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บทคัดยอ 

   การวิ จัยเ ร่ืองปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิ ดีโอคลิปสําหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral 

marketing)โดยใชส่ือเครือขายสังคมออนไลน คือ  (1) เพ่ือศึกษาลักษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีไดความนิยมใน
การแบงปนวิดีโอออนไลน (2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอคลิปบนเครือขายสังคม
ออนไลน การวิจัยคร้ังใชการวิจัยแบบผสมผสาน(Mix Method) กลาวคือ สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผูประกอบการดาน
สื่อดิจิตอล (Digital Media) จํานวน 5 คน  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางลักษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเผยแพรวิดีโอ
ออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน(Facebook) และปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอคลิปและการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับผูท่ีใชเครือขายสังคม
ออนไลน(Facebook) จํานวน 200 ตัวอยาง 
 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเน้ือหาและกลุมเปาหมายท่ีไดรับความนิยมโดยมีวิธีการส่ือสารผาน
อารมณและองงคประกอบ (mood-tone) และกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหผูบริโภคนําไป
แพรกระจายกันเอง โดยเน้ือหา (Content) ที่นํามาทําเปนไวรัลคลิปไดน้ันจะตองเปนเน้ือหาท่ีเขากับ
ลักษณะเฉพาะของตราสินคา (Brand Character) ที่จะสรางใหเกิดความรูเก่ียวกับตราสินคา (Product 

Knowledge) ซ่ึงจะชวยดึงดูดใหผูบริโภคเขาใจ และสนใจสารไดงายข้ึน สวนปจจัยดานพฤติกรรมการ
แบงปนพบวา กลุมตัวอยางสวนมาก ท่ีเคยมีพฤติกรรมแบงปนวิดีโอคลิปผานส่ือเครือขายสังคมออนไลน 
เฉล่ียสัปดาห 2-3 คร้ัง จะเนนแบงปนเน้ือหาท่ีมีประโยชนตอบุคคลอ่ืนและนิยมแบงปนเน้ือหาท่ีมีแรง
บันดาลใจเพราะทําใหเพ่ือนหรือคนในส่ือออนไลนมีเร่ืองท่ีดีในการแบงปนหรือบอกตอ แตทุกๆคร้ังกอน
แบงปนเน้ือหาใดๆจะทําการคิดวิเคราะหและเลือกกอนแบงปนทุกคร้ังเพราะบริบททางสังคมถือเปนสวน
หน่ึงในการตัดสินใจเลือกเน้ือหาสําหรับการแบงปนถือเปนการสะทอนตัวตนของผูแบงปนวาเปนคนเชนไร
คําสําคัญ : สื่อออนไลน วิดีโอไวรัล การตลาดแบบไวรัล เครือขายสังคมออนไลน  
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Abstract 

 Factors which lead to clip video sharing for viral marketing for social network. The 

objective of this research are: 1 To study the advertising content that is popular to share 

videos online 2 To study the factors that cause video online sharing on social network 

with mix method 

  In the first part will be qualitative research by in-depth interview with 5 digital 

media entrepreneurs, to study the content guidelines advertising which will distribute via 

Facebook. Secondly, quantitative research by collecting 200 questionnaires from 

Facebook users. 

 From the research we found that viral marketing has differential in content and 

target group by communicate through mood-tone and a differential in target group will 

lead to a spreading among its own group. Moreover, the content which used to produce 

viral clipping should be simple to brand character which will create product knowledge, 

in order to attract consumers to understanding message easier. Factors affecting the 

behavior of the sharing found that most of group sampling who used to share video 

clipping via social network of an average of 2-3 times per week, will share an useful 

information and share inspired content to others . Nevertheless, the group sampling will 

always screen and choose the content every time before each sharing since it reflecting 

the identity of one who seems to do so. 

 

Keyword: Video Online Viral clip viral Marketing Social Network 

 

บทนํา  

 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการส่ือสารการตลาดบนโลกออนไลนพัฒนาอยางรวดเร็ว คือการพัฒนาของ
เทคโนโลยี web 3.0 ซ่ึงเปนยุคท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคโดยมี
เทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมตอการมีสวนรวมและการตลาดความรวมมือ (The Age of  Participation and 

Collaborative Marketing) กลาวคือ ขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นของผูบริโภคสามารถแพรกระจาย
ออกไปอยางกวางขวาง โดยมีการเปล่ียนแปลงจากการผูบริโภคเพียงอยางเดียว กลายเปนผูผลิตและ
ผูบริโภคในคนเดียวกัน (Prosumer)(คอตเลอร การตะจายา และเซเตียวาน(2554)  และการเกิดข้ึนของ
สังคมเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่อินเตอรเน็ตไดเขามากําหนด และปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
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ของผูรับสารและผูบริโภคเกือบสิ้นเชิง ทําใหเกิดชองการส่ือสารรูปแบบใหมๆ เปนจํานวนมาก  ซ่ึงสงผลตอ

การสรางปรากฏการณแบบบอกตอ  หรือ  ปากตอปาก  (Word of Mouth : WOM) ไดราวกับไฟลามทุง 
และมิใชเพียงกระแสปากตอปากธรรมดา (Offline) แตเปนปากตอปากผานอินเตอรเน็ต (Online) หรือ E-

