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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหา และกลยุทธ์การใช้สื่อสังคม

เพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 

แนวคิดสื่อสังคมและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด แนวคิดชุมชนออนไลน์ แนวคิดอุตสาหกรรมบันเทิง และ

เพลงไทยในปัจจุบัน ใช้เครื่องมือในการศึกษาคือตารางบันทึกข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา และแนว

ค าถามสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารค่ายเพลง โดยเลือกค่ายเพลงที่มีผู้ติดตามในสื่อสังคมมาก

ที่สุดจากเครือบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) เป็น

กรณีศึกษา ได้แก่ ค่ายกามิกาเซ่ (อาร์เอส) และค่ายจีนี่เรคคอร์ด (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) 

 ผลการวิจัยพบว่าสื่อสังคมที่ค่ายเพลงใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม 

ตามล าดับ โดยค่ายกามิกาเซ่ใช้เนื้อหาด้านอารมณ์มากที่สุด มีความถี่ในการโพสต์มาก โพสต์เนื้อหาซ้ า 

และใช้ภาษาวัยรุ่น ด้านค่ายจีนี่เรคคอร์ดใช้เนื้อหาที่มีลักษณะผสมระหว่างด้านอารมณ์และด้านการคิดมาก

ที่สุด ความถี่ในการโพสต์น้อยกว่าค่ายกามิกาเซ่ แต่โพสต์สม่ าเสมอ แต่ละช่องทางเนื้อหาแตกต่างกัน ซึ่ง

ตรงกับกลยุทธ์ที่ค่ายเพลงก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยค่ายกามิกาเซ่มีกลุ่มเป้าหมายคือ

วัยรุ่นตอนต้น ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ดมีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่ชื่นชอบเพลงร็อก  นอกจากนี้ด้านกลยุทธ์ใน

การสื่อสารพบว่า ค่ายกามิกาเซ่เน้นความเป็นกันเอง ความสดใส สร้างบรรยากาศแบบพ่ีน้อง และค่ายจีนี่

เรคคอร์ดเน้นที่ความน่าสนใจของเนื้อหา ความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ค่ายเพลงทั้งสองค่ายใช้ใน

การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวเพลงและเอกลักษณ์ 

ค าส าคัญ : เนื้อหา กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด สื่อสังคม ค่ายเพลงไทย 
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Abstract 

 This research on The Study of Contents and Strategies of Marketing 
Communication in Social Media of Thai Record Labels is conducted with the objectives 
of studying and analyzing the use and the strategic of social media in marketing 
campaigns among Thailand’s top record labels. This research is qualitative. The concepts 
and theories involved include the concept of social media as marketing strategies, the 
concept of social network and its implications, the concept of entertainment industry 
and the concept of contemporary Thai music. The tools used to collect data are tables 
with which we recorded acquired data and analyzed the content as well as the degree 
of social media used by each record label. There is also a list of questions which we 
used in conducting in-depth interviews with record labels’ executives. In choosing record 
labels for this research, the highest number of followers on social media was our sole 
criterion. The labels included in this research are Kamikaze, a record label owned by RS 
Public Company Limited and Genie Records, a rock record label under GMM Grammy 
Public Company Limited. 

 From our research’s findings, the most popular social media that Thailand’s top 
record labels use regularly in their marketing campaigns are Twitter, Facebook and 
Instagram, respectively. Regarding the online content of each label, we found that while 
those of Kamikaze are emotion-oriented, very frequently updated and teenagers-friendly, 
those of Genie Records are rather a mix between emotion and contemplation. Their 
posts are less frequently updated, though are still on a regular basis. From this, one can 
see that each record label has their own target audience and thus the content of their 
advertising or marketing campaigns is understandably very different. To put it simply, 
each record label corresponds to the specific marketing strategies of their own company 
and uses social media based on behaviors of their target audience. For Kamikaze, their 
target group are pre-teens and early adolescents. In contrast, for Genie Records, their 
target group are much broader. It can be a person of any age group who is interested in 
rock music. This means that the Genie records’ fans are generally older than those of 
Kamikaze’s artists. Furthermore, we also studied the marketing strategies in general and 
found that Kamikaze’s online campaigns often give off the air of friendliness. They 
represent joy, and often create the atmosphere of love between brothers and sisters. 
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Conversely, for Genie Records, the campaigns are more self-assured and somewhat 
reserved. They seem to try to not be annoying to their followers. 

