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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเพื่อส่งเสริม
ผลงานเพลงของศิลปินอิสระ โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กนัโดยวิเคราะห์
ระบบการใชง้านของเวบ็ไซตส่ื์อสังคม จ านวน 4เวบ็ ไดแ้ก่ www.facebook.com, www.twitter.com, 
www.youtube.com และ www.soundcloud.com รวมทั้ งวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏอยู่บนเว็บท่าท่ี
เก่ียวกบัผลงานเพลงของศิลปินอิสระ จ านวน 3 เวบ็ ไดแ้ก่ www.sanook.com, www.kapook.com 
และ www.you2play.com  ศึกษาแนวทางการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมผลงานเพลงของศิลปิน
อิสระโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มศิลปินอิสระท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
วง ภูมิจิต, วง อิเลก็ทริค ณีอร แลมป์ และ วง สราญรมยแ์บน รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
และแบ่งปันผลงานเพลงผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างบนอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 300 คน ผา่นบริการ http://docs.google.com 
 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัใหอ้ยูใ่นแบบจ าลอง การใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมผลงาน
เพลงของศิลปินอิสระได้ดงัน้ี ศิลปินอิสระทดลองเผยแพร่ผลงานตวัอย่างให้กบักลุ่มเพื่อนศิลปิน
ผ่านทางซาวนด์คลาวด์เพื่อรับความเห็นมาปรับปรุงผลงานในกระบวนการผลิตจริง ก่อนเผยแพร่
ผ่านยูทูป โดยใช้เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ ช่วยส่งเสริมผลงานเพลงรวมทั้งประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ใหก้บัผูบ้ริโภค ศิลปินสามารถน าเสนอผลงานเพลงผา่นเวบ็ท่า คือ ยทููเพลย ์และ สนุกดอตคอมเพื่อ
ช่วยส่งเสริมผลงานเพลงไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ระบบการใชง้านของเฟสบุค๊แฟนเพจ และยทููปมีการให้
ขอ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริโภคในการมีส่วนร่วมกบัเน้ือหาเพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงต่อไป 
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Abstract 
 

 The aim of this project is to study the Internet usage that can promote independent songs. 
It uses both quantitative and qualitative approaches on investigating four social media websites, 
which are, www.facebook.com, www.twitter.com, www.youtube.com, and 
www.soundcloud.com. It also reviews the content from three portal sites. Those are, 
www.sanook.com, www.kapook.com, and www.you2play.com. In addition, the research of social 
media approach on independent music is achieved by in depth interview of three renowned 
independent bands in Thailand called Poomjit, Electric Neon Lamp, and the Saranromban, and 
data from 300 random Internet users via questionnaire on http://docs.google.com. 
 
 The outcome of this project can be revealed as a model of the online media guidelines to 
promote independent music. First of all, independent artists can use Soundcloud to broadcast their 
demo and use comments to improve their work in production process. They can then show their 
music or video  on Youtube and use Facebook and Twitter to communicate with the audience. 
Furthermore, The artists can use portal sites such as, You2Play and Sanook to promote their work 
as well. And Finally, the independent artist can employ the in depth information provided by 
Facebook and Youtube about sharing behavior of the visitors to improve the future production. 
 


