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อนรรฆอร บุรมัธนานนท์ : การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ในฐานะพื้นที่สื่อสารของวัยรุํน
(COVER DANCE PERFORMANCE AS TEENAGER’S COMMUNICATION
PLATTFORM). อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ,213
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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการของการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์และ
หน๎าที่ของการแสดงนี้ในฐานะพื้นที่สื่อสารของวัยรุํนที่มีสํวนรํวมในการแสดงนี้ การวิจัยนี้ยัง
ศึกษาถึงการตอบรับของผู๎ชมการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์และนักแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ การวิจัยนี้
ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสังเกตการณ์แบบมีสํวนรํวม การสัมภาษณ์เชิงลึกและสอบถามความคิดเห็น
ของผู๎ชมโดยใช๎แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบวําการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์เป็นกิจกรรมที่จริงจังซึ่งนักแสดงจาเป็นต๎อง
มีความรับผิดชอบและมีการเตรียมตัวอยํางมาก นักแสดงต๎องได๎รับการฝึกหัดและซักซ๎อมอยําง
หนักกํอนที่จะขึ้นแสดงตํอหน๎าสาธารณชน ในสํวนของหน๎าที่ของการแสดงในฐานะพื้นที่สื่อสาร
การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ชํวยให๎นักแสดงที่มีสํวนรํวมนี้สามารถเอาชนะแรงกดดันจากครอบครัว
และสังคมได๎ การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ยังนับเป็นพื้นที่สาหรับให๎พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับผู๎ที่มี
ความคิดคล๎ายคลึงกันและสามารถหลุดพ๎นจากความคาดหวังตํางๆที่พวกเขาได๎รับ นอกจากนี้
การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์นับเป็นพื้นที่ให๎เหลํานักแสดงได๎แสดงความสามารถและสารวจ
อัตลักษณ์ของพวกเขาด๎วย ในฐานะนักแสดงที่เรียนรู๎ที่จะกลายเป็นคนอื่นในการแสดงคัฟเวอร์
แดนซ์แล๎ว พวกเขาสามารถเรียนรู๎สิ่งอื่นเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองได๎ด๎วยเชํนกัน
ทุกวันนี้การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ได๎มรี ูปแบบที่เปลี่ยนไปสูกํ ารใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
ที่มากขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับความคิดเห็นของผู๎ชมตํอการแสดงนี้ นักแสดงสามารถคิดการแสดง
เพิ่มได๎ไมํวําจะเป็นทําเต๎นที่เลียนแบบศิลปินหรือจะเป็นทําเต๎นที่พวกเขาคิดขึ้นเองก็ได๎
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The purpose of this research is to investigate the process of cover dance
performance and its roles as communication platform for the participating teenagers.
It also looks into the audience's reception of the cover dance performance and the
performers. The methodologies employed include participant observation, in-depth
interviews and surveys of the audience's opinions through questionnaires.
The research found out that cover dance performance is a serious
activity that requires a lot of commitment and preparation. The performers have to be
well trained and well rehearsed before they can perform to the public. In terms of its
role as a communication platform, cover dance performance helps the participating
teenagers to overcome family and social pressure. It is a platform for them to interact
with a like-minded group of people and to break away from any expectations
bestowed upon them. It also provides a platform where they can showcase their
skills and explore their identity. As the performers learn to become someone else in
the cover dance performance, they also learn more about themselves.
Nowadays, cover dance performance has evolved into a more
creative form of activity, which resonates the audience's reception of the form. The
performers can now devise their own choreography to be added to a copied
composition or to be performed as an original routine.
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