Word Of Mouth (E-WOM)  โดยเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการตลาดยุคปจจุบันคือ การ
สื่อสารการตลาดผานท้ังคอมพิวเตอร และโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน 
อัตราการใชคอมพิวเตอรสําหรับอินเตอรเน็ตสูงข้ึนทุกป ผนวกกับอินเตอรเน็ทท่ีมีความเร็วสูงมากข้ึนทําให
อัตราการใชอินเตอรเน็ตย่ิงเขาถึงกลุมผูบริโภคไดในทุกระดับ โดยผานทางเว็บไซตและโปรแกรมออนไลน
ตางๆ ไมวาจะเปน Chat หรือ Social media เชน Facebook Twitter Instagram หรือ Blog เปนตน 
(Digital Marketing Solution,2010) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในยุคท่ีการตลาดดิจิตอลเติบโตการตลาดรูปแบบไวรัล (Viral Marketing) กลายมาเปนรูปแบบ
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมทัศนคติและการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดย Reich held และ 
Sasser (cited in Ennew,1990 ,Banerjee and Li, 2000 อางอิงใน ชินพล ธัญญเจริญ,2554) พบวา
คําแนะนําจากเพ่ือนท่ีคุนเคยมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคามากกวาการโฆษณาถึงสองเทาตัว อีกท้ัง
ผลงานวิจัยของ Still, Barnes และ Kooyman(1984)(อางอิงใน ชินพล ธัญญเจริญ,2554) พบวา 
ผูบริโภคตัดสินใจใชผลิตภัณฑจากคําแนะนําของบุคคลอ่ืนมากถึงรอยละ 70 และ ออนอุษา ลําเลียงพล 
นายกสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย ไดกลาวไววา ปจจุบันการทําการตลาดน้ันเปนการทําการตลาดกับ
กลุมผูบริโภคในแงความรูสึกมากกวาจากการสรางใหผูบริโภคช่ืนชอบในตราสินคา แตทําอยางไรให
ผูบริโภคเกิดการบอกตอใหกันเพราะผูบริโภคมักเช่ือเพ่ือนของตนเองมากกวาโฆษณา 

 ดวยเหตุนี้การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) จึงกลายมาเปนเคร่ืองมือส่ือสารบนโลก
ออนไลนซึ่งเปนพัฒนาการจากการตลาดแบบปากตอปากแบบธรรมดา มาเปนการแพรกระจายแบบไวรัส
ผานทางอินเตอรเน็ต  โดยในระยะเร่ิมแรกมี E-mail เปนชองทางแพรกระจายในลักษณะการสงตอ  และ
ตอมามี Social Network ที่เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก จึงเปนเปนชองทางแพรกระจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความเสร็จเปนอยางดี   

 ในสวนของประเทศไทยน้ันไวรัลวิดีโอถือวาเปนเทคนิคทางการตลาดท่ีกําลังไดรับความสนใจอยาง
มากเชนเดียวกัน มีตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นท้ังความลมเหลวและประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางเชน วิดีโอ
คลิปของโดม ปกรณลัม ท่ีสาธิตการจัดทรงผม,การลางหนาท่ีถูกวิธี โดยใชผลิตภัณฑของลอรีอัล โดยจาก
วันท่ี 23 กันยายน 2553 วันแรกท่ีไดมีการอัพโหลดคลิปลง YouTube จนถึงตนเดือนธันวาคม 2553 

ระยะเวลาแค 2 เดือน ก็มี Channel View เกิน 1 ลานคร้ังและมี Subscribers ราว 7,000 คน ซ่ึงจาก
ความสําเร็จของไวรัลคลิปดังกลาวสงผลใหจํานวน Follower ใน Twitter  @domepakornlam มียอด 
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Follower เกือบ 70,000 คน (Top 15) หรือจะเปนกรณีสินคาฟาสฟูดอยาง เบอรเกอรคิง ไดผลิตไวรัล
คลิปวิดีโอในชื่อชุด “ครูฟวสขาด บีบีแหลกยับคาหองเรียน” โดยคลิปวิดีโอดังกลาวมียอดผูรับสารกวา 2 

ลานวิว ซ่ึงตอมาในภายหลังทางเบอรเกอรคิงไดออกมาเฉลยวาเปนการผลิตวิดีโอจากทางตราสินคาเอง 
เพียงตองการสรางการรับรูเก่ียวกับตราสินคา (Brand awareness) เทาน้ันแตกลับไดรับเสียงตอบรับในแง
ลบจากการหลอกใหคนดูเชื่อวาเปนเร่ืองจริง (สุรัชฎา สวางเนตร,2553)  โดยดึงเอาการตลาดแบบไวรัล 
(viral marketing) มาเปนเคร่ืองมือสะทอนความโกรธ ซ่ึงถือเปนบุคลิคลักษณะแทนตราสินคา Burger 