 In any case, the strategies used in communicating through social media generally 
correspond to music type and music identity of each record label. And with social media 
always ready at hands, the record companies can now communicate with the consumers 
directly, much more clearly and better than ever before. 

Keywords: Contents, Strategies, Marketing Communication, Social Media, Thai Record 
Labels 

 

บทน า 

 บทความวิจัยฉบับนี้มาจากผลการวิจัยส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ซึ่งท าการศึกษา
รูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย โดยมีค่ายเพลงไทยที่มี
จ านวนผู้ติดตามในสื่อสังคมมากท่ีสุด 2 ค่ายเพลงเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ด 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ที่มาจากผลการศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การใช้สื่อสังคม 
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักท่ีค่ายเพลงใช้ในการสื่อสารและเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างค่ายเพลงกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อันจะส่งผลให้เกิดการติดตามและสนับสนุนผลงานของ
ศิลปินและค่ายเพลงในระยะยาว 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในประเทศไทยบริษัทขนาดใหญ่ที่ท าธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงมาอย่างยาวนานคือบริษัท อาร์
เอส จ ากัด (มหาชน) (อาร์เอส) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (แกรมมี่ ซึ่ งมีแนวเพลงที่
หลากหลาย ทั้งเพลงไทยสากล อาทิ ป๊อป ร็อก แด๊นซ์ และเพลงลูกทุ่ง โดยในอดีตบริษัทมักสื่อสารผ่านสื่อ
กระแสหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการโทรทัศน์หรือคลื่นวิทยุของค่าย แต่ปัจจุบันในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่
นิยมติดต่อสื่อสารผ่านสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญโดยเฉพาะส าหรับค่าย
เพลง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยท างาน โดยค่ายเพลงแต่ละค่ายมีจ านวนผู้ติดตามในสื่อ
สังคมแตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยนี้เลือกศึกษาค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ด เพราะเป็นค่ายเพลงยอด
นิยมและจากสถิติในสื่อสังคมพบว่ามีจ านวนผู้ติดตามมากที่สุดเมื่อเทียบกับค่ายอ่ืนในเครือ 

 กามิกาเซ่ (Kamikaze) เป็นค่ายเพลงในเครือบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เน้นบุคลิกภาพ 
“แสบ กวน ซ่า และมีความเป็นผู้น า” ภายใต้สโลแกนว่า กามิกาเซ่ ค่ายเพลงไทย เพ่ือคนไทย หัวใจวัยรุ่น 
โดยมีแนวคิดหลักคือ ต้องการให้วัยรุ่นมีเพลงที่เป็นเพลงของตนเองฟัง น าเสนอเนื้อหาที่ใกล้ตัว ลดช่องว่าง
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ด้านภาษาและอายุของคนฟังเพลง ซึ่งจะช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกับเพลงได้มากยิ่งขึ้น จึง
เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายกามิกาเซ่ (ilovekamikaze, 2557) 

 ค่ายกามิกาเซ่สร้างสรรค์งานเพลงแนวสมัยนิยม (Trendy) ที่มีท่วงท านองสนุกสนาน สดใส แปลก
ใหม่ เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและแตกต่างจากค่ายเพลงไทยอ่ืน ๆ โดยปัจจุบันค่ายกามิกาเซ่ได้ขยายแนว
เพลงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีการร่วมท างานเพลงกับศิลปินค่ายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การสร้างสรรค์
งานเพลงจะอยู่ภายใต้แนวคิด Kids Strike มีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายคือ วัยรุ่นอายุระหว่าง 9 - 17 ปี โดย
ปัจจุบันมีศิลปินในค่าย 18 กลุ่ม 

 ด้านค่ายจีนี่เรคคอร์ด (genie records) เป็นค่ายเพลงในเครือแกