เชิง เป็นต้น) 
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3)  รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผลงานเพลงในประเทศไทย ปัจจบุนัเป็นแบบใช้ช่องทางใด
เป็นหลกั 

4)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมเพลงภายในประเทศตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั 

5)  ปัจจุบนัภาครัฐมีการสนบัสนุนหรือพูดคยุกับผู้ประการการด้านอุตสาหกรรมเพลง
หรือไม ่

6)  ปัจจุบนัผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ มีการพูดคยุเก่ียวกับเร่ืองการ
จดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศหรือไม ่

7)  ในมมุมองของท่าน รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศมีความสําคญั
อยา่งไร 

8)  ในมมุมองของท่าน สาเหตใุดท่ีทําให้ประเทศไทยไม่มีรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมประจําประเทศ 

9)  หากประเทศไทยมีรายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศจะช่วย
แก้ปัญหาใดได้บ้าง 

10)  หากประเทศไทยจะจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม ควรจดัทําโดยรับ
โครงสร้างจากประเทศท่ีมีรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศหรือควรจัดทํา
โครงสร้างของตนเอง 
 
หลังจากนัน้ผู้ วิจัยทําการสัมภาษณ์บุคลากรหรือผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลง
ภายในประเทศไทย ทําการเก็บข้อมูลตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 – 10 เมษายน 2560 โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์คือ ผู้ ให้ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อยา่งหนึง่ตามคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
 

1.  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นบุคลากรจากค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่าย (ใช้คําถามข้อ
ท่ี 1 ถึง 10) ได้แก่  

1)  ด ร . ปั ณ ณ วิ ช  ส นิ ท น ร า ท ร  อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ ด น ต รี  ส า ข า ธุ ร กิ จ ด น ต รี
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั,  Online Music Marketing อิสระ และอดีต Marketing Supervisor 
บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

2)  คณุพิมลรัตน์ วงศ์อารนะ ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท สไปร์ซซ่ี ดสิก์ จํากดั 
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2.  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นบุคลากรจากองค์กรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเพลง (ใช้

คําถามข้อท่ี 1 และข้อท่ี 7 ถึง 10) ได้แก่ 
1)  คณุทศพล ดิษยบตุร ผู้จดัการฝ่ายขาย Intensive Watch องค์กรจดัเก็บข้อมลูการ

ออกอากาศทางวิทย ุในเครือบริษัท ดจิิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
 

3.  ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับระบบอุตสาหกรรม
เพลง ทํางานในองค์กรที่ มีความน่าเช่ือถือ หรือเคยมีผลงานเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เพลง เช่น งานวิจัย บทความทางวิชาการ รายการโทรทัศน์ เป็นต้น (ใช้คําถามข้อท่ี 1 และ
ข้อท่ี 7 ถึง 10) ได้แก่ 

1)  คณุนิติเทพ คณูคํา้ อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร IS Songhit นกัจดัรายการวิทย ุ
Sea Station FM 92 และผู้ตดิตามชาร์ตเพลง 

2)  คณุนราธิป ปานแร่ นักแต่งเพลงอิสระ มีผลงานการแต่งเพลงให้กับศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เชน่ บี ้เดอะสตาร์, ศลิปินสงักดักามิกาเซ,่ ศลิปินสงักดัอาร์สยาม เป็นต้น 

3)  คุณประสาร งานแข็ง อดีตส่ือมวลชน อดีตนักเขียนคอลัมน์วงการเพลงสากล 
อดีตครีเอทีฟ Channel V Thailand และผู้ตดิตามชาร์ตเพลง 

4)  คุณแพรวไพลิน ทองใบงาม ส่ือมวลชนอิสระ และผู้ดูแลเพจแฟนศิลปิน Katy 
Perry อย่างเป็นทางการประจําประเทศไทย Katy Perry Thailand (ภายใต้การสนบัสนนุของ 
Universal Music Thailand) 

5)  คณุเรวดี แก้วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบาย
อตุสาหกรรมมหภาค 

6)  คณุปิญชาน์ ศรีสงัข์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานกันโยบาย
อตุสาหกรรมมหภาค 

7)  คณุธนพรรณ ไวทยะเสวี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ สํานกันโยบายอตุสาหกรรมมหภาค 

8)  คณุจตพุร ปิยะวารินทร์วงศ์ ผู้ดแูลเพจ Jibbazee แฟนเพจติดตามวงการเพลง 
เกาหลีใต้ และผู้ผลิตรายการ “เรียลลิติง่” รายการออนไลน์เก่ียวกบัวงการเพลงเกาหลีใต้ 

9)  คณุพิมพ์ชนก ล้วนโนลี ผู้ดแูลเพจ Jibbazee ตดิตามวงการเพลงเกาหลีใต้ 
10)  คณุอญัชลี สาเสน ผู้ดแูลเพจ Jibbazee ตดิตามวงการเพลงเกาหลีใต้ 

 



 
43 

 

ผู้วิจยัเร่ิมต้นสมัภาษณ์คณุนิติเทพ คณูคํา้ อดีตบรรณาธิการนิตยสาร I.S. Song Hits นกั
จดัรายการวิทย ุและผู้ เช่ียวชาญทางด้านรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมเป็นลําดบัแรก เพ่ือ
ทราบถึงข้อมลูเบือ้งต้นของประวตัิของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของในประเทศไทยใน
อดีตว่ามีท่ีมาอย่างไร แล้วจึงสมัภาษณ์บุคลากรจากองค์กรอ่ืนเป็นลําดบัถัดไป จากนัน้ผู้ วิจยัทํา
การถอดบทสมัภาษณ์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ถึง 1.สาเหตท่ีุส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีหรือไม่
สามารถจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ และ 2.แนวโน้มในอนาคตใน
การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย และสรุปผลตอ่ไป 
 
3.2  การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล  
 

ผู้ วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical  Descriptive) ผ่านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

โดยผู้วิจยัได้แบง่การนําเสนอข้อมลูผลการวิจยั 1 บท และแยกออกเป็น 3  สว่น ดงันี ้

3.2.1  โครงสร้างการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา  
กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรท่ีสนบัสนนุในการจดัทํา 

3.2.2  องค์กรในประเทศไทยท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกนักบัองค์กรประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้  

3.2.3  ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศในปัจจุบนั และแนวโน้มทิศทางในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต 
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บทที่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 
 ผลการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัสําคญัตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทย”  สามารถแบง่สว่นในการนําเสนอออกเป็น 3 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
 
4.1  โครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
องค์กรที่สนับสนุนในการจัดทาํ 

 
 จากการเก็บรวบข้อมูลผ่านวิธีวิจยัแบบวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จาก
เว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมและบทความ
ออนไลน์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ พบว่า
ทัง้ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สามารถสรุปโครงสร้างในการจัดทํา
รายการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลีใต้ ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

4.1.1  ข้อมูลท่ีใช้ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ 
4.1.1.1  ข้อมูลท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมประจํา

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีจดัทําและเผยแพร่รายงานการจดัอนัดบั

เพลงยอดนิยมคือ Billboard ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านนิตยสารเก่ียวกับวงการเพลง โดยใช้ช่ือรายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมว่า Billboard Hot 100 รายงานอนัดบัเพลงยอดนิยมภายในประเทศ 
จํานวน 100 อนัดบั โดยมีองค์ประกอบท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัยอดนิยม  3 ด้าน 
(Trust, 2013) ได้แก่ 
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1)  ข้อมลูด้านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) เก็บข้อมลูการขายจากการ
ขายผา่นโปรแกรม iTunes จดัเก็บข้อมลูโดย   

2)  ข้อมูลด้านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) เก็บข้อมลูการ
ออกอากาศของเพลงจากสถานีวิทยทุัว่ประเทศท่ีผา่นการรับรองจาก Billboard  

3)  ข้อมูลด้านการสตรีมมิ่ง (Streaming) มีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้บริการด้าน 
การสตรีมมิ่งในประเทศ 9  ราย ได้แก่ Amazon Prime,  Apple Music, Google Play, Groove 
Music Pass, Medianet, Napster, Slacker, Tidal และ Spotify โดยผู้ ให้บริการทัง้หมดให้บริการ
ผา่นชอ่งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 

ข้อมูลทัง้สามด้านมี Nielsen Music องค์กรท่ีให้บริการด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการซือ้ขายเพลงทุกรูปแบบ เป็นผู้ รวบรวมข้อมูลก่อนท่ีจะส่งต่อให้กับฝ่ายประมวลผลเพ่ือ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของบริษัท  Billboard เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวไป
ประมวลผล โดยหลกัในการประมวลผลการจัดอนัดบั ใช้คะแนนข้อมลูด้านการขายรูปแบบดิจิทลั 
35-45 เปอร์เซ็นต์ คะแนนข้อมลูด้านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ 30-40 เปอร์เซ็นต์ และคะแนน
ด้านการสตรีมมิ่ง 20-30 เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนัน้จึงนําผลการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมมาเผยแพร่ 
ผ่านทางนิตยสารเพลง “Billboard” และทางเว็บไซต์ทางการของ Billboard ภายใต้ช่ือ Billboard 
Hot 100 (Trust, 2013) 

4.1.1.2  ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํากลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร มีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีจดัทําและเผยแพร่รายงานการ
จดัอนัดบัเพลงยอดนิยมคือ The Official UK Charts Company  เป็นองค์กรเอกชนท่ีเกิดจากการ
ร่วมมือกนัระหว่าง British Recorded Music Industry หรือ British Phonographic Industry 
(BPI) และ Entertainment Retailers Association (ERA)  ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการเผยแพร่รายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมโดยเฉพาะภายใต้ช่ือ Official Singles Chart Top 100  รายงาน
อันดับเพลงยอดนิยมภายในประเทศจํานวน 100 อันดับ โดยมีองค์ประกอบท่ีใช้ในการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัยอดนิยม 3 ด้าน (Official Charts, 2016) ได้แก่  

1)  ข้อมลูด้านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) เก็บข้อมลูการขายจากการ
ขายผา่นโปรแกรม iTunes   

2)  ข้อมลูด้านการขายวสัดบุนัทึกเสียง (Physical Sales)  เก็บข้อมูลยอดขาย
แผน่ซีดีและและแผน่ไวนิลผา่นตวัแทนจําหนา่ยในประเทศ 
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3)  ด้านการสตรีมมิ่ง (Streaming) เก็บข้อมลูจากผู้ ให้บริการด้านสตรีมมิ่ง 8 ราย 
ได้แก่ Spotify, Deezer, Napster, O2 Tracks, Rara, Rdio, Blinkbox Music และ XBox Music 
โดยผู้ให้บริการทัง้หมดให้บริการผา่นชอ่งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 

โดย Official Chart Company ได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมลูทัง้สามด้าน
จาก Millward Brown องค์กรท่ีให้บริการด้านการวิจัยทางการตลาดและประมวลผล ก่อนจะ
เผยแพร่อนัดบัเพลงยอดนิยมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ Official Chart Company 
ทัง้นีไ้มมี่การเปิดเผยหลกัในการประมวลผลการจดัอนัดบั  (Official Charts, 2016) 

4.1.1.3  ข้อมลูในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ 
เกาหลีใต้ 

ประเทศเกาหลีใต้ มีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีจดัทําและเผยแพร่รายงานการจัดอันดบั
เพลงยอดนิยมคือ Korea Music Content Industry Association (KMCIA) เป็นองค์กรท่ีก่อตัง้ขึน้
ในปี 2010 ได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงวฒันธรรม การกีฬาและการท่องเท่ียว มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศโดยเฉพาะและนําเสนอรายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมภายใต้ช่ือ Gaon Digital Chart รายงานอันดับเพลงยอดนิยม
ภายในประเทศจํานวน 400 อนัดบั โดยมีองค์ประกอบท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัยอด
นิยม 3 ด้าน (Korea Music Content Industry Association, 2016) ได้แก่  

1)  ข้อมลูด้านการขายรูปแบบดิจิทลั (Download)  มีการเก็บข้อมลูการขายผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์และโปรแกรมทัง้สิน้ 8 ช่องทาง ได้แก่ Melon, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada, 
Genie, Naver และ Monkey3 โดยเรียกข้อมลูนีว้่า “Download” แทนคําว่า “Digital Sales” ซึ่งใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร 

2)  ข้อมลูด้านการสตรีมมิ่ง (Streaming) มีการเก็บข้อมลูจากผู้ให้บริการ 8 รายได้
แก่ Melon, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada, Genie, Naver และ Monkey3 โดยผู้ ให้บริการทัง้หมด
ให้บริการผา่นชอ่งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 

3) ข้อมลูด้านการขายเพลงประกอบฉาก (Background Music) ในบริบทของ
ประเทศเกาหลีใต้ เพลงประกอบฉาก (Background Music) คือการรวบรวมข้อมูลจํานวนคนใช้
บริการเสียงรอสายและเสียงเรียกเข้า มีการเก็บข้อมลูจากผู้ ให้บริการ 8 รายได้แก่ Melon, Mnet, 
Bugs, Olleh, Soribada, Genie, Naver และ Monkey3 โดยผู้ ให้บริการทัง้หมดให้บริการผ่าน
ชอ่งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 
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ข้อมูลทัง้สามด้านมีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่โดย Korea Music Content 
Industry Association (KMCIA) ทัง้หมด ทัง้นีไ้ม่มีการเปิดเผยหลักในการประมวลผลการจัด
อนัดบั แตมี่การเปิดเผยยอดด้านการขายรูปแบบดิจิทลัและการสตรีมมิ่งบนเว็บไซต์ Gaon Chart 
(Korea Music Content Industry Association, 2016) 
 

จากข้อมลูเร่ือง “ข้อมลูท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม และองค์กรท่ี
สนบัสนุนหรือเก่ียวข้องในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในปัจจุบนั ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้” ข้างต้นพบว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาลีใต้ สามารถสรุปประเภทข้อมลูได้ 5 
ประเภท คือ 

1)  ข้อมลูด้านการขายวสัดบุนัทึกเสียง (Physical Sales) หมายถึงข้อมลูการขายเพลงท่ี
บนัทกึลงวสัดท่ีุบนัทกึเสียง ได้แก่ แผน่ซีดีและแผน่เสียงชนิดไวนิล 

2) ข้อมูลด้านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) หมายถึงข้อมูลการขายเพลงใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม โดยในประเทศเกาหลีใต้เรียกข้อมูลนีว้่า 
“Download” แทนคําวา่ “Digital Sales” 

3)  ข้อมูลด้านการสตรีมมิ่ง (Streaming) หมายถึงข้อมูลการฟังเพลงออนไลน์โดยไม่
บนัทกึไฟล์เพลงลงในอปุกรณ์ท่ีใช้ ผา่นผู้ให้บริการฟังเพลงออนไลน์ 

4)  ข้อมลูด้านการออกอากาศทางสถานีวิทย ุ(Radio Airplay) หมายถึงข้อมลูจํานวนการ
เปิดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยทุัว่ประเทศ โดยไม่ได้วดัจากจํานวนการเปิดเพลง (Spins) แต่
วดัจากจํานวนผู้ ฟังในชว่งเวลาท่ีเพลงเปิด (Audiences)  

5)  ข้อมลูด้านการขายเพลงประกอบฉาก (Background Music)โดยทัว่ไปหมายถึงเพลง
บรรเลงหรือเพลงประกอบฉาก แตใ่นบริบทของประเทศเกาหลีใต้ หมายถึงการซือ้เพลงเพ่ือใช้เป็น
เสียงรอสายและเสียงเรียกเข้าโทรศพัท์มือถือ  

ทัง้นี ้ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ มีการใช้
ข้อมลูในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมท่ีใกล้เคียงกนั สรุปได้ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ตารางสรุปองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณผลการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ 

ข้อมูลท่ีใช้และเกณฑ์การประเมิณผลในการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม 

Digital 
Sales 

Physical 
Sales 

Radio 
Airplay 

Streaming Background 
Music 

สหรัฐอเมริกา ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ 
35-45% 30-40% 20-30% 

กลุม่ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 

✓ ✓ ✗ ✓ ✗ 
(ไมเ่ปิดเผยอตัราส่วนขององค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณผล) 

เกาหลีใต้ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 
(ไมเ่ปิดเผยอตัราส่วนขององค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณผล) 

 
4.1.2  องค์กรที่สนับสนุนการจัดทาํรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในปัจจุบัน 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ
เกาหลีใต้ 

จากข้อมูลในหวัข้อท่ี 4.1.1 “ข้อมูลท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้” พบว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีคล้ายกนั คือมีองค์กร
ภายนอกเข้ามาสนับสนุนหรือทําหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลให้ และส่งต่อให้กับองค์กรท่ีจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในการประมวลผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และเผยแพร่ ในขณะ
ท่ีประเทศเกาหลีใต้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และเผยแพร่โดยองค์กรท่ีจดัทํารายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม ผู้วิจยัทําการเก็บข้อมลูโดยใช้ตาราง (ตารางท่ี 4.2) โดยมีรายละเอียด
หน้าท่ีและบริบทในการทํางานขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร 
และประเทศเกาหลีใต้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.2  องค์กรท่ีเก่ียวข้องในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 
 
ประเทศ/กลุ่มประเทศ องค์กรที่เก่ียวข้องในการจัดทาํ 

รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 
สหรัฐอเมริกา คา่ยเพลงและตวัแทนจําหนา่ย, Nielsen Music, Billboard 
กลุม่ประเทศ 

สหราชอาณาจกัร 
คา่ยเพลงและตวัแทนจําหนา่ย, Millward Brown,  

Official Chart Company, British Recorded Music Industry, 
Entertainment Retailers Association 

เกาหลีใต้ คา่ยเพลงและตวัแทนจําหนา่ย,  
Korea Music Content Industry Association (KMCIA), 

กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว ประจําประเทศ
เกาหลีใต้ 

 
4.1.2.1  องค์กรท่ีสนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมใน

ปัจจบุนัของประเทศสหรัฐอเมริกา 
1) ค่ายเพลงและตวัแทนจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Labels & 

Distributors in United States of America) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีค่ายเพลงจํานวนมากกว่า 1000 ค่ายเพลง 

(Songwriter Universe, 2016) ค่ายเพลงขนาดใหญ่ (Parent Company) แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็นค่ายเพลงรอง (Division) และค่ายเพลงรองมีการแบ่งการจัดการเป็นค่ายเพลงย่อย 
(Subsidiary Labels) ทัง้นี ้คา่ยเพลงอิสระ (Independent Labels) บางส่วนได้รับการสนบัสนุน
จากค่ายเพลงรองหรือค่ายเพลงใหญ่ ยกตวัอย่างเช่น ค่ายเพลง Ultra Music ค่ายเพลงท่ีดแูล
ศิลปินแนว Electronic Dance Music (EDM) ช่ือดงั อาทิเช่น  Armin Van Buuren, Afrojack, 
Calvin Harris, Deadmau5, Diplo , Kaskade และ Zedd เป็นต้น เดิมเป็นคา่ยเพลงอิสระท่ีทํา
การประชาสมัพนัธ์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ตอ่มาในปี 2013 Sony Music Entertainment 
ค่ายเพลงขนาดใหญ่และตวัแทนจําหน่ายในระดบันานาชาติได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนเพ่ือขยาย
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ ทัง้นีค้่ายเพลงใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอกจากจะทําหน้าท่ีดูแลศิลปินแล้ว ยงัทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนจําหน่าย (Distributors) ให้แก่ค่าย
เพลงรองและคา่ยเพลงยอ่ยในการดแูลอีกด้วย (Billboard, 2013)  
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ภาพที่  4.1  แผนภาพแสดงลักษณะการทํางานของค่ายเพลงและตวัแทนจําหน่ายในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 

2)  Nielsen Music 
Nielsen Music เป็นองค์กรย่อยของบริษัท Nielsen บริษัทท่ีทําการเก็บ

รวมรวมข้อมลู วิเคราะห์และวิจยัทางการตลาดในระดบันานาชาติ มีสํานกังานใหญ่อยู่ นิวยอร์กซิตี ้
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Nielsen Music ทําหน้าท่ีในสว่นของภาคการตลาดเพลง เก็บข้อมลูการ
ขายจากร้านค้าจํานวนมากกว่า 39,000 ร้านค้าทัว่โลก และเก็บข้อมลูยอดขายดิจิทลัมายาวนาน
กว่า 2 ทศวรรษ เพ่ือช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่คา่ยเพลง ผู้จดัจําหน่าย ศิลปิน รวมไปถึงองค์กรท่ีทํา
หน้าท่ีทางลิขสิทธ์ิ  

Nielsen Music ให้บริการเก็บข้อมูล 19 ประเทศทั่วโลกได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมณี กรีซ ไอร์แลนด์ 
อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มประเทศส
หราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลดงักล่าวเป็น
ข้อมลูหลกัท่ีใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม Billboard Chart ซึ่งเป็นรายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมท่ีเป็นท่ียอมรับสากล  

โดยกระบวนการการเก็บข้อมลูของ Nielsen Music เพ่ือใช้สําหรับการ
จดัทํารายงานการจัดอนัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา ค่ายเพลงจะต้องแสดงความ
จํานงมายงั Nielsen Music ในการเข้าโปรแกรมการเก็บข้อมูล โดยมีข้อกําหนดและเง่ือนไขคือ 
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คา่ยเพลงจะต้องดําเนินการธุรกิจเพลงเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มีศิลปินในคา่ยมากกว่า 1 คน
ขึน้ไป และต้องจําหน่ายรายช่ือศิลปินท่ีค่ายต้องการให้ Nielsen Music เก็บข้อมลู โดย Nielsen 
Music จะทําการเก็บข้อมลูรายสปัดาห์ โดยเร่ิมต้นเก็บข้อมลูยอดขายตัง้แตว่นัศกุร์จนถึงวนัพฤหสั 
และเก็บข้อมูลยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุตัง้แต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ทัง้นีย้ังมีข้อกําหนด
เพิ่มเติมคือ เพลงท่ีลดราคาขายมากกว่าร้อยละ 50 จะไม่ถกูเก็บข้อมลูในช่วงท่ีลดราคา (Nielsen, 
2016) 

3)  Billboard  
Billboard เป็นตราสินค้าด้านธุรกิจบันเทิงของสหรัฐอเมริกา เดิมอยู่

ภายใต้บริษัท Nielsen Business Media แตใ่นปี 2009 Nielsen Business Media ได้ขายภาค
ธุรกิจส่วนบนัเทิงให้กบับริษัท Prometheus Global Media  บริษัทบริหารจดัการส่ือวงการบนัเทิง 
โดยปัจจุบนับริหารส่ือบนัเทิงใหญ่ 2 ส่ือ ได้แก่ The Hollywood Reporter สํานกัข่าวเก่ียวกับ
วงการบนัเทิง และ Billboard นิตยสารเก่ียวกบัวงการเพลง (Los Angeles Times, 2009) 

Billboard เร่ิมดําเนินธุรกิจด้านนิตยสารเก่ียวกับวงการเพลงตัง้แต่ปี 
1894 ปัจจบุนั นิตยสาร Billboard นําเสนอเนือ้หาข่าวสารเก่ียวกบัเพลง วิดีโอ และความบนัเทิง 
แต่ได้รับความรู้จักแพร่หลายในฐานะผู้ จัดทําและเผยแพร่รายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม  
Billboard Chart โดย Billboard จะนําข้อมลูท่ีได้จาก Nielsen Music มาประมวลผลและเผยแพร่
ทุกวันอังคารผ่านทางนิตยสาร Billboard และทางเว็บไซต์ทางการของ Billboard (Billboard, 
2006) 

4.1.2.2  องค์กรท่ีสนบัสนนุการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมใน
ปัจจบุนัของกลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร 

1)  ค่ายเพลงและตวัแทนจําหน่ายในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร 
(Labels & Distributors in United Kingdom) 

ในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรมีค่ายเพลงจํานวนมากกว่า 500 ค่าย
เพลง (Songwriter Universe, 2016)  ส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริหารในลกัษณะเดียวกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากคา่ยเพลงใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริหารตราสินค้าเดียวกนัใน
กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และคา่ยเพลงท่ีถือกําเนิดในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรก็อยู่
ภายใต้การดแูลของคา่ยเพลงใหญ่ของสหรัฐอเมริกาด้วย ยกตวัอย่างเช่นค่ายเพลง Virgin EMI 
เป็นคา่ยเพลงของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรท่ีถือกําเนิดในปี 1972 ภายใต้การดแูลของบริษัท 



 
52 

 

EMI แต่ภายหลังในปี 2012 ได้ถูกซือ้และรวมกิจการเข้ากับบริษัทสัญชาติอเมริกา Universal 
Music Group คา่ยเพลงและตวัแทนจําหนา่ยในระดบันาชาติ (BBC, 2013) 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  แผนภาพแสดงลกัษณะการทํางานของคา่ยเพลงและตวัแทนจําหน่ายในกลุ่มประเทศ 

สหราชอาณาจกัร 
 

2)  Millward Brown 
Millward Brown เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษภายใต้บริษัท Kantar 

Group ทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลและทําการวิจยัเก่ียวกบัการตลาด มุ่งเน้นไปท่ีการโฆษณา ผลกระทบ 
กลยุทธ์การส่ือสาร และการวิจัยคณุค่าของส่ือและแบรนด์ เป็นบริษัทวิจัยการตลาดท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 2 รองจาก Nielsen Company 

การทํางาน Millward Brown ในการเก็บข้อมลูเพ่ือจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัยอดนิยมนัน้ Millward Brown จะเก็บข้อมลูเป็นรายสปัดาห์ โดยเก็บข้อมลูยอดขายเพลงใน
รูปแบบแผ่นเสียงจากร้านค้าตวัแทนจําหน่ายกว่า 6500 ร้านและยอดขายรูปแบบดิจิทัลตัง้แต่วนั
ศกุร์ถึงวนัพฤหสับดี เก็บข้อมลูวิดีโอวนัอาทิตย์ถึงวนัเสาร์ โดยกลุ่มข้อมลูดงักล่าวเป็นกลุ่มข้อมลูใน
ประเทศองักฤษและไอร์แลนด์ตอนเหนือ ก่อนท่ีนําข้อมลูดงักล่าวมาประมวลผลและส่งต่อข้อมูล
ดงักล่าวให้กับบริษัท Official Chart Company ทัง้นีไ้ม่มีการเปิดเผยช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล
สตรีมมิ่งและข้อกําหนดในการเก็บข้อมลูตอ่คา่ยเพลงแตอ่ยา่งใด (Millward Brown, 2016) 
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3)  Official Chart Company 
Official Chart Company เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการด้านการ

จดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมโดยเฉพาะ ก่อตัง้โดยสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลง
องักฤษ (British recorded music industry หรือ British Phonographic Industry (BPI)) และ
สมาคม Entertainment Retailers Association โดยทําหน้าท่ีในการประสานงานกับ Millward 
Brown ในการเผยแพร่รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ Official 
Chart Company (Official Charts, 2016) 

4) British Recorded Music Industry หรือ British Phonographic 
Industry (BPI) 

British recorded music industry หรือ British Phonographic 
Industry (BPI) เป็นสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงของประเทศองักฤษ จดัตัง้ขึน้ในปี 1973 เพ่ือ
เพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร โดยการ
รวบรวมคา่ยเพลงในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรทัง้คา่ยใหญ่และคา่ยอิสระ โดยในปี 2013 มี
สมาชิกทัง้สิน้กวา่ร้อยละ 90 จากผู้ประกอบการทัว่ประเทศ  

BPI ทําหน้าท่ีในการรับรองยอดขายและเป็นผู้ดแูล Official Charts 
ร่วมกบั Entertainment Retailers Association (ERA) นอกจากนี ้ BPI ยงัดแูลบริษัท BRIT 
Awards Limited ซึ่งทําหน้าท่ีจัดการประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมเพลงประจําปี  (BRIT 
Awards) รวมถึงดูแลองค์กรการกุศลจากอุตสาหกรรมเพลง  BRIT Trust, โรงเรียนสอน
ศิลปะการแสดง BRIT School และ สถานบําบดัผู้ ป่วยเด็กโดยดนตรี Nordoff Robbins Music 
Therapy อีกด้วย (Official Charts, 2016) 

5)  Entertainment Retailers Association (ERA) 
Entertainment Retailers Association (ERA) เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ี

สนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลด้านดิจิทัลและข้อมูลจากร้านค้าตวัแทนจําหน่าย มี
สมาชิกประกอบด้วยร้านค้าจําหนา่ยเพลงจากคา่ยอิสระ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตวัแทนจําหน่าย บริการ
ขายแบบส่งตรงถึงบ้าน และผู้ ประกอบการทางดิจิทัล โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงท่ี
หลากหลาย ได้แก่อุตสาหกรรมเพลง อุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรมวิดีโอ ไม่เพียงเฉพาะใน
รูปแบบแผ่นเสียงหรือแผ่นซีดี แต่รวมไปถึงรูปแบบทางดิจิทลัผ่านโทรศพัท์มือถือหรือแท็บเล็ตอีก
ด้วย (Official Charts, 2016) 
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4.1.2.3  องค์กรท่ีสนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมใน
ปัจจบุนัของประเทศเกาหลีใต้  

1) ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในประเทศเกาหลีใต้ (Labels & 
Distributors in South Korea) 

ในประเทศเกาหลีใต้มีค่ายเพลงจํานวนมากกว่า 40 ค่ายเพลงและมี
ตวัแทนจดัจําหน่ายภายในประเทศ 15 ราย โดยมีลกัษณะการบริหารงานท่ีแตกตา่งจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรอย่างชดัเจนคือ ค่ายเพลงไม่ได้เป็นตวัแทนจัด
จําหน่ายเอง (ยกเว้นคา่ย Loen Entertainment) แตล่ะคา่ยจะมีการดําเนินการติดตอ่ประสานงาน
และทําข้อสัญญาตกลงกับบริษัทตัวแทนจัดจําหน่ายเอง และศิลปินทัง้หมดภายในค่ายจะมี
ตวัแทนจดัจําหนา่ยเดียวกนัทัง้หมด (Korea Music Content Industry Association, 2016) 

ยกตวัอย่างเช่นบริษัท DSP Media ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเคยดแูลศิลปินช่ือดงั
ได้แก่วง Fin.k.l, SS501, Kara, Rainbow และดแูลศิลปินปัจจบุนัได้แก่วง  April บริษัท DSP 
Mediaประสานงานและทําข้อสัญญาตกลงกับบริษัทตัวแทนจําหน่าย Loen Entertainment 
รับผิดชอบหน้าท่ีในส่วนของการเป็นตวัแทนจําหน่าย แต่ทําการบริหารงานด้วยตวัเองทัง้หมด 
(April, 2015-2017)  

 

 
 
ภาพท่ี 4.3  แผนภาพแสดงลกัษณะการทํางานของคา่ยเพลงและตวัแทนจําหน่ายในประเทศ

เกาหลีใต้ 
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2)  Korea Music Content Industry Association (KMCIA) 
Korea Music Content Industry Association (KMCIA) เป็นสมาคมธุรกิจอตุสาหกรรมเพลงของ
ประเทศเกาหลีใต้ จดัตัง้ขึน้เพ่ือรวมรวมและกําหนดทิศทางในการอตุสาหกรรมเพลงของประเทศ
เกาหลีใต้ ภายใต้การสนบัสนนุของกระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว (Ministry of 
Culture, Sports and Tourism) ดําเนินการสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมเพลง แก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิและการขายแบบผิดกฎหมายทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และ
ตรวจสอบและปกป้องเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเพลง โดยมีค่ายเพลงและ
ตวัแทนจําหน่ายในประเทศเกาหลีใต้เป็นสมาชิกองค์กร (Korea Music Content Industry 
Association, 2016) 
   ทัง้นี ้KMCIA ยงัทําหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลู ประมวลผล และเผยแพร่
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมภายในประเทศภายใต้ช่ือ Gaon Chart ซึ่งนอกจากจะทําหน้า
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมแล้ว ยงัทําหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลสถิติการซือ้ขายและการฟัง 
ได้แก่ อาย ุเพศ เชือ้ชาติ ลกัษณะนิสยัการฟังของผู้บริโภค เพ่ือนําข้อมลูดงักล่าวมาเป็นตวัชีว้ดัใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงต่อไปในอนาคตอีกด้วย (Korea Music Content Industry 
Association, 2016) 
KMCIA เผยแพร่รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําสปัดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ 
Gaon Chart ทกุ ๆ วนัอาทิตย์ แตท่ัง้นี ้ไม่พบการบอกกําหนดช่วงเวลาท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูแตล่ะ
ด้านท่ีใช้ในการประมวลผลแตอ่ยา่งใด  

3)  กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการทอ่งเท่ียว ประจําประเทศ
เกาหลีใต้ (Ministry of Culture, Sports and Tourism, South Korea) 
   กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว (Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, South Korea) ก่อตัง้ขึน้ในปี 1948 ภายใต้ช่ือกระทรวงวฒันธรรมและการ
ท่องเท่ียว (Ministry of Culture  and Tourism) โดยเป็นกระทรวงย่อยภายใต้กระทรวงการศึกษา 
(Ministry of Education) มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงโดยตลอด จนกระทัง่ในปี 2008 มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงอีกครัง้และเปล่ียนช่ือกระทรวงเป็น กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา 
และการทอ่งเท่ียว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) 
   กระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว (Ministry of Culture, 
Sports and Tourism) มีเป้าหมายในการให้ความรู้กับประชาชนในเร่ืองของวัฒนธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความตระหนักในความสําคัญของวัฒนธรรม สนับสนุนกิจกรรมทาง
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วฒันธรรม กีฬา การท่องเท่ียว และศาสนา รวมไปถึงสร้างแรงขบัเคล่ือนระดบัชาติในการเผยแพร่
วฒันธรรมเกาหลี 
   ในบริบทของการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม กระทรวง
วฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) เป็น
ผู้สนับสนุนในการจัดตัง้สมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Music 
Content Industry Association หรือ KMCIA) ในปี 2010 เพ่ือผลกัดนัอตุสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้
และเก็บข้อมูลทางสถิติหลังจากท่ีสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลีใต้เดิม 
(Music Industry Association of Korea) ได้ยตุิการจดัเก็บข้อมลูในปี 2008 หนึ่งในกลยทุธ์การ
ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมเพลงคือการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม โดยจดัตัง้ Korea 
Music Content Industry Association (KMCIA) เพ่ือรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลง
ภายในประเทศและจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม ภายใต้ช่ือ Gaon Chart เพ่ือสร้าง
มาตรฐานความน่าเช่ือถือทางด้านข้อมลูอตุสาหกรรมเพลงภายในประเทศให้ทดัเทียมกบัประเทศ
อ่ืนๆ (Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2016) 
 

จากการศึกษาข้อมูลบริบทและหน้าท่ีขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีหรือสนับสนุนในการจัดทํา
รายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมในปัจจุบนัของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราช
อาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ ทัง้ 3 ประเทศมีโครงสร้างการดําเนินงานขององค์กรท่ีคล้ายคลึง
กนั สามารถแบ่งลกัษณะการทํางานขององค์กรออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) องค์กรด้านผลิตและ
เผยแพร่เพลง ทําหน้าท่ีในการผลิตและเผยแพร่เพลงสู่อุตสาหกรรมเพลง ได้แก่ค่ายเพลงและ
ตวัแทนจําหน่าย 2) องค์กรจัดข้อมูลทางการตลาด ทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ 3) องค์กรจดัทําและเผยแพร่รายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมสู่สาธารณะ ทําหน้าท่ีประมวลผลการจดัอนัดบัหลงัรับข้อมูลทางการตลาด
จากองค์กรด้านการเก็บข้อมูลทางการตลาด ก่อนท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะ และ 4) องค์กร
สนบัสนุนการดําเนินงานการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม  ทําหน้าท่ีสนบัสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กรจัดทําและเผยแพร่รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมให้เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน ทัง้นี ้พบว่าบางองค์กรทําหน้าท่ีมากกว่า 1 รูปแบบ โดยสามารถสรุปความสมัพนัธ์ของ
รูปแบบองค์กรและลกัษณะการดําเนินงาน ดงัแผนภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงความสมัพนัธ์ของรูปแบบองค์กรและลกัษณะการดําเนินงานขององค์กรท่ี

เก่ียวข้องในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ 
 
4.2  องค์กรในประเทศไทยที่ทาํหน้าที่ในบริบทเดียวกันกับประเทศประเทศ

สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ 
 
จากผลการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์การทํางานขององค์กรท่ีสนับสนุนการจดัทํา

รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และ
ประเทศเกาหลีใต้ ผู้ วิจัยนําได้นําโครงสร้างการดําเนินงานการจดัทํารายงานการจัดอนัดบัเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศท่ีได้จากการศกึษา มาใช้เป็นกรอบในการศกึษาและเก็บข้อมลูองค์กรท่ีทํา
หน้าท่ีในบริบทเดียวกันในประเทศไทย พบว่ามีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกนักับองค์กรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 2 กลุม่ ดงันี ้

 
4.2.1  องค์กรด้านผลิตและเผยแพร่เพลง ได้แก่ ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่าย 

(Labels & Distributors in Thailand) 
ค่ายเพลงในประเทศไทยมีรูปแบบการบริหารในลักษณะคล้ายกับประเทศ

สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร ทัง้ในส่วนของค่ายเพลงท่ีดแูลการจดัจําหน่าย
เพลงสากล และคา่ยเพลงสญัชาติไทย คา่ยเพลงขนาดใหญ่จะมีการบริหารโดยแบง่เป็นคา่ยย่อย 
(Subsidiary Label) ซึง่จะมีผู้ดแูลเป็นของตนเองในแตล่ะคา่ยย่อย ก่อนจะรับเงินจากคา่ยใหญ่มา
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บริหาร ในขณะท่ีคา่ยอิสระ ในอดีต บางส่วนเคยมีรูปแบบการบริหารแบบทํางานร่วมกบัคา่ยใหญ่
ในการจดัจําหน่าย เช่น ค่าย More Music ซึ่งเคยทํางานร่วมกับค่าย GMM Grammy แต่ใน
ปัจจุบนัค่ายอิสระจะทํางานกนัเป็นอิสระและไม่ได้ขึน้อยู่กับสงักดัค่ายใด (พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ, 
สมัภาษณ์, 10 เมษายน 2560; ปัณณวิช สนิทนราทร, สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) 

 

 
 
ภาพท่ี 4.5  แผนภาพแสดงลกัษณะการทํางานของคา่ยเพลงและตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย 
 

4.2.2  องค์กรด้านการเก็บข้อมูลทางการตลาดท่ีจาํเป็นต่อการจัดทาํรายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยม 

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยมีรูปแบบการเผยแพร่และจําหน่ายผลงาน ท่ี
สอดคล้องกบัโครงสร้างการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 3 รูปแบบ ได้แก่ การขายใน
รูปแบบดิจิทัล การออกอากาศทางวิทยุ และการสตรีมมิ่ง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลทาง
การตลาดท่ีจําเป็นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเม ริกา 
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้านยอดขายรูปแบบดงักล่าว
ภายในประเทศไทยพบว่า ข้อมูลยอดการออกอากาศทางวิทยเุป็นข้อมูลเดียวท่ีมีหน่วยงานกลาง
เก็บข้อมูลดงักล่าว โดยข้อมูลดงักล่าวจัดเก็บโดยอินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch) องค์กร
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เอกชนภายใต้บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั ตัง้อยู่ท่ีเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทําหน้าท่ี
ให้การเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการออกอากาศของเพลงและโฆษณาโดยใช้
เทคโนโลยี “ออดิโอ ฟิงเกอร์ปริน้ท์ติง้” (Audio Fingerprinting) ในการจดัเก็บข้อมลูทัว่ประเทศ
ตลอด 24 ชัว่โมง มีความแม่นยําของข้อมลูมากกว่าร้อยละ 90   นอกจากนี ้Intensive Watch ยงั
เผยแพร่ยอดออกอากาศของเพลงและโฆษณาแบบเรียลไทม์ (Real-time Spin) และเผยแพร่ยอด
ออกอากาศของเพลงรายสปัดาห์ผ่านทางเว็บไซต์และส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ตอย่างเป็นทางการของ 
Intensive Watch โดยแบ่งการรายงานออกเป็น 3 ประเภทตามแนวเพลง ได้แก่ เพลงไทยสากล 
เพลงสากล และเพลงไทยลกูทุง่ (ทศพล, 2017; Intensive Watch, 2017) 

จากข้อมูลดงักล่าวพบว่าประเทศไทยมีฐานข้อมูลท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว กล่าวคือมีการ
เก็บข้อมูลยอดการออกอากาศทางวิทยุโดยหน่วยงานกลางท่ีไม่ขึน้ตรงกับค่ายเพลง ในขณะท่ี
ยอดขายในรูปแบบอ่ืน ยงัไมมี่หนว่ยงานกลางเข้ามาทําหน้าในการเก็บข้อมลู 

 

ตารางท่ี 4.3  ตารางสรุปความสอดคล้องของการเก็บข้อมลูในประเทศไทย ตอ่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ 

 

 
ประเทศ/กลุ่ม

ประเทศ 

การเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 
Digital 
Sales 

Physical 
Sales 

Radio 
Airplay 

Streaming Background 
Music 

สหรัฐอเมริกา ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ 
กลุม่ประเทศ 

สหราชอาณาจกัร 
✓ ✓ ✗ ✓ ✗ 

เกาหลีใต้ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 
ไทย ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ 

 
4.3  ปัจจัยที่ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทาํรายงานการจัด

อันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มในการจัดทาํ
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศไทยในอนาคต 
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4.3.1  ปัจจัยที่ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศในปัจจุบัน 

 จากการศึกษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรท่ีมีความ
เก่ียวข้องหรือมีความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมเพลงจํานวน 13 คน ผู้ วิจยัได้นําโครงสร้างการ
จดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศท่ีได้จากการศกึษา มาเป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมประจําประเทศในปัจจุบนั สามารถสรุปท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจบุนัได้ดงันี ้

4.3.1.1  ปัจจยัจากองค์กรด้านผลิตและเผยแพร่เพลง คา่ยเพลงและตวัแทนจดั
จําหนา่ยในประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องหรือมีความเช่ียวชาญด้าน
อตุสาหกรรมเพลงจํานวน 13 คน บคุลากรดงักลา่วมีความเห็นตรงกนัวา่คา่ยเพลงในประเทศไทยมี
การทํางานในลักษณะต่างคนต่างอยู่โดยสิน้เชิง ทํางานภายใต้การแข่งขันซึ่งกันและกัน ไม่มี
สมาคมท่ีรวบรวมค่ายเพลงทุกค่ายในประเทศไทยไว้ด้วยกัน ส่งผลให้ไม่สามารถรวมตวักันเพ่ือ
จดัตัง้องค์กรกลางได้อยา่งสมบรูณ์แบบ  

นิตเิทพ คณูคํา้ (สมัภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) กลา่วถึงลกัษณะการทํางานของ
คา่ยเพลงในไทยว่า “เขามองว่ามนัเป็นการแข่งขนั เป็นเร่ืองธุรกิจ มากกว่าเป็นอตุสาหกรรมคลบั
เคล่ือนพฒันาประเทศ เป็นวฒันธรรม เขาเลยชิงดีชิงเดน่ถลม่กนัไปมา” 

นอกจากลกัษณะการทํางานแล้ว คา่ยเพลงขนาดใหญ่ในไทยมีการนําเสนอข้อมลู
ท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง แม้ว่าข้อมลูดงักล่าวจะมาจากหน่วยงานกลางท่ีไม่ขึน้ตรงหรือได้รับการ
สนบัสนนุจากคา่ยเพลงใดๆ ก็ตาม ทศพล ดิษยบตุร (สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2560) ผู้จดัการฝ่าย
ขายบริษัท อินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch) องค์กรจดัเก็บข้อมูลการออกอากาศทางวิทยุ ใน
เครือบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั ให้ข้อมลูว่า ปัจจบุนัคา่ยเพลงในประเทศมีการใช้บริการ
ข้อมลูยอดการออกอากาศจากทางบริษัท Intensive Watch ซึ่งทําการเก็บข้อมูลการออกอากาศ
ทางวิทยทุัว่ประเทศตลอด 24 ชัว่โมง โดยทาง Intensive Watch ไม่สามารถทราบกระบวนการท่ี
คา่ยเพลงนําข้อมลูดงักลา่วไปใช้ วา่จะมีการดดัแปลงหรือไม ่

ในประเด็นดงักล่าว นราธิป ปานแร่ (สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2560) ได้ให้ข้อมลู
ว่า รายงานการจดัอันดบัเพลงยอดนิยมจากยอดการออกอากาศทางวิทยุจากค่ายเพลงมีความ
บิดเบือนจากความเป็นจริง โดยกล่าวว่า “รายงานจากแกรมม่ีก็มาแบบหนึ่ง อาร์เอสมาก็อีกแบบ
หนึง่ มนัก็จะไมต่รงกบัชาร์ตกลางขึน้มา ทกุสปัดาห์จะมียอดมารายงาน แยกเป็นภูมิภาคไป แล้วก็
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มีแบบทัว่ประเทศ แตก็่อย่างท่ีบอกว่ารีพอร์ตมาท่ีคา่ยแตล่ะค่ายมนัก็เปล่ียนไป ของคา่ยไหนคา่ย
นัน้ก็อยู่สูงๆ ไม่มีคา่ยไหนยอมรับกับตรงกลางนี ้มนัเลยเป็นไปไม่ได้” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก 
ปัณณวิช สนิทนราทร (สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ท่ีกล่าวว่า “รายงานยอดสปินของแกรมม่ีก็
จะเห็นนะวา่อนัดบัลําดบัต้นๆ ก็จะเป็นเพลงของแกรมม่ี” 

4.3.1.2  ปัจจยัจากองค์กรจดัเก็บข้อมลูทางการตลาด 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรท่ีเป็นกลางในการทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลท่ีมีความ

จําเป็นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเพียงองค์กรเดียวคือ อินเทนซีฟ วอช 
(Intensive Watch) ทําหน้าท่ีในการเก็บยอดการออกอากาศทางสถานีวิทย ุยงัไม่มีองค์การกลางใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลยอดการขายในรูปแบบดิจิทัล (ยอดดาวน์โหลด) และยอดสตรีมมิ่ง 
(Streaming) รวมถึงไม่มีองค์กรกลางในการทําหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูดงักล่าวทัง้หมดอย่างเป็น
ระบบ 

ทศพล ดิษยบุตร (สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560) ได้กล่าวถึงปัจจัยดงักล่าวว่า 
“เพราะไมมี่หนว่ยงานกลางไมมี่คนสนบัสนนุ คือเราเป็นบริษัทเอกชนเราก็มีกลุ่มลกุค้า เราก็ทํางาน
รองรับความต้องการลกูค้า แตถ้่ามีหนว่ยงานกลาง มาถามเรา เราก็ทําได้เพราะในดาต้าเบสเราเรา
ก็รวมไว้หมดแล้ว มีแยกแนวเพลงอะไรหมด ละเอียดเทียบเทา่ของตา่งประเทศ” 

จากข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัขาดหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ี
ในการเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประเภทอ่ืนๆ และยัง
ขาดหนว่ยงานท่ีจะริเร่ิมในการนําข้อมลูดงักล่าวมาใช้ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมในประเทศไทย  

4.3.1.3  ปัจจยัจากองค์กรสนบัสนนุการดําเนินงานการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยม 

นับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่พบข้อมูลการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
อตุสาหกรรมเพลงจากองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างจริงจงั แม้ว่า รัฐบาลไทยจะมีการ
จดัตัง้หน่วยงานท่ีดแูลด้านศิลปวฒันธรรมและการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น กระทรวง
วฒันธรรม สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ศนูย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ กรมสง่เสริมวฒันธรรม สํานกัศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั เป็นต้น แตไ่ม่มีนโยบายในพฒันา
ระบบอตุสาหกรรมเพลง แม้วา่ในอดีตจะเคยมีการศกึษาเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลงบ้างก็ตาม 

ปิญชาน์ ศรีสงัข์ (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “บ้านเรามีหน่วยงาน
เก่ียวกบั Creative Industry  เข้าใจว่าเพลงมนัอยู่ในส่วนหนึ่งของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ แตเ่ขา
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ไมห่ยิบยกเร่ืองนีม้าเลย อาจจะเพราะเขาไมเ่ห็นความสําคญัของอตุสาหกรรมเพลงบ้านเรา คือเขา
ก็คงเห็นว่าต่างประเทศทํา แต่เขาเน้นไปในเร่ืองท่ีเห็นตัวเลขเห็นอะไรท่ีจับต้องได้ ถ้ารัฐเห็น
ความสําคญัเขาก็จะสัง่ลงมา ตอนนีคื้อยงัไมมี่”  

 ในขณะท่ี เรวดี แก้วมณี (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “เขาก็ไม่ได้ให้
ความสําคญั คือเขาจะหยิบเร่ืองท่ีดเูป็นรูปธรรมมาทําขึน้มาก่อน อย่างภาพยนตร์คือเห็นภาพชดั
เป็นรูปธรรม มาทําแผนทํายุทธศาสตร์ แต่เพลงยังไม่เคยเห็นเป็นเร่ืองราว มีแต่ไปสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการมาเขียน แต่ไม่ได้เอามาวางแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายอะไร ” สอดคล้องกับท่ี 
พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ (สมัภาษณ์, 10 เมษายน 2560) กล่าวว่าเคยมีการเข้ามาดูแลเร่ืองเทปผีซีดี
เถ่ือน แตไ่มไ่ด้เข้าพฒันาระบบอตุสาหกรรมเพลงโดยตรง 

นอกจากนี ้ปิญชาน์ ศรีสังข์ (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) ยังกล่าวปัญหา
งบประมาณและปัญหาบุคลากรของรัฐขาดองค์ความรู้เฉพาะด้านว่ามีข้อจํากัดเร่ืองการจัดสรร
งบประมาณ รัฐมกัมองโครงการตอ่เน่ืองมากกว่าการสร้างโครงการใหม่ หากรัฐไม่มีองค์ความรู้ใน
สว่นดงักลา่วหรือไมส่นใจ ก็ไมไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณในการนํามาศกึษาหรือพฒันา 

4.3.1.4  ปัจจยัจากกลุม่ผู้บริโภค (ผู้ ฟังเพลง) 
พฤติกรรมกรรมผู้ ฟังเพลงในประเทศไทยมีการแปรเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีท่ี

พฒันา ผู้ ฟังเพลงสามารถเลือกเสพย์ผลงานของศิลปินท่ีช่ืนชอบผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและ
สามารถเข้าถึงศลิปินท่ีสนใจได้โดยตรง ทําให้การประชาสมัพนัธ์แนะนําศิลปินใหม่ๆ ในปัจจบุนัให้
อยูใ่นกระแสหรือเป็นท่ีรู้จกัเป็นเร่ืองยาก 

ปัณณวิช สนิทนราทร (สมัภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)  และพิมลรัตน์ วงศ์อารนะ 
(สมัภาษณ์, 10 เมษายน 2560) ได้อธิบายถึงวิวฒันาการช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของศิลปิน
ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนัว่า ในอดีตมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทศัน์ วิทยุ และส่ือสิ่งพิมพ์ แต่
ในปัจจุบนัจะเน้นการประชาสมัพนัธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทําให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมผู้ ฟัง
เพลงได้ลําบากมากขึน้ ผู้ ฟังสนใจอะไรสามารถเขาถึงได้เลย ทําให้ไม่สามารถแนะนําศิลปินใหม่ๆ 
ได้ในวงกว้างอีกตอ่ไป 

นอกจากนีเ้ทคโนโลยียงัส่งผลถึงพฤติกรรมการซือ้แบบถูกลิขสิทธ์ิของผู้ ฟังเพลง 
เม่ือสามารถเข้าถึงหรือเสพย์ผลงานได้โดยไมเ่สียเงิน การซือ้เพลงแบบถกูลิขสิทธ์ิจึงลดลง ทําให้ไม่
สามารถสร้างฐานแฟนท่ีมีความจงรักภักดี (Fan Royalty) ได้ ปัณณวิช สนิทนราทร (สมัภาษณ์, 
21 มีนาคม 2560), นราธิป ปานแร่ (สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2560), ประสาร งานแข็ง (สมัภาษณ์
, 24 กมุภาพนัธ์ 2560)  และแพรวไพลิน ทองใบงาม (สมัภาษณ์, 18 กมุภาพนัธ์ 2560)  ได้อธิบาย
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ถึงเร่ืองดงักล่าวว่า แม้ว่าจะมีการดาวน์โหลดอย่างถกูลิขสิทธ์ิก็ตาม แต่ด้วยลกัษณะนิสยัคนไทย
นิยมชมชอบของฟรี ทําให้ไม่สนบัสนุนแบบถูกลิขสิทธ์ิ ส่งผลให้ศิลปินหรือค่ายเพลงสร้างรายได้
จากการขายเพลงโดยตรงได้ลดลง เกิดการหาทางออกด้วยการออกคอนเสิร์ตหรืออีเวนท์และลด
ปริมาณการผลิตลง ทําให้ยอดท่ีจําเป็นตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมน้อยเกิน
กวา่ท่ีคา่ยจะเปิดเผย 
 

4.3.2  แนวโน้มในการจัดทาํรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต 

สําหรับแนวโน้มทิศทางในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องหรือมีความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมเพลงจํานวน
ทัง้สิน้ 13 คน มีความคิดเห็นท่ีตรงกันว่า แนวโน้มการจัดทํารายงานการจัดทํารายงานการจัด
อันดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากยังขาดปัจจัยท่ีสนับสนุนและ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือท่ีจะทําให้เกิดปัจจยัดงักล่าวเพ่ือให้เกิดการจดัทํารายงานการจัด
อนัดบัเพลงยอดนิยมเป็นไปได้ยากในปัจจบุนั หากต้องการให้เกิดการจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
ยอดนิยมจะต้องเกิดการเปล่ียนแปลงหลายสว่น สามารถสรุปประเดน็ได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.2.1  ทศันคตขิององค์กรหรือหนว่ยงานภาครัฐและคา่ยเพลง 
แม้ว่าค่ายเพลงจะมองเห็นความสําคญัของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 

แต่ไม่ได้มองต่อยอดมาในมุมของการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงทัง้ระบบ ในขณะท่ีภาครัฐมองไม่
เห็นถึงความสําคญัของการพฒันาระบบอตุสาหกรรมตัง้แตต้่น และไมมี่หน่วยงานท่ีศกึษาวิจยัและ
ดแูลการพฒันาอตุสาหกรรมเพลง  

ปิญชาน์ ศรีสงัข์ (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “จริงๆ พ่ีไปลาว เขาฟัง
เพลงไทยกันทัง้นัน้เลยนะ แต่เราไม่ร่วมมือกันไง ถ้าร่วมมือกันเราสามารถมองไปได้ถึงว่าเราทํา
ยงัไงให้กลายเป็นศนูย์กลาง AEC เพลงเอย ดารานกัร้องเอย เขาติดตามวงการบนัเทิงบ้านเรากัน
หมดเลย เพราะเราเช่ือมโยงวฒันธรรมง่าย บ้านใกล้เรือนเคียงมีวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกัน ภาษา
บ้านเราเลยขายกนัได้ อยา่งเกาหลีท่ีขายท่ีญ่ีปุ่ นกบัจีนได้เพราะเขาก็มีภาษาท่ีเช่ือมโยงกนั แตส่ิ่งท่ี
เขาขายออกมายงัประเทศท่ีไม่มีวฒันธรรมได้ด้วย เราน่าจะมองเขาแล้วมาปรับปรุงมาพฒันาของ
บ้านเรา อย่างน้อยถ้าภาครัฐให้ความสําคญั มีหน่วยงานขึน้มาเลย” นอกจากนี ้ยงักล่าวถึงความ
สอดคล้องระหวา่งรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมตอ่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ไทยแลนด์ 4.0 วา่ “มนัเข้ากบัปัจจบุนันะเร่ืองชาร์ตเพราะมนัคือนวตักรรม เข้ากบัยคุไทยแลนด์ 4.0 
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มนัซพัพอร์ตอตุสาหกรรมเพลงได้เลย นอกจากท่ีควรจะวางนโยบายแล้วคือควรจะลงพืน้ท่ีสํารวจ
ความต้องการ สํารวจลกัษณะการบริโภค มนัถึงจะรู้วา่เราจะทําแบบไหนถึงจะอยูร่อดได้”  

ในขณะท่ี ธนพรรณ ไวทยะเสวี (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวรวมถึงการ
เปล่ียนท่ีต้องเกิดขึน้จากคา่ยเพลงในประเทศด้วยว่า “มนัต้องรวมกลุ่มขึน้มา จริงๆ ของไทยไม่ได้
น้อยหน้ากวา่เกาหลีนะ จริงๆ ถ้าเขาร่วมมือกนัเป็นเชนกนั ดงึข้อดีของกนัและกนัมาร่วมพฒันาทาง
ธุรกิจ เราเช่ือมโยงกนัได้ เราต้องไปพร้อมกนัทัง้หมด ถ้าไม่ร่วมกนัมนัก็พากนัเฟลลงทกุฝ่าย จริงๆ 
ถ้ารัฐบาลทํา มาบูสต์เร่ืองอุตสาหกรรมพวกนีจ้ะดี รัฐบาลน่าจะมองเพราะมนัเป็นธุรกิจท่ีทําเงิน
เยอะมาก”  

เช่นเดียวกับแพรวไพลิน ทองใบงาม(สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2560)  มี
ความเห็นตอ่เร่ืองดงักล่าวว่า “คา่ยเพลงต้องเปิดใจท่ีจะเปิดเผยข้อมลู ภาครัฐก็ควรเข้ามาช่วย ถ้า
มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเพลงมนัก็ดี มนัก็ช่วยเร่ืองเศรษฐกิจนะเพราะเม็ดเงินตรงนีม้ัน
วนเวียนในประเทศ ไหนจะแฟนคลบัชาวต่างชาติอีก แตบ้่านเราผู้ ใหญ่ชอบมองว่าเร่ืองพวกนีม้นั
คอ่นข้างไร้สาระ อย่างในประเทศญ่ีปุ่ นคือมนัเห็นชดัเลยว่าเขาใช้ส่วนนีม้าผลกัดนัประเทศได้เลย 
มนัช่วยเร่ืองสภาพสงัคมด้วยนะ มนัเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง มนัควรจะผลกัดนัศิลปินทกุๆ ด้านไม่ใช่
แคด้่านใดด้านหนึง่ ภาครัฐต้องเปล่ียนมมุมอง เขายงัไม่เห็นว่าอตุสาหกรรมเพลงมนัส่งผลอะไรตอ่
เศรษฐกิจบ้านเราบ้าง เขามองว่าไร้สาระทัง้ๆ ท่ีพวกเขาก็ฟังเพลงกัน แปลกไหม” สอดคล้องกับ
ความเห็นของ ประสาร งานแข็ง (สมัภาษณ์, 24 กมุภาพนัธ์ 2560)  ว่าหากรับนวตักรรมการจดัทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมเข้ามาแล้ว อยากให้รัฐบาลเป็นผู้ดแูลในการจดัทํา เน่ืองจาก
รัฐสามารถนําเร่ืองดงักลา่วปทูางไปยงัการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่ไปได้ 

นราธิป ปานแร่ (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2560) เห็นด้วยเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการพฒันา แตเ่ม่ือพฒันาและจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมแล้ว ค่ายเพลงจะต้องเกิดการเปล่ียนแปลงในการยอมรับข้อมูลทีเป็นกลาง โดย
กล่าวว่า “เม่ือมีรัฐบาลเข้ามา ปัง พ่ีว่ามนัมีได้ แต่มาแล้วต้องมีกฎต้องเข็มแข็ง มาแบบแข็งแรง
จริงจังนะ ต้องมีกฎ ต้องมาช่วยอุตสาหกรรมเพลงเลย ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เม่ือทุกฝ่ายมี
ผลประโยชน์ รัฐบาลสามารถคมุได้ มีเม็ดเงินทํา คณุต้องยอมรับกบัชาร์ตกลางท่ีมีมาตรฐานตรงนี ้
ทกุคา่ยต้องยอมรับนะ แตพ่ี่ก็ไมแ่นใ่จนะวา่มนัจะสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมขนาดไหน แตอ่ย่างน้อยคือ
ทกุคนศรัทธา ตา่งประเทศท่ีสนใจก็จะมองเห็นละวา่เรานา่เช่ือถือ น่าศรัทธา คนจะกลบัมามองเห็น
ได้ชดัเจนมากขึน้ เพราะปัจจบุนัตา่งประเทศมามองมนัก็ไม่ชดั ถ้ามีตา่งประเทศจะมองเห็นได้ง่าย 
นา่เช่ือถือ ไมมี่ความระแวง ทกุคนจะเห็นวา่มาตรฐานของบ้านเรามีจริงๆ” 
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4.3.2.2  การจดัตัง้องค์กรหรือหน่วยงานกลางและระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบอตุสาหกรรมเพลง 

ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานกลางในการทําหน้าท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงทัง้หมด ปิญชาน์ ศรีสงัข์ (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 
2560)กล่าวถึงความสําคัญของการมีองค์กรหรือหน่วยงานกลาง และระบบจัดเก็บข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงว่า “อย่างแรกเลยคือควรมีการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
ศลิปินเพลง คือควรจะมีฐานข้อมลูกลางท่ีทกุคนเข้าสูร่ะบบ เพ่ือท่ีจะมาวิเคราะห์หรือพฒันา ตอนนี ้
คือเรายงัไมรู้่เลยว่าบ้านเรามีคา่ยเพลงเท่าไหร่ ศิลปินก่ีคน เพราะมนัยงัไม่มีหน่วยงานกลางท่ีดแูล
ตรงนีแ้บบทุกคา่ย ไม่ใช่มีหลายๆ หน่วยแยกๆ กนัแล้วไม่ร่วมมือกัน ซึ่งมนัจะสามารถเป็นข้อมลูท่ี
สามารถต่อยอดไปได้อีก เช่นการพฒันาบุคลากรบ้านเรา อบรมได้ มนัต่อยอดอะไรได้เยอะมาก 
ไมใ่ชว่า่ปลอ่ยให้มนัหายๆ ไปเลย”   

ทศพล ดษิยบตุร (สมัภาษณ์, 9 มีนาคม 2560) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการมีองค์กร
หรือหนว่ยงานกลางและระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอตุสาหกรรมเพลงว่า “เม่ือไหร่
ท่ีเรารวมเป็นกลุ่มเดียวกนัได้ ข้อมลูท่ีมีจะเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วนมนัเป็นผลดีตอ่ทุกส่วนงาน
นะ มันเห็นชดัหมด ทุกคนเห็นชดัหมด มนัอาจจะมีการลงทุนจากรัฐบาล เอกชน โดยดจูากตวันี ้
มนัสง่ผลดีตอ่ภาพรวมอตุสาหกรรมนะ” 

4.3.2.3  การจดัหาบคุลากรท่ีมีองค์ความรู้หรือความเช่ียวชาญ 
ปัจจบุนั องค์กรหรือหนว่ยงานภาครัฐของประเทศไทยไม่มีบคุลากรท่ีมีองค์ความรู้

หรือเช่ียวชาญเร่ืองระบบอตุสาหกรรมเพลง ส่งผลให้ไม่เกิดการศกึษาหรือวิจยัความสําคญัในการ
วางรากฐานและพฒันาระบบอตุสาหกรรมเพลงอย่างแท้จริง พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ (สมัภาษณ์, 10 
เมษายน 2560)  กล่าวเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวว่า “ในต่างประเทศเราจะเห็นว่าชาร์ตเพลงมี
ความสําคญัตอ่การพฒันาวงการเพลง แตใ่นไทยยงัไมมี่การศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักลา่ว” 

ปิญชาน์ ศรีสังข์ (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) ได้แสดงความคิดเห็นเร่ือง
บคุลากรท่ีมีองค์ความรู้หรือเช่ียวชาญในระบบอตุสาหกรรมเพลงว่าประเทศมีบคุลากร แตไ่ม่ได้ให้
ความสําคญักับเร่ืองดงักล่าวว่า “บ้านเราไม่ใช่ไม่มีคนมีความรู้ มี อย่างพ่ีดี ้นิติพงษ์ ห่อนาค เอา
เขาไปไว้ไหน? คือเรานา่จะดงึเขาเข้ามาชว่ยในการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงรึเปล่า ไม่ใช่แคไ่ปเป็น
กรรมการตัดสินรายการร้องเพลง ซึ่งจริงๆ เร่ืองคนสําคัญ เราจะทํายังไงให้คนๆ นัน้สามารถ
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้ได้ วิธีถ่ายทอดมีหลายรูปแบบ จะทํายงัไงให้เปล่ียนมุมมอง
ความคดิได้” 
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นราธิป ปานแร่ (สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2560) กล่าวถึงเร่ืองบคุลากรท่ีมีความรู้
ด้านอตุสาหกรรมและการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในไทยว่า “มีนะ ไม่ใช่ไม่มี มี
คนท่ีมีความรู้เยอะแยะ แตคื่อเราไมมี่บริษัทหรือองค์กรท่ีมาสนบัสนนุคนท่ีมีความรู้ด้านนีใ้นการให้
ความรู้คนขึน้มา เทคโนโลยีเราก็มี คนเก่งเราก็มี แต่เขาไม่จําเป็นต้องมาทําเร่ืองแบบนี ้ถึ งต่อให้
อยากทําจริงก็ไมมี่ใครสนบัสนนุ แตม่นัสําคญันะในการให้ความรู้คน” 

ปิญชาน์ ศรีสงัข์ (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวสนบัสนนุเร่ืองการพฒันา
บคุลากรว่า “บ้านเราต้องพฒันาบคุลากรในบ้านเราด้วย อย่างของรัฐเองก็เช่นกนั ต้องสร้างความ
มัน่ใจได้ว่าเขาจะมาช่วยพฒันาดแูลตรงจดุนีไ้ด้ ถ้าไม่ได้พวกผู้ประกอบการเขาไม่มัน่ใจหรอก ถ้า
สร้างความมัน่ใจได้แล้วเขาก็สามารถนําไปตอ่ยอดได้ ไปร่วมมือกบัดิจิทลัไปร่วมมือกบัอะไรในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพลงได้” และเสริมข้อคิดเห็นในเร่ืองผลกระทบเร่ืองงบประมาณในการ
ศกึษาวิจยัท่ีเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ว่า “บ้านเรามีข้อจํากัดอีกเร่ืองคือเร่ืองการ
จัดสรรงบประมาณ อะไรท่ีรัฐไม่สนใจก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการนํามาศึกษาหรือ
พฒันา  เขาไม่ได้มองสิ่งใหม่มองแตโ่ครงการต่อเน่ือง ถ้าหน่วยงานไม่มีความรู้ส่วนนี ้โครงการท่ี
ส่งไปก็จะไม่ได้งบ อย่างพ่ีเองก็เขียนโครงการไปแต่ทางเขาไม่มีมีองค์ความรู้ไม่ได้เข้าใจใน
ความสําคญัตรงสว่นนีเ้ขาก็ตดั คือบางทีเขาไมรู้่ลกึรู้จริง” 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ  
 
5.1  สรุปผล  
 

จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัสําคญัต่อการจัดทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยผู้วิจยัได้ใช้ศกึษาหาข้อมลูตามคําถามการวิจยั 3 ข้อ สามารถสรุปผลออกมาดงันี ้
 

5.1.1 โครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ 
          สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ 
          องค์กรที่สนับสนุนในการจัดทาํ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ มีโครงสร้าง

ในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศท่ีใกล้เคียงกนัดงันี ้
ในด้านโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้ข้อมูลข้อมูลด้านการขายรูปแบบดิจิทลั ด้านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ และ
ด้านการสตรีมมิ่งและมีการเปิดเผยอัตราส่วนในการคํานวณคะแนนเพ่ือจัดทํารายงานการจัด
อนัดบัเพลงยอดนิยม กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัรใช้ข้อมูลด้านการขายวสัดบุนัทึกเสียง ด้าน
การขายรูปแบบดจิิทลั ด้านการออกอากาศทางสถานีวิทย ุและด้านการสตรีมมิ่ง ในขณะท่ีประเทศ
เกาหลีใต้ข้อมลู ด้านการขายรูปแบบดจิิทลั ด้านการสตรีมมิ่ง และ Background Music 

ในส่วนขององค์กรท่ีสนบัสนนุในการจดัทํา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการสนบัสนนุจาก  
Nielsen Music จัดทําและเผยแพร่โดย Billboard กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรได้รับการ
สนบัสนุนจาก Millward Brown, British Rrecorded Music Industry และ Entertainment 
Retailers Association จดัทําและเผยแพร่โดย Official Chart Company  การดําเนินงานในการ
จดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของทัง้สองประเทศดงักล่าวเกิดขึน้จากการสนบัสนุน
ขององค์กรภาคเอกชนทัง้หมด ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใต้ได้รับการสนบัสนนุการจดัทําโดย Korea 
Music Content Industry Associationและกระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว 
ป ร ะ จํ า ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ แ ล ะ ทํ า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ โ ด ย  Gaon Chart
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โดยการดําเนินงานในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้เกิดขึน้
จากการสนบัสนนุขององค์กรภาครัฐทัง้หมด 
 

5.1.2  องค์กรในประเทศไทยที่ทําหน้าที่ในบริบทเดียวกันกับประเทศประเทศ   
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลีใต้ 

ปัจจบุนั ประเทศไทยมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกบัประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ คือ อินเทนซีฟ วอช ( Intensive Watch) 
องค์กรเอกชนภายใต้บริษัท  บริษัท ดิจิตอล แ อสโซซิ เอทส์  จํากัด ตัง้อยู่ ท่ี เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ทําหน้าท่ีให้การเก็บข้อมลูและให้บริการข้อมลูเก่ียวกบัการออกอากาศของเพลง
ตลอด 24 ชัว่โมง ในขณะท่ียงัไม่มีองค์กรกลางท่ีทําหน้าท่ีในการเก็บข้อมลูยอดขายรูปแบบดิจิทลั 
วัสดุบันทึกเสียง และสตรีมมิ่ง ในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐในไทยยังไม่มีหน่วยงานใดให้การ
สนบัสนนุหรือมีนโยบายในการพฒันาอุตสาหกรรมเพลงและผลกัดนัในการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยม 
จากสถานการณ์ดงักล่าวทําให้ทราบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีการยอมรับนวตักรรมการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมแบบรายย่อย ซึ่งพบการใช้ในสถานีวิทย ุและรับรู้ถึงนวตักรรม
การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ แตย่งัไมเ่กิดการศกึษาวิจยั พดูคยุถึง
ความสําคญั และยงัไมพ่บการรับนวตักรรมดงักลา่วมาใช้ เม่ือวิเคราะห์ตามทฤษฎีการเผยแพร่ของ
นวตักรรม โดยใช้แผนภาพการแบ่งกลุ่มผู้ รับนวัตกรรม โดยใช้ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาตัง้แต่เร่ิมมี
นวตักรรมการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในปี 1936 ถึงปัจจบุนั สามารถสรุปพบว่า
ประเทศไทยยงัไมถื่อวา่เป็นผู้ รับนวตักรรม 
 

5.1.3  ปัจจัยที่ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางใน
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยใน
อนาคต 
5.1.3.1  ปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการจดั

อนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจบุนั 



 
69 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจบุนัมี 4 ปัจจยัได้แก่ 

1)  ปัจจยัจากองค์กรด้านผลิตและเผยแพร่เพลง คา่ยเพลงและตวัแทน
จดัจําหน่ายในประเทศไทย ค่ายเพลงในประเทศไทยมีการทํางานในลกัษณะต่างคนตา่งอยู่โดย
สิน้เชิง ทํางานภายใต้การแข่งขันซึ่งกันและกัน มากกว่าการมองว่า เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได้ ส่งผลให้ไม่สามารถรวมตวักันเพ่ือจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือ
ขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมเพลง  นอกจากนี ้ยงัมีการบิดเบือนข้อมูลจากองค์กรกลาง เช่นข้อมลูยอด
การออกอากาศทางสถานีวิทย ุเป็นต้น 

2)  ปัจจยัจากองค์กรจดัเก็บข้อมูลทางการตลาด ปัจจบุนัประเทศไทยมี
การขายและเผยแพร่เพลงในรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) สตรีมมิ่ง (Streaming) และการ
ออกอากาศทางสถานีวิทย ุ(Radio Airplay) แตไ่ม่มีองค์กรกลางท่ีทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูดงักล่าว
ทัง้หมดอยา่งเป็นระบบ มีเพียงการเก็บข้อมลูการออกอากาศทางสถานีวิทยเุทา่นัน้ 

3)  ปัจจยัจากองค์กรสนบัสนนุการดําเนินงานการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยม ปัจจบุนัยงัไมมี่องค์การจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนบัสนนุการจดัทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม แม้ว่ารัฐบาลจะมีการสนบัสนนุและจดัตัง้หน่วยงานเก่ียวกับ
ศลิปะและอตุสาหกรรมก็ตาม แตไ่มเ่ห็นถึงความสําคญัในการพฒันาระบบอตุสาหกรรมเพลงไทย 

4)  ปัจจยัจากกลุ่มผู้บริโภค (ผู้ ฟังเพลง) พฤติกรรมการฟังเพลงของคน
ไทยเน้นรูปแบบการฟังฟรี ดาวน์โหลดแบบไม่ถกูลิขสิทธ์ิ ส่งผลให้ศิลปินหรือคา่ยเพลงสร้างรายได้
จากการขายเพลงโดยตรงได้ลดลง เกิดการหาทางออกด้วยการออกคอนเสิร์ตหรืออีเวนท์และลด
ปริมาณการผลิตลง ทําให้ยอดท่ีจําเป็นตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมน้อยเกิน
กวา่ท่ีคา่ยจะเปิดเผย 

5.1.3.2  แนวโน้มทิศทางในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยในอนาคต 

แนวโน้มการจดัทํารายงานการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยเป็นไปได้ยาก หากต้องการให้เกิดการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัยอดนิยมจะต้องเกิด
การเปล่ียนแปลงหลายสว่น จะต้องเกิดการเปล่ียนแปลงดงัตอ่ไปนี ้

1)  ทศันคติขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและคา่ยเพลง ค่ายเพลง
จะต้องมองในมมุของการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงทัง้ระบบ ไมใ่ชต่า่งคนตา่งเอาตวัรอดเอง องค์กร
ภาครัฐต้องมีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงทัง้ระบบ ในฐานะ
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อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีสามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได้ หลงัจากนัน้ทุกฝ่ายต้องมองเห็น
ความสําคญัของรายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศท่ีจะส่งผลต่ออุตสาหกรรม
เพลงโดยรวมทัง้ในและตา่งประเทศ 

2)  การจดัตัง้องค์กรหรือหน่วยงานกลางและระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบอตุสาหกรรมเพลง ประเทศไทยควรมีองค์กรหรือหน่วยงานกลางในการทําหน้าท่ี
จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงทัง้หมด เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการ
วิเคราะห์เพ่ือพฒันาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระบบอตุสาหกรรมเพลง หากมีองค์กรหรือหน่วยงาน
กลางจะทําให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท่ีชัดเจนขึน้ สามารถนําไปสู่การตดัสินใจลงทุนทัง้จาก
ภาครัฐและภาคเอกชนในภายหลงั  

3)  การจดัหาบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้หรือความเช่ียวชาญ ปัจจุบนั 
ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพลงอยู่ แต่ไม่เกิดการสนับสนุนหรือการนํา
ทรัพยากรบคุลากรท่ีมีอยู่มาใช้ในการพฒันาระบบอตุสาหกรรมเพลงอย่างแท้จริง เม่ือองค์กรจาก
ภายรัฐไม่มีบคุลากรท่ีมีองค์ความรู้ด้านอตุสาหกรรมเพลง ทําให้มองไม่เห็นถึงความสําคญัในการ
พฒันาระบบอุตสาหกรรมเพลง และส่งผลถึงเร่ืองงบประมาณในการศึกษาหรือพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 
 
5.2  อภปิรายผล  
 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัสําคญัตอ่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยผู้ วิจัยจัดแบ่งการอภิปรายผลออกเป็นสามส่วนตามคําถามการวิจัย 3 ข้อ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
5.2.1  โครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
องค์กรที่สนับสนุนในการจัดทาํ 

จากการศึกษาโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรท่ีสนบัสนนุในการ
จดัทํา สามารถอภิปรายผลได้เป็น 2 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1.1  องค์กรท่ีสนบัสนนุและเผยแพร่การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยม  
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ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศเกาหลีใต้ ตา่ง
มีรูปแบบการดําเนินงานท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Billboard Chart) ไม่มีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนในการริเร่ิมการจัดทําและ
ดําเนินการริเร่ิมและเผยแพร่เองโดย Billboard ซึง่เป็นองค์กรเอกชน แตไ่ด้รับความร่วมมือจากคา่ย
เพลงในการใช้ข้อมูลทางการตลาดจากการเก็บข้อมูลโดย Nielsen Music ซึ่งเป็นองค์กรจดัเก็บ
ข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการตลาด  

รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจกัร  (UK 
Official Chart) ในปัจจุบนัได้รับการสนบัสนุนจาก British Recorded Music Industry และ 
Entertainment Retailers Association ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ในการดําเนินการจัดทําและ
ดําเนินการ อีกทัง้ได้รับความร่วมมือจากคา่ยเพลงในการใช้ข้อมลูทางการตลาดจากการเก็บข้อมลู
โดย Millward Brown ซึง่เป็นองค์กรจดัเก็บข้อมลูเพื่อการวิจยัทางการตลาด   

ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใต้มีรูปแบบท่ีแตกตา่งไปอยา่งสิน้เชิง โดยรายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Chart) ได้รับการสนบัสนนุและริเร่ิมการจดัทํา
จาก “กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว” ของประเทศเกาหลีใต้ในการจัดตัง้องค์กร
Korea Music Content Industry Association (KMCIA) ขึน้มาดแูลระบบอุตสาหกรรมเพลง
เกาหลีใต้ทัง้หมด ภายใต้การดแูลของรัฐบาล โดยการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
ของประเทศเกาหลีใต้ มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ท่ีมุ่งเน้น
การสง่ออกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ (Hallyu) 

ทัง้นีก้ารจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมของทัง้ 3 ประเทศ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเพลงมีตวัชีว้ดัความนิยมของเพลงท่ีเป็นมาตรฐาน และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
อุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศ มีความสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม ( Popular 
Culture) เร่ือง วฒันธรรมสมยันิยมในเพลง วฒันธรรมสมยันิยมในเพลง (Pop Culture: Music) 
(Danesi, 2007)  ท่ีกล่าวว่า “วฒันธรรมกระแสนิยมไม่อาจครบถ้วนได้ถ้าขาดเพลง กระแสความ
นิยมของเพลงสามารถเป็นตวัชีว้ดัในการบง่บอกวฒันธรรมสมยันิยมของแตล่ะยคุได้...ทัง้นีเ้พลงท่ี
ได้รับความนิยมในแต่ละยุคถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางในการวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ในด้านความบนัเทิง
เท่านัน้ แต่รวมไปถึงด้านการเปล่ียนแปลงทางสังคมอีกด้วย อนึ่ง อิทธิพลเพลงต่อสังคมจะไม่
สามารถเกิดขึน้ได้ หากขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเผยแพร่ในวงกว้าง โดยในปี 1955 
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 40 อนัดบัผ่านทางวิทยุได้เร่ิมต้นขึน้ และกลายเป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาดของอตุสาหกรรมเพลง”    
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ในขณะท่ีโครงสร้างการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ บุคลากรจากองค์กรท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเพลงของประเทศดงักล่าวมองเห็นถึงความสําคญัและให้การสนบัสนุน
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
เกาหลีใต้ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงเพ่ือการเผยแพร่และเข้าถึงในวงกว้าง มีการ
พัฒนาวางรากฐานระบบอุตสาหกรรมเพลงขึน้มาใหม่อย่างจริงจัง อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ภายใต้มมุมองของการประชมุสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพฒันา (The United Nation, 2010) ท่ีมองว่าอตุสาหกรรมสร้างสรรค์คือกลไกใหม่
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีกําลงัพฒันา และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกับ
วฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture) เร่ืองวฒันธรรมสมยันิยมในเพลง (Pop Culture: Music) 
ท่ี Danesi (2007) กล่าวว่า “เพลงท่ีได้รับความนิยมในแต่ละยุคถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางในการ
วิเคราะห์ ไมใ่ชแ่คใ่นด้านความบนัเทิงเทา่นัน้ แตร่วมไปถึงด้านการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอีกด้วย”  

จากผลการวิจัยดังกล่าวสังเกตได้ว่า การท่ีบุคลากรจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเพลงของประเทศดงักล่าวมองเห็นถึงความสําคัญและให้การสนับสนุนการจัดทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ และการท่ีองค์กรท่ีจดัทํารายงานการจดัอนัดบั
เพลงยอดนิยมประจําประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลี มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างข้อมลูการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมให้
เท่าทันเทคโนโลยี สิ่งเหล่านีไ้ด้สร้างมาตรฐานความน่าเช่ือถือด้านข้อมูลความนิยมของเพลงใน
ระดบัสากล นําไปสูก่ารพฒันาเพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมเพลงภายในประเทศ 
และสามารถตอ่ยอดไปถึงการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงให้เป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

5.2.1.2  องค์ประกอบข้อมลูในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม 
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ 

เลือกใช้องค์ประกอบข้อมูลท่ีสอดคล้องกับความนิยมในการใช้เทคโนโลยีในการฟังเพลง โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้ข้อมูลยอดขายรูปแบบดิจิทลั ยอดการออกอากาศทางสถานีวิทย ุ
และยอดสตรีมมิ่ง กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรมีการใช้ข้อมูลยอดขายรูปแบบดิจิทัล ข้อมูล
ยอดขายวัสดุบันทึกเสียง และข้อมูลสตรีมมิ่ง และประเทศเกาหลีใต้ มีการใช้ข้อมูลยอดขาย
รูปแบบดจิิทลั ข้อมลูสตรีมมิ่ง และข้อมลูการขาย Background Music จากข้อมลูดงักล่าวสามารถ
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สงัเกตได้ว่าทัง้ 3 ประเทศมีการใช้ข้อมลูท่ีท่ีเหมือนกนัคือ ข้อมูลยอดขายรูปแบบดิจิทลัและข้อมูล
สตรีมมิ่ง ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากการเก็บข้อมูลการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ทัง้สิน้ มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวักําหนด (Technological Determinism Theory) ตาม
คุณลักษณะเด่นท่ีว่า “การพัฒนาเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารก่อให้เกิดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงทางสังคม” กล่าวคือ เม่ือเทคโนโลยีการฟังเพลงมีการพัฒนา ช่องทางในการ
สนบัสนนุศลิปินของคนก็เปล่ียนไปตามเทคโนโลยี ดงันัน้การจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมจงึมีการเปล่ียนแปลงการใช้ข้อมลูให้เข้ากบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป (McQuail, 2010) 
 

5.2.2   องค์กรในประเทศไทยที่ทําหน้าที่ในบริบทเดียวกันกับประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
ความสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลีใต้ 

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีในบริบทเดียวกับประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ คือ อินเทนซีฟ วอช 
(Intensive Watch) ทําหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการออกอากาศของ
เพลงเพียงองค์กรเดียว ไม่พบองค์การกลางท่ีทําหน้าท่ีเก็บข้อมูลยอดขายรูปแบบดิจิทัล วัสดุ
บนัทึกเสียง และสตรีมมิ่ง แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นตวักําหนด
ทิศทางในการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมเพลงไทยแตอ่ย่างใด แตอ่ตุสาหกรรมเพลงไทยเป็นผู้ กําหนด
ทิศทางในการใช้เทคโนโลยีดงักล่าว จากกรณีดงักล่าวมีความขัดแย้งกับทฤษฎีเป็นตวักําหนด 
(Technological Determinism Theory)  ของ McLuhan (อ้างถึงใน วิมลวรรณ อาภาเวท, สาวิตรี 
ชีวะสาธน์, และชาญ เดชอศัวนง, 2554) ท่ีกล่าวว่าเทคโนโลยีและการส่ือสารสามารถส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของสงัคมได้ นอกจากนีย้งัไม่สอดคล้องกบัประเภทของเทคโนโลยีเป็นตวักําหนด
ท่ี Wyatt (2008) ขยายความเพิ่มเตมิจากทฤษฏีเบือ้งต้นทัง้ 4 ประเภทอีกด้วย 

ในขณะท่ีองค์กรภาครัฐในไทย แม้ว่าจะมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัอตุสาหกรรม
สร้างสรรคก็์ตาม แตห่นว่ยงานดงักล่าวและองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในภาครัฐไม่มีการพดูถึง ไม่
มีนโยบายในการสนบัสนนุการผลกัดนัอตุสาหกรรมเพลงและผลกัดนัในการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยมเลย แม้ว่าจะสอดคล้องกับการจดัแบ่งหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ตามแนวคิดอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ ท่ีกล่าวว่าเพลงหรือดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 



 
74 

 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ, 2552)  

แตใ่นทางปฏิบตักิลบักนั องค์กรภาครัฐไมมี่การสนบัสนนุในการพฒันาระบบอตุสาหกรรม
เพลงไทยเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งแท้จริง สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง “อตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand” (โกษม โกยทอง, 2557) ท่ีพบว่านิตยสาร Creative 
Thailand นิตยสารเก่ียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ไมเ่คยมีการนําเสนอเนือ้หาประเภทอตุสาหกรรมเพลงเลย 

จากผลการวิจยัดงักลา่วสงัเกตได้วา่ จากการท่ีประเทศไทยไม่มีองค์กรกลางในการจดัเก็บ
ข้อมูลอุตสาหกรรมเพลงอย่างเป็นระบบ เป็นเพราะผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงใน
ประเทศไทยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนยงัไม่ให้ความสําคญัในการพฒันาระบบของอุตสาหกรรม
เพลง ค่ายเพลงมองว่าเป็นข้อมลูดงักล่าวเป็นข้อมูลภายในท่ีไม่สามารถเปิดเผยให้องค์กรอ่ืนหรือ
คนภายนอกรับรู้ได้ เป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้มองถึง
ประโยชน์ในด้านการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมเพลงของประเทศ  ไม่ยอมรับข้อมลูจากองค์กรกลางท่ี
มีอยูอ่ยา่งแท้จริง ในขณะท่ีภาครัฐไมมี่นโยบาลใดๆ ในการสนบัสนนุการพฒันาระบบอตุสาหกรรม
เพลง การจดัตัง้องค์กรกลางในการทําหน้าท่ีดงักลา่วจงึเป็นเร่ืองยาก  

ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้นไม่สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” 
(Thailand 4.0) ท่ีมุ่งเน้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันา โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งใน
กลุ่มเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเปา้หมายในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ (บวร เทศารินทร์ , 
2559; สวุิทย์ เมษอินทรีย์, 2559) เน่ืองจากในปัจจบุนัยงัไม่มีนโยบายสนบัสนนุจากภาครัฐในการ
พฒันาระบบอตุสาหกรรมเพลงของประเทศไทย และยังไม่มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอตุสาหกรรมเพลงในประเทศไทย    
 

5.2.3  ปัจจัยที่ ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มทิศทางในการ
จัดทาํรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจาํประเทศไทยในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี หรือไม่สามารถจดัทํารายงานการ
จดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจบุนั โดยได้แบง่ออกเป็น 4 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยัจาก
องค์กรด้านผลิตและเผยแพร่เพลง คา่ยเพลงและตวัแทนจดัจําหน่ายในประเทศไทย  2) ปัจจยัจาก
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องค์กรจดัเก็บข้อมลูทางการตลาด 3) ปัจจยัจากองค์กรสนบัสนนุการดําเนินงานการจดัทํารายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม และ 4) ปัจจยัจากกลุม่ผู้บริโภค (ผู้ ฟังเพลง)  

สงัเกตเห็นได้ว่า ปัจจัยสําคญัสุดท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถมีรายงานการจดัทํา
รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยได้ในปัจจบุนัคือปัจจยัจากองค์กรด้านผลิต
และเผยแพร่เพลง คา่ยเพลงและตวัแทนจดัจําหนา่ยในประเทศไทย คา่ยเพลงในประเทศไทยมีการ
ทํางานในลกัษณะต่างคนต่างอยู่โดยสิน้เชิง ทํางานภายใต้การแข่งขนัซึ่งกันและกัน มากกว่าการ
มองว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย :
กรณีศกึษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)” ของน
ภิศรา นาทะพนัธุ์  (2551) ท่ีพบวา่คา่ยเพลงในประเทศไทยมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีแข่งขนักนัสงู 
โดยเฉพาะการแข่งขนัระหว่างบริษัท GMM Grammy Plc. และบริษัท RS Plc. ท่ีพบว่ามีการ
แขง่ขนัท่ีรุนแรง 

ปัจจัยรองลงมาคือเร่ืองของหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่ให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมเพลงอย่างแท้จริง รัฐไม่มีการสนับสนุนการศึกษาวิจยัในการเก็บข้อมูลด้านอ่ืนและ
ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัระบบอตุสาหกรรมเพลง เม่ือคา่ยเพลงเองไม่สามารถรวมตวักนั รัฐไม่สนใจใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีการริเร่ิมในการจัดตัง้องค์กรกลางท่ี
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลงภายในประเทศทัง้หมดอยา่งแท้จริง  

ในขณะท่ีปัจจยัเร่ืองของพฤติกรรมผู้ ฟังนัน้ แม้ว่าสถานการณ์ของอตุสาหกรรมเพลงไทย
จะสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง “Customer Willingness to Pay for Online Music: The Role of 
Free Mentality” (Tung, Jack. S, and Hui, 2013) ท่ีว่า “ความตัง้ใจในการฟังหรือซือ้เพลงแบบ
ถกูกฎหมายขึน้อยู่กับการควบคมุพฤติกรรมการรับรู้ บรรทดัฐาน และทศันคติต่อการจ่ายเงินเพ่ือ
ซือ้เพลงถกูกฎหมาย จากรูปแบบทัง้ 3 พบว่ามีเพียงประมาณ 30% เท่านัน้ท่ีมีความตัง้ใจในการท่ี
จะซือ้เพลงแบบถูกกฎหมาย” แต่ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อระบบอุตสาหกรรม
เพลงในแง่ของรายได้เทา่นัน้ แตไ่มไ่ด้สง่ผลตอ่กระบวนการจดัเก็บข้อมลูโดยตรงหากคา่ยเพลงกล้า
ท่ีจะเปิดเผยยอดขาย แม้วา่ยอดดงักลา่วจะมีจํานวนน้อยก็ตาม  

ในกรณีท่ีมีการจดัตัง้องค์กรในการจดัเก็บข้อมูลขึน้มาจริง ข้อมูลดงักล่าวนอกจากจะมี
ความสําคญัในการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม แต่ยังสามารถวิเคราะห์ถึงความ
นิยมของแนวเพลง ศิลปิน ในช่วงเวลาท่ีต้องการศกึษา เพ่ือไปใช้ในการวางแผนการจดัการศิลปิน 
และพฒันาการผลิตผลงานเพลงออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ ฟังเพลงมากท่ีสุด  ตรงกับ
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แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม เ ร่ือง “การบริหารจัดการของค่ายเพลง 
(Music Management) โดยอิงรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม” ของ Anderson และอ่ืนๆ 
(2013) ท่ีกลา่ววา่ รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมเป็นแหล่งข้อมลูทางการตลาดท่ีสําคญั เป็น
ตวัชีว้ัดความประสบความสําเร็จของศิลปิน ข้อมูลดงักล่าวถูกนํามาใช้โดยค่ายเพลง, ผู้ จัดการ
ศิลปิน, ผู้จดัการแสดงสด, ร้านค้า และตวัแทนจดัจําหน่าย ไม่ใช่แคเ่พียงในแง่ของการขาย แตจ่ะ
วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม เพ่ือวางแผนลําดบัขัน้ตอนในการทํา
การตลาดศลิปินเพ่ือเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคในวงกว้าง วิเคราะห์ถึงการจดักลยทุธ์ทางการตลาดในการ
ประชาสมัพนัธ์ศลิปิน และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุในการเจรจาตอ่รองกบัตวัแทนจดัจําหน่ายในการ
เลือกตลาดวางขาย การท่ีศิลปินทําอนัดบัได้ไม่ดีบนรายงานการจดัอันดบัเพลงยอดนิยมนําไปสู่
การลดการสนบัสนนุทางการตลาดและเงินทนุ รวมถึงอาจถกูยกเลิกสญัญากบัคา่ยเพลง”   

สําหรับแนวโน้มทิศทางในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต เม่ือเปรียบลกัษณะการจําหนา่ยและเผยแพร่เพลงท่ีจําเป็นตอ่การจดัทํารายงานการ
จัดอันเพลงยอดนิยมประจําประเทศ ประเทศไทยมีการเผยแพร่และจําหน่ายเพลงผ่านส่ือใน
รูปแบบดจิิทลั สตรีมมิ่ง และการออกอากาศทางวิทย ุซึ่งมีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบัการเผยแพร่และ
จําหน่ายเพลงของประเทศสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุอยู่แล้ว ในขณะท่ีลักษณะการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยม จากการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเพลง 13 คน พบว่ามีความเห็นท่ี
สอดคล้องกันคือ เน่ืองจากภาคเอกชนโดยเฉพาะค่ายเพลงมีลักษณะการทํางานท่ีต่างคนคน
ดําเนินธุรกิจของตน ไม่เกิดการรวมกลุ่มกนั ภาครัฐจําเป็นต้องมีบทบาทในการเข้ามาสนบัสนนุใน
การรวมกลุ่มจดัตัง้องค์กรกลางในการรวบรวมเก็บข้อมูลและสนบัสนุนการจดัทํารายงานการจดั
อนัดบัเพลงยอดนิยม  

จากข้อมูลดงักล่าวสังเกตได้ว่า รูปแบบกระบวนการในการจัดทํารายงานการจัดอันดบั
เพลงยอดนิยมของประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มการบริหารจากล่างขึน้บน (Bottom Up 
Processing) มีองค์กรกลางในการเก็บข้อมูลบางส่วนอยู่บ้าง แต่ยังไม่เกิดการริเร่ิมการจัดตัง้
องค์กรกลางท่ีจะรวบรวมข้อมูลทัง้หมดในการประมวลผลเพ่ือจัดทํารายงานการจดัอนัดบัเพลง
ยอดนิยม จากข้อมลูการสมัภาษณ์ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเพลง 13 คน สงัเกตได้ว่า 
ประเทศไทยจําเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการ
พฒันาอุตสาหกรรมเพลงและเข้ามาวางรากฐานระบบในการพฒันาอุตสาหกรรมเพลงทัง้หมด 
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เน่ืองจากแนวโน้มท่ีองค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะค่ายเพลงจะมาร่วมมือกันในการจดัทํารายงาน
การจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมประจําประเทศเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ได้ยาก การท่ีรัฐบาลเข้ามาสนบัสนุน 
สามารถยกระดบัความเช่ือมัน่ว่าองค์กรกลางท่ีทําหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมลู การประมวลผล 
และการเผยแพร่รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในประเทศนัน้มีความน่าเช่ือถือท่ีสงูและเป็น
กลางอย่างแท้จริง และสามารถนําไปสู่การจดัเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเพลง
ทัง้หมด เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระบบ
อุตสาหกรรมเพลง ส่งผลให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัทกุฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” 
(บวร เทศารินทร์, 2559; สุวิทย์ เมษอินทรีย์, 2559) ท่ีมุ่งเน้นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมเพลงจัดอยู่กลุ่มอุตสาหกรรมสร้าง ตามการจัดหมวดหมู่ประเภทของ
อตุสาหกรรม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
จดัแบง่ประเภทและนิยามขอบเขตของกลุ่มอาชีพอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative  Industries) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ, 2552) 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
 

1)  ผลการวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถจดัทํารายงานการจัด
อนัดบัเพลงยอดนิยมได้ในปัจจบุนั และแนวโน้มในการจดัทํารายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทย รวบข้อมลูจากการสมัภาษณ์บคุลากรในภาคการจดัการ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบอุตสาหกรรมเพลงเท่านัน้ หากต้องการทราบผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการ
จดัทํารายงานการจัดอันดบัเพลงยอดนิยมอย่างรอบด้าน ควรศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ ฟัง
เพลงทัง้กลุม่แฟนคลบัและกลุม่ขาจรด้วย 

2)  ในปัจจุบนั แม้ว่าจะมีการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่ีเกิดขึน้จากเพลง 
โดยใช้รายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมในการวดั แตย่งัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสําคญั
ของรายงานการจดัอนัดบัเพลงยอดนิยมโดยตรงทัง้ในและตา่งประเทศ หรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าถึง
ได้ จําเป็นต้องศกึษาผา่นหนงัสือ บทความ รายงานสรุปข้อมลูเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเพลงท่ีมีเนือ้หา
เป็นภาษาตา่งประเทศ ซึ่งเป็นข้อจํากดัในการทําการวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวได้ หากไม่มีความรู้
เก่ียวกบัคําศพัท์เฉพาะทางของระบบอตุสาหกรรมเพลง อีกทัง้ส่งผลต่อระยะเวลาในการคดักรอง



 
78 

 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือมาใช้ในการศึกษา และการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีทํา รูปเล่ม
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย  
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1.อ.ปัณณวิช สนิทนราทร อาจารย์คณะดนตรี สาขาธุรกิจดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ,  
Online Music Marketing อิสระ และอดีต Marketing Supervisor บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จํากดั (มหาชน), 21 มีนาคม 2560 
 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้วงการเพลงบ้านเราเจริญเตบิโต อะไรท่ีทาํให้หดตัว 
อ.ปัณณวิช: ในช่วงทีเทคโนโลยีมนัเติบโตขึน้ พวกไลฟ์พวกแสดงสด ใหญ่กลางเล็ก ปัจจบุนัมนั
เติบโตได้ตรงจุดนี ้เป็นสเกลใหญ่ ขายตัว๋ พอมันมีเฟสบุ๊ค พวกเจ้าเล็กก็จัดได้หาคนมาดูได้ มัน
สามารถโฆษณาได้ง่ายขึน้ คอนเสิร์ตเกิดขึน้เต็มไปหมด งานจากอตุส่าห์เองก็ต้องปรับตวัจากการ
หดตวั แตก่่อนท่ีมนัโตได้เพราะพวกเทปพวกซีดีอะไรมนัยงัขายได้อยู ่  
ผู้วิจัย: ถ้ามองกลับไปในส่วนของส่ือบันทกึ อะไรท่ีทาํให้มันหดตัว 
อ.ปัณณวิช: ยอมรับวา่มนัมาเป็นยคุ ๆ ยคุละ 20 ปีไวนิลไวนิลตกไม่แตก เทปซีดี จนตอนเนีย้มนัก็
ยงัเป็นซีดี ถ้าตามการบนัทึกอาจจะเป็นเพราะส่ือบนัทึกมนัไม่ได้พฒันาขึน้มนัก็หมดอายุไปแล้ว 
เดี๋ยวนีค้นก็ซือ้แบบดาวน์โหลดหรือหาดาวน์โหลดเอาก็ได้การซือ้ซีดีคือการเพิ่มภาระแล้วมนัก็แพง  
แล้วก็เร่ือง Free Mentality คนก็ก็คดิวา่อะไรในอินเตอร์เน็ตมนัก็ฟรีทําให้คนไม่ซือ้ของแท้ อีกส่วนก็
อตุสาหกรรมเพลงเองด้วยแหละ แตก่่อนมนัมีขายไปหมดร้านอาแปะเงีย้ เด๋ียวนีม้นัมีแตร้่านใหญ่ๆ 
คนก็ไมรู้่จะเดนิทางมาซือ้ทําไม เดี๋ยวนีเ้ทคโนโลยีมนัก็เปล่ียน แมคบุ๊ค รถเด๋ียวนีไ้มมี่ชอ่งใสซี่ดีแล้ว 
ผู้วิจัย: มองเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ของเขาก็ยังพอขายได้ อย่างเกาหลีใต้ญ่ีปุ่นก็ยัง
ยอดสูงอยู่ อะไรท่ีทาํให้แตกต่าง 
อ.ปัณณวิช: ประเด็นเร่ืองจริยธรรมละ เขาชอบอะไรท่ีออริจินัล เขาเช่ือเร่ืองการเก็บสะสม มี
รอยัลตีสู้ง อย่างเกาหลีก็สร้างฐานแฟนสูง ถ้าเราหลงใหลคนหนึ่งมากก็จะสนับสนุนแบบเต็มท่ี 
เหมามาแตไ่มแ่กะ บ้านเราไมไ่ด้อยูใ่นโหมดคลัง่ไคล้อะไรขนาดนัน้ 
ผู้วิจัย: ตัวผลิตภัณฑ์มีส่วนไหม 
อ.ปัณณวิช: ช่วยนิดหน่อย ก็มีแบบทํากล่องสวยๆ ก็มีการทํารีเสิร์ชมานะ บางคนก็บอกนะว่าไม ่
เพราะมนัเก็บยาก การมีซีดีหน้าตาประหลาดมนัเก็บยากขึน้  แตก็่มีผลนะ เพราะซีดีเป็นส่ือบนัทึก
สดุท้ายท่ีเราซือ้ได้ แตไ่มไ่ด้มากเรามีวิธีการฟังอยา่งอ่ืนเยอะแยะมากมายด้วย 
ผู้วิจัย: ลักษณะการทาํงานของค่ายเพลงในไทยเป็นยังไง 
อ.ปัณณวิช: หลกั ๆเลยก็จะมีคา่ยใหญ่คา่ยอินดี ้คา่ยใหญ่ระบบก็คล้ายกบัของตา่งประเทศ ใน
คา่ยใหญ่ก็จะมีคา่ยย่อย คา่ยย่อยก็มีเมเนเจอร์แตก็่รับเงินมาจากแกรมม่ีมาบริหารนัน่แหละ ส่วน
พวกคา่ยอินดีก็้ทําเองบริหารเอง  
ผู้วิจัย: มีไหมครับที่เป็นแบบค่ายอินดีแ้ต่ดีลกับค่ายใหญ่ เช่นให้ดูแลการจัดจาํหน่ายให้ 
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อ.ปัณณวิช: มีๆ ก็ยงัมีอยูค่รับ 
ผู้วิจัย: มาท่ีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพลงบ้าง เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์เพลงบ้าน
เราในอดีตจนถงึปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปยังไงบ้าง 
อ.ปัณณวิช: แน่นอนว่าส่ือหลกัๆ แตก่่อนก็จะเป็น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือสิ่งพิมพ์ อย่างแต่ก่อนก็จะมี
รายการเพลงด้วยใช่ไหมครับ แตปั่จจุบนัส่ือพวกนีคื้อหายไปแล้ว วิทยอุาจจะยงัมีอยู่บ้าง คงๆ ตวั
อยู่ ตัง้แต่พวกโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามาก็จะเน้นการประชาสมัพนัธ์ในจุดนัน้เพราะมนัเข้าถึงคนได้
ง่ายกวา่ ใครๆก็เข้าถึงได้ เลือกเข้าถึงศลิปินท่ีตวัเองชอบได้เลย 
ผู้วิจัย: แบบนีมั้นส่งผลต่อความหลากหลายในการฟังไหม เพราะแต่ก่อนเรามีรายการ
เพลงก็ได้แนะนําศิลปินหลากหลาย แต่ตอนนีถ้้าไม่นับรายการประกวดร้องเพลง บ้านเรา
ไม่มีรายการเก่ียวกับเพลงเลย 
อ.ปัณณวิช: ส่งผลๆ สมยันีถ้้าถามคนทัว่ๆ ไปว่าศิลปินหน้าใหม่ดงัๆ ในวงกว้างมีใครบ้างก็ตอบ
ไมไ่ด้ เพราะเราก็ไมรู้่วา่จะตอบใคร เพราะเราก็จะรู้จกักนัแตศ่ลิปินเก่าๆ  
ผู้วิจัย: แล้วถ้ามองกลับไปในต่างประเทศท่ีเขายังมีอยู่ได้ ทาํไมบ้านเราถงึไม่มี 
อ.ปัณณวิช: อย่างท่ีบอกไปในตอนแรกคือพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้ ฟังมนัเปล่ียนไปแล้วเขา
สามารถเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เลย ศลิปินเองก็สามารถไลฟ์สามารถอะไรได้บนเฟสบุ๊คเลย มนัเลย
ไมมี่ความจําเป็นอะไรท่ีต้องมีรายการพวกนัน้บนทีวี สมยันีเ้อาจริงๆ เราก็ไม่คอ่ยดทีูวีกนัด้วยอยาก
ฟังเพลงอะไร ตามศลิปินคนไหนก็ดจูากโซเชียลได้เลย 
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสําเร็จอย่างเพลงๆ หน่ึงสําเร็จแค่ไหนศิลปินคนนัน้สําเร็จ
แค่ไหน แต่ก่อนกับปัจจุบันต่างกันไหม 
อ.ปัณณวิช: ตา่งครับ แตก่่อนเราสามารถบอกได้อย่างเช่นศิลปินคนนีข้ายได้ก่ีแสนตลบัล้านตลบั  
เราสามารถบอกได้ แตปั่จจบุนัเราก็ดกูนัท่ียอดวิวยทูิวบ์ จะมีการสรุปออกมาเป็นตารางเลยว่าหนึ่ง
เดือนผา่นไปยอดวิวเพิ่มขึน้มากน้อยแคไ่หน  แล้วก็ยงัดยูอดสปินกนัอยู ่  
ผู้วิจัย: เคยได้ยินมาว่ายอดสปินเวลาไปดูรายงานของค่ายไหนศิลปินของค่ายนัน้ก็จะอยุ่
อันดับต้นๆ จริงไหมครับ 
อ.ปัณณวิช: ก็มีส่วนครับ อย่างรายงานยอดสปินของแกรมม่ีก็จะเห็นนะว่าอนัดับบนๆ ก็จะเป็น
เพลงของแกรมม่ี 
ผู้วิจัย: อันนีคื้อของแกรมม่ีเก็บเองรึเปล่าครับหรือว่ายังไง 
อ.ปัณณวิช: จริงๆ ในค่ายเขาก็จะมีคนท่ีทําด้านนีอ้ยู่เก็บข้อมูลของวิทยุเป็นโซนๆ ไป กรุงเทพ
ปริมณฑล ตา่งจงัหวดั ก็จะมีรายงานอยู่ 
ผู้วิจัย: ปัจจุบันนีภ้าครัฐมีการสนับสนุนหรือพูดคุยเก่ียวกับอุตสาหกรรมเพลงไหม  
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อ.ปัณณวิช: ก็มีนะ อยา่งเช่นเวลามีงานก็จะมาขอความร่วมมือจากศิลปินให้ไปแสดง งานอีเวนท์
อะไรประมาณนี ้
ผู้วิจัย: แต่คือไม่มีนโยบายสนับสนุนตัวอุตสาหกรรมเพลงตรงๆ เลยหรอครับ 
อ.ปัณณวิช: คดิวา่ไมน่า่จะมีครับ  
ผู้วิจัย: แล้วค่ายเพลงละครับมีการพูดคุยกันไหม 
อ.ปัณณวิช: ไมน่า่จะมีนะ 
ผู้วิจัย: ในมุมมองของอาจารย์อาจารย์คิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญไหม 
อ.ปัณณวิช: ถ้าบ้านเราในด้านการตลาด สําหรับตอนนีค้ิดว่าไม่สําคญั เพราะตอนนีเ้ราก็วดักัน
จากตวัเลขยอดวิวบนยูทิวบ์อยู่แล้ว เราไม่ได้รู้สึกจําเป็นว่าจะต้องมีเคร่ืองมือใหม่อะไรมาช่วยวดั
ตรงสว่นนี ้
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้บ้านเราไม่สามารถมีได้ ไม่สามารถขอกยอดแบบต่างประเทศได้ 
อ.ปัณณวิช: ผมว่าเร่ืองยอดนะ คือยอดของศิลปินบ้านเราในปัจจบุนัไม่ได้ขายได้เยอะ ถึงร้อยถึง
พนัหนว่ยกนัรึเปลา่ก็ไมรู้่ การจะทําชาร์ตขึน้มาแล้วบอกยอดท่ีมนัมีอยูน้่อยนิดมนัก็น่าอายรึเปล่าว่า
บ้านเราขายกนัได้แคนี่ ้
ผู้วิจัย: คิดว่าการแข่งขันค่ายเพลงมีส่วนไหม 
อ.ปัณณวิช: มีส่วนๆ บ้านเรามนัตา่งคนตา่งอยู่ เหมือนธุรกิจในครัวเรือนมากกว่า ไม่คอ่ยเหมือน
ตา่งประเทศ  
ผู้วิจัย: เรียกว่าเป็นค่ายใหญ่ ๆ ผู้ขาดได้รึเปล่า อารมณ์แบบซีพีอะไรอย่างงี ้
อ.ปัณณวิช: จะวา่แบบนัน้ก็ได้นะ 
ผู้วิจัย: หากบ้านเราจะมีชาร์ตเพลงขึน้มาจะช่วยแก้ปัญหาใดได้บ้าง 
อ.ปัณณวิช: อย่างแรกเลยปัญหาลิขสิทธ์ิ อย่างท่ีบอกว่าบ้านเรามีความนิยมของฟรี Free 
Mentality อาจจะยากท่ีจะมีผลในส่วนนี ้เพราะเราไม่สามารถเป็นคนไปเปล่ียนพฤติกรรมผู้ ฟัง
เพลงได้โดยตรงวา่ ซือ้ของแท้กนัสิ อะไรแบบนี ้
ผู้วิจัย: แล้วอย่างศิลปินต่างชาติ เมกาอังกฤษเกาหลี พวกแฟนคลับก็จะช่วยกันป่ันยอดว่าให้
ศลิปินท่ีชัน้เชียร์ได้อนัดบัสงู ๆ ได้ท่ี 1 บ้านเราจะเป็นแบบนัน้ได้ไหม 
อ.ปัณณวิช: ยากนะ บ้านเราไม่ค่อยมีกลุ่มแฟนคลบัขนาดนัน้ คือถามว่ามีไหมแบบ Fan Royalty 
มีแต่ไม่เยอะ ท่ีพอๆ เห็นอยู่ก็อย่างเช่น พ่ีเบิร์ด พ่ีตนูบอดีแ้สลม อะไรแบบนี ้คิดว่าไม่น่าจะส่งผล
มาก 
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ผู้วิจัย: ถ้าบ้านเราจะทําชาร์ตเพลงขึน้มา คิดว่าควรรับโครงสร้างแบบไหนมาทํา อย่าง
เกาหลีคือรัฐเข้ามาจัดการวางระบบเลย อังกฤษคือกึ่ งๆ ส่วนสหรัฐอเมริกาคือเอกชน
ทัง้หมดเลย หรือว่ารับมาแล้วปรับให้เข้ากับบริบทบ้านเรา 
อ.ปัณณวิช: คิดว่าถ้ารัฐเข้ามาช่วยเข้ามาสนบัสนุนก็อาจจะทําได้นะ คิดว่าเป็นแบบเกาหลีใต้
นา่จะมีโอกาสมากกวา่แล้วคอ่ยปรับมาให้เข้ากบัสภาพบ้านเรา นา่จะเหมาะสมท่ีสดุครับ 
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2.คุณพมิลรัตน์ วงศ์อารนะ ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท สไปร์ซซ่ี ดสิก์ จํากดั, 10 
เมษายน 2560 
 
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพ่ีติก๊คิดว่าอะไรท่ีทาํให้เฟ่ืองฟู หดตัวลง 
คุณพมิลรัตน์: คดิวา่คนในเมืองไทยสนใจการทําเพลงมากขึน้ ให้ความสําคญักบัเพลงมากขึน้ รับ
ส่ือจากตา่งประเทศมากขึน้มีการพฒันาด้านการศกึษาทางด้านดนตรีขึน้มา มีการพฒันาท่ีมากขึน้ 
ในขณะท่ีความง่าย เสพย์ง่าย เข้าถึงง่าย ทําให้มนัถดถอยลง พฤตกิรรมผู้บริโภคก็สําคญั พอมียู
ทิวบ์คนก็ไมซื่อ้เทปซีดีคือตายหมด หรือแม้การดาวน์โหลดแบบถกูลิขสิทธ์ิก็ตาม 
ผู้วิจัย: ลักษณะการทาํงานของค่ายเพลงในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับ คล้ายกับของ
ต่างประเทศไหม 
คุณพมิลรัตน์: คา่ยเพลงใหญ่จะเป็นคล้าย ๆ กบัของตา่งประเทศเชน่แกรมม่ีก็แตกคา่ยยอ่ย
เล็กน้อย แตพ่วกคา่ยเล็กลงมาก็จะไมมี่คา่ยแยก ไมแ่บง่วา่แนวนีต้้องอยู่คา่ยนี  ้
ผู้วิจัย: มีแบบต่างประเทศไหมครับที่ศิลปินอินดี ้ค่ายอินดี ้ดีลกับค่ายใหญ่ ทาํเองแต่ให้
ค่ายใหญ่ประชาสัมพันธ์ 
คุณพมิลรัตน์: มีมานานแล้วนะคะ แตก่่อนเราก็อยูภ่ายใต้แกรมม่ีนะคะ มอร์ มิวสิค อยูใ่ต้คา่ย
ใหญ่แตบ่ริหารงานด้วยตวัเอง 
ผู้วิจัย: รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงตัง้แต่ในอดีตจนถงึปัจจุบันแตกต่างกันมาก
ไหมครับ 
คุณพมิลรัตน์: แตกตา่งกนัมากคะ่ตัง้แตมี่โซเชียลมีเดียเข้ามา แตก่่อนพีอาร์เป็นอะไรท่ีสําคญัมาก
ตอ่อตุสาหกรรมเพลง อยา่งน้อยก็มีวิทย ุโทรทศัน์ สิ่งพิมพ์ แตพ่อมีโซเชียลมีเดียเข้ามา ส่ือหลกัๆ 
มนัทํางานตามโซเชียลมีเดียไมท่นั มนัก็ทยอยล้มหายตายจากไปมนัก็ทําให้กระบวนการพีอาร์หมนุ
เปล่ียนไป ถามวา่มนัควบคมุทิศทางได้ไหม มนัยากละมนัเป็นทเูวย์ละ มนัควบคมุผู้บริโภคยากละ 
ความขลงัของการทํางานมนัฉาบฉวยขึน้เยอะ 
ผู้วิจัย: ถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เขาก็ยังมีรายการเพลงนะ บ้านเราหายไปหมด
เลย พี่ติก๊คิดว่าส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ไหม 
คุณพมิลรัตน์: ใชค่ะ่ หายไปแทบหมดเลย มนัสง่ผลมาก พอเป็นโซเชียลมีเดียแล้วมนัควบคมุยาก
กวา่เดมิตอนมีรายการมนัสามารถควบคมุได้วา่ไปออกรายการนีมี้ทารเก็ตนี ้ไปออกรายการนัน้มี
ทาร์เก็ตอีกแบบ ตอนนีม้นัไม่มีท่ีท่ีจะประชาสมัพนัธ์แบบนัน้ไมมี่ท่ีท่ีจะไปสมัภาษณ์เก่ียวกบัดนตรี
จริงๆ สําหรับคนท่ีสนใจ กลายเป็นวา่ต้องเสิร์ชเอาอยา่งเดียว จากคนท่ีโพสต์  
ผู้วิจัย: ถ้าเกิดพูดถึงในมุมมองของภาครัฐ ภาครัฐมีการสนับสนุนค่ายเพลงบ้างไหม 
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คุณพมิลรัตน์: มี แตมี่น้อย อยา่งเชน่ภาครัฐมีงานก็จะจ้างวงดนตรีจากทางค่ายไป เขาอยากจะ
บมูพทัยาเขาก็ทําพทัยามิวสิคเฟสตวิลั 
ผู้วิจัย: แสดงว่าเน้นไปทางอีเวนท์มากกว่า แต่ไม่ได้เข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง
โดยตรงเลย 
คุณพมิลรัตน์: โน ไมมี่ ไมมี่เลย เตม็ท่ีคือช่วงหลายๆ ปีก่อนท่ีเข้ามาดแูลเร่ืองเทปผีซีดีเถ่ือน  แต่
เขาไมม่าพฒันา 
ผู้วิจัย: พูดในเร่ืองชาร์ตเพลง  อย่างภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งค่ายเพลงด้วยกันมี
การพูดคุยกันไหมว่าจะจัดทาํชาร์ตกลางขึน้มาเพื่อเป็นมาตรฐาน 
คุณพมิลรัตน์: อนันีถ้้าถามคา่ยเพลงคือมนัดีก็ดี เพราะมนัเป็นชาร์ตกลางท่ีวดัได้ แตใ่ครจะทํา 
เพราะวา่รัฐไมไ่ด้ให้ความสําคญั ไมไ่ด้คุยเร่ืองนีเ้ลย ในตวัคา่ยเพลงเองก็ไมมี่เชน่กนั  
ผู้วิจัย: อาจจะเพราะด้วยเหตุผลทางธุรกิจด้วยรึเปล่าครับ ต่างประเทศเขาก็โชว์ยอดได้
หมด แต่บ้านเราไม่โชว์ อะไรท่ีทาํให้เราโชว์ตรงนีไ้ม่ได้ 
คุณพมิลรัตน์: มนัเป็นเร่ืองให้ความสําคญั อนัดบัสองคือเร่ืองเงิน อนัดบัสามคือกลยทุธ์ของคา่ย
เพลงของคล่ืนของเขาเอง มนัดเูป็นข้อมลูหลงับ้าน แชร์กนัเองภายใน บางทีภายในบางวงยงัคยุกนั
ไมไ่ด้เลย มมุมองตา่งกนัสิน้เชิงเลย 
ผู้วิจัย: ในมุมมองพี่ติก๊คิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญต่ออุตสาหกรรมเพลงไหม 
คุณพมิลรัตน์: สําคญันะ เป็นตวัวดัความสําเร็จของศลิปินนัน้ อาจจะไมสํ่าคญัท่ีสดุแตม่นัก็คือเร
ตติง้ มนัเป็นบทพิสจูน์ท่ีชดัเจนวา่เพลงนัน้ประสบความสําเร็จไหม อยา่งชาร์ตวิทยตุา่งๆ เองถ้าผบั
เห็นพวกเพลงท่ีขึน้สงูๆ ในชาร์ตเขาก็จ้าง ตอนนีบ้้านเราดเูน้นไปเร่ืองยอดวิวยทูิวบ์ 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้บ้านเรายังไม่มีชาร์ตเพลงประจาํประเทศเป็นของตัวเอง 
คุณพมิลรัตน์: ต้องถามก่อนวา่ในบ้านเราชาร์ตเพลงประจําประเทศมนัสําคญัยงัไง ใน
ตา่งประเทศเราจะเห็นวา่ชาร์ตเพลงมีความสําคญัตอ่การพฒันาวงการเพลง แตใ่นไทยยงัไมมี่การ
ศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าว 
ผู้วิจัย: ถ้าสมมตนิะครับ สมมตว่ิาวันหน่ึงบ้านเรามีชาร์ตเพลงขึน้มา พี่ติก๊คิดว่ามันช่วย
แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง 
คุณพมิลรัตน์: ก็ต้องย้อนไปคําถามเดมิคะ่ว่าชาร์ตประจําประเทศมนัสําคญัตอ่วงการเพลงบ้าน
เรายงัไง เพราะตอนนีเ้รายงัไมรู้่วา่มนัทําอะไรให้ได้บ้าง 
ผู้วิจัย: พ่ีติก๊คิดว่ามันช่วยเร่ืองลิขสิทธ์ิไหม อย่างแฟนเพลงต่างชาตเิขาแข่งกันว่าให้ศิลปิน
ตัวเองได้ยอดเยอะๆ  อันดับดีๆ 
คุณพมิลรัตน์: คดิวา่ชว่ยนะ แตไ่มน่า่จะมาก คือตอนนีฐ้านแฟนเพลงบ้านเราสว่นใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบขาจร จะมีศลิปินท่ีแบบมีกลุม่แฟนคลบัใหญ่ๆ ไม่เยอะ อยา่งเชน่พ่ีตนูบอดีแ้สลมคดิว่า
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สง่ผล ตอนนีใ้ครดงัใครมีกระแสในวงกว้างถ้าตอบจากเพลงเรายงัตอบยากเลย แตถ้่าบอกวา่
หน้ากากทเุรียนคนก็รู้จกักนัหมดแล้ว 
ผู้วิจัย: ถ้าบ้านเราจะทาํขึน้มาพี่ติก๊คิดว่าควรจะรับโครงสร้างของประเทศที่มีแล้วมาทาํ
หรือว่าควรทาํเอง 
คุณพมิลรัตน์: ชว่ยรับของเค้ามาก็ดี คือของเค้ามนัก็มีอยูแ่ล้วแล้วมนัเห็นได้ชดัวา่มันดี แตก็่ไมรู้่
นะวา่จะมาทําในบ้านเราแล้วจะโอไหม 
ผู้วิจัย: อยา่งใดด้านข้อมลูก็จะมียอดโหลด ยอดแอร์เพลย์ ยอดสตรีม พ่ีติ๊กคิดวา่ใช้ยอดพวกนีเ้ลย
ดีไหม 
คุณพมิลรัตน์: ก็ดีคะ่ แตย่อดเรามนัจะเยอะพอไหม ยอดน้อยมนัก็นา่เกลียดไมน่า่โชว์ 
ผู้วิจัย: แล้วคิดวา่รัฐควรเข้ามาช่วยไหมอย่างเกาหลีเขาเข้ามาวางระบบเลย องักฤษคือกึ่งๆ แต่
สหรัฐอเมริกาคือเอกชนเลย 
คุณพมิลรัตน์: ควร ควรเข้ามาชว่ย แตก็่นัน่แหละ เขายงัไมเ่ห็นถึงความสําคญัเลย ยาก  
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3.คุณทศพล ดิษยบุตร ผู้จดัการฝ่ายขาย Intensive Watch องค์กรจดัเก็บข้อมลูการออกอากาศ
ทางวิทย ุในเครือบริษัท ดจิิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั, 9 มีนาคม 2560 
 
ผู้วิจัย: อย่างที่สังเกตของต่างประเทศเขามียอดสปิน (Spin) โชว์เหมือนกันแล้วก็แปลง
เป็นข้อมูลก่ีล้านคน (Airplay) บ้านเรามีไหม 
คุณทศพล: มีแต่ไม่สามารถตอบได้เป๊ะๆ นะว่าก่ีล้านคน บริษัทเราคือเราทําการเก็บโดยใช้
เทคโนโลยีออดิโอฟิงเกอร์ปริน้ท์ เราก็ตอ่เข้าคอมพิวเตอร์ให้มวลประมวลเสียงออกมา เราแยกเก็บ
เฉพาะเพลงกับโฆษณาเท่านัน้ เรามีดาต้าหมดแตเ่ราทําแคเ่พลงกับโฆษณาเท่านัน้ คือการันตีได้
ว่าเรามีฐานข้อมูลของเพลงและโฆษณาใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย มีบริษัทท่ีทําไหมว่าก่ีล้านคน มี
แต่เขาทําเป็นการสุ่มตวัอย่างมากกว่าเป็นบ๊อกซ์ติดตามบ้าน คนท่ีติดก็จะได้รับการอํานวยความ
สะดวก เวลาจะทําอะไรก็เปิดบ๊อกซ์ตวันีด้้วย แต่พวกนีม้ันเป็นกลุ่มน้อย มีแค่ไม่ก่ีบ้าน  ความ
ถกูต้องของข้อมูลบอกไม่ได้เพราะมนัเป็นกลุ่มประชากรท่ีติดตัง้บ๊อกซ์ติดน้อยมาก ความถูก ต้อง
ของข้อมลูก็จะน้อย แตย่อดสปินท่ีเราเก็บคือเก็บหมดความถกูต้องมากกว่า 90% เพราะเราใช้คอม
เก็บข้อมลูมีทีมควิซีมีระบบท่ีทํามานานมากเป็นสิบ ๆ ปี 
ผู้วิจัย: มองกลับไปที่ ต่างประเทศเขาจะมีการคัดเกณฑ์ว่าสถานีไหนเก็บไม่เก็บ ผ่าน
มาตรฐานไหมบ้านเรามีเกณฑ์แบบนัน้หรือเปล่า 
คุณทศพล: บ้านเราเขาให้เก็บทัง้หมดเลย เขาก็อยากรู้ทัง้หมดแหละ เพราะเขาต้องการดวู่าเพลง
ท่ีลงไปลิขสิทธ์ิท่ีได้ไปมนัครบไหม เม่ือแปรข้อมลูออกมามนัสมดลุหรือเปล่า ดงันัน้ในประเทศไทย
เก็บหมดเลยครับ 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้อุตสาหกรรมเพลงไทยเจริญและหดตัว 
คุณทศพล: ผมว่ากลุ่มผู้ ฟัง ปัจจุบนัลกัษณะการังเขาเปล่ียนไปเยอะถ้าเป็นตอนเด็กๆเราก็จะฟัง
วิทยดุโูทรทศัน์เป็นหลกักลุ่มผู้ ฟังก็ฟังยทูิวบ์บ้าง ไปฟังจุ๊กซ์บ้าง หรือสถานีออนไลน์คา่ยเพลงเองก็
ต้องปรับตวั จะเห็นได้วา่เขาไปประชาสมัพนัธ์ออนไลน์คอ่นข้างเยอะ ในมมุมองของผมวิทยอุาจจะ
คงตวั ไมโ่ตหวือหวาเหมือนชว่งท่ีพีคๆ แตท่ี่โตขึน้คือออนไลน์ผมก็มองว่ายงัคงเป็นไปได้อีกหลายปี
จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ผมมองว่าถ้ามีอะไรมาแทนคําว่าอินเตอร์เน็ต พวกส่ือออนไลน์ก็ยงัไป
ได้อยูเ่พราะมนัเข้าถึงผู้ ฟังได้ง่ายแถมเดี๋ยวนีคื้อฟังฟรีกนัเยอะ มนัก็เลยเจริญเติบโตลดลง 
ผู้วิจัย: เพราะพฤติกรรมผู้ฟังเราด้วยหรือเปล่า เรามักจะได้ยินว่า คนไทยชอบของฟรี พี่
คิดว่ายังไง 
คุณทศพล: กําลงัจะพดูเลย ผมคดิวา่คนไทยสว่นใหญ่ชอบของฟรี พอเสียเงินจะเร่ิมคิดละ ถ้าเป็น
นกัเรียนนกัศึกษามาขอพ่อแม่เป็นผมผมก็ไม่ให้ ใช้ฟรีไป พอขึน้มาอายุเท่าผมผมก็คิดละว่าเราก็
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ต้องใช้ของจริงเถอะไม่งัน้คนท่ีเขาทําผลงานก็ไม่มีรายได้ เม็ดเงินก็กระจายไปหาผู้ผลิตในการ
ทํางานในอนาคต ในตา่งประเทศผมวา่ของฟรีก็มีคนใช้นะ แตส่ว่นใหญ่ก็จะดาวน์โหลดกนั ซือ้กนั 
ผู้วิจัย: ในกรณีของความรอยัลตีข้องกลุ่มแฟนคลับบ้านเรากับต่างประเทศ 
คุณทศพล: ห่างมากบ้านเรากลุ่มท่ีเป็นแฟนคลบัจริงๆ ไม่เยอะ แตอ่ะไรท่ีเป็นกระแสเน่ียจะเยอะ 
คนไทยจะตามกระแส 
ผู้วิจัย: เก่ียวไหมว่าบ้านเราไม่สามารถผลักดันหรือดงึกระแสความสนใจจากผู้ฟังได้ 
คุณทศพล: ก็มีส่วนมนัอาจจะมองว่าศิลปินไทยเม่ือไหร่ก็ได้ แต่พอเป็นศิลปินตา่งชาติคือฉันต้อง
ไป เขาจะมาอีกเม่ือไหร่ไมรู้่ ความรอยลัตีม้นัเลยเยอะปัจจบุนัศลิปินไทยท่ีมีรอยลัตีเ้ยอะๆ จะถึง 10 
คนรึเปลา่ 
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือที่ใช้วัดความสาํเร็จของเพลงคืออะไร 
คุณทศพล: เม่ือก่อนคา่ยเพลงจะเน้นโหมประชาสมัพนัธ์มีอีเวนท์เปิดเพลงก็มีรายได้ ปัจจบุันเน้น
เร่ืองของการเข้าหาช่องการฟังเพลงท่ีหลากหลาย เขาก็ไปทําโฟกัสกรุ๊ปว่าโปรโมตเพลงอะไร
ออกมาต้องเจาะกลุ่มผู้ ฟังไหน ประชาสัมพันธ์ถูกทางรึเปล่า เขาก็จะใช้พวกนีว้ิ เคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองไม้เคร่ืองมือแต่ก่อนดูยอดสปินเป็นหลักด้วย ขอให้หว่านไปให้ถึง พอการ
เข้าถึงการฟังเพลงมีหลายช่องทาง ดงันัน้มนัก็เปล่ียนไปละ ปัจจุบนัมนัต่างไปละ ทุกคนก็จะเก็บ
ข้อมลูเป็นของตวัเอง ไมมี่เคร่ืองไม้เคร่ืองมือกลาง 
ผู้วิจัย: ได้ข้อมูลมาว่าค่ายเพลงเขาก็มีการเก็บข้อมูลเองเหมือนกันว่าเพลงไหนอันดับ
เท่าไหร่ ก็สงสัยว่า เอ๊ะ เขาใช้บริการข้อมูลกลางจากอินเทนซีฟวอชด้วย แล้วทาํไมเขายัง
ต้องเก็บข้อมูลเองอีก 
คุณทศพล: คือค่ายเพลงเขาก็ใช้ข้อมูลของเรา แทบทุกค่ายในไทยใช้ข้อมูลเรา แต่เขาจะไป
ปรับเปล่ียนแก้ไขอะไรยงัไงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของเขา เราไม่รู้ การท่ีเขาจะเก็บเองทัง้หมดมนัยาก
มาก เพราะต้องมานัง่เก็บข้อมลูตลอด 24 ชม. แคห่ายไป 1 ชม.มีเพลงเปิดไปตัง้ก่ีเพลง  เขาอาจจะ
ดงึข้อมลูไปแล้วก็ไปแก้ก็ได้ 
ผู้วิจัย: เรามีการทาํงานร่วมกับภาครัฐไหมครับในมุมองของด้านอุตสาหกรรมเพลง 
คุณทศพล: ภาครัฐหลกัๆ เลยหรือคุ้มครองผู้บริโภคก็จะมีการคดักรองว่าอะไรไม่เหมาะสม อย่าง
อตุสาหกรรมเพลงก็จะโคกนัในเร่ืองของลิขสิทธ์ิการจดัเก็บรายได้ การจดัเก็บแล้วข้อมลูของแตล่ะ
คา่ยจดัเก็บก่ีเปอร์เซ็นต์ มองในภาครวมมากกวา่ ดแูลเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ เร่ืองนโยบายผมไมท่ราบ  
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ คิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญยังไง 



 
95 

 

คุณทศพล: สําคญั สําคญัมาก ถ้าผมเป็นคา่ยเพลงผมต้องการรู้คูแ่ข่งด้วยว่าเป็นยงัไง มนัสําคญั
ในการแขง่ขนันะวา่เราจะทุม่เงินลงไปไหมลงทนุยงัไง ชาร์ตเพลงเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งท่ีใช้ใน
การวางแผนกลยทุธ์ได้ 
ผู้วิจัย: จากที่สังเกตที่ อินเทนซิฟ วอช ทาํคือแบ่งเป็นสามแนว ก็สงสัยว่า เอ๊ะ ทาํไมเราไม่
ทาํเป็นชาร์ตรวมทุกแนวขึน้มา 
คุณทศพล: เพราะว่าเราดูกลุ่มลูกค้าของเรา ค่ายเขาอยากรู้แบ่งเป็นแนว ๆ ไป ถ้ามันรวมกัน
สดัสว่นการเปิดเพลงมนัก็ไมเ่ทา่กนั 
ผู้วิจัย: คืออันนีก้็สงสัยว่า ต่างประเทศเขาก็มีชาร์ตแยกแต่ก็มีชาร์ตรวมขึน้มานะ 
คุณทศพล: เพราะไมมี่หนว่ยงานกลางไม่มีคนสนบัสนนุ คือเราเป็นบริษัทเอกชนเราก็มีกลุ่มลกุค้า 
เราก็ทํางานรองรับความต้องการลูกค้า แต่ถ้ามีหน่วยงานกลาง มาถามเรา เราก็ทําได้เพราะใน
ดาต้าเบสเราเราก็รวมไว้หมดแล้ว มีแยกแนวเพลงอะไรหมด ละเอียดเทียบเทา่ของตา่งประเทศ 
ผู้วิจัย: สงสัยว่าเราเก็บข้อมูลจากท่ัวประเทศแต่ทําไมท่ีเปิดเผยจึงเป็นแค่กรุงเทพและ
ปริมณฑล 
คุณทศพล: เพราะวา่เรามีการเก็บข้อมลูตา่งจงัหวดัแตก่ารจะเก็บข้อมลูให้ชดัเจนเราต้องมียนูิตอยู่
ท่ีนัน่ ซึ่งทัว่ประเทศมีสถานีวิทยุไม่ต่ํากว่า 500 สถานี น่ีรวมท่ีปิดตวัแล้วด้วยนะ การเก็บข้อมลูทงั
หมดเลยมนัยาก เขาเลยเช่ือถือกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า เร่ิมแรกเรามีการสนบัสนนุจากรัฐ
ให้ทํางานวิจยัตอนเร่ิมเทคโนโลยีนีแ้ต่ปัจจุบนัคือเป็นทนุจากเราเองล้วนๆ ไม่ได้รับซพัพอร์ตอะไร
จากรัฐตอ่ 
ผู้วิจัย: ถ้าสมมติว่าวันหน่ึงเรามาสามารถเก็บข้อมูลได้ทัง้หมดวันหน่ึง มีหน่วยงานขึน้มา 
มีชาร์ตขึน้มามันจะส่งผลอะไรจ่ออุตสาหกรรมเพลงบ้าง 
คุณทศพล: เราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึน้ เพราะตอนนีเ้ราก็แยกกันเป็นค่ายๆ ต่างคนต่างอยู ่
แยกกันมกกเกินไป ไม่มีส่วนกลาง เม่ือไหร่ท่ีเรารวมเป็นกลุ่มเดียวกนัได้ ข้อมูลท่ีมีจะเป็นข้อมูลท่ี
ถกูต้องครบถ้วนมนัเป็นผลดีตอ่ทกุส่วนงานนะ มนัเห็นชดัหมด ทกุคนเห็นชดัหมด มนัอาจจะมีการ
ลงทนุจากรัฐบาล เอกชน โดยดจูากตวันี ้มนัสง่ผลดีตอ่ภาพรวมอตุสาหกรรมนะ 
ผู้วิจัย: คิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาลิขสิทธ์ิได้ไหม 
คุณทศพล: ชวัร์ ถ้าเรามีข้อมลูทัง้หมด มนัสามารถชว่ยเก็บคา่ลิขสิทธ์ิได้ทัง้หมด 
ผู้วิจัย: ถ้าในมุมองผู้บริโภคล่ะ ต่างชาติคือแข่งกันขึน้ชาร์ตสูงๆ ถ้ามีบ้านเราจะแข่งกัน
แบบนัน้ไหม 
คุณทศพล: ชวัร์ คือจริงๆ ต้องพดูว่ารอยลัตีศ้ิลปินบ้านเราเยอะ ไม่ได้น้อยนะ แคไ่ม่ได้ไปติดตาม
กร๊ีดเขาแบบตา่งประเทศเทา่นัน้เอง 
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ผู้วิจัย: ทีนีถ้้าเกิดจะมีจริงๆ ควรรับโครงสร้งเขามาทาํหรือทาํเอง 
คุณทศพล: คนไทยชอบอะไรเหมือนคนอ่ืนแต่ก็ไม่ชอบอะไรท่ีคิดเองเพียวเช่นกัน ในเม่ือ
ตา่งประเทศเข้ามีเคสศกึษาท่ีดีก็เอาของเขามาประยกุต์ก็เป็นไปได้ 
ผู้วิจัย: ปัจจุบันบ้านเราพวกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พวกค่ายเพลง เคยมีการพูดคุยกัน
ไหมเร่ืองชาร์ตเพลง 
คุณทศพล: พวกเขาเคยคยุกับผมนะ แต่ไม่รู้ว่าพวกเขาคยุกันเองรึเปล่า เขาน่าจะโฟกสัไปท่ีการ
เอาตวัรอดในตอนนีม้ากกวา่เพราะตอนนีท้กุคนแยห่มด 
ผู้วิจัย: คือถ้ามองเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เขาส่งเสริมอุตสาหกรรมเพลง ทาํไมบ้าน
เราถงึไม่มีส่งเสริมจุดนี ้
คุณทศพล: เพราะพฤตกิรรมผู้บริโภคไงบ้านเราชอบของฟรี อนันีเ้ร่ืองสําคญั 
ผู้วิจัย: ความสะดวกในการซือ้ขายส่งผลไหม 
คุณทศพล: ส่งผล ผมว่าต่อให้เขาทําออกมาขายตามร้านผมก็เลือกท่ีจะซือ้โดยการดาวน์โหลด
มากกว่า อย่างดิจิทัลเองขัน้ตอนการซือ้ท่ียุ่งยากมันก็ส่งผล แต่คิดว่าน่าจะเป็นเร่ืองเสียตังค์
มากกวา่ บ้านเราพอเป็นของฟรีตอ่ให้ลงทะเบียนเยอะยงัไงเราก็สนใจพอมนัไม่มีฟรีและมนัยุ่งยาก 
มนัก็ส่งผลชวัร์ เขาเคยทําของเขาเองก่อนท่ีจะมีไอทูนส์มนัก็มีคนเข้าถึง แต่มนัไม่พอท่ีจะอยู่รอด 
เราไมไ่ด้ตามตา่งประเทศขนาดนัน้นะ เรามีเหมือน ๆ กนัไชแตไ่ปไมร่อด 
ผู้วิจัย: เก่ียวไหมว่าต่างประเทศตอนเขาบูมเขารีบโกยรีบผลักดัน 
คุณทศพล: ประเทศเรามนัวนัแมนโชว์ แตล่ะท่ีต้องการเป็นเบอร์หนึง่ ทกุอยา่งมนัเป็นการแขง่ขนั 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีจะทาํให้เรามีชาร์ตขึน้มาได้ 
คุณทศพล: เราต้องร่วมมือกนัแหละวา่จะทํายงัไง ทัง้รัฐ เอกชนคา่ยเพลง ทกุคนต้องคยุกบัร่วมมือ
กนั ไมใ่ชต่า่งคนตา่งทํา 
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4.คุณนิตเิทพ คูณคํา้ อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร IS Songhit นกัจดัรายการวิทย ุSea Station 
FM 92 และผู้ตดิตามชาร์ตเพลง, 3 พฤษภาคม 2559 
 
ผู้วิจัย: พ่ีโอ๋ครับอะไรทาํให้วงการเพลงบ้านเราเฟ่ืองฟูและหดตัวลงบ้าง 
คุณนิติเทพ: พ่ีตอบท่ีไม่เจริญละกัน เขามองว่ามันเป็นการแข่งขัน เป็นเร่ืองธุรกิจ มากกว่าเป็น
อุตสาหกรรมคลบัเคล่ือนพฒันาประเทศ เป็นวฒันธรรม เขาเลยชิงดีชิงเด่นถล่มกันไปมา มีนิสัย
นกัเลงไทยโบราณนะครับ ไม่เป็นสุภาพบุรุษแบบฝร่ัง ส่วนพวกนกัร้องศิลปินเอง ดคูนท่ีอยากดงั
ตอนนีน้ะ ถ้าไม่พึ่งคา่ยเพลงก็ต้องทําไปให้มนัหยาบคายสุดสุดไว้ คนไทยท่ีจิตใจต่ําทรามมีมากก็
จะให้ความนิยมเอง ตอนพ่ีโอ๋จดัรายการเพลงคนโทรมาขออิลสลิก พ่ีโอ๋ไม่มีเขาก็ส่งลิง้ค์ยทูิวบ์มา
ให้ เปิดไปเจออวยัวะเพศตกใจมาก ออกอากาศไปแล้วด้วยปิดไม่ทนั น่ีแหละ คนทําเพลงดีๆ ไม่มี
ใครมอง ศลิปินคา่ยใหญ่เองก็ถกูกีดกนัความคิด กีดกนัศกัยภาพ กลายเป็นศิลปินโรงงาน เพลงแพ
ทเทิร์นเดียวๆ กนั  
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศ
ตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบันเป็นยังไง แต่ก่อนเรามีชาร์ตเพลงไหมครับ 
คุณนิติเทพ: มี เป็นแบบรายการเพลงช่ือมิวสิคอวอร์ดทางทีวี โดยหม่อมหลวงรุจยาภา อาภากร 
แตค่า่ยเพลงแทบไม่ให้ความร่วมมือ มีการห้ามศิลปินของตน ห้ามเอ่ยช่ือผลงานของตน ทําให้แต่
ละสปัดาห์ในชาร์ตเพลงมีรายช่ือท่ีประกาศไมไ่ด้มากขึน้รายการก็หมดสนกุ 
ผู้วิจัย: แล้วแต่ก่อนเขาเก็บข้อมูลกันยังไงครับ 
คุณนิติเทพ: เค้าใช้อาสาสมัครจํานวนมากไปยืนหน้าร้านขายเทปด้วยตวัเอง ฟังวิทยุ ด้วยตัว
อาสาสมคัรเองแล้วจดเอา 
ผู้วิจัย: พี่โอ๋คิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญไหม 
คุณนิตเิทพ: สําคญัครับ อยา่งพี่โอเ๋องก็เอาขา่วเก่ียวกบัชาร์ตเพลงมาเขียนมาเล่า มนัทําให้เห็นได้
ชดัเลยนะวา่เพลงไหนดงัไมด่งัแบบนา่เช่ือถือ เป็นกลาง ไม่ใช่ว่ามามโนกนั ไม่ยอมกนัว่าไม่ยอมให้
เพลงของอีกคา่ยได้อนัดบัดีกวา่คา่ยของตน 
ผู้วิจัย: พี่โอ๋คิดว่าอะไรที่มันทาํให้บ้านเราไม่มีชาร์ตเพลงประจาํประเทศแบบเป็นทางการ 
คุณนิติเทพ: พ่ีโอ๋คิดว่าค่ายเพลงในไทยน่าจะยังไม่ให้ความร่วมมือ สมัยท่ีเพลงบ้านเราได้รับ
ความนิยมสงูยงัไมมี่ใครคดิจะทําเลย และมาทําสมยันีจ้ะทําได้ยงัไง อย่างเร่ืองยอดขาย คา่ยเพลง
ก็เคยประกาศให้รางวลัตวัเองกันประจํา มนัน่าเช่ือถือไหม ถ้าพ่ีโอ๋เป็นรัฐบาลก็คงไม่อยากยุ่ง ไม่
อยากเจอวงการท่ีมนัสกปรก มีแตก่ารเลน่พวกพ้องมีแตก่ารโกง มีแตก่ารถลม่คูแ่ข่ง คา่ยเพลงใส่ซ่ือ
บริสทุธ์ิมีไมม่าก สว่นใหญ่เห็นแก่ตวั 
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ผู้วิจัย: แล้วถ้าสมมตว่ิาวันหน่ึงมีชาร์ตขึน้มาจะเกิดอะไรขึน้ครับ 
คุณนิตเิทพ: พ่ีโอไ๋มเ่ช่ือในชาร์ตเพลงไทยและคิดว่าไม่น่าจะทําได้ ให้น้องไประเบิดแกรมม่ีกบัอาร์
สยามก่อน เม่ือนัน้แหละวงการเพลงไทยจะเจริญก้าวหน้าบริสุทธ์ิยตุิธรรม เอาง่ายง่าย ท่ีมีปัญหา
รายการมิวสิคอวร์ด เร่ิมต้นท่ีพ่ีแจ้พ่ีเบร์ิดออกอลับัม้พร้อมกนั พ่ีแจ้ได้ท่ีหนึ่งพ่ีเบิร์ดได้ท่ีสอง แกรมม่ี
ก็ไมพ่อใจบอกวา่ไมจ่ริง หลายสปัดาห์ตอ่มาอนัดบัสลบักนั นิธิทศัน์ก็ไม่พอใจบ้าง ทางฝ่ายอาร์เอส
อลับัม้ไหนท่ีโฆษณาไว้เยอะแตเ่ปิดตวัต่ํา ก็เสียหน้าไม่ให้ประกาศช่ือ เร่ิมท่ีอาร์เอสไม่ให้ประกาศ
ช่ือทีนีใ้ครอ่ืนก็เอาบ้าง Top 20 อ่านรายช่ือได้แค ่13 ช่ือ บอ่ยครัง้เขาก็เลิกดีกว่า พ่ีว่าถ้ามีก็เกิด
ปัญหาเดมิๆ ไมช่ว่ยอะไร  
ผู้วิจัย: พี่โอ๋ว่าถ้ามันจะสาํเร็จจริงๆ มันต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพลงไทยอีกเยอะ
ไหม 
คุณนิตเิทพ: พ่ีวา่เราตายแล้วเกิดใหมป่ระเทศไทยก็ยงัทําไมไ่ด้ มนัเละเทะจนเกินบรรยายครับ มนั
จะมีสิทธ์ิก็ตอ่เม่ือเหลือแตค่า่ยอิสระล้วน สว่นสามคา่ยสากลวอร์เนอร์ ยนูิเวอร์แซล โซน่ี ก็ยงัเช่ือใจ
ได้ 
ผู้วิจัย: แล้วถ้าเป็นโมเดลแบบเกาหลีใต้ที่ รัฐบาลส่ังรือ้โครงสร้างทําระบบเลย เป็น
นโยบายของรัฐเลย พี่โอ๋ว่าในไทยทาํได้ไหม ถ้าสมมุตว่ิารัฐจะทาํ 
คุณนิติเทพ: ไม่ได้ครับน้องแบงค์ มนัไม่ได้เละแค่วงการอุตสาหกรรมเพลงเท่านัน้ มนัเละตัง้แต่
การปลกูฝังจิตสํานึก จิตวิญญาณของความเป็นคน เคยได้ยินไหมว่าคนไทยมีนิสยัมักง่ายขีโ้กงขี ้
เกียจเลน่พวก มนัเป็นอยา่งนัน้จริงๆ 
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5.คุณนราธิป ปานแร่  นกัแตง่เพลงอิสระ มีผลงานการแตง่เพลงให้กบัศลิปินท่ีมีช่ือเสียง เชน่ บี ้
เดอะสตาร์, ศลิปินสงักดักามิกาเซ่, ศลิปินสงักดัอาร์สยาม เป็นต้น, 2 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
ผู้วิจัย: ในความคิดของพ่ีโต พี่โตคิดว่าชาร์ตเพลงมีความสาํคัญหรือไม่ 
คุณนราธิป: พ่ีว่ามนัก็มีความสําคญั แตว่่ามนัไม่ได้มากมหาศาล มีความจําเป็นเป็นวอนท์ไม่ใช่
นีด้ เพราะตอนนีอุ้ตสาหกรรมเพลงมนัร่วงไปหมดร่วงแบบมหาศาลละ ถ้าจากตวัเลขท่ีเอาให้พ่ีด ู
ถ้าต่อจากนัน้มา พ่ีว่าตวัเลขอาจจะไม่ถึงล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ด้วยความท่ีมันไม่ใช่อุตสาหกรรม
หลกัในบ้านเราอีกต่อไปละ ถ้าพูดถึงวงการบนัเทิง ก็น่าจะไปทางท่ีเก่ียวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
ไวรัลมาร์เก็ตติง้ต่างๆ หรือยูทิวบ์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ส่วนเพลง ณ วนันีต้้องใช้คําว่าเป็นคอน
เทนต์ยอ่ย เป็นตวัเสริมของคอนเทนต์อ่ืนๆ เชน่เป็นเพลงประกอบละคร อะไรประมาณนี ้ชาร์ตเพลง
คือมีก็ดี แตต้่องเป็นระดบัประเทศให้ได้ คือมนัไม่มีจุดขมวดปมได้เหมือนประเทศอ่ืน ด้วยเนเจอร์
คนไทยเราไมส่ามารถรวมเป็นกลุม่เป็นก้อนได้ขนาดนัน้  
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่โตอะไรเป็นสาเหตุให้ธุรกิจเพลงบ้านเราตอนดังก็ดัง ตอนดิ่งก็ดิ่ง
ลงเร่ือย ๆ 
คุณนราธิป: อันดบัแรกเลยคือพฤติกรรมของผู้ ฟังเพลง การเสพย์ ตัง้แต่ยุคท่ีต่างประเทศลอก
ทํานองเรา ยคุท่ีเฟ่ืองฟูมหาศาล ยคุนัน้เป็นเทป ข้อดีคือเวลาเราจะถ่ายเทป ถ้าเราจิกขัว้มนัก็ถ่าย
เทปไม่ได้ มีการปอ้งกันสูง การหาซือ้อยู่ในร้านขายเฉพาะ มนัดมีูมลูคา่ มีคณุคา่ มีแพ็กเกจตา่งๆ 
นานานา่เก็บ ดท่ีูการประชาสมัพนัธ์ให้คนเสพย์ในยคุนัน้เราดทีูวีกนัทกุบ้านรองลงมาคือวิทย ุ เวลา
อดัภาพวนัหนึ่งต้องมีรายการเพลงตอนกลางคืนทุกวนั ตอนเท่ียงเสริมอีก เพราะฉะนัน้เวลาท่ีเรา
ทํางานอยูก่บับ้าน เราจะได้เห็นพวกนีอ้ยู่กบัตาเราตลอด การสวิตซ์ช่อง มี 4-5 ช่อง ถ้าคา่ยเพลงซือ้
รายการทกุช่อง สวิตซ์ไปเจอๆ เคยมีชนิดท่ีหลงัละครเปล่ียนช่องไปเจอแกรมม่ี เปล่ียนไปอีกช่องก็
เจออีกค่าย คือมนัอยู่ในอตุสาหกรรมเพลงตลอดเวลา  ยดัเยียดการบริโภค จนมนัเกิดความคลัง่
ไคล้ ความนิยม ตดิตามคนนีช้ดุ 1 2 3 เกิดความเป็นแฟนคลบั เกิดรอยลัตีใ้นจิตใจ ออกมาปุ๊ บต้อง
ไปซือ้มูลค่าตลาดเลยดมูหาศาล แบบไปรอซือ้เทปเป็นคนแรกท่ีร้าน ติดตามถึงขนาดว่าแต่งตวั
ยงัไง ไปออกคอนเสิร์ตต้องไป ทะลลุ้านกนับอ่ยมาก 
มาดวูิทยุบ้าง คล้ายๆ กับทีวี เพลงสตริงสถานีก็ไม่ได้หลากหลาย ศิลปินไม่ได้เยอะมาก เปิด
เจอๆๆๆ เราก็ถูกอดัเข้าไปในระบบ ยุคนัน้มนัยงัไม่ได้โซเชียลเน็ตยงัต่อสายแลนอยู่เลย อีกสเตป
หนึง่ก็เร่ิมมาเป็นซีดีละ เป็นยคุดาวน์โหลดริงโทนเข้าโทรศพัท์ ประมาณปี 38-45 มนัยบุตวัก็จริงยคุ
นี ้แตเ่ม็ดเงินมนัไหลไปสูพ่วกส่ือดจิิทลั ริงโทนริงแบ็คโทน ตอนนัน้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เร่ิม
ระส่ําละ แต่มนัยังมีช่องทางการได้เงินของอุตสาหกรรมและ ช่องทางการหาเงินมนัยงัเปล่ียนไป
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เป็นอยา่งอ่ืนได้ คนก็ยงัใช้ของแท้บ้าง แตห่ลงัจากนัน้จนถึงปัจจบุนัมนัหายไปหมดเลย คนเร่ิมเบื่อ
หน่ายเร่ิมชิน อย่างเราโทรศพัท์ตอนนีไ้ม่มีเสียงรอสายละ น้อยมากจริงๆ เราจะได้ยินเพลงแปลกๆ 
เพลงท่ีทํากันเอง สร้างความยนีูคเองขึน้มา เพราะฉะนัน้เพลงท่ีทําแมสตอนนีทํ้าอะไรได้บ้าง ยอด
ซีดีคือจบเลย ทกุวนันีคื้อแทบไมผ่ลิตละ จะผลิตก็คือในเชิงรวมฮิต หรือวงท่ีมีแฟนคลบัแน่นหนา ซึ่ง
ยงัเหลืออยู่บ้างบางส่วน แตถ้่าเป็นศิลปินทัว่ไป ศิลปินการประกวด ก็จะเป็นซิงเกิล้ๆ ไป เพลงต้อง
ดีต้องโดนด้วย ตอนนีคื้อเหลือแคอ่อกงานจ้าง งานอีเวนท์ ศิลปินได้เงินคา่ยได้เปอร์เซ็นต์ไป โปรดิว
เซอร์นัง่แตง่เพลงก็ได้สว่นจากตรงนัน้ อตุสาหกรรมเพลงมนัเหลือรายได้อยูแ่คนี่ ้
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดความสําเร็จของเพลงๆ หน่ึง ตอนนีใ้ช้อะไรวัด อย่าง
ต่างประเทศเขาดึงข้อมูลจากชาร์ตเพลงได้เลยแบ่งแนวได้เลย บ้านเราไม่มีตัวนี ้เราใช้
อะไรวัดความสาํเร็จ และในอดีตเราใช้อะไรวัด 
คุณนราธิป: คล้ายๆ กันนะ ใช้ชาร์ตจากรายการวิทยุเป็นหลกัมองคล่ืนใหญ่ๆ เรตติง้สูงกับชาร์ต
ของทีวี เพราะตอนนัน้เราก็มีแค่ทีวีกับวิทยุ กับยอดขายซึ่งจะมี Annual Report ของบริษัทว่า
อลับัม้นีเ้พลงนีสํ้าเร็จ อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชัน่ของคนท่ีเดินตามท้องถนนเช่นลายสก็อตของเตา๋ใส ่
ทรงผมนิโคล เราจะเห็นความสําเร็จอะไรอย่างนัน้ได้บ้าง แต่ถ้าปัจจุบนัเลยคือยอดวิวของยูทิวบ์ 
เป็นตวัวดัปริมาณความสําเร็จได้เห็นชดัท่ีสดุ ปัจจบุนัตา่งประเทศก็ใช้สว่นนีว้ดัด้วยเชน่กนั 
ผู้วิจัย: ปัจจุบันคือยอดขายของบ้านเราคือวัดไม่ได้เลยรึเปล่า หรือว่ามันยังสําคัญอยู่ เห็น
ปัจจุบันยังลงไอทูนส์ 
คุณนราธิป: มันน้อยมากเลยนะ ยอดขายมันยังวัดความสําเร็จอยู่แต่ปัจจุบันยอดขายมันไม่
เกิดขึน้ ตวัชีว้ัดความสําเร็จเบอร์หนึ่งตอนนีเ้ลยคือค่าตวัของศิลปิน เรียงลําดบัความสําคญัของ
ศิลปินจากค่าตวั ว่าคนไหนเรตเท่าไหร่ กับยอดตวัเลขในยูทิวบ์คือตวัชีว้ัดหลักๆ เลยในทุกวันนี ้
แล้วก็พวกความถ่ีในการจ้าง 
ผู้วิจัย: เห็นพี่โตพูดอ้างอิงถึงในอดีต อย่างต่างประเทศคือเขาก็ทาํตรงนีแ้ล้วก็โชว์ยอดสู่
สาธารณะแบบค้นหาเจอได้เองเลย ต่างประเทศมีเว็บเข้าไปดู เรียลไทม์ได้เลย บ้านเรา
ทาํไมไม่มี 
คุณนราธิป: มนัคอ่นข้างชดัเจนนะคือบ้านเราไม่ได้ศกึษาด้วยแหละ บ้านเรายงัพฒันาไปไม่ถึงจดุ
นัน้ ถ้าเทียบในประเทศกําลงัพฒันาเราก็ยงัด้อยกว่าเขาอยู่  ชอบของฟรีกนั เพราะฉะนัน้จะหวงัว่า
จะซือ้ซีดีของแท้แบบเขามนัแทบจะไมมี่ทาง เขายงัมียอดอะไรเหลืออยู่พอให้วดัได้ บ้านเรามนัไม่มี 
บ้านเขามนัมีจิตสํานึกในการเสพย์เขานบัถือในการทํางานของศิลปินอยู่แต่ของเรามนัไม่มีตรงนัน้ 
เราคิดแค่ว่าถ้าฟรีได้เราก็เอาแบบฟรีๆ พอพฤติกรรมการเสพย์ต่างกันปุ๊ บเราไปเทียบกับเขาไม่ได้
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เลย บ้านเราเอาเต็มท่ีก็วีซีดีการแสดงสดคอนเสิร์ต แต่มนัไม่สดเท่าหน้าเวที บ้านเราท่ียงัพออยู่ได้
เพราะตรงนีส้ว่นหนึง่ เวลาปอยูห่น้าเวทีมนัฟินนะได้ร้องตามได้อะไร 
ผู้วิจัย: แล้วในอดีต บ้านเราที่ขายได้เยอะเหมือนกัน ทําไมเราถึงไม่สามารถเปิดเผย
ยอดขายได้  
คุณนราธิป: พ่ีว่ามนัเป็นเร่ืองของธุรกิจเร่ืองของภายในคา่ย มีการวางหน้าฉากยงัไง เป็นมุมมอง
ทางด้านธุรกิจไปเลย คือเนเจอร์คนไทยขีโ้กงด้วยแหละ คนผลิตก็ขีโ้กง นายทนุขีโ้กง เราไม่มีทางรู้
ได้เลยวา่ยอดท่ีเขาขายได้นัน้ความเป็นจริงมนัเป็นยงัไง ตา่งประเทศเขาชดัเจนกว่าเราแน่นอน คือ
สงัคมบ้านเรามนัตา่งกบัเขา ดงันัน้คนท่ีเป็นฝ่ายผลิตบ้านเขามนัชดัเจน มนัเลยเปิดเผยกนัได้ 
ผู้วิจัย: พี่โตคิดว่า สมมติถ้าวันหน่ึงเราสามารถรวมกลุ่มค่ายเพลงต่างๆ ขึน้ มาทําชาร์ต
เพลงได้ พี่โตคิดว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง 
คุณนราธิป: พ่ีว่าเปอร์เซ็นต์มนัก็น้อยมาก 0.0000 เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ เขามีศกัดิ์ศรีเป็นของตวัเอง 
เขาไมย่อมหรอกถ้าศลิปินตา่งคา่ยเขาขึน้เป็นเบอร์ 1 ได้ ยอมรับแตช่าร์ตของคา่ยตวัเองกนั เป็นไป
ไม่ได้หรอกท่ีจะมีชาร์ตกลางขึน้มา มนัยากนะท่ีจะวดัความดงัโดยเป็นชาร์ตกลางขึน้มา ถ้ามนัทํา
ได้มนัแก้ไขปัญหาได้ไหม  
ผู้วิจัย: อย่างในเกาหลีท่ีเห็นได้ชัดคือเขาแก้ไขเร่ืองปัญหาลิขสิทธ์ิได้ ยอดขายอะไรเขาก็
สูงขึน้แฟนคลับก็แทบทุ่มซือ้ๆ กันเตม็ไปหมด พ่ีโตว่าบ้านเราสามารถเป็นแบบนัน้ได้ไหม 
คุณนราธิป: พ่ีว่าแก้ไม่ได้ ถ้าพฤติกรรมผู้ ฟังของบ้านเรายงัคงเห็นแก่ตวั ยงัคงชอบของฟรีกนัอยู ่
การมีชาร์ตเป็นตวัท่ีทําให้เรามองเห็น ได้รู้จกัศิลปินเบอร์นัน้ ดงึดดูผู้ ฟังเพิ่มปริมาณการฟัง มีคนไป
ติดตามเพิ่มความรู้จกัของเขา ถ้ามีชาร์ตเกิดขึน้ คนท่ีอยู่อนัดบัสงูคนก็จะเข้าไปถามไปตามอย่าง
หน้ากากทเุรียน คนก็จะไปตามไปสงสยัว่า เอ๊ะ ร้องเพลงอะไร ตามเพลงท่ีพวกนีร้้อง เข้าไปค้นหา
ข้อมลู พ่ีวา่สิ่งท่ีมนัเปล่ียนแปลงคือมนัทําให้ศลิปินเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นท่ียอมรับมากขึน้ ปริมาณการ
ตดิตามมากขึน้ สิ่งท่ีมนัเปล่ียนไปก็ประมาณนี ้ยอดวิวยอดเงินจากยทูิวบ์ก็เข้ามา ยอดอลับัม้ไม่ได้
แน่ๆ  แตจ่ะได้ยอดสตรีม มนัสง่ผลตอ่ยอดขายไมเ่ยอะมาก 
ผู้วิจัย: ปัญหาอะไรที่ทาํให้บ้านเราทาํชาร์ตเพลงประจาํประเทศไม่ได้ 
คุณนราธิป: ข้อหนึง่เลยเร่ืองความเป็นธุรกิจของใครของมนั แคปั่ญหาแรกก็จบละ คา่ยอาร์เอสกบั
แกรมม่ีจะมาร่วมกนัแล้วมีชาร์ตเพลงขึน้มา เป็นไปไม่ได้! อาจจะมีหน่วยงานกลางทําขึน้มาแตม่นั
ก็จะมีปัญหา เพราะรายงานจากแกรมม่ีก็มาแบบหนึ่ง อาร์เอสมาก็อีกแบบหนึ่ง มนัก็จะไม่ตรงกับ
ชาร์ตกลางขึน้มา ทกุสปัดาห์จะมียอดมารายงาน แยกเป็นภูมิภาคไป แล้วก็มีแบบทัว่ประเทศแตก็่
อย่างท่ีบอกว่ารีพอร์ตมาท่ีค่ายแต่ละค่ายมันก็เปล่ียนไป ของค่ายไหนค่ายนัน้ก็อยู่สูงๆ ไม่มีค่าย
ไหนยอมรับกบัตรงกลางนี ้มนัเลยเป็นไปไม่ได้ไง เป็นไปไม่ได้ท่ีคา่ยแตล่ะคา่ยมาร่วมมือกนัแล้วทํา
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ข้อมูลกลางขึน้มา มนัจะมีความต่างกันท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะคา่ย คือมนัก็ยงัมีความคล้ายนะ เช่นคน
ท่ีมาจากคา่ยเล็ก อนัดบัของแตล่ะคา่ยมนัก็จะคล้ายๆ กนั มนัก็งงนะว่า เอ๊ะเพลงไหนมนัท่ีหนึ่งกนั
แน่  เ ค้าไม่สามารถยอมรับตรงกลางได้ ปัจจัยท่ีตามมาก็อาจจะเป็นเพราะว่า มันเป็น  
เนเจอร์พฤติกรรมของคนไทย คนเสพย์ขีโ้กงโดยธรรมชาติ เห็นตวัเองเป็นหลกัประหยดัไว้ก่อน คน
ผลิตก็เชน่กนั เอาท่ีตวัเองได้ไว้ก่อน 
ผู้วิจัย: สมมติว่าถ้ารัฐเข้ามามีนโยบายเข้ามาสนับสนุน คิดว่าเพิ่มโอกาสได้มากเท่าไหร่ที่
จะมีชาร์ตตัวนีข้ึน้มา 
คุณนราธิป: พ่ีว่ามีโอกาสนะท่ีจะทําตรงนีข้ึน้มา ในมมุของพ่ีคือเม่ือมีรัฐบาลเข้ามา ปัง พ่ีว่ามนัมี
ได้ แต่มาแล้วต้องมีกฎต้องเข็มแข็ง มาแบบแข็งแรงจริงจงันะ ต้องมีกฎ ต้องมาช่วยอตุสาหกรรม
เพลงเลย ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เม่ือทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ รัฐบาลสามารถคมุได้ มีเม็ดเงินทํา คณุ
ต้องยอมรับกับชาร์ตกลางท่ีมีมาตรฐานตรงนี ้ทุกค่ายต้องยอมรับนะ แต่พ่ีก็ไม่แน่ใจนะว่ามนัจะ
สง่ผลตอ่อตุสาหกรรมขนาดไหน แตอ่ยา่งน้อยคือทกุคนศรัทธา ตา่งประเทศท่ีสนใจก็จะมองเห็นละ
ว่าเราน่าเช่ือถือ น่าศรัทธา คนจะกลบัมามองเห็นได้ชดัเจนมากขึน้ เพราะปัจจบุนัตา่งประเทศมา
มองมนัก็ไม่ชดั ถ้ามีต่างประเทศจะมองเห็นได้ง่าย น่าเช่ือถือ ไม่มีความระแวง ทุกคนจะเห็นว่า
มาตรฐานของบ้านเรามีจริงๆ นอกจากนีคื้อเร่ืองของโปรดคัชัน่ อย่างเกาหลีเน่ียพ่ีว่าเขาไม่ได้มอง
แค่ชาร์ตเพลงอย่างเดียวนะ เค้ามองโปรดคัชัน่ด้วย อย่างช่วงวนัเดอร์เกิร์ลมาคือปัง ตามมาด้วย
เรนด้วยเซเว่น ถ้าฟังกันจริงๆ เพลงท่ีเขาทํามันมีความอินเตอร์ไง ฟังแล้วดูเป็นความสากล ดูมี
ระดบั เพราะเขาไปเรียนจากต่างประเทศมาแล้วมาพฒันา คนไทยมีคนไปเรียน มีดุริยางศิลป์มี
อะไรท่ีเก่ียวกบัดนตรี พอคนเข้าไปเรียนจริงพอออกมาจากมหาลยัก็จะกลายเป็นคนท่ีทําเพลงอีก
แบบหนึง่ คอ่นข้างเฉพาะทาง ไม่มีใครท่ีออกมาแล้วจะมาพฒันาในเวอร์ชัน่ป๊อปในเพลงสตริง เขา
ไปทางนิชมาร์เก็ต เขาไม่มาเมนสตรีมเลย แต่เกาหลีเขาเอามาอแดปมาอยู่ในเมนสตรีม บ้านเรา
กลายมาเป็นวิชาการมหาศาลไปอีกแบบเลย 
ผู้วิจัย: ตัวแพลตฟอร์มชาร์ตเพลง พี่โตคิดว่าควรจะเป็นยังไง อย่างเม่ือกีพ้ี่โตบอกว่าถ้ารัฐ
เข้ามาโอกาสทาํได้มันน่าจะเพิ่ม ทีนีถ้้าเราเอาเข้ามาเราควรเอาเข้ามาเต็มๆ เลยหรือควร
ปรับให้เข้ากับบ้านเราด้วย 
คุณนราธิป: ใช่ถกูต้อง อแดปให้เข้ากบัพฤติกรรมของผู้ ฟัง ตวัเพลงพฒันาขึน้อะไรพฒันาขึน้ แต่
รากฐานผู้ ฟังบ้านเรายงัต้องมีอยู่นะ บ้านเราคนท่ีรู้เยอะกว่ายงัไม่ลงมาช่วยพฒันาตรงนี ้ไม่ลงมา
ทํา ดังนัน้คนท่ีทําเพลง อย่างเช่น แว่นฟ้อ คนทําก็กลายเป็นคนเดิมๆ ไม่ได้พัฒนาอะไร ดงันัน้
รัฐบาลมาอุ้มแล้วจะขยบัได้เลยไหม อาจจะยงัไม่ได้ทัง้หมด อาจจะได้ท่ียอมรับในระดบัหนึ่ง ยก
มาตรฐานขึน้ มัน่ใจขึน้ เสิร์ชข้อมลูได้ง่ายขึน้ สร้างความมัน่ใจได้ในระดบัหนึ่ง เราจะไปได้ช้ากว่า
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แนน่อน ถ้าเรายงัไมส่ามารถยกระดบัคนบ้านเราได้ ช่องทางการจําหน่ายบ้านเราก็ลําบาก บ้านเรา
ไม่ได้ให้การศึกษาว่าซือ้จริงได้ท่ีไหน โหลดยงัไง แถมมนัมีความซบัซ้อน ต้องหกัเงินผ่านบตัร มนั
ลําบาก คนรากหญ้าเขาจะทํายงั 
ผู้วิจัย: พี่โตว่าบ้านเรามีบุคลากรตรงนีไ้หม 
คุณนราธิป: มีนะไม่ใช่ไม่มี  มีคนท่ีมีความรู้เยอะแยะ แต่คือเรามีไม่บริษัทหรือองค์กรท่ีมา
สนบัสนุนคนท่ีมีความรู้ด้านนีใ้นการให้ความรู้คนขึน้มา เทคโนโลยีเราก็มี คนเก่งเราก็มี แต่เขาไม่
จําเป็นต้องมาทําเร่ืองแบบนี ้ถึงต่อให้อยากทําจริงก็ไม่มีใครสนบัสนุน แต่มนัสําคญันะในการให้
ความรู้คน และต้องลดความยุง่ยากในการขาย เพิ่มการลงทนุมาพฒันาคณุภาพด้วย มนัยงัต้องทํา
อะไรอีกเยอะมาก  
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6.คุณประสาร งานแข็ง อดีตส่ือมวลชน อดีตนกัเขียนคอลมัน์วงการเพลงสากล อดีตครีเอทีฟ 
Channel V Thailand และผู้ตดิตามชาร์ตเพลง, 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ อะไรท่ีทาํให้อุตสาหกรรมเพลงไทยเติบโตและอะไรที่ทาํให้หดตัว
ลง 
คุณประสาร: ท่ีทําให้เติบโตเพราะแต่ก่อนมนัยงัไม่มีไง อะไรท่ีมีมาใหม่คนก็สนใจ เม่ือก่อนมีลูก
กรุง พอมีลกูทุง่ก็ไปดา่วา่ทําไมเอาลกูกรุงมาดดัแปลง พอมีสตริงก็ดา่ว่าทําไมเอาลกูทุ่งมาดดัแปลง 
มนัก็พฒันาขึน้เร่ือยๆ แต่พอมนัเร่ิมเป็นอุตสาหกรรมขึน้มา มนัก็เกิดการก๊อป การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
เร่ิมไม่คิดอะไร เร่ิมมีการตลาด แม้แต่มาดอนน่าท่ีแตก่่อนฮือฮาเพราะสนองความคิดสร้างสรรค์ 
เดี๋ยวนีคื้อทํากนัแบบรีเสิร์ชตลาดมาแล้วก็มาทํามีบริทน่ีย์ก็มีบริทน่ีย์ออกมา 10 คน พอมนัซํา้ๆ กนั
คนก็เร่ิมไม่ประทับใจละมันเร่ิมดิ่งลงเหว เพลงก็เหมือนกัน เปิดๆ ไปเถอะ โหลดฟรีไปเถอะ 
ยกตวัอยา่งเชน่เลดีก้าก้าท่ีพอมาแปลกๆ คนก็สนใจ  
อยา่งในเมืองไทยตอนนีฉ้นัจําใครได้ไหม ไมไ่ด้ มนัมีอยู่ยคุหนึ่งท่ีอย่างอาร์เอสศิลปินร้องเพลงไม่ได้ 
แต่หน้าตาดี เขาก็ขายได้ของเขา แต่มันก็เป็นอุตสาหกรรม มันเลยทําลายความรุ่งเรืองไม่รู้ตัว 
จนกระทัง่ยุคท่ีคนหน้าตาไม่ดีแต่เสียงดีออกมาเปิดค่ายเล็กออกมาทําเพลงกันเอง คนก็จะยกว่า
แกรมม่ีเป็นคา่ยคณุภาพ แต่เอาจริงๆ คณุภาพไม่ได้หนีกนัเท่าไหร่ แตว่่าเขาร้องเพลงเป็นกว่าเท่า
นัน้เอง มนัก็เลยมียคุรุ่งเรืองของมัน แตรุ่่งเรืองในด้านไหนก็ว่ากนัอีกที คนท่ีอยู่อาร์เอสก็จะมองว่า
เป็นคนไมเ่อาอา่ว ถกูตราหน้าห้ามเอาเข้าบ้าน ดเูป็นบาป แกรมม่ีก็ขยายตวัเร็ว แตศ่ิลปินแตล่ะคน
มีเวลาพิสจูน์น้อย ว่าจะอยู่หรือจะไป บางทีคนยงัไม่ทนัรู้จกัเลยหายไปละ ฉันนัง่เฝา้รายการทกุวนั
มีวิดีโอโผล่มารอบเดียวแบบเนีย้ ศิลปินใหม่ๆ ก็ไม่โตดิ ไม่ได้ขาย ขายแตศ่ิลปินเดิมซึ่งก็มีอายขุอง
เขา 
การท่ีงานออกมาเดิมๆ จากศิลปินเดิมๆ ดงัไหม ดงั แต่ในระยะยาวมันก็ซํา้ๆ ดูเหมือนหมดมุก 
เหมือนเพลงแนว EDM อะ ช่วงนีใ้ครเปิดน่ีปาหวันะ เหมือนกนัหมด คือมนัไม่จีรัง มนัก็ไม่ได้ตา่ง
จากวงการอ่ืนนะ ท่ีโตกบัท่ีแย่ก็เหตผุลไม่ตา่งกนั แตค่นไทยต้องเสริมด้วยเร่ืองความมกัง่ายท่ีก๊อป
ชาวบ้านเขา แตค่นท่ีคดิอะไรแปลกใหมข่ึน้มามนัก็เส่ียงนะ ถ้าเขาทําแล้วถึงก็ดงัไปเลย 
ผู้วิจัย: ถ้าเกิดเปรียบเทียบต่างประเทศกับไทย ของต่างประเทศยังเห็นความเป็นอัต
ลักษณ์อยู่บ้าง บ้านเรายังมีหรือหายไปหมดเลย 
คุณประสาร: ใช่ มนักลายเป็นอตุสาหกรรมโดยสมบรูณ์เลย คณุไม่ต้องร้องเพลงตรงคีย์ก็ได้เลย 
มนัไมมี่อะไรบอกวา่ร้องอยา่งงี ้ๆ  นะ ยกตวัอยา่งญาญ่าหญิง เอกลกัษณ์เสียงใสๆ มีเอกลกัษณ์ พอ
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ไปเรียนร้องเพลงร้องเพลงดีขึน้ สวยขึน้ ก็กลายเป็นศิลปินตลาดทัว่ไปเลย ทัง้ๆ ท่ีเขาสามารถคง
เอกลกัษณ์ไว้ได้วา่ โอเค คณุไปทําสวยแตเ่อกลกัษณ์เพลงของคณุเหมือนเดมิ 
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือท่ีใช้วัดความสาํเร็จของเพลงท่ีค่ายเพลงใช้ พ่ีพอรู้ไหมว่าค่ายเพลงเขาใช้
อะไรวัด 
คุณประสาร: ถ้าเป็นเม่ือก่อนก็เร่ืองแฟชัน่ กางเกงทาทา ทรงผมนิโคล เด๋ียวนีเ้น้นไปทางพวกอี
เวนท์ ไมจํ่าเป็นต้องออกอลับัม้ไมจํ่าเป็นต้องง้อคา่ย แตฉ่นัก็มีงานอีเวนท์ของฉันเร่ือยๆ ยกตวัอย่าง  
เจนนิเฟอร์ คิม้ ไม่เห็นต้องออกอัลบัม้ก็มีงานเร่ือยๆ หรือแม้แต่ชาร์ตอาจจะวัดความนิยมได้ไม่
ทัง้หมด ถ้าศลิปินเขายงัทํามาหากินได้ เขาก็โอเค 
ผู้วิจัย: พี่คิดว่าชาร์ตเพลงมีความสาํคัญยังไง  
คุณประสาร: มันทําให้การมองการตลาดง่ายขึน้นะ แต่มันก็ไม่ใช่ความจริงซะทีเดียว บางที
การตลาดก็แบบลดราคาซิงเกิล้เพ่ือให้ได้อนัดบัหนึ่ง ซึ่งมนัก็ไม่จริง อย่างมีวนัหนึ่งท่ีวนัเดอร์เกิร์ล
ขายแผน่ดีท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา แตก็่ขึน้ชาร์ตหลกัแคท่ี่ 76 ชาร์ตเอามาให้ติง่ตีกนัก็สนกุดี 
ผู้วิจัย: ชาร์ตมีส่วนดงึดูดให้คนมาอยากฟังไหม 
คุณประสาร: มนัดงึดดูนะคนทัว่ไปท่ีไม่ได้ติ่งหรือตามศิลปิน ก็ส่องชาร์ตแล้วก็แบบ เธอ เพลงนัน้
ขึน้ชาร์ตนู่นน่ีนัน่ แล้วก็ฟัง เราก็แบบ “ฉันฟังมาตัง้แต่ปล่อยแล้ว” อะไรอย่างเงีย้ พวกตามกระแส
อะไรพวกเนีย้ มนัเป็นแรงจงูใจนะ อยา่งเชน่อลับัม้รวมท๊อปฮิตก็ซือ้ฟังตามกระแส บางทีจําช่ือเพลง
ยงัไมไ่ด้เลย 
ผู้วิจัย: มันส่งผลกับค่ายเพลงไหม 
คุณประสาร: สง่ ในแง่การตลาดมนัก็อยากให้ขึน้ชาร์ตอยู่แล้ว มนัจงูใจคนได้ เพราะฉะนัน้การท่ีมี
อยูม่นัก็ดี ศลิปินมีงานก็ดี คา่ยก็ดีและด้วยความท่ีมนัเป็นตวัเลข มนัจบัต้องได้ง่าย ศิลปินก็หางาน
ได้งานขึน้ อยา่งเดี๋ยวนีง้านโฆษณาเอาอะไรมาวดัเอาตวัเลขคนตามในไอจีมาวดั  
ผู้วิจัย: ถ้ามองกลับมาในประเทศไทยคิดว่าทาํได้ไหม อะไรท่ีจะทาํให้บ้านเราทาํได้ 
คุณประสาร: ทําได้ยากและน่าเช่ือถือได้น้อยมากเพราะมนัมีค่ายเพลงยกัษ์ใหญ่ท่ียึดครองคือ
แกรมม่ีกับอาร์เอส อาร์เอสก็หายไปละเพราะแกรมม่ีขายเยอะมาก อย่างฉันเคยทําแชนแนลวีมา 
แต่ก่อนมีแชนแนลวีกับเอ็มทีวี เอ็มทีวีไม่เคยตายท่ีไหนมาตายท่ีไทย แล้วเอ็มทีวีทําอะไร ไปเจาะ
เพลงลกูทุ่ง คืออะไร คนดเูอ็มทีวีไม่ฟังเพลงลกูทุ่ง ทําทําไม ทีนีแ้ชนแนลวีเขาอยู่นาน ใครเป็นวีเจ
เลิศจะตาย พอทรูเข้ามาคือตาย เพราะทรูมีทกุอย่างทกุช่องทางท่ีแชนแนลวีต้องใช้ คือพวกบริษัท
ยกัษ์ใหญ่มนัก็เหมือนซีพีคือครองวงการไปหมด ชาร์ตกลางถ้าโดนอิทธิพลพวกนีม้นัก็ไม่น่าเ ช่ือถือ 
ถ้ามนันา่เช่ือถือน้อยก็ไมต้่องทําหรอก คนไม่เช่ือถือ จริงๆ ท่ียากอีกอย่างหนึ่งคือคนไทยมกัง่าย ฟัง
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ของฟรี เพราะฉนัก็ฟังฟรี ฟัง Joox อะไรอยา่งเงีย้ มนัจะเอายอดอะไรมาจดัอนัดบัได้  ยอดโหลดถึง
ตอนนีจ้ะดีขึน้แตก็่ยงัไมม่ากพออยูดี่หลกัร้อยกนัเทา่นัน้ตอ่วนั 
ผู้วิจัย: แสดงว่าเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้ฟังด้วย 
คุณประสาร: เก่ียว บ้านเราชอบของฟรี อย่างญ่ีปุ่ นวีคแรกยงัเป็นหม่ืนเป็นแสนเลย คืออะไร จริงๆ 
แตก่่อนเมืองไทยทําได้นะอลับัม้แรกวนัแรกเป็นแสน แตค่ณุภาพก็ด้วยส่วนหนึ่งเพราะทัง้อลับัม้ฟัง
ได้แคส่องเพลงใครจะซือ้ เดี๋ยวนีฝ้ร่ังก็เป็นเหมือนกนันะ 
ผู้วิจัย: สมมุตว่าถ้าเกิดทาํได้และเป็นกลางขึน้มา มันจะส่งผลอะไรต่ออุตสาหกรรมเพลง 
คุณประสาร: ก็ดี มนัก็จะมีการดิน้เกิดขึน้ สมนํา้หน้า มนัจะช่วยบีบให้คนทํางาน ศิลปินตัง้ใจ
ทํางานมากขึน้  
ผู้วิจัย: ในส่วนของยอดขาย ต่างประเทศพวกแฟนคลับแข่งยอดกัน ประเทศเราจะมีไหม 
คุณประสาร: มี แตช่าร์ตต้องเป็นกลางจริงๆ นะ เป็นจริงมากขึน้ ไมไ่ด้ถกูคมุถกูล๊อบบีโ้ดยคา่ย พอ
คนเร่ิมเข้าหาชาร์ต คนจะเร่ิมซือ้มากขึน้ เพราะคนเข้ารู้วา่ชาร์ตไมไ่ด้เป็นชาร์ตท่ีมีใบสัง่จากคา่ยมา 
ผู้วิจัย: สมมุติว่าถ้าประเทศไทยจะทําควรดึงโครงสร้างเขามาทําไหม ควรรับโครงสร้าง
แบบไหนเข้ามา รับมาแล้วควรมาเปล่ียนแปลงให้เข้าบริบทบ้านเรา 
คุณประสาร: น่ีแหละท่ียาก เพราะบริบทบ้านเราคือ ปัญหารัฐก็ไม่น่าเช่ือถือ เอกชนก็โกหกพอกนั 
ถ้ารับเข้ามาแล้วอยากให้รัฐทํานะ เพราะพูดแล้วคนเช่ือ ถ้ารัฐมีส่วนร่วมมนัก็ดี มนัจะไม่หยุดแค่
เร่ืองชาร์ต มันจะปูไปด้านอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมด้วย แต่เขาไม่ช่วยหรอกเพราะเขาไม่ได้ตังค์ 
อุตสาหกรรมเพลงก็เป็นเอกชนตบตีกันตายเหมือนเดิม ถ้ารัฐเข้ามาก็ควรมองให้ครบทุกมุมด้วย
ไมใ่ชม่องแคเ่ร่ืองเงิน 
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7.คุณแพรวไพลิน ทองใบงาม ส่ือมวลชนอิสระ และผู้ดแูลเพจแฟนศิลปิน Katy Perry อย่างเป็น
ทางการประจําประเทศไทย Katy Perry Thailand (ภายใต้การสนบัสนนุของ Universal Music 
Thailand), 18 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
ผู้สัมภาษณ์: อะไรท่ีทาํให้วงการเพลงไทยเจริญ และอะไรที่ทาํให้วงการเพลงไทยหดตัวลง 
คุณแพรวไพลิน: ห๊ะ มีชว่งบมูด้วยหรอ 
ผู้สัมภาษณ์: อย่างเช่นช่วงที่เพลงไทยแกรมม่ีดังมากๆ 
คุณแพรวไพลิน:  พวกกามิกาเซ ่พวกไรนีก็้ดงันะ 
ผู้สัมภาษณ์: น่ันแหละ อะไรที่ทาํให้มันเจริญเตบิโตขึน้ แล้วหลังจากช่วงที่มันดรอปลง 
อะไรท่ีทาํให้มันดรอป 
คุณแพรวไพลิน:  จริงๆ ชว่งนัน้นิยมหน้าตา คือหน้าตาดีเสียงไมเ่พราะ อาร์เอสจะเน้นหน้าตาไว้
ก่อนมีคาแรคเตอร์ชดัๆ ปรับสไตล์ตาม กระแสท่ีเข้ามาในไทย อย่างชว่งท่ีไต้หวนัเข้ามา นกัร้องบ้าน
เราก็เอาผมปิดหน้าปิดตา สว่นเร่ืองตกต่ําน่ีนา่จะเพราะกระแสเพลงจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ตอนนีคื้อเกาหลีมามากๆ 
ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าเร่ืองของการประชาสัมพันธ์มีส่วนไหม 
คุณแพรวไพลิน: เก่ียวนะ ท่ีบ้านเราแตก่่อนมีแชนแนลวี มีโอไอซี มีพวกรายการเพลง แตก่่อนมนั
จะมีเยอะมาก คดิวา่ตรงนีด้มีูประโยชน์นะ แตก่่อนมนัมีอะไรแบบนีต้ลอด พอมนัไมมี่มนัเลยดซูบ
เซา พอเป็นรายการบนโทรทศัน์มนัเข้าถึงได้ทกุบ้าน เปิดค้างไว้เฉยๆ ก็ได้ เด๋ียวนีพ้อมีอินเตอร์เน็ต
เราก็ไปดคูนท่ีสนใจได้เลย ไมไ่ด้เจอไมไ่ด้รู้จกัศลิปินใหม่ๆ เลย 
ผู้สัมภาษณ์: แพรวเป็นแอดมินเพจ Katy Perry Thailand ทาํงานร่วมกับค่ายเพลงด้วย 
ค่ายเพลงเค้าใช้อะไรวัดความสาํเร็จของศิลปิน 
คุณแพรวไพลิน:  เช็คยอดไอทนูส์เลย อย่างยนูิเวอร์ซลัก็จะสรุปมาเลยวา่ศลิปินคนไหนได้ยอดก่ี
แพลตตนิมั แตส่รุปเป็นคนๆ นะ สรุปเป็นศลิปินเบอร์ใหญ่ๆ จริงๆ ก็เก็บข้อมลูหมดแหละ แตไ่ม่
ประกาศให้คนรู้แบบพวกดงัๆ เบอร์ใหญ่ๆ แตข้่อมลูพวกนีย้งัไมเ่ห็นคา่ยอ่ืนบอกนะ 
ผู้สัมภาษณ์: บ้านเราจริงๆ ก็มีการ Certificate ยอดแบบต่างประเทศใช่ไหม แล้วทาํไมของ
ไทยถึงไม่ขอ certificate ยอดกัน 
คุณแพรวไพลิน:  ใช่ๆ ศิลปินไทยจะประกาศกันเองแบบขายได้ล้านตลับ อะไรพวกนี ้ อย่าง
สหรัฐอเมริกาจะมีเว็บบอกเลยว่าในประเทศขายได้เท่านี ้แตใ่นบ้านเราไม่มีการประกาศอะไรออก
ส่ือ เราจะรู้เองจากคา่ยประกาศเอง เราจะไมรู้่ยอดท่ีแท้จริงเลย อยา่งหนเูป็นแอดมินเพจ Katy ก็จะ
รู้แค ่Katy 
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ผู้สัมภาษณ์: แพรวว่าชาร์ตเพลงมีความสาํคัญยังไง อันนีม้องต่างประเทศก่อนเลยนะ  
คุณแพรวไพลิน: มนัสําคญัมากเลยนะ เราจะรู้วา่ผู้ ฟังเพลงแนวไหนมากท่ีสดุ มนัทําให้เรารู้วา่คน
เขาชอบฟังแนวไหน มนัเป็นสมยัๆ ไป 
ผู้สัมภาษณ์: เม่ือกีบ้อกว่ามันวัดความนิยม มันส่งผลต่อการจัดการศิลปินไหม 
คุณแพรวไพลิน:  มนัมีอิทธิพลมากเลยนะ วา่จะประชาสมัพนัธ์ใครยงัไง แตเ่อาจริงๆ ใน
ตา่งประเทศจะตามใจศลิปินพวกเบอร์ใหญ่  บงัคบัไมไ่ด้หรอก  
ผู้สัมภาษณ์: สมมุตว่ิาถ้ามันมีในไทยจะเกิดอะไรขึน้ 
คุณแพรวไพลิน: นา่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอตุสาหกรรมเพลงได้ดีนะ มนัจะเกิดการแขง่ขนักัน จะ
เกิดการแขง่ขนักนัระหวา่งแฟนคลบัว่าเราต้องการให้ศลิปินของเราได้อนัดบั 1 เราก็จะซือ้ๆๆๆๆๆ 
อยา่งศลิปินตา่งประเทศเราก็จะระดมๆๆๆ ซือ้ ศลิปินจะได้เข้ามาคอนเสิร์ตท่ีบ้านเรา มาตีตลาดท่ี
บ้านเรา มนัสําคญัมากนะท่ีจะกระตุ้นยอดขายศลิปินตวัเอง 
ผู้สัมภาษณ์: ในเร่ืองลิขสิทธ์ิ คิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้าง 
คุณแพรวไพลิน: มนัชว่ยอยู่แล้ว เพราะเราได้เห็นอะไรท่ีเป็นออฟฟิเชียล แพรววา่จริงๆ  ติง่ศลิปิน
ไทยก็ไมไ่ด้น้อยๆ นะถ้ามีพวกติง่ก็นา่จะซือ้ของแท้มากขึน้ 
ผู้สัมภาษณ์: คิดว่าอะไรทาํให้เราไม่มีชาร์ตเพลง 
คุณแพรวไพลิน: เร่ืองแรกเลยคือเราไมฟั่งเพลงลิขสิทธ์ิกนัจะเอายอดอะไรมา แตก่่อนเราฟังวิทยุ
มนัก็จะมีวา่ใครรีเควสต์เพลงสงูสดุชาร์ตของคล่ืน มนัเป็นอะไรท่ีคลาสสิคนะมนัได้ฟีลลิ่งแบบวา่มี
คนมาเปิดให้ มนัรู้สกึดีใจวา่เขาเปิดเพลงท่ีเราชอบ ตอนนีอ้ตุสาหกรรมเพลงในไทยมนัเลยจะเจ๊ง 
มนัดไูมมี่การผลกัดนัอะไร  
ผู้สัมภาษณ์: ในมุมของผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้าง 
คุณแพรวไพลิน: บ้านเรามนัคอ่นข้างเก็บความลบัไปหมด กลวัอีกคา่ยจะรู้ แตห่นวู่ามนัดีนะว่า 
เฮ้ย ยอดอีกคา่ยมากกวา่ เราจะกระตุ้นจะแขง่ขนัยงัไง ตอนนีบ้้านเราหวงเร่ืองการเข้าถึงข้อมลูมาก 
อาจจะเพราะยอดบ้านเราไม่เยอะ อาจจะอาย มนัไมน่า่อวด 
ผู้สัมภาษณ์: จากช่วงปี 2556 ที่รัฐวิจัยมาว่าอุตสาหกรรมเพลงไทยโตเป็นอันดับ 3 ของ
อุตสาหกรรมบันเทงิทัง้หมด แล้วทาํไมเราถึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลพวกนีไ้ด้ทัง้ ๆ ที่
มันก็ยังมีศิลปินท่ีขายได้อยู่ ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลย 
คุณแพรวไพลิน: นา่จะเป็นเพราะวา่กลวัศตัรูรู้ อยา่งท่ีบอกไปเม่ือกีอ้ะว่าบ้านเราข้อมลูมนัดเูป็น
ความลบัมากเลย เขาแขง่ขนักนัอย่างชดัเจนเลยคนทัว่ไปก็เห็น 
ผู้สัมภาษณ์: เดี๋ยวนีค่้ายเพลงก็มีสถานีเพลงเป็นของตัวเอง ในบ้านเราสถานีของค่ายไหน
ก็จะเปิดของค่ายนัน้แทบจะหมดเลย ต่างประเทศเป็นแบบนัน้ไหม 
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คุณแพรวไพลิน: ไมเ่ป็นนะ อยา่ง Capitol ท่ีเป็นคา่ยของ Katy สถานีก็เปิดเพลงของคา่ยอ่ืนด้วย 
ไมไ่ด้กีดกัน้อะไรกนัแบบบ้านเรา 
ผู้สัมภาษณ์: เป็นไปได้ไหมว่าสักวันหน่ึงบ้านเราจะมีชาร์ตเพลงขึน้มา 
คุณแพรวไพลิน: คา่ยเพลงต้องเปิดใจท่ีจะเปิดเผยข้อมลู ภาครัฐก็ควรเข้ามาชว่ย ถ้ามีนโยบาย
สนบัสนนุอตุสาหกรรมเพลงมนัก็ดี มนัก็ชว่ยเร่ืองเศรษฐกิจนะเพราะเม็ดเงินตรงนีม้นัวนเวียนใน
ประเทศ ไหนจะแฟนคลบัชาวตา่งชาตอีิก แตบ้่านเราผู้ใหญ่ชอบมองว่าเร่ืองพวกนีม้นัคอ่นข้างไร้
สาระ อย่างในประเทศญ่ีปุ่ นคือมนัเห็นชดัเลยวา่เขาใช้สว่นนีม้าผลกัดนัประเทศได้เลย มนัชว่ยเร่ือง
สภาพสงัคมด้วยนะ มนัเป็นศลิปะอยา่งหนึง่อะ มนัควรจะผลกัดนัศลิปินทกุๆ ด้านไมใ่ชแ่คด้่านใด
ด้านหนึง่ ภาครัฐต้องเปล่ียนมมุมอง เขายงัไมเ่ห็นวา่อตุสาหกรรมเพลงมนัสง่ผลอะไรตอ่เศรษฐกิจ
บ้านเราบ้าง เขามองวา่ไร้สาระทัง้ๆ ท่ีพวกเขาก็ฟังเพลงกนั แปลกไหม 
ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าสมมติว่าบ้านเราจะทาํชาร์ตเพลงขึน้มา ควรเอาโครงสร้างแบบไหน
มาทาํ ควรดงึของต่างประเทศมาเลยหรือปรับให้เข้าบริบทบ้านเรา 
คุณแพรวไพลิน: แบบของเกาหลีเลยก็ดี รัฐบาลเข้ามาทํา แตบ้่านเราก็อยา่งท่ีบอกวา่รัฐไมส่นใจ 
ถ้าจะทําจริงๆ คงต้องปรับมาใช้กบับริบทบ้านเรา บ้านเราเร่ืองยอดขายตอนนีไ้มไ่ด้เทา่เขา มนั
อาจจะไมเ่ข้ากบัระบบของตา่งประเทศ 
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 8. คุณเรวดี แก้วมณี, คุณปิญชาน์ ศรีสังข์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ และคุณ