King และวิดีโอไวรัลท่ีประสบความสําเร็จไดแก กรณีศึกษาของ True move ชุด การให คือการส่ือสารท่ีดี
ที่สุด ท่ีเลาเร่ืองราวผานเด็กชายคนหน่ึงท่ีไปขโมยยาในรานขายยา แลวถูกเจาของรานจับได แตแลวก็มี
คนขายกวยเต๋ียวในละแวกใกลเคียงกันออกมาสอบถามวาทําไมถึงขโมย ซ่ึงเด็กก็บอกวาตองการเอาไปให
แมท่ีปวย ชายคนดังกลาวจึงจายคายาใหเด็กแทน เร่ืองราวผานไป30ป เจาของรานกวยเต๋ียวเกิดลมลง
ขณะกําลังขายกวยเต๋ียว และปวยหนักจนตองเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล แตคาใชจายสูงมาก จนลูกสาว
ตองประกาศขายรานคาเพ่ือนําเงินมารักษาพอแตแลวจูๆแพทยผูทําการรักษาพอของเธอ เปนผูจัดการให
หมด เพราะเปนเด็กชายท่ีพอเธอเคยชวยเหลือเม่ือ30ปกอน แมในคลิปดังกลาวจะไมมีคําพูดสักคํา แต
กลับเปนคลิปท่ีไดรับการเผยแพรอยางมากโดยออกปลอยออกมาวันแรก  11 กันยายน 2556(matichon 

online,2556) โดยลาสุดมีผูเขาชมคลิปน้ีกวา 14 ลานวิว(youtube,2556) และยอดการแชรกวา 1.26 

ลานแชร (www.thaiwinds.com,2556) 

 แตการทําการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) นั้นไมไดข้ึนอยูกับชองทางการส่ือสารเพียง
อยางเดียวเทาน้ัน หากแตขึ้นอยูกับ 6 ปจจัย ไดแก 1 ปจจัยผูสงสาร 2 ปจจัยเน้ือหาขาวสาร 3 ปจจัยดาน
ชองการส่ือสาร 4 ปจจัยผูรับสาร โดยพิจารณาปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  และ
ปจจัยดานจิตวิทยาของผูรับสาร 5 ปจจัยดานผลตอบกลับ คือ การวัดผลประสิทธิภาพในการส่ือสาร และ 
6 ปจจัยตอส่ิงรบกวน คือ สิ่งท่ีอาจจะสงผลใหเกิดการส่ือสารแปลความหมายสารผิด หรือทําใหการส่ือสาร
การตลาดลมเหลว 

 จากขอมูลและกรณีศึกษาท้ัง 3 ที่กลาวมาน้ันทําใหเห็นถึงบทบาทและแนวโนมการตลาดแบบ
ไวรัลวามีอัตราเติบโตสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอ
คลิปสําหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral marketing)โดยใชส่ือเครือขายสังคมออนไลนอยาง Facebook   

เปนส่ือหลักในการแบงปนวิดีโอคลิปในรูปแบบไวรัล วาผูบริโภคส่ือดังกลาวมีพฤติกรรมการแบงปน
ออนไลนและมีสวนรวมใหเกิดการแบงปนอยางไร 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีไดความนิยมในการแบงปนวิดีโอออนไลน  
2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอคลิปบนเครือขายสังคมออนไลน 
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ปญหานําวิจัย  

1. ลักษณะเน้ือหาโฆษณาแบบใดท่ีไดรับความนิยมในการแบงปนวิดีโออนไลน 
2. ปจจัยใดท่ีกอใหเกิดแบงปนวิดีโอออนไลนบนเครือขายสังคมออนไลน 

วิธีการวิจัย 

 การวิ จัยเ ร่ืองปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิ ดีโอคลิปสําหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral 

marketing)  เปนงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method)  โดยในข้ันแรกผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบดวย การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)เปนเคร่ืองมือ
ที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลโดยตรงจากผูใหสัมภาษณ  ซ่ึงเปนผูท่ี
ทํางานดาน Digital media จํานวน 5 คน  ไดแก 1. ทีมผูผลิตไวรัสคลิป คลิปครูขวางบีบี burger king, 

และ ทรู ชุดการส่ือสารคือ การใหท่ีท่ีสุด บริษัท Ogilvy & Mather Advertising จํานวน 3 ทาน 2. ทีม
ผูผลิต ไวรัลคลิป Samsung Galaxy Tab 7.7 ชุด Soul in Love และ Galaxy S II ชุด Taxi Porsche In 

Bangkok Thailand จํานวน 2 ทาน เพ่ือศึกษาถึงแนวทางลักษณะเน้ือหาโฆษณาท่ีใชเผยแพรวิดีโอ
ออนไลนผานเครือขายสังคมออนไลน(Facebook) จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคุณภาพมาเปน
แนวทางสําหรับแบบสอบถามเพ่ือศึกษาโจทยวิจัยขอท่ี 2 ปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอคลิปและใช
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับผูท่ีใชเครือขาย
สังคมออนไลน(Facebook) จํานวน 200 ตัวอยาง 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 อุไรพร ชลสิริรุงสกุล(2554) ยังไดกลาวถึงการตลาดเชิงดิจิตอลไววา การตลาดเชิงดิจิตอลเปน
นิยามใหมของการสื่อสารและการสรางความสัมพันธระหวางตราสินคาและผูบริโภค โดยท่ีเทคโนโลยีทําให
พฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไป จากศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีจํานวนบัญชี Facebook 1 บัญชี 
จํานวน  159 คน คิดเปนรอยละ 79.5 มีการใช Facebook ทุกวัน จํานวน 134 คน  คิดเปนรอยละ 67.0 
และ มีวัตถุประสงคในการใช Facebook เพ่ืออานความคิดเห็นของบุคคล จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ 

