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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการท างานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางการวางแผนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
สื่อสารการตลาดของละครเวทีในประเทศไทยอนาคต โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารการตลาด หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนดังกล่าว จากนั้นจึงน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ทั้งหมดมาประกอบร่างและแยกเป็นประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน จากนั้นจึงมาประกอบการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารที่เกีย่วข้อง (Documentary Source)  

  ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศ
ไทย เน้นการสื่อสารเนื้อหาของละครเวที มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างการรับรู้ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จุด
แข็งและโอกาสในการท าการตลาดของละครเวทีแต่ละเรื่อง จากนั้นจึงการด าเนินการสื่อสารการตลาดโดย
ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้มาจากกระบวนการผลิตละครเวที มีน าเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีไปยังกลุ่มผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชม อีกทั้งยัง
มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ 
รวมทั้งยังน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มละครเวทีของตนเองอีกด้วย ซึ่งแนวโน้มปริมาณการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นและน่ าจะมี
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย เนื่องจากบริษัทและกลุ่มละครเวทีต่างๆ เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย ต้นทุนในการด าเนินงานต่ าหรือแทบจะไม่มี และยังสร้าง
การรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายได้ในปริมาณมาก 
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Abstract 

 This research aimed to study the process of social media marketing 
communication inThailand’s theater to makes the direction plan of social media 
marketing communication inThailand’s theater in the future. The qualitative research 
methods employed in this study used the in-dept interview of marketers who take 
responsibility in social media marketing in each theater company and theater troupe. 
Then, the information from all interviews and assembles were separated issues that 
coherent and assembled of relevant documents. 

   According to the study of communication matrix in online marketing of theatre in 
Thailand, it reveals that most plays put an emphasis on its contents and increasing 
perception rate of audiences. Begins with the analysis of the strengths and opportunities 
in the markets of each stage. Then, operations, marketing communications, using 
information or content derived from the production stage. Continuous data are 
presented. Targeted audiences are perceived by observing multiple movements of the 
plays and its productions. In addition, the use of online social media is selected as 
another communicating channels to related users : audiences, producer, theater's set, 
and company profile. There's an inclining trends of online marketing communication of 
the theater in Thailand. This figure is also expected to possess an effective outcome. As a 
result from this, I could infer that online marketing communication is another tools in 
connecting to people with its low-cost feature, and less time consumption while having 
such high positive impact. 
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บทน า 

 การสื่อสารถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการท าการตลาดยุคทุนนิยมที่มีการแข่งขันทาง
การตลาดสูง ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาด เพ่ือน าเสนอสินค้า
และบริการของตนเองไปยังผู้บริโภค และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ก้าวหน้าไปมาก ส่งผลให้มีช่องทางส าหรับการสื่อสารการตลาดมากขึ้นตามไปด้วย โดยที่ในยุคปัจจุบันสื่อที่
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นอย่างมากก็คือสื่ออินเทอร์เน็ต  ซึ่งสื่อชนิดนี้เป็นสิ่งที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของคนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า 
ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับรู้และแสวงหาข้อมูลด้านการโฆษณาจากสื่ออินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการ
รับรู้ทางสื่ออ่ืนๆ 

   โดยที่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย 
สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค ได้แก่ ยุคแรก
เรียกว่า Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะการน าเสนอข้อมูลทางเดียว เนื่องจากผู้จัดท าเว็บไซต์จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลหรือน าเสนอเนื้อหา ให้กับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้งานไม่สามารถโต้ตอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ได้ ต่อมาในยุคที่สอง เรียกได้ว่าเป็นยุคของ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้งานผ่าน
เทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานบนระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่
อนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน สร้างสรรค์เนื้อหา และสามารถใช้เป็นช่องทาง
ส าหรับการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงสามารถเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันการ
ให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีการน ามาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพ่ือท าการสื่อสาร
การตลาดหรือการสื่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรต่างๆ (Williamson Andy, 2013 : 9)  

  จากวิวัฒนาการการสื่อสารการตลาดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการที่นักการตลาดมี
ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มากขึ้นจากเทคโนโลยีทางการการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้
ปัจจุบันการสื่อสารการตลาดไม่ได้จ ากัดอยู่ที่วิธีการแบบเดิมๆ อีกต่อไป เพราะนักการตลาดยุคใหม่มักจะหา
โอกาสและช่องทางที่จะท าให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่จดจ าและน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ ดังที่เสรี  
วงษ์มณฑา (2540: 3) ได้กล่าวถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่า เป็นกระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารเพ่ือจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายของการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการคือ การที่จะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของการตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contacts) 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อม่ันในสินค้า 