ธนพรรณ ไวทยะเสวี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ สํานกั
นโยบายอตุสาหกรรมมหภาค, 10 มีนาคม 2560 
 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้อุตสาหกรรมเพลงไทยเจริญขึน้และอะไรท่ีทาํให้หดตัว 
คุณเรวดี แก้วมณี: ก็อย่างท่ีคุยกันก่อนหน้า เร่ืองหดตวัน่ีเป็นเพราะค่ายเพลงใหญ่ๆ เขาไม่ได้
ร่วมมือกันจบัมือกัน เขามีแต่แข่งกันเอง ในขณะค่ายเล็กมนัตอบสนองคนเฉพาะกลุ่มพ่ีว่าอย่าง
แรกเลยคือแทนท่ีจะร่วมมือกนัเพ่ือเข้มแข็ง อนันีคื้อในแง่เฟล อย่างท่ีสองคือไม่มีหน่วยงานภาครัฐ
สนบัสนนุอย่างจริงจงัเพราะเขามองไม่เห็นความสําคญั เขามองไม่เห็นว่าอย่างเร่ืองชาร์ตเน่ียมนั
จะอิมแพคยงัไง 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: สมยัก่อน เพลงบ้านเรามีแคไ่มก่ี่ประเภท วยัรุ่นโหยหาความทนัสมยั มองไป
เมกาท่ีกําลงัเฟ่ืองฟูพอเกิดเพลงสตริง เพลงทนัสมยัเร่ิมขึน้มา เป็นความคิดในเชิงบวกว่าเราต้อง
พัฒนาเพลงพวกนีข้ึน้ไป ขยายความหลากหลาย ความเติบโต มันสนุกสนานกับผู้ ฟัง มันเลย
เจริญเติบโต แต่พอเคร่ืองมือเทคโนโลยีการเผยแพร่มนัเปล่ียนไป ตอนนีค้นคิดว่าเพลงมนัฟรี ไม่
เห็นต้องซือ้ของแท้เลย เทรนด์มนัเปล่ียน การขายแบบเดิมๆ มนัก็คอ่ยๆ ซาลงไป กลายเป็นขายใน
รูปแบบอ่ืนซึ่งมันไม่เห็นภาพชดัเจนแบบขายเทปล้านตลับ ไปขายพรีเซนเตอร์ ขายโฆษณา ขาย
สินค้าของศิลปิน ยิ่งยคุล่าสดุคือ Digital Economy ศิลปินเก่าๆ ก็เปล่ียน ต้องมาขายคอนเสิร์ตกิน
บารมีของเก่า อย่างป๋อมแป๋มเพ่ือนพ่ี เขาไม่เป็นศิลปินแต่เขาก็ทําต่อยอดจนมาทําคอนเสิร์ตขาน
คอนเสิร์ตได้ละ เปล่ียนไปตามเทรนด์ตามกระแส อีกข้อคือการท่ีมันซาลงเพราะคิดแต่ในแง่การ
แขง่ขนั ไมไ่ด้ร่วมมือกนัวา่จะทํายงัไงให้ธุรกิจเพลงจะยงัคงอยู ่คดิแตว่า่จะรับมือกนัเอง ไม่รวมกลุ่ม
กนั 
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: มนัต้องรวมกลุ่มขึน้มา จริงๆ ของไทยไม่ได้น้อยหน้ากว่าเกาหลีนะ 
จริงๆ ถ้าเขาร่วมมือกนัเป็นเชนกัน ดึงข้อดีของกนัและกนัมาร่วมพฒันาทางธุรกิจ เราเช่ือมโยงกัน
ได้ เราต้องไปพร้อมกันทัง้หมด ถ้าไม่ร่วมกันมาก็พากันเพลงทุกฝ่าย จริงๆ ถ้ารัฐบาลทํา มาบูสต์
เร่ืองอตุสาหกรรมพวกนีจ้ะดี รัฐบาลนา่จะมองเพราะมนัเป็นธุรกิจท่ีทําเงินเยอะมาก 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: จริงๆ พ่ีไปลาว เขาฟังเพลงไทยกนัทัง้นัน้เลยนะ แต่เราไม่ร่วมมือกนัไง ถ้า
ร่วมมือกันเราสามารถมองไปได้ถึงว่าเราทํายังไงให้กลายเป็นศูนย์กลาง AEC เพลงเอย ดารา
นกัร้องเอย เขาติดตามวงการบนัเทิงบ้านเรากันหมดเลย เพราะเราเช่ือมโยงวฒันธรรมง่าย บ้าน
ใกล้เรือนเคียงมีวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกนั ภาษาบ้านเราเลยขายกนัได้ อย่างเกาหลีท่ีขายท่ีญ่ีปุ่ นกบั
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จีนได้เพราะเขาก็มีภาษาท่ีเช่ือมโยงกัน แตส่ิ่งท่ีเขาขายออกมายงัประเทศท่ีไม่มีวฒันธรรมได้ด้วย 
เราน่าจะมองเขาแล้วมาปรับปรุงมาพัฒนาของบ้านเรา อย่างน้อยถ้าภาครัฐให้ความสําคญั มี
หน่วยงานขึน้มาเลย แล้วมนัเข้ากับปัจจุบนันะเร่ืองชาร์ต เพราะมนัคือนวัตกรรม เข้ากับยุคไทย
แลนด์ 4.0 มนัซพัพอร์ตอุตสาหกรรมเพลงได้เลย นอกจากท่ีควรจะวางนโยบายแล้วคือควรจะลง
พืน้ท่ีสํารวจความต้องการ สํารวจลกัษณะการบริโภค มนัถึงจะรู้ว่าเราจะทําแบบไหนถึงจะอยู่รอด
ได้  
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เราไมพ่ยายามดนัของๆ เราอยุแ่ล้ว เดมิทีเรามีอตัลกัษณ์ท่ีคนสนใจแต่
พอกระแสอ่ืนมาตีเราก็ไปทําตามเขาซึ่งเขาเป็นต้นแบบและเป็นกระแสอยู่แล้ว มันก็เลยหายไป 
ทัง้ๆ ท่ีวงบ้านเรามีเอกลกัษณ์สามารถไปดงัท่ีตา่งประเทศได้ อตัลกัษณ์เราหายไปแทบหมดเลย 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: คือความร่วมมือควรจะมีความเป็นทางการ อย่างแรกเลยคือควรมีการจด
ทะเบียนผู้ประกอบการศิลปินเพลง คือควรจะมีฐานข้อมูลกลางท่ีทุกคนเข้าสู่ระบบ เพ่ือท่ีจะมา
วิเคราะห์หรือพฒันา ตอนนีคื้อเรายงัไมรู้่เลยวา่บ้านเรามีคา่ยเพลงเทา่ไหร่ ศิลปินก่ีคน เพราะมนัยงั
ไมมี่หน่วยงานกลางท่ีดแูลตรงนีแ้บบทกุค่าย ไม่ใช่มีหลาย ๆ หน่วยแยกๆ กนัแล้วไม่ร่วมมือกนั ซึ่ง
มนัจะสามารถเป็นข้อมลูท่ีสามารถต่อยอดไปได้อีก เช่นการพฒันาบคุลากรบ้านเรา อบรมได้ มนั
ตอ่ยอดอะไรได้เยอะมาก ไมใ่ชว่า่ปลอ่ยให้มนัหายๆ ไปเลย  คนไทยรู้จกัแตส่ร้างแตไ่ม่รักษามนั คิด
แต่ว่าทํายังไงให้มีกระแส แต่ไม่เมนเทนมัน ไม่สนใจรักษาประวัติศาสตร์ ทิง้หมด สุดท้ายมัน
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์เพ่ือให้ศกึษาตอ่ได้ 
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ๆ แต่ก่อนเราใช้อะไรวัดว่าเพลงไหนประสบความสําเร็จ  ไม่
สาํเร็จ 
คุณเรวดี แก้วมณี: ในมุมมองผู้ ฟังคือจากวิทยุ อย่างเช่นเพลงไหนท่ีเปิดไปคล่ืนไหนก็เจอ มนัก็
นา่จะประสบความสําเร็จ 
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: แน่ๆ  เลยคือเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง เป็นกระแสเป็นแฟชัน่  
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: หนึง่เลยคือเพลงเป็นท่ีจดจําในระยะยาว อย่างในกรณีเพลงเก่าคือมีคนเอา
มาร้องใหม่ มีคนรู้จกัเพลงนัน้ ๆ  เร่ืองแฟชัน่เองก็เห็นชดันะ มีผลมาก ถ้าศิลปินคนไหนดงัๆ เพลง
ดงั แฟชั่นของคนในสมัยนัน้ก็จะแต่งตวัก็จะทําอะไรแบบนัน้ เป็นอะไรท่ีเห็นชัดมากโดยเฉพ าะ
วยัรุ่น วยัท่ีไมใ่ชค่นมีอายอุะ  
คุณเรวดี แก้วมณี: อย่างหลานพ่ีก็เห็นชดั แตง่ตวัตามพ่ีตนูบอดีแ้สลม มีรอยสกันิดนึงใส่กางเกง
ขาเดฟ เจาะห ูอะไรพวกนี ้มนัเห็นชดัในวงกว้างในสงัคม หรือช่วงนีท่ี้เห็นชดัก็แตง่ตวัแตง่กายตาม
เกาหลี อะไรอยา่งงี ้ถ้าแตก่่อนก็คือทาทา เอ๊ียมขาใหญ่ๆ คือเป็นเทรนเซ็ตเตอร์ ถ้าเราชอบเขาเราก็
อยากเหมือนเขา คือมนัก็มีในผู้ใหญ่ แตม่นัอาจจะไมแ่รงเทา่กลุม่วยัรุ่น  
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ผู้วิจัย: พี่ๆ บอกว่าปัจจุบันไม่มีการสนับสนุน ในอดีตมีหน่วยงานหรือองค์กรใดของรัฐ
สนับสนุนไหม 
คุณเรวดี แก้วมณี: มีนะ เขาก็ไมไ่ด้ให้ความสําคญั คือเขาจะหยิบเร่ืองท่ีดเูป็นรูปธรรมมาทําขึน้มา
ก่อน อยา่งภาพยนตร์คือเห็นภาพชดัเป็นรูปธรรม มาทําแผนทํายทุธศาสตร์ แตเ่พลงพ่ียงัไม่เคยเห็น
เป็นเร่ืองราว มีแต่ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมาเขียน แต่ไม่ได้เอามาวางแผนยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายอะไร ด้วยความท่ีตา่งคนตา่งทํา ไมมี่ข้อมลูอะไร 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: คือบ้านเรามีหน่วยงานเก่ียวกบั Creative Industry  เข้าใจว่าเพลงมนัอยู่ใน
ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่เขาไม่หยิบยกเ ร่ืองนีม้าเลย อาจจะเพราะเขาไม่เห็น
ความสําคญัของอตุสาหกรรมเพลงบ้านเรา คือเขาก็คงเห็นว่าตา่งประเทศทํา แตเ่ขาเน้นไปในเร่ือง
ท่ีเห็นตวัเลขเห็นอะไรท่ีจบัต้องได้ ถ้ารัฐเห็นความสําคญัเขาก็จะสัง่ลงมา ตอนนีคื้อยงัไมมี่ 
คุณเรวดี แก้วมณี: อาจจะเพราะตอนนีม้นัยงัไม่ใช่ประเด็นสําคญัในการพฒันาด้วย เขาจะมอง
อะไรท่ีหยิบจบัได้แล้วทําได้เลย คือเร่ืองเพลงพ่ีว่าทกุคนรู้แหละว่าสร้างมูลค่าได้ แตเ่ขายงัไม่ เห็น
ตวัเลขหรือดาต้าท่ีชงขึน้มา ถ้าเขาเห็นเขาก็ทําก็พฒันาแหละ ซึ่งถ้าไม่สัง่การ จริง ๆ คือกระทรวง
วฒันธรรมนา่จะสนใจตรงจดุนีแ้ล้วเสนอขึน้ไป แตน่ี่คือไมมี่ใครสนใจเลย 
ผู้วิจัย: อาจจะเพราะปัญหาผู้ประกอบการด้วยรึเปล่า ข้อมูลบ้านเราดูเป็นความลับมาก 
คุณเรวดี แก้วมณี: ขึน้อยูก่บัรัฐอีกนัน่แหละ คือรัฐต้องจริงจงั ถ้าเขาทํายงัไงก็ต้องเปิดเผยยอด  
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: อีกอย่างคือบ้านเราต้องพฒันาบุคลากรในบ้านเราด้วย อย่างของรัฐเองก็
เชน่กนั ต้องสร้างความมัน่ใจได้วา่เขาจะมาชว่ยพฒันาดแูลตรงจดุนีไ้ด้ ถ้าไม่ได้พวกผู้ประกอบการ
เขาไมม่ัน่ใจหรอก ถ้าสร้างความมัน่ใจได้แล้วเขาก็สามารถนําไปตอ่ยอดได้ ไปร่วมมือกบัดิจิทลัไป
ร่วมมือกบัอะไรในการพฒันาอตุสาหกรรมเพลงได้ แตบ้่านเรามีข้อจํากดัอีกเร่ืองคือเร่ืองการจดัสรร
งบประมาณ อะไรท่ีรัฐไมส่นใจก็ไมไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณในการนํามาศกึษาหรือพฒันา  เขา
ไม่ได้มองสิ่งใหม่มองแต่โครงการต่อเน่ือง ถ้าหน่วยงานไม่รู้ส่วนนีก็้ไม่ได้งบ อย่างพ่ีเองก็เขียน
โครงการไปแตท่างเขาไม่มีมีองค์ความรู้ไม่ได้เข้าใจในความสําคญัตรงส่วนนีเ้ขาก็ตดั คือบางทีเขา
ไมรู้่ลกึรู้จริง 
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เขาอาจะมองวา่เร่ืองเพลงไมสํ่าคญั เขาก็อาจจะตดัมนัออกไป 
ผู้วิจัย: แสดงว่าบ้านเราตอนนีไ้ม่มีบุคลากรที่ไม่มีความสันทัด หรือไม่มีบุคลากรทางนี ้
โดยตรงรึเปล่า 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: บ้านเราไม่ใช่ไม่มีคนมีความรู้ มี อย่างพ่ีดี ้นิติพงษ์ ห่อนาค เอาเขาไปไว้
ไหน? คือเราน่าจะดึงเขาเข้ามาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงรึเปล่า ไม่ใช่แค่ไปเป็น
กรรมการตัดสินรายการร้องเพลง ซึ่งจริงๆ เร่ืองคนสําคัญ เราจะทํายังไงให้คนๆ นัน้สามารถ
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เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้นัน้ได้ วิธีถ่ายทอดมีหลายรูปแบบ จะทํายงัไงให้เปล่ียนมุมมอง
ความคดิได้ กลไกสําคญัคือการพฒันาคนและพฒันาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ๆ คิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญไหม สาํคัญยังไง 
คุณเรวดี แก้วมณี: พ่ีวา่สําคญัเอาง่ายคนทัว่ไปท่ีไมไ่ด้ตามเป็นแฟนคลบัศิลปิน เขาก็เปิดชาร์ตดน่ีู
แหละว่าฉันจะฟังเพลงอะไรดี และมันก็บอกได้ด้วยนะว่าเพลงแนวไหนกําลังนิยมมันใช้ศึกษา
พฤตกิรรมผู้บริโภค 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: ตอนแรกพ่ีก็คิดว่าไม่สําคญัหรอก เพราะพ่ีเองเป็นพวกไม่ตามกระแส พ่ีจะ
ฟังแตท่ี่พ่ีสนใจ แตต่อนนีพ่ี้คดิวา่สําคญั เพราะคนสว่นใหญ่เขาฟังวิทยก็ุจะมีแนวโน้มความคิดตาม
สิ่งแวดล้อม ถ้าเขาได้ยินวา่เพลงนีต้ดิชาร์ตเขาก็จะหามาฟัง เอาเพลงนัน้มาใช้ทํากิจกรรม นํามาใช้
กระกอบโฆษณา นํามาใช้การประกอบการค้า ซึ่งชาร์ตเพลงต้องเป็นท่ียอมรับ ต้องเป็นชาร์ตเพลง
ท่ีมีฐานข้อมลูกลางท่ีถกูต้องแท้จริง ถ้าเรามีหน่วยงานกลางแล้วเราจะทํายงัไงให้น่าเช่ือถือ เพราะ
ถ้าทําได้มนัสง่ผลนะไมใ่ชแ่คค่นทัว่ไป แตส่ง่ผลถึงพวกอินดีท่ี้ฟังเฉพาะแนว เขาจะเช่ือถือข้อมลูตรง
นีด้้วย มนัสําคญั และถ้าทําขึน้มาก็ต้องดีลกนัวา่รัฐจะรักษาข้อมลูยงัไง เอกชนจะให้ข้อมลูท่ีแท้จริง
ยงัไง   
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: มนัต้องเกิดจากความเป็นกลางจริงๆ ไม่ใช่คา่ยเพลง และมนัก็ตอ่ยอด
ไปถึงทางด้านศลิปินด้วย มนัเป็นกําลงัใจให้ศลิปินในการทํางานได้นะ แล้วมนัช่วยบอกได้นะว่าเรา
ควรจะทําเพลงยงัไง มนัมองได้เยอะ 
ผู้วิจัย: พี่ๆ คิดว่าถ้าวันหน่ึงบ้านเราทําชาร์ตเพลงขึน้มาได้ มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อ
อุตสาหกรรมเพลง  มันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง 
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เราต้องมาว่าทําทําแล้วมันจะกระทบไปด้านไหน หลกัเลยยอดขาย 
ก่อนอ่ืนเลยจะช่วยในการต่อยอดในการทําโฆษณา คอนเสิร์ต หรือส่งผลให้คนซือ้เพิ่ม ส่งผลต่อ
พวกแฟนคลบัในการซือ้ด้วยสว่นหนึง่ แตแ่ฟนคลบัศลิปินบ้านเราอาจจะไมค่ลัง่เทา่ศลิปินตา่งขาติ 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: ชว่ยได้แนน่อน แตอ่ยา่งท่ีบอกว่าต้องเป็นท่ีน่าเช่ือถือแล้วทกุคนต้องยอมรับ
ร่วมกนั ว่าข้อมลูมาจากไหน ต้องประชาสมัพนัธ์ให้ชดัเจนว่ามีข้อมลูท่ีมาท่ีไปยงัไง ถ้าทําได้มนัจะ
เร่ืองมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ถ้ามีมนัจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขนัมากขึน้ แวลยูทางเศรษฐกิจก็มากขึน้ 
ผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กสามารถผลกัดนัตวัเองขึน้มาได้ พ่ีมองวา่มนัเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่ง
ท่ีพฒันาอตุสาหกรรมเพลงได้ มนัได้ทัง้ฝ่ายศิลปินเองเป็นกําลงัใจ ทางธุรกิจถ้าไม่เกิดการแข่งขนั
มันก็ไม่โต และชาร์ตเพลงมันสามารถต่อยอดไประดับสากลได้ด้วยว่าถ้าต่างชาติมาเห็นเขาก็
สนบัสนนุ อย่างติ่งสากลติ่งเกาเห็นชาร์ตก็แบบว่าเฮ้ยศิลปินท่ีชัน้ชอบ ชัน้จะผลกัดนั  มนัส่งผลต่อ
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แฟนคลบัในการซือ้แน่นอน ถ้าทําได้ สมยัก่อนพ่ีก็เป็นแฟนคลบัไง พ่ี เห็นว่าถ้าสามารถสร้างความ
รอยลัตีส้ร้างความคลัง่ให้ศลิปินได้ แฟนคลบัน่ีนา่กลวันะ  
คุณเรวดี แก้วมณี: มนัมีประโยชน์แตต้่องแยกเร่ืองผลประโยชน์ ไมใ่ชว่า่ให้คา่ยใหญ่มาเจรจาทาง
ธุรกิจเพ่ือผลกัดนัศิลปินตวัเองขึน้อนัดบัสงู ๆแบบท่ีทํากนัทกุวนันี  ้  หน่วยงานต้องเป็นกลางจริง ๆ
ต้องมีคนกํากบัดแูล ถ้าทําได้จริง เราจะรู้แล้วแหละว่าพฤติกรรมผู้บริโภคทัง้หมดเขาฟังเพลงแนว
ไหนยงัไง มนันําไปตอ่ยอดในการพฒันาได้อีก  
ผู้วิจัย: หากประเทศไทยจะทําชาร์ตเพลง ควรจัดทําโดยรับโครงสร้างจากประเทศท่ีมีอยู่
แล้วหรือควรจัดทาํโครงสร้างของตนเอง 
คุณปิญชาน์ ศรีสังข์: โมเดลเกาหลี เห็นชดัเจนเลย ตอนเค้าเน้น Creative Economy  เหมือน
บ้านเราเลย  แต่เราหายไปเลยไง แต่ต้องทําดีๆ ดูในบริบทบ้านเราด้วย  ต้องเป็นกลาง ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ ปรับให้มนัเข้ากบัยคุกบัสมยักบับริบทบ้านเรา 
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9. คุณจตุพร ปิยะวารินทร์วงศ์ ผู้ดแูลเพจ Jibbazee แฟนเพจติดตามวงการเพลงเกาหลีใต้ และ
ผู้ผลิตรายการ “เรียลลิติง่” รายการออนไลน์เก่ียวกบัวงการเพลงเกาหลีใต้, คุณพิมพ์ชนก ล้วนโน