32.0  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการตลาดดิจิตอลของ เวอรไทมและเฟนวิค (2551) ที่กลาววา ผูบริโภค
เปล่ียนบทบาทจากผูเฝาดูเพียงอยางเดียวเขามาเปนผูมีสวนรวม  จึงเปนหนาท่ีหลักของนักการตลาดท่ี
จะตองพยายามดึงใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมทางการตลาด เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมและความ
เปล่ียนแปลงไปของผูบริโภคในยุคใหม โดยการทําใหผูบริโภคเปนผูจุดประกายความคิด สรางสรรค รวม
แสดงความคิดเห็นหรือเปนผูวิจารณตราสินคาหรือบริการ โดยสะทอนใหเห็นลักษณะเดนของเน้ือหาส่ือ
ดิจิตอล คือ 1. ไมมีขอจํากัดดานเวลา คือ ผูบริโภคสามารถเลือกชมเน้ือหาไดในเวลาท่ีตองการ 2. ไมมีขอ
กําจัดดานพรมแดน เน้ือหาจากส่ือดิจิตอลสามารถรับชมไดท่ัวโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว  3. ไมมี
ขอจํากัดดานขนาด คือ นักการตลาดสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายดวยการปรับยอขนาดเครือขาย เพ่ือให
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เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดแบบเฉพาะเจาะจง 4. ไมมีขอกําจัดดานรูปแบบ เพราะส่ือดิจิตอลมี
ลักษณะเปนคลิป สามารถจะมีความยาวเทาไหรก็ได และส่ือดิจิตอลน้ันสรางใหเกิดการรับรู (Awareness) 
ของ เวอรไทมและเฟนวิค (2551) โดย คุณชัยยศ ผลภาษี(สัมภาษณ,11 มีนาคม 2557)  ไดกลาวถึง 
“การตลาดแบบไวรัลของ Samsung ชุด Taxi Porsche Boxster 987  วาทางเจาของตราสินคาตองการ
ใหสินคา Samsung Galaxy SII ใชสื่อออนไลนในสราง Awareness สินคา” ไวเชนเดียวกัน 

 Duncan (2002) ไดเสนอแบบจําลองกระบวนการส่ือสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ โดยมี
องคประกอบของการส่ือสารไดแก ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ชองทางการส่ือสาร (Channel) 

ผูรับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) และส่ิงรบกวนในการส่ือสาร (Noise) จากผลการศึกษา
จําแนกไดดังน้ี 

1. ผูสงสาร (Source) คือ บริษัท เจาของตราสินคา หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา เปนผูมีหนาท่ีเขารหัส 

(Encoding) หรือสงสารท่ีเก่ียวของกับคุณประโยชน จุดดีของสินคา หรือบริการโดยมีเปาหมายท่ี
จะสรางความเขาใจ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง เจาของตราสินคาท้ัง 4 ไดแก Burger king 

,Snickers ,True move และ Samsung ที่มีหนาท่ีกําหนดขอบขายการนําเสนอเน้ือหาสาร
(Content) ที่ตองการส่ือไปยังผูบริโภคเปาหมาย ขอกําจัดท้ัง 4 ตราสินคา คือตองการสรางการ
รับรูถึงตราสินคาแกกลุมเปาหมายในจํานวนมากภายใตงบประมาณทางการตลาดท่ีจํากัด  
 “คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2557) ไดกลาวถึง “การตลาดแบบไวรัล
ของตราสินคา Burger King ชุด Angry Whopper นั้นเร่ิมจากท่ีเจาของตราสินคา Burger king 

กําลังจะ ออกผลิตภัณฑตัวใหม ภายใตเง่ือนไขของภาวะการทางตลาดท่ีคูแขงเยอะ บวกกับทาง 
Burger king นั้นมีงบประมาณทางการตลาดท่ีจํากัด (Marketing Budget) และตองการ ทํ า ใ ห
ตราสินคาเปนท่ีพูดถึงใหมากท่ีสุด” 

 “คุณพจน สุขประเสริฐ (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2557) กลาววา “กรณีของ Snickers 

ทางลูกคาต้ังใจทําออกมาใหเปนไวรัลคลิป เพราะเชื่อวา content ดังกลาว  เปนส่ิงท่ีสามารถทํา
ใหแบรนดและ consumer เชื่อมตอ และส่ือสารถึงกันได” 

 “คุณชวนพ ศรีอําภัย (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2557) กลาวเสริมไววา “ทางทรู เ อ ง ก็
ต้ังใจสรางใหเกิดเปนไวรัลคลิป เพ่ือใหผูบริโภคนําไปแพรกระจายกันเอง”  

 “คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556) ไดกลาวถึง “การทําไวรัลซ่ีร่ียของ 
Samsung Galaxy Tab 7.7 วา ทาง Samsung ตองสรางซ่ีร่ียโซล อิน เลิฟ (Seoul in Love) 