  ดังนั้นจากปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดทั้งหมดที่ได้กล่าวมา  รวมทั้งช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้นักการตลาดในปัจจุบันมักจะเลือกช่องทางการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร ไม่เว้นแม้แต่การสื่อสารการตลาดของสื่อ
บันเทิงอย่าง “ละครเวท”ี 
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 ละครเวที ได้ถือก าเนิดข้ึนและถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในสมัยกรีก มีจุดก าเนิดมาจาก
การแสดงเพ่ือบูชาเทพเจ้า จากนั้นละครเวทีและการแสดงได้แพร่หลายและถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆตาม
ยุคสมัย ทั้งในแง่ของรูปแบบการแสดง เนื้อหา องค์ประกอบต่างๆ ในละครเวที รวมทั้งจุดมุ่งหมายของการ
จัดการแสดง ในส่วนของประเทศไทย ละครเวทีได้เข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 6 และได้รับ
การพัฒนามาเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการจัดการเรียนการสอนด้านการละคร บรรจุใน
หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงท าให้ศาสตร์ของการละครเริ่มเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มของนิสิต 
นักศึกษา แต่ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น ท าให้ละครเวทีถูก
ลดบทบาทลง จนกระทั่งได้มีบริษัทผลิตละครเวทีขนาดใหญ่ ได้ผลิตผลงานละครเวทีออกสู่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ศาสตร์ละครเวทีได้กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง ในปัจจุบันมีบริษัทและกลุ่มละคร
เวทีที่ด าเนินการและผลิตละครเวทีหลายกลุ่ม อาธิ 

1. โรงละคร “เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์” ที่ก่อตั้งโดย บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ 

ริเริ่มการกลับมาผลิตละครเพลงเวทีเรื่องใหญ่มากมาย เช่น ฟ้าจรดทราย เดอะ มิวสิคัล ,บัลลังก์เมฆ เดอะ 
มิวสิคัล, ทวิภพ เดอะ มิวสิคัล และล่าสุดกับละครเวทีที่มียอดการแสดงมากกว่า 100 รอบการแสดงอย่าง
ละครเพลง “สี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล” ซึ่งในละครเวทีแต่ละเรื่องท่ีทางบริษัทได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถกระตุ้น
และสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเก่ียวกับสื่อบันเทิงแขนงละครเวทีให้มีมากขึ้น 

2. บริษัท ดรีมบ๊อกซ์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นโดยบุคลากรผู้ก่อตั้ง แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ  

โรงละครกรุงเทพ  โดยที่บริษัท ดรีมบอกซ์ จ ากัด มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพ่ือที่จะสืบสานงานด้าน
ศิลปะการละคร งานบันเทิง และการแสดงบนเวทีให้เป็นที่รู้จักของคนไทยในวงกว้าง และมีเป้าหมายใน
การผลิตผลงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติและจิตส านึกดีงามให้กับสังค (Dreambox,2015)  

3. บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เจ เอส แอล จ ากัด ก่อตั้งใน 

ปี พ.ศ. 2523) ซึ่งละครเวทีที่ทางบริษัท เจ เอ แอล โกลบอล มีเดีย รับหน้าที่ผลิตและได้ความนิยมสูงสุด
นั่นก็คือละครเพลง “สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล” ที่ได้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนกระท่ังถึงเรื่องล่าสุดในปี พ.ศ. 2558  

4. เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ เป็นกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีโรงเล็ก บริหารงานโดยกลุ่มศิลปินที่ 

รักในศิลปะและต้องการสร้างศิลปะเป็นอาชีพ ปัจจุบันเดโมเครซี่ผลิตผลงานถึง 8-10 ชิ้นต่อปีโดยเป็น
ผลงานจากศิลปินทั้งที่เข้ามาใช้พ้ืนที่และศิลปินของเดโมเครซี่เอง ผลงานแต่ละชิ้นมีความหลากหลายใน
รูปแบบการน าเสนอด้วยเช่นกัน โดยทางสตูดิโอมีอุปกรณ์และทีมที่จะรองรับแต่ละโปรดักชั่นอย่างมืออาชีพ 
(Bangkok Theater Festival, 2557) 