ลีและคุณอัญชลี สาเสน ผู้ดแูลเพจ Jibbazee ตดิตามวงการเพลงเกาหลีใต้, 12 มีนาคม 2560 
 
ผู้วิจัย: อะไรท่ีทาํให้เพลงไทยเจริญเตบิโตอะไรท่ีทาํให้หดตัว  
คุณอัญชลี: เร่ิมจากท่ีคนไทยเร่ิมตามกระแสหลงัจากท่ีศิลปินตา่งชาตท่ีิเข้ามาตีตลาด ถ้าอยา่ง
ทางเกาเร่ิมตัง้แตพ่วกซีรีส์แดจงักึมอะไรพวกนี ้พอกลุม่วยัรุ่นท่ีชอบอะไรท่ีตามกระแสก็เลยไป
ตดิตามพวกนกัร้องพวกศลิปินเกาหลีบ้าง ซึง่มนัแตกตา่งจากของไทย มีเอกลกัษณ์ชดัเจน เต้น
พร้อมเพียงกนั เพลงแตล่ะวงมีความหลากหลายแตกตา่งกนัไป บ้านเราก็ขาดศลิปินแบบเกิร์ลกรุ๊
ปบอยแบนด์พอดี เพราะเพลงไทยท่ีดงัๆ ก็จะเป็นศลิปินเดี่ยวๆ ซะมากกวา่ ตอนแรกเราไมไ่ด้มี
ตวัเลือกในการฟังมากนกั พอเทคโนโลยีเข้ามามนัก็จบเลยคนหนัไปลองเสพย์อะไรใหม ่ก็เกิดการ
เปล่ียนแปลง  
คุณจตุพร: เอาจริงๆ คือไมใ่ชว่า่เราเลิกสนใจเพลงไทยแตเ่ราเลือกท่ีจะฟัง เพราะวา่กระแสเพลง
ไทยมนัคอ่นข้างระเนระนาด เราจบัต้องไมไ่ด้ ชว่งท่ีเพลงไทยเจริญเพราะมนัยงัไมมี่ชอ่งทางในการ
ตดิตามเพลงจากตา่งประเทศมากนกั พอโซเชียลเร่ิมเข้ามาคนก็มีตวัเลือกในการเสพย์ท่ี
หลากหลายมากขึน้ คนท่ีติดตามเพลงไทยเป็นหลกัก็เลยลดลงๆ หนัไปติดตามเพลงสากล เพลง
เกาหลีกนัมากขึน้  
คุณพมิพ์ชนก: ท่ีเจริญเพราะแตก่่อนเราไมไ่ด้มีตวัเลือกในการฟังมากนกั ก็ฟังๆ เพลงไทยบ้านเรา
น่ีแหละ กลุม่แฟนคลบัก็เลยมีเป็นกลุม่แฟนคลบัไทยเป็นหลกั บ้านเราท่ีหดตวัเลยคือไมไ่ด้รับการ
สนบัสนนุ ไมมี่หนว่ยงานอะไรมาสนบัสนนุ และท่ีสําคญัเลยคือเร่ืองลิขสิทธ์ิ เด๋ียวนีบ้้านเราชอบ
ของฟรีก็โหลดของฟรี ไมรู้่จะไปซือ้ทําไม มนัไมมี่แรงจงูใจอะไรในการซือ้ 
คุณจตุพร: บ้านเราไมค่อ่ยพฒันาด้วย อยา่งเกาหลีเขาก็ทําอลับัม้สวยๆ แพ็คเกจสวยๆ มีจดังาน
แจกลายเซ็นท่ีแฟนๆ จะซือ้ซีดีไปให้ศลิปินเซ็น หาวิธีท่ีทําให้คนยงัซือ้เพลงอยู่ 
ผู้วิจัย: เคร่ืองมือที่ใช้ในการตดิตามว่าเพลงไหนดังไม่ดังศิลปินวงไหนดังไม่ดัง มีกระแสไม่
มีกระแส 
คุณจตุพร: สําหรับท่ีไทยก็ดตูามแหลง่โซเชียล ดตูามรายการเพลง ดวู่าใครแชร์บนเฟสบุ๊คมากแค่
ไหน ยอดวิวยทูิวบ์เยอะรึเปล่า แตถ้่าเป็นทางเกาก็ดอูนัดบับนชาร์ตอนัดบับนรายการเพลง 
ผู้วิจัย: พูดถงึชาร์ตเพลงแล้วคิดว่าชาร์ตเพลงสาํคัญไหม แล้วมันสาํคัญยังไงบ้าง 
คุณจตุพร: สําคญันะ เป็นตวัวดักระแสอย่างหนึง่ 
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คุณพมิพ์ชนก: แตก่่อนคดิว่าไมสํ่าคญันะ วดักนัท่ีฐานแฟนคลบั วดักนัท่ียอดขายว่าขายได้ก่ีก๊อป
ปี ้แตเ่ดี๋ยวนีสํ้าคญั เพราะมนัเป็นการผลกัดนัในศลิปินรายยอ่ยด้วย เพลงจากศลิปินรายยอ่ยมี
โอกาสโตบ้าง บางทีเราเปิดชาร์ตดเูห็นเพลงศลิปินรายเล็กรายน้อยเราก็อยากลองฟัง หรือบางทีเรา
ก็ไมไ่ด้รู้จกัอะไรเก่ียวกบัเขาเลย ทัง้ช่ือศลิปิน ช่ือเพลง ตอพอเห็นเข้าขึน้มาบนชาร์ตปุ๊ บเราก็เร่ิม
สนใจแล้ววา่ เอ๊ะ ขึน้มาบนชาร์ตได้ยงัไง ไหนไปลองฟังหนอ่ย 
คุณอัญชลี: อย่างในเกาหลีน่ีเห็นชดัมากเลย เพราะมนัเอาไปพว่งกบัรางวลัของรายการเพลงบ้าน
เขาด้วย เราก็จะสงสยัเวลาเราเห็นคะแนนบนรายการเพลงวา่ เฮ้ย คะแนนจากการดาวน์โหลด
เพลงเยอะจงั ไหนไปสอ่งบนชาร์ตซิ เหมือนเป็นเคร่ืองมือวดัความนา่เช่ือถือจากรายการเพลงสว่น
หนึง่ แล้วพอเราส่องชาร์ตก็อยา่งท่ีวา่กนัไปเม่ือกีว้า่เราก็อยากจะลองฟังวา่มนัเป็นยงัไงเพราะยงัไง 
ทําไมคนถึงฟังกนัเยอะ แล้วพอสอ่งไปสอ่งมาเจอพวกเพลงไมรู้่จกั ศลิปินท่ีไมรู้่จกั เราก็ลองจิม้ๆ 
ฟังไปบ้าง เอ้อ เพลงมนัก็เพราะนะ 
ผู้วิจัย: คิดว่าทาํไมบ้านเราถงึไม่สามารถหรือไม่เคยมีชาร์ตเพลงเป็นของตัวเอง 
คุณจตุพร: อือ้หือ ในประเทศไทยพดูยากเลยนะ คือชาร์ตตามรายการวิทยมุนัก็มีแตม่นัก็เร่ิม
หายไปแล้วใชไ่หม  ถ้ามนัมีชาร์ตกลางมนัก็ชว่ยนะ ยงัไงคนท่ีตามกระแสก็อยากฟังเพลงตดิชาร์ต 
แตด้่วยความคนไทยมนัตีกนัไปหมดมนัก็เลยทําไมไ่ด้  
คุณพมิพ์ชนก: เพราะวา่คา่ยเพลงในไทยตีกนั แล้วก็แบบไมพ่ฒันาอะไรเลย ศลิปินก็ไมพ่ฒันา 
เพลงก็ฟังไมค่อ่ยเพราะ ยอมฟังเพลงเก่าให้โดนดา่วา่เชยดีกวา่ 
คุณอัญชลี: เพราะวา่ตา่งคนตา่งทํากนัไง แกรมม่ีก็มีช่องของตวัเอง อาร์เอสก็มีช่องของตวัเอง ราย
เล็กรายน้อยก็ประชาสมัพนัธ์กนัเอง แล้วตอนนีม้นัก็ไมไ่ด้มีรายการเพลงท่ีจะประชาสมัพนัธ์บนชอ่ง
สาธารณะท่ีร่วมกนัอีก คา่ยเพลงยงัไมร่่วมมือกนัทําอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรมาทําชาร์ตเพลง 
ผู้วิจัย: ถ้าวันหน่ึงมีชาร์ตเพลงขึน้มาจะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองอะไรได้บ้าง 
คุณจตุพร: พดูยากอีกแหละในความรู้สึกคือวงการเพลงในไทยมนัคอ่นข้างจะเละไปหมดแล้ว แต่
ถ้ามีเป็นประจําประเทศของตวัเองขึน้มาจริงๆ คิดว่าพวกแฟนคลบัศลิปินไทย พวกท่ีฟังเพลงตาม
กระแสก็นา่จะสนใจนะ อาจจะผลกัดนัศลิปินเหมือนท่ีติง่เกาหลีทําก็เป็นได้ใครจะไปรู้ ใครๆ ก็
อยากให้วงให้นกัร้องท่ีตวัเองเชียร์ขึน้อนัดบัสงูๆ ใชไ่หม 
คุณอัญชลี: ต้องอยู่ท่ีวา่เขาจะสนบัสนนุมากพอแคไ่หน ต้องพฒันาวงการเพลงบ้านเราก่อน แล้ว
ชาร์ตเพลงถึงจะมาเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาวงการเพลงบ้านเรา ถ้ามีชาร์ตกลางมนัก็ชว่ยให้คน
มาสนใจเพลงไทย ไมต้่องเอาให้ดงัทัว่โลกโลกหรอกจริงๆ พวกคนจีนคนลาวก็ฟังเพลงไทยนะ แต่
รัฐไมผ่ลกัดนัไมส่นใจ 
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คุณพมิพ์ชนก: ไมช่ว่ยอะไร ถ้าวงการเพลงบ้านเรายงัไม่พฒันา ยงัไมร่่วมมือกนั ยงัตบตีกนั คนก็
หนีไปสนใจนกัร้องศลิปินประเทศอ่ืนกนัหมด 
ผู้วิจัย: ถ้าประเทศไทยจะทาํเองคิดว่าควรทาํโครงสร้างแบบไหน หรือถ้าไม่ทาํโครงสร้าง
แบบใครเลยจะทาํชาร์ตของบ้านเราเอง จะทาํยังไง  
คุณจตุพร: คิดวา่คล้ายๆ แบบเกาหลีคือให้รัฐบาลเข้ามาชว่ยสนบัสนนุ แตรั่ฐบ้านเราไมไ่ด้มี
ความรู้ตรงเร่ืองนีก็้นา่จะให้คา่ยเพลงตา่งๆ ท่ีเขามีความรู้อยูแ่ล้วร่วมมือกนัแล้วรัฐควบคมุให้ทุกคน
มาร่วมมือกนั 
คุณอัญชลี: ถ้าทําแบบเหมือนผลรวม รัฐก็แคม่าสนบัสนนุมาก็พอเพราะรัฐไมมี่ความรู้มาทําก็พงั
หมด ไมค่วรทําเอง  
คุณพมิพ์ชนก: คือจริงๆ ถ้ารัฐเราสามารถมีความรู้ ก็ควรเป็นรัฐเข้ามาทําทัง้หมดเลยจะได้หมด
ปัญหา แตต่อนนีค้ิดวา่ถ้าจะทําให้คนท่ีรู้ทําดีกวา่ หรือไม่ก็ให้มนัมีหนว่ยงานกลางขึน้มาในกรณีท่ี
คณุอยากจะสนบัสนนุ จนไปถึงเร่ืองสง่ออกนอกประเทศ 
คุณจตุพร: คือต้องให้รัฐเข้าเห็นความสําคญัของวงการเพลงบ้านเราซะก่อน และคา่ยแตล่ะคา่ยก็
ต้องร่วมมือกนั ไมใ่ชท่กุอย่างเป็นความลบั ห้ามบอกใคร 
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