เพ่ือโปรโมท  Samsung Galaxy Tab 7.7 ใหเขาถึงผูบริโภคมากข้ึนและสรางการเรียนรูแก
ผูบริโภควาสมารทแท็บเล็ตชวยใหชีวิตงายข้ึนไดอยางไร  ” 
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2. สาร (Message) คือ ทุกส่ิงท่ีผูสงสารไดทําการส่ือสารออกไปในการส่ือสารการตลาด สาร ไดแก 
ขาวสารตราสินคา (Brand Message) หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับตราสินคาท้ังหมดท่ี
บริษัทหรือเจาของตราสินคาสงไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย (Customer)  

 “คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2557) กลาวถึง “ลักษณะเน้ือหาการ
นําเสนอ Burger  king โดยการนึกถึงลักษณะเฉพาะของตราสินคา (Brand Character) คืออะไร 
จุดเดนของตราสินคาคืออะไร และกระแสทางสังคมมีอะไรบาง โดยการดึงเอา ลักษณะเฉพาะ
ของตราสินคาท่ีสนุกสนาน ข้ีเลนและซุกซน และจุดเดนของผลิตภัณฑตัวใหมคือ รสชาติเผ็ดรอน 
จึงนํามาผนวกรวมกับกระแสของโทรศัพทมือถือย่ีหอดังอยาง  Blackberry จึงเกิดเปนไวรัลคลิป
ข้ึนมา”  
 “คุณพจน สุขประเสริฐ (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2557) snickers พยายามคุยกับวัยรุน 

และจําลองสถานการณมาจากความเปนไปได ในการใชชีวิตของวัยรุนท่ีมีการแสดงออกความ
รุนแรง โดยใชเร่ืองความรุนแรงเปนตัวกระตุนใหเกิดการสงตอใหมากๆและใชคราวเดียว 4 คลิป
ในเวลาเดียวกัน โดยเนนหนักท่ีคลิปนอง ออม สุชารเหวี่ยงแฟนคลับเปนคลิปหลัก ใ น ก า ร
เผยแพร พรอม Key Message “หิว” 

 “คุณชวนพ ศรีอําภัย (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2557) กลาววา ทางทรู เจาของตราสินคา
ตองการ สรางความรูท่ีดีและอบอุนใหกับผูบริโภค จึงนําเอาเร่ืองราวท่ีนาประทับใจท่ีเปน เร่ืองราว
ที่เกิดข้ึน จริงมาสรางเปนวิดีโอคลิป เพ่ือสรางใหเกิดความรูสึกท่ีดี และรอคอยท่ีจะดูคลิปตัวใหมๆ
ของตราสินคา” 

 “คุณชัยยศ ผลภาษี (สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2557) ไดกลาวถึง Samsung Galaxy SII 

วา key message ของแคมเปญน้ี ตองการสื่อใหเห็นวา SII มีคุณสมบัติเคร่ืองท่ีเร็ว เปรียบเสมือน
กับเคร่ืองยนตของรถสปอรตอยาง Porsche แตผูบริโภคสามารถซ้ือในราคาท่ีจับตองได” 

 “คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556) ไดกลาวถึง “เปนเร่ืองราวสุด                
โรแมนติกของคนคูหน่ึงท่ีเร่ิมตนท่ีเมืองโรแมนติกอยางโซล แตก็มีอุปสรรคมาขัดขวาง แตความรัก
ของท้ังคูก็ไดตัวชวยอยาง Samsung Galaxy Tab 7.7 มาชวยไว ดวยคุณสมบัติพิเศษตางๆ 
เก่ียวกับการใชงานโทรศัพท” 

 ซ่ึงการจากบทสัมภาษณท้ัง 5 ทาน พบวา การทําไวรัลคลิปน้ันมีความแตกตางในเร่ือง
ของเน้ือหาและกลุมเปาหมายอยางชัดเจนอยางท่ีเห็นวาในแตละคลิปจะมีวิธีการส่ือสาร, mood-

tone และกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือใหผูบริโภคนําไปแพรกระจายกันเอง ในลักษณะท่ี
ประทับใจตอเร่ืองราว และไมรูอึดอัดตอการแบงปนเพราะเปนการโฆษณาสินคา  โดย เน้ือหา 
(Content) ที่นํามาทําเปนไวรัลคลิปไดน้ันจะตองเปนเน้ือหาท่ีเขากับ Brand Character และมี
เน้ือหา(Content)ที่สรางใหเกิด  Product Knowledge และความคิดของงานสรางสรรค
(creative work) ที่จะชวยดึงดูดให consumer เขาใจ และสนใจสารไดงายข้ึนอีกดวย  
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สอดคลองกับงานวิจัยของ Porter and Golan (2006) Golan and Zaidner (2008) และ 

Michiko Izawa (2010) พบวาการสรางเน้ือหาและรูปแบบของวิดีโอออนไลนถือเปนสวนสําคัญ
ในการท่ีจะกอใหเกิดการบอกตอโดยเจาของตราสินคาจะตองเลือกรูปแบบการนําเสนอใหตรงกับ
ผูบริโภคเปาหมาย 