  จะเห็นได้ว่าละครเวทีได้เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ้น หลังจากที่มีการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจด้านละครเวทีของบริษัทผู้ผลิตละครขนาดใหญ่ เป็นการปลุกกระแสละครเวทีในสังคมไทยด้วยผลงาน
ด้านความบันเทิงที่น่าชื่นชม เพราะการจัดท าละครเวทีเรื่องหนึ่งนั้นต้องอาศัยเวลา แรงกาย แรงใจ และ
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ความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานหลายๆฝ่าย เนื่องจากกระบวนการการท าละครเวทีนั้นมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากกว่าการสร้างสรรค์สื่อบันเทิงแขนงอ่ืนๆ ต้องอาศัยช่วงระยะเวลาการซ้อมก่อนการแสดงจริง
นาน และมีต้นทุนในการผลิตสูงส าหรับละครบางเรื่องที่มีองค์ประกอบเยอะหรือเป็นการแสดงแบบเต็ม
รูปแบบ แม้จะมีการท าการตลาดและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผลตอบรับของละครเวที
บางเรื่องอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร  

  สุวรรณี  จักราวรวุธ ผู้ก ากับการแสดงบริษัท แดส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ได้แสดงทัศนคติต่อ
เรื่องนี้ไว้ว่า “สาเหตุที่ละครเวทีไม่ประสบความส าเร็จเรื่องรายได้อาจมาจากปัญหาในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพราะมีผู้สนใจอยากชม แต่ซื้อบัตรไม่ทัน ท าให้พลาดไปอย่างน่าเสียดาย (บิสิเนสไทย,  
2550)  

  โดยทัศนคติดังกล่าวสอดคล้องกันกับความคิดเห็นของถกลเกียรติ  วีรวรรณ ผู้บริหารบริษัท ซีเนริ
โอ จ ากัด ที่ได้แสดงทัศนคติไว้ว่า “การท าละครเวทีให้ประสบความส าเร็จในเรื่องของรายได้และคุณค่าทาง
ศิลปะนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องผสมผสานระหว่างเนื้อเรื่อง นักแสดง เสื้อผ้า 
ฉาก รวมถึงการท าการตลาดอย่างต่อเนื่องในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์” (บิสิเนสไทย, 2550) 

  ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทผู้ผลิตละครเวทีขนาดใหญ่เท่านั้นที่ประสบปัญหาในแง่ของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แม้แต่กลุ่มผู้ผลิตละครเวทีโรงเล็กก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน 

  เนื่องจากผู้ที่ชมละครเวทีเป็นกลุ่มเฉพาะ บางคนเป็นทั้งผู้ชม และผู้จัดท าละครด้วย การไปชม
ละครเวทีจึงเปรียบเสมือนการไปพบเจอผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นคนละครเช่นเดียวกัน การ
ประชาสัมพันธ์ละครจึงเป็นการบอกกันปากต่อปากในกลุ่มเพ่ือน และกลุ่มคนละครด้วยกันเอง นอกจากนี้ 
การจัดแสดงละครในแต่ละเรื่องจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก-น้อยต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดแสดง
ละครไม่สามารถใช้งบประมาณในการจัดแสดงสูงเท่าละครเวทีโรงใหญ่ได้ เนื่องจากต้องการให้คนดูรู้สึก
ใกล้ชิดกับการแสดง จึงไม่สามารถจุคนดูในแต่ละรอบได้มาก ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดการ
แสดงจึงมักใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เนต เนื่องจากเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงบุคคลเฉพาะ
กลุ่มได้ เป็นการสื่อสารสองทางท าให้เกิดการตอบโต้กันได้ง่าย และใช้งบประมาณน้อย ถึงไม่ใช้เลยในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (พิชญา พิริยะประธานคุณ, 2556) 

  จากปัญหาดังกล่าวในท าให้นักการตลาดของละครเวทีในปัจจุบันหันมาใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ละครเวทีเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และแน่นอน
ว่าหนึ่งในกลยุทธ์การท าการตลาดแบบบูรณาการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีระบบตลาดที่มีการสื่อสารแบบครบวงจร คือใช้ในการโฆษณาและถ่ายทอด
ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสามารถเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ ได้ และยังสามารถตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรือการ
ปฏิเสธ ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและข้อมูลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย  ดังนั้นการท า
การตลาดของละครเวทีในประเทศไทยที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนของ
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กิจกรรมต่ า ตลอดจนสามารถวัดผลได้ เรียกได้ว่า การท าตลาดทางตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความส าคัญ
ต่อละครเวทีมาก อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกแก่พนักงานขาย ประเมินผลการตัดสินใจเกี่ยวกับจ านวน
ผู้สนใจได้อย่างชัดเจน และ สามารถรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังมีความส าคัญต่อผู้บริโภค 
เช่น สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ เป็นต้น 

  ด้วยประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ดังที่ได้กล่าวมา ท าให้นักการตลาดในกลุ่มละครเวทีนิยมใช้
สื่อสัมคมออนไลน์มาท าการตลาด แต่ปัญหาก็คือยังไม่มีเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวม
เกี่ยวกับกระบวนการการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่าน
มานักสื่อสารการตลาดของละครเวทีในไทยนั้น ใช้ความรู้สึก การคิดวิเคราะห์ และความน่าเป็นของการท า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาจึงประยุกต์การท าการตลาดของละครเวทีมาจาก
การท าการตลาดของสินค้าและบริการอ่ืนๆ ท าให้การท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทียังไม่
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อีกท้ังปัจจัยทางสังคมและปัจจัยปัญหาของสินค้าและบริการด้านละครเวทีที่มีความ
เป็นปัจเจกสูง ท าให้การน ากลยุทธ์หรือกลวิธีของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่องสังคมออนไลน์ของสินค้าและ
บริการชนิดอื่นมาประยุกต์ใช้ จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือสร้างกรอบและแบบแผนส าหรับรากฐานการท า
การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เพ่ือให้นักการตลาดส าหรับละครเวทียุคใหม่  
นักวิชาการทางด้านการละคร และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางเพ่ือที่จะพัฒนาการท าการตลาดของ
ละครเวทีในรูปแบบนี้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการวางแผนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดของละคร
เวทีในประเทศไทย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  การศึกษาเรื่องกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศ
ไทย เป็นงานวิจัยที่เน้นศึกษาขั้นตอนและวิธีการด าเนินการการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่บริษัท
หรือกลุ่มละครผู้ผลิตละครเวทีน ามาใช้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
อาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( In-Depth Interview) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนดังกล่าว จากนั้นจึงน า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท้ังหมดมาประกอบร่างและแยกเป็นประเด็นต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน จากนั้นจึง
มาประกอบการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Source) และส่งให้กับผู้สัมภาษณ์ได้



 
5-58 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนจะน าเสนอผลการศึกษาและน ามาเรียบเรียงสรุปผลเป็นกระบวนการ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ประกอบด้วย 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละบริษัทหรือ
กลุ่มผู้ผลิตละครเวที ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อไปยังบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีชั้นน าในประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายในมิติต่างๆ เช่น ด้านของการบริหารงาน รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ขนาดขององค์กร และ
เป้าหมายของการด าเนินกิจการ เพ่ือขอสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลากรที่มีต าแหน่งและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที โดยบริษัทหรือกลุ่มละครที่
ผู้วิจัยได้ติดต่อไปเพื่อท าการเก็บข้อมูล ได้แก่ 

1. โรงละคร “เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์” ด าเนินงานภายใต้ บริษัท ซีเนริโอ จ ากัด 

2. บริษัท ดรีมบ๊อกซ์ จ ากัด ในส่วนงานของละครเวทีและละครเพลง 

3. บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz 

4. เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ 

  ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่โดยตรงในกระบวนการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยแบ่งออกเป็น แห่งละ 2 คน ได้แก ่

1. ผู้บริหาร, หัวหน้าฝ่ายหรือผู้วางแผนนโยบายการสื่อสารการตลาดของบริษัทหรือกลุ่มละครเวที 

2. ผู้ด าเนินงานตามนโยบายหรือผู้ผลิตสื่อและดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุ่มละครเวที
นั้นๆ 

เครื่องมือในการวิจัย 

  การสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลในการศึกษาเรื่องนี้ต้องการข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการ
วางแผนและการท างานด้านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที 
ดังนั้นทางผู้ศึกษาได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มีโครงสร้าง (Non Structure Interview) 
โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าสัมภาษณ์เพ่ือการ
สัมภาษณ์ไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล โดยที่ในการสัมภาษณ์นั้นจะเน้นให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น ทัศนะ หรือตอบค าถามแบบไม่จ ากัดค าตอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีเรื่องนั้นๆ 
อย่างละเอียดและชัดเจนที่สุด เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการสรุปผลการศึกษาต่อไป 
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ผลการวิจัย 

  จากการศึกษากระบวนการท างานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทยพบว่าบริษัทหรือกลุ่มละครเวทีต่างๆ ที่ได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยนั้นมีวิธีการ
ด าเนินงานในส่วนของการผลิตค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันและมีกระบวนการสื่อสารการตลาดควบคู่ไปกับ
กระบวนการผลิตละครเวที แบ่งออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. ช่วงก่อนการซ้อม  

ในระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนการผลิตว่าจะท าการจัดสร้างละครเวทีเรื่อง 

อะไร เริ่มจากการคัดเลือกบทหรือการพัฒนาบท หากเป็นละครเพลงอาจจะเริ่มท าการแต่ งเพลงหรือ
ประพันธ์เพลงไปพร้อมๆกัน หลังจากนั้นจึงประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต หากมีความเป็นไปได้จึงน า
บทละครเวทีดังกล่าวมาท าการประเมินค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณและด าเนินงานในส่วนของการ
บริหารจัดการและการจัดสร้างเป็นละครเวทีเรื่องนั้นๆ 

          ในช่วงก่อนการซ้อมเป็นช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนของการผลิตละครเวที เนื่องจากยังต้อง
รอการสรุปผลเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาร่วมงานในฝ่ายต่างๆรวมถึงนักแสดงด้วย ดังนั้นในช่วงนี้การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะใช้ข้อมูลบางส่วนที่มีการสรุปเรียบร้อยและผ่านการตรวจสอบจากคณะ
กรรมการบริหารหรือผู้อ านวยการสร้างแล้ว จึงสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมอออนไลน์ได้ก่อน เช่น ชื่อเรื่องของละครเวทีที่จะท าการด าเนินการผลิต, รายละเอียดบางส่วน
เกี่ยวกับเนื้อหาของละครเวทีเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อผู้ก ากับการแสดง หรือช่วงระยะเวลา
คร่าวๆ ที่จะจัดแสดง เป็นต้น 

2. ช่วงระเวลาของการเตรียมการแสดงและการซ้อมการแสดง 

ถือว่าเป็นช่วงที่มีความยาวนานและกินระยะเวลาส่วนใหญ่ของการผลิตละครเวที โดย 

บริษัทและกลุ่มละครเวทีต่างๆ จะเริ่มด าเนินการจากการหาทีมงานฝ่ายต่างๆที่จะมารับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ 
ในละครเรื่องนั้นๆ จากนั้นจึงมาสู่ขั้นตอนของการจัดหานักแสดง ซึ่งนักแสดงที่เลือกมานั้นนอกจากจะต้องมี
ความเหมาะสมกับบทบาททั้งในเรื่องของตัวละครและความสามารถทางการแสดงแล้ว ยังต้องสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ละครเวทีเรื่องนั้นๆ ได้ด้วย 

      โดยที่ในขั้นตอนของการจัดหาทีมงานและนักแสดงจะใช้การเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะท าการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เอาไว้ก่อนแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ออกไปสู่ช่องทางต่างๆ จนกว่าจะมี
การสรุปที่ชัดเจน เช่น ในการคัดเลือกนักแสดงจะมีการเก็บภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักแสดงเอาไว้และ
รอจนกว่าจะมีการสรุปว่านักแสดงที่จะมารับบทต่างๆในละครเวทีเรื่องนั้นๆ เป็นใคร จึงจะท าการเผยแพร่
ภาพถ่ายหรือคลืปวีดีโอในการคัดเลือกออกไปต่างสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

        เมื่อได้ทีมงานฝ่ายต่างๆ และนักแสดงที่จะมารับบทในละครเวทีครบถ้วนแล้วจึงเข้าสู่ช่วงของ
ซ้อมการแสดงและจัดเตรียมหรือจัดสร้างองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง ในช่วงนี้การด าเนินการจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ  

- ฝ่ายการแสดง จะมีการควบคุมดูแลและวางทิศทางของการแสดงให้เป็นไปตามบทที่ได้วาง
เอาไว้ โดยมีผู้ก ากับการแสดงเป็นหัวหน้าในการด าเนินการซ้อมและมีทีมงานฝ่ายก ากับการ
แสดงช่วยเหลือในเรื่องของการจัดเตรียมการซ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ฝ่ายองค์ประกอบศิลป์หรือฝ่ายศิลปกรรม ด าเนินการผลิตองค์ประกอบด้านภาพของการแสดง
ทั้งหมด เช่น เครื่องแต่งกาย แสง ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆ 
โดยการท างานในฝ่ายนี้จะมีนักออกแบบเป็นผู้ออกแบบและด าเนินการควบคุมการผลิตให้
เป็นไปตามเนื้อหาและบริบทที่เกิดขึ้นในบทละครเวทีเรื่องนั้น ซึ่งองค์ประกอบศิลป์และงาน
ทางด้านการออกแบบทั้งหมดจะเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างนักออกแบบและผู้ก ากับการ
แสดงวาต้องการให้องค์ประกอบศิลป์ออกมาเป็นอย่างไร 

- ฝ่ายการตลาดและธุรการ จะบริหารงานโดยผู้บริหารโปรดักชั่น (Production Manager) หรือ
ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ ซึ่งในบางบริษัทหรือบางกลุ่มละครเวทีงานใน
ฝ่ายนี้จะด าเนินงานโดยผู้ควบคุมการผลิต (Producer) โดยหน้าที่หลักๆ ของงานในฝ่ายนี้คือ
การบริหารละครเวทีเรื่องนั้นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของคุณภาพของละครเวที โดย
ที่ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าที่สุด 

  การท างานในช่วงระยะเวลานี้ทุกฝ่ายต้องท างานอย่างสอดประสานกันและไปในทิศทางเดียวกันให้
ได้มากที่สุด และต้องไม่ขัดกับภาพลักษณ์ขององค์กรหรือภาพรวมของละครเวทีเรื่องนั้นๆ รวมถึงการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความจ าเป็นจะต้องสอดรับกับการท างานของทุกฝ่าย กล่าวคือใน
ขั้นตอนนี้จะเน้นการน าเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกระบวนการผลิตละครเวทีในเรื่องนั้นๆ เช่น ภาพ
การซ้อมการแสดง, ข้อมูลและความคืบหน้าของงานทางด้านการออกแบบและผลิตองค์ประกอบศิลป์ด้าน
ต่างๆ รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ละครเวทีผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
การรับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์, พิธีกรรมการบวงสรวงละครเวที, การถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ละครเวที นอกจากนี้ยังมีการน าภาพ วีดีโอ ข่าว หรือบทความที่สื่ออ่ืนๆได้กล่าวถึง
ละครเวทีเรื่องนั้นๆ มาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่บริษัทหรือกลุ่มละครดูแลอยู่ด้วย 

3. ช่วงระยะเวลาของการจัดแสดง 

เป็นช่วงเวลาหลังจากท่ีการด าเนินงานทั้งหมดบรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้ผ่านกระบวนการ 

ซ้อมแล้ว จะเป็นช่วงที่ทีมงานฝ่ายต่างๆ จะได้น าเสนอผลงานต่อผู้ชม และจะเริ่มมีการวัดผลหรือ
ประเมินผลงานของตนเองในแง่ของคุณภาพ เช่น ฝ่ายการแสดงจะประเมินคุณภาพของการแสดงว่าผู้ชม
ได้รับสารของบทละครหรือมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการจะน าเสนออย่างไร และเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับท่ีผู้ก ากับการแสดงได้วางทิศทางไว้หรือไม่ ทางฝ่ายงานด้านบริหารจะท าการประเมินผล
การด าเนินงานในเรื่องของการสื่อสารการตลาดและการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ ว่าเกิดประสิทธิภาพ
หรือไม่ โดยจะใช้ยอดของการจองตั๋วและการรับรู้ของผู้ชมผ่านสื่อต่างๆ เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานในฝ่าย
ของตนเอง 

 ขั้นตอนนี้ในส่วนของการสื่อสารการตลาดจะเป็นการน าเอาบทวิจารณ์ บทความ หรือข่าว ที่สื่อ
ต่างๆ ได้มีการพูดถึงละครเวทีเรื่องนั้นๆ มาท าการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่องสังคมออนไลน์ขององค์กร เพ่ือ
เป็นการตอกย้ าถึงความส าเร็จและเป็นการย้ าความคิดของผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตราฐานและคุณภาพของ
ละครเวทีเรื่องนั้นๆ จนน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ต้องการความมั่นใจในความคุ้มค่า
และคุณภาพของละครเวที ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้จะเน้นคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ละครเวที เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพงานท่ีเป็นผลผลิตของบริษัทหรือกลุ่มละครเวทีของตนเองอีก
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงบางส่วนที่น่าประทับใจ เช่น ฉากส าคัญ
ในเรื่อง, ฉากประทับใจในเรื่อง, ฉากที่นักแสดงได้แสดงออกทางความรู้สึกหรือได้ใช้ทักษะทางการแสดง
อย่างเต็มที่ ฯลฯ 

4. ช่วงหลังจากการแสดงรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง (ระยะประเมินผลการด าเนินงานภาพรวม)  

ทีมงานด้านการบริหารจะท าการประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดเพ่ือจัดท าเป็นรายงานส าหรับใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานในการผลิตละครเวทีเรื่องต่อไป โดยการประเมินจะท าในหลายมิติด้วยกัน เช่น การ
ประเมินยอดการขายบัตร, การประเมินด้านการสื่อสารการตลาด, การประเมินทีมงานฝ่ายต่างๆ ฯลฯ 

  หลังจากที่การแสดงจบลงการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังมีความจ าเป็นที่จ าต้อง
ด าเนินการต่อไปเพ่ือรักษากลุ่มผู้ติดตามรวมถึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานเอาไว้ ดังนั้นผู้ดูแลสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุ่มละครเวทีจ าเป็นที่จะต้องหาวิธีการหรือเนื้อหามาสร้างการพูดคุยเป็น
ระยะๆ หลังจากที่ละครเวทีเรื่องใหม่ก าลังด าเนินการสร้างอยู่ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ท าการเผยแพร่มักจะ
เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษร์ขององค์กร เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับวงการละครเวที, ข้อมูลหรือข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดแสดงละครเวทีเรื่องอ่ืนๆ, ภาพหรือวีดีโอประมวลภาพผลงานละครเวทีที่ผ่านมา 

สรุปผลการวิจัย 

  กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เน้นการสื่อสาร
เนื้อหาของละครเวที มีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างการรับรู้ โดยเริ่มต้นกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ตั้งแต่การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการท าการตลาดของละครเวทีแต่ละเรื่อง จากนั้นจึง
การด าเนินการสื่อสารการตลาดโดยใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ได้มาจากกระบวนการผลิตละครเวทีในทุกๆ 
ขั้นตอนและน าเสนออย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การน าเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีไปยัง
กลุ่มผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชม อีกทั้งยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสร้าง
เครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ รวมทั้งยังน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่ม
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ละครเวทีของตนเองอีกด้วย โดยในแต่ละบริษัทหรือกลุ่มละครเวทีจะมีกระบวนการสื่อสารการตลาดที่มี
ความล้ายคลึงกันแต่ก็จะแตกต่างกันไปในเนื้อหาของละครเวทีหรือวิศัยทัศน์องค์กรที่ได้ตั้งไว้ในตอนก่อตั้ง 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการศึกษาที่ได้น าเสนอไปในข้างต้น พบว่ากระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มีการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการแรกในการผลิต
ละครเวทีจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยมีแนวทางการวางแผนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
การตลาดของละครเวทีในประเทศไทย ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส (An Analysis of Problems or Opportunities) 

เป็นกระบวนการที่นักวางแผนและสื่อการตลาดให้ความส าคัญมากที่สุดส าหรับการเริ่มต้น
กระบวนการสื่อสารการตลาดในละครเวทีเรื่องต่างๆ เนื่องจากละครเวทีที่มีเนื้อหาแตกต่างกันจะต้องมี
กระบวนการการสื่อสารกาตลาดที่แตกต่างกันไปตามบริบทของละครเรื่องนั้นๆด้วย กล่าวคือ ผู้ที่ท าหน้าที่
วางแผนหรือด าเนินการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในละครเวทีต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ละครเวที
เรื่องนั้นๆ มีจุดขายอะไรที่จะท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจและน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อ 

2. ก าหนดวัตถปุระสงค ์(Determine the Objectives)  

โดยมากการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในละครเวทีแต่ละเรื่องจะมีจุดประสงค์
หลักเพ่ือสร้างการรับรู้ เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น แต่
ไม่ได้สร้างแรงจูงใจในการซื้อมาก เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่นอกจากจะต้องการทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของบท
ละครแล้ว ยังต้องการทราบถึงผลตอบรับของละครเวทีที่มาจากผู้ชมคนอ่ืนๆ ด้วย ท าให้วัตถุประสงค์รอง
ของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยจะถูกปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์และช่วงระยะเวลาต่างๆของการด าเนินการผลิตละครเวทีด้วย 

3. การเลือกผู้รับสาร (Select the Target Audience) 

โดยมากกลุ่มผู้รับสารในสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเวทีในประเทศไทยจะให้ความสนใจกับ
รูปแบบและเนื้อหาของละครเป็นหลัก ดังนั้นการเลือกผู้รับสารของละครเวทีเรื่องต่างๆ จึงมีการปรับเปลี่ยน
และมีกลุ่มที่ไม่ตายตัว ยกเว้นแต่กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ติดตามหรือเป็นแฟนของกลุ่มละครเวทีหรือบริษัทผู้ผลิต
ละครเวทีนั้นๆ 

4. การเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาด (Select the Marketing Communication Mix)  