  

3. ชองทางการส่ือสาร(Chanel)  คือ สื่อกลาง (Mediator Medium) ซ่ึงทําหนาท่ีเปนชองทางใน
การสงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคา บริการ หรืออ่ืนๆ ไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมาย  
 “คุณเมธา ลิมเพชรา (สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2557) กลาววา อาศัยทางทีมสรางสรรค
ชวยกัน เผยแพรทางส่ือสังคมออนไลนตางๆไมวาจะเปน Facebook, YouTube และTwitter 
แตก็ถือเปนความโชคดีอยางหน่ึงท่ีเม่ือเผยแพรลงไปทางทวิตเตอรบังเอิญมีนักขาวทานนึงนําคลิป
ดังกลาว ไปรีทวิตตอเพราะเช่ือวาคลิปดังกลาวเปนคลิปเหตุการณจริง จึงทําใหเกิดกระแสข้ึนและ
คลิปดังกลาวก็ไดรับการแพรกระจายอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาถาคลิปดังกลาวมีการสงตอจาก
ผูนําความคิด (Influencer) กระแสการสงตอคลิปก็จะกระจายไดรวดเร็วกวา” 

 “คุณพจน สุขประเสริฐ (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2557) ไดกลาวไววา คลิปนอง ออม 
สุชารเหวี่ยงแฟนคลับเปนคลิปหลักในการเผยแพร พรอม Key Message “หิว” เน่ืองจากนอง
ออม สุชาร เปนนักแสดงและมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากซ่ึงจะทําใหการแพรกระจายคลิป
เกิดข้ึนไดงายและรวดเร็วกวา เลือกใชแบบ Unbranded กลาวคือ ไมมีการพูดตราสินคา หรือ
แสดงลักษณะของตราสินคาใหเห็น แตเลือกใช Key Message คําวา หิว ลงไปยํ้าๆในไวรัลคลิป 

เพ่ือใหผูบริโภคไมรูสึกถูกยัดเยียดวาคือการโฆษณา” 

 “คุณชัยยศ ผลภาษี (สัมภาษณ, 11 มีนาคม 2557) ไดกลาวถึง Samsung Galaxy SII 

วา ทําการปลอย Taxi Porsche Boxster 987 โชวตัวบนทองถนนแถวสยาม เพ่ือใหเกิด 
Awareness อยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลใหมีผูชมดูในหลักแสนคร้ังภายใน 4 วันเทาน้ัน” 

 “คุณคมกฤษ ตรีมล (สัมภาษณ, 13 มีนาคม 2556) มองวา “YouTube กลายมาเปน
ชองทาง หลักในการบริโภคส่ือ ทุกๆอยางจะออนไลนมากข้ึน เม่ือพฤติกรรมผูบริโภครุนใหมทาง
เอเจนซ่ีเองก็ปรับตัวเขาไปพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยน สินคาบางประเภทท่ีเหมาะสมในการลงใน
สื่ออนไลน เพราะการเขาถึงไดงายกวา” 

 ซ่ึงมีขอดีคือ สามารถส่ือสารเฉพาะเจาะจงบุคคลได สามารถสรางการโตตอบหรือ
ปฏิสัมพันธไดทันที และสามารถเปล่ียนบทบาทของผูรับสารและสงสารไดในเวลาเดียวกัน
(Albert, C. T., & Sanders, B. W., 2003) และจากการศึกษาพบวาสอดคลองกับแนวคิดของ 
Sernovitz (Harden&Heyman,2009) ที่กลาววา ผูกระจายขาวสาร(Talker) คนหาบุคคลท่ี
สามารถกระจายขาวสารได โดยบุคคลเหลาน้ีจะเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดของผูรับสาร ซ่ึง
อาจจะเปนไดท้ังบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได ท่ีสามารถสงตอขาวสารจากตราสินคาไปยังผูบริโภค
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เปาหมาย โดยลักษณะการกระจายขาวสารน้ันอาจจะเปนไดท้ังบล็อกเกอร  หรือวิดีโอคลิป กลุม
ผูบริโภคท่ีใชสินคาและบริการ หรือกลุมผูบริโภคท่ีคล่ังไคล(Rabid Fan) ก็สามารถเปนคนท่ี
กระจายขาวสารได 
 

4. ผูรัสาร(Receiver) หรือกลุมผูบริโภคเปาหมาย(Target Audience) ไดแก ผูบริโภคเปาหมายท่ีมี
ศักยภาพ หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับตราสินคา ซ่ึงทําหนาท่ีในการถอดรหัส (Encoding) ขาว
สารตราสินคา (Brand Message) ที่นักสื่อสารการตลาดไดส่ือสารออกไป  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเด็นยอย 

4.1 ประเภทของผูรับสาร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการใช 
Facebook  เพ่ืออาน News Feed/อาน Comment คนอ่ืน มีคาเฉล่ียอันดับมาก รองลงมา
คือ  Update status   Share รูปถาย/ วิดีโอกับเพ่ือน และแสดงความคิดเห็น comment  
จัดเปนผูบริโภคกลุมนักสะกดรอย (The Stalker) ผูใชงานกลุมน้ีมีพฤติกรรมท่ีชื่นชอบการ
ติดตามและสังเกตความเคล่ือนไหวของเพ่ือนหรือผูใชงานคนอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญใชเวลาเฉล่ียใน
การใชงาน Facebook   มากกวาผูใชงานท่ัวไปถึง 14 เทา ,กลุมท่ีรักการโพสและแชรเปน
ชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผูใชงานในกลุมน้ีเปนกลุมท่ีรักและชื่นชอบการ
เช็คอิน โดยผลการสํารวจพบวาผูใชงานประเภทน้ีมีจํานวนมากถึง 4.8 ลานคน และกลุมผู
เลนหนาใหม (The Newbie) ผูใชงานกลุมน้ีสวนใหญเปนกลุมเด็กวัยรุนท่ีเพ่ิงหัดใชงาน ซ่ึง
สวนใหญนิยมถายตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลการสํารวจพบวาผู
เลนหนาใหมกลุมน้ีมีการกด Like สูงถึง 5 แสนคร้ังภายในระยะเพียงแค 2 นาทีตามลําดับซ่ีง
สอดคลองกับการสํารวจของ Opify.net ที่ไดทําการสํารวจไว และจัดเปนผูรับสารประเภท
กลุม Surfers เปนบุคคลท่ีเนนการทองเว็บไซตเปนหลัก ไมคอยอยูเว็บใดเว็บหน่ึงนาน เฉล่ีย
แลวจะมีจํานวนหนาเว็บไซตท่ีถูกเปดมากกวากลุมอ่ืนๆ ถึง 4 เทา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ McKinsey and Media Metrix (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2551, 95) ไดวิจัยพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาและบริการออนไลนของชาวอเมริกัน โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชบริการออนไลน จํานวน 

50,000 คน 

 

4.2 พฤติกรรมผูรับสาร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยแบงปนวิดีโอคลิปลง 
Facebook  จํานวน 131 คน  มีความถ่ีเฉล่ียในการแบงปนวิดีโอคลิป 1-5 คร้ัง/สัปดาห 
จํานวน 101 คน  เฉล่ียคร้ังละ 1 คลิป จํานวน  111 คน  และวิดีโอท่ีเลือกแบงปนวิดีโอคลิป
ทีแ่บงปนความยาว 1-3 นาที  จํานวน  76 คน  
 โดยจากการศึกษาสัมภาษณท้ัง 5 ทาน พบวา สวนใหญ เคย แบงปนวิดีโอคลิปผานส่ือ
เครือขายสังคมออนไลน เฉล่ียสัปดาห 2-3 คร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากผลงานวิจัย 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

Connections Panel ของ Initiative เปรียบเทียบพฤติกรรมระหวางป 2010 กับ 2012 

แลวพบวาในชวง 3 ปท่ีผานมา สัดสวนของคนไทยท่ีทํากิจกรรมตางๆ บนอินเตอรเน็ตสูงข้ึน
ในทุกกิจกรรมหลักๆ โดยคนไทยใชอินเตอรเน็ตโดยท่ัวไปอยางนอยสัปดาหละหน่ึงคร้ัง
เพ่ิมข้ึนถึง 39% จากเดิมท่ีมีสัดสวน 28% ในป 2010 มาเปน 39% ในป 2012 ซ่ึงกิจกรรมท่ี
คนไทยทําเพ่ิมข้ึนสูงมากเปนอันดับแรกก็คือ การดูวิดีโอออนไลน ท่ีมีการเติบโตสูงถึง 123% 

หรือจาก 14% ในป 2010 มาเปน 31% ในป 2012 ซ่ึงจํานวนการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ีสวน
หน่ึงมาจากการดูละครยอนหลังหรือซีรีสตางๆ รวมท้ังเร่ืองราวท่ีเปนกระแสสังคมตางๆ ท่ี
มักจะเร่ิมเกิดข้ึนจากFacebook และ YouTube และสอดคลองกับงานวิจัยของ  Xu 

Cheng, Cameron Dale, Jiangchuan Liu (2007) ไดทําการศึกษาเร่ือง “Understanding 

the Characteristics of Internet Short Video Sharing: YouTube as a Case Study” 
พบวา ลักษณะของวิดีโอคลิป ท่ีส้ัน กระชับ และความงายในการเขาถึง  
 ในสวนผูรับสารท่ีมีพฤติกรรมไมแบงปนวิดีโอ จากการศึกษาพบวามีจํานวน  64 คน  คิด
เปนรอยละ 32.0 และ สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญที่ไมเคยแบงปนวิดีโอคลิป เพราะ
ตองการความเปนสวนตัว จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 16.5 จัดเปนผูรับสารประเภท 
กลุมท่ีกลัวเสียความเปนสวนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใชงานกลุมน้ีคอนขาง
มีความลึกลับและไมคอยมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวสูสาธารณะ ซ่ึงสวนใหญมักใชชื่อสมมุติ
ในการใชงานรวมถึงยังไมคอยรับ Add จากคนแปลกหนาอีกดวย โดยผลการสํารวจพบวา
ผูใชงานท่ีมีพฤติกรรมลึกลับเหลาน้ีมีจํานวมมากถึง 13 ลานคนจากการสํารวจของ 
Opify.net โดยสภาวะ (Context) สภาวะในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูใน
สถานการณ การส่ือสาร ส่ิงตางๆ เหลาน้ีมีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอ่ืนอยู
ดวย มีอิทธิพลตรงตอการเลือกใชส่ือและขาวสาร รวมถึงปจจัยดานสภาพความสัมพันธ ทาง
สังคม เน่ืองจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมท่ีตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง (Reference 