ช่องทางในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เน้นไปที่พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของตัวผู้บริโภคมาก เนื่องจากยิ่งมีจ านวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ใดมาก ก็จะส่งผลให้เป็นโอกาส
ในการสื่อสารการตลาดไปยังผู้บริโภคได้ง่าย ดังนั้น บริษัทและกลุ่มละครเวทีต่างๆ จึงวิเคราะห์และมอง
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งโดยมากจะใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแอพลิ
เคชั่น ดังนี้ Facebook Fan Page , Youtube, Instagram และ Twitter เป็นหลัก 
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5. การเลือกกลยุทธ์ข่าวสาร (Select the message Strategy) 

บริษัทและกลุ่มละครเวทีทุกแห่งที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเลือกใช้กลยุทธ์การ
น าเสนอความเคลื่อนไหวของละครเวทีเป็นหลัก กล่าวคือ มีการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมที่ละครเวที
เรื่องนั้นๆ ก าลังปฏิบัติอยู่ เพ่ือเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ฃมีความใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคอีกด้วย ท าให้เห็นถึงกระบวนการการผลิตและสร้างเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีเรื่องนั้นๆ หรือของกลุ่มละครนนั้นๆขึ้นมา 

6. ก าหนดงบประมาณในการสื่อสาร (Determine a Budget) 

การก าหนดงบประเมาณในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบที่แน่ชัด แต่โดยมากบริษัทและกลุ่มละครเวที่ต่างๆ จะจัดสรรงบประมาณการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไว้ในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางอ่ืนๆ เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยหรืออาจจะไม่ต้องลงทุนเลย 

7. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ (Implementation the Strategy) 

บริษัทและกลุ่มละครเวทีจะแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ขึ้นมา  จากนั้นจึงให้ไปสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลที่เป็นภาพหรือวีดีโอเพ่ือท าการเผยแพร่ลงสื่อ
สังคมออนไลน์ในทุกวัน วันละประมาณ 4-5 ครั้งตามช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสื่อสังคมอนไลน์ประเภทต่างๆ 
หนาแน่น และนอกจากนั้นยังสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชมหรือผู้บริโภคด้วยกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเล่นเกม การตอบค าถาม การร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆอีกด้วย 

8. การประเมินผล (Evaluate the Results) 

การประเมินผลในกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะถูกแบ่งเป็นการ
ประเมินผลในสองรูปแบบด้วยกัน ในส่วนแรกก็คือยอดของการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในเนื้อหาข้อมูล
ในสื่องสังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง โดยประเมินผลจากยอดการกดถูกใจ, การแบ่งปันข้อความหรือเนื้อหา
นั้นๆ และการถูกกล่าวถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกเผยแพร่ออกไป และในส่วนที่สองก็คือยอดการจ าหน่ายบัตรชม
ละครเวที ยิ่งถ้าหากทั้งสองส่วนมีความสอดคล้องกัน นั่นหมายถึงการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์นั้นเกิดประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

  การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมี
ความสะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมีต้นทุนของสื่อน้อย
หรือแทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุนในการด าเนินการเลย ซึ่งการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละคร
เวทีในประเทศไทยยังเป็นไปเพ่ือเน้นการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้ชมเป็นหลัก โดยอาศัย
วิธีการและกลยุทธ์การเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องนั้นๆ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลใหม่อยู่
เสมอ ท าให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและสร้างความรู้สึกผูกพันที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวนั้นๆ รวมถึงยัง
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สามารถพูดคุยกับผู้บริโภคได้โดยตรงในเวลาอันสั้น ยิ่งท าให้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยัง
สามารถสร้างโอกาสในการสื่อสารการตลาดที่มากกว่าการสร้างการรับรู้ ถ้าหากในอนาคตจะมีการเพ่ิมการ
ลงทุนหรือเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินการในส่วนนี้ขึ้นมา ก็น่าจะท าให้การด าเนินงานและกระบวนการ
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ในแง่ของการสร้างการรับรู้จนน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อต๋ัวเข้าชมการแสดง 

  ในแง่ของการศึกษาและการวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการค้นคว้าและการวิจัย
ควรมีการลงลึงและศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือวิธีการในการจัดท าสื่อต่างๆ รวมทั้งเนื้อหาที่
เผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การคัดเลือกรูปภาพหรือการจัดท าเนื้อหาทีมีผลต่อการกดไลค์ แชร์ 
หรือ การเร้าให้ผู้บริโภคหรือผู้รับสารมีส่วนร่วมในเนื้อหานั้นๆ เป็นต้น เพ่ือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทสไทยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต 
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