Group) ในการตัดสินใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมใดๆก็ตาม น่ันคือ มักจะคลอยตามกลุม
ในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของกลุม 

 

4.3 ปจจัยท่ีกอใหเกิดการแบงปนวิดีโอคลิปบนเครือขายสังคมออนไลน  จากศึกษาบทสัมภาษณ
ทั้ง 5 ทาน พบวา สวนใหญ โดยเนนแบงปนเน้ือหาท่ีมีประโยชนตอวิชาชีพเปนหลัก และ
เก่ียวกับกิจกรรมยามวางท่ีทํา และนิยมแบงปนเน้ือหาท่ีมีแรงบันดาลใจเพราะทําใหเพ่ือน
หรือคนในส่ือออนไลนมีเร่ืองท่ีดีในการแชรตอหรือตัวอยางวิดีโอคลิปท่ีออกมาในแนวทาง
สรางสรรค (Create) เพ่ือใหเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงานเกิดเปนไอเดียในการทํางาน แตทุกๆคร้ัง
กอนแบงปนเน้ือหาใดๆจะทําการคิดวิเคราะหและเลือกกอนแบงปนทุกคร้ัง เน่ืองจาก สมาชิก
ในสังคมออนไลนมีผลตอการเลือกระดับหน่ึง คือบริบททางสังคมเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ
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ในการเลือกเน้ือหาสําหรับการแชร เชนหากอยูในสังคมท่ีออนไหว (sensitive) เร่ืองความ
รุนแรงก็เลือกท่ีจะไมแบงปน และการแบงปนเน้ือหาใดก็ตามเปนการสะทอนกลับมายังตัวผู
แบงปนดวยวาเปนคนเชนไร  

 และจากการศึกษากลุมตัวอยาง 200 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางแบงปนวิดีโอคลิป
เน้ือหา ประเภท ละคร/ภาพยนตร MV/เกมสสโชว/reality  มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 2.89 

รองลงมาคือ  ตลก ลอเลียน   มีคาเฉล่ียเทากับ 2.8 และมีปจจัยแบงปนเพ่ือความบันเทิง 
สนุกสนาน ตลก มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.84 รองลงมาคือ เพ่ือใหขอมูลขาวสารกับผูอ่ืน มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.54 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Jörgen Skågeby(2008) ไดทําการศึกษา
เร่ือง Gifting Technologies – Ethnographic Studies of End-users and Social 

Media Sharing พบวา การแชรหรือการแบงปนเน้ือหาผานสังคมออนไลนน้ัน มีเหตุผลท่ี
ใกลเคียงกับเหตุผลในการแบงปนในโลกออฟไลน โดยตางท่ีการแบงปนบนโลกออนไลนจะทํา
ไดรวดเร็วกวาและมีความสัมพันธในเชิงสังคมกับคนแปลกหนามากกวาในโลกออฟไลน การ
แบงปนเนื้อหาบนโลกออนไลนน้ันผูท่ีทําการแบงปนจะรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ีกวางกวา
ในโลกออฟไลน เนื่องมาจากขอบเขตในโลกออนไลนท่ีเชื่อมตอกับผูคนเปนจํานวนมาก 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังแตไป และตอผู ท่ี
เก่ียวของกับการบริหารงานดังน้ี 

1. หากตองการใหแผนการตลาดแบบบอกตอมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นักการตลาดควรมีผูสงสาร
เปนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ในการสงตอขอมูลขาวสารไปยังเครือขายของพวกเขา 
เพ่ือใหเกิดการแพรกระจายขอมูลไปยังกลุมสังคมออนไลนอ่ืนๆ 

2. เน้ือหาของสาร (Content) เปนสวนสําคัญอยางย่ิงท่ีจะเปนตัวสรางความสนใจใหผูบริโภคเกิด
พฤติกรรมการบอกตอ ซ่ึงจากผลวิจัยพบวา คลิปวิดีโอท่ีผูบริโภคช่ืนชอบจะสงผลตอพฤติกรรมใน
การบอกตอไดดี ดังน้ันผูวิจัยจึงขอเสนอวา หากนักการตลาดไดแนวคิดหรือเน้ือหาสําหรับการทํา
การตลาดแบบบอกตอแลว นักการตลาดควรทําวิจัยกับกลุมผูบริโภคกอน (Pre-Test) เพ่ือศึกษา
วาผูบริโภคมีทัศนคติอยางไรตอแนวคิดหรือเน้ือหาดังกลาว ซ่ึงการวิจัยดังกลาวจะชวยใหนักการ
ตลาดทราบถึงจุดบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปผลิตจริง ซ่ึงจะชวยใหแผนการตลาด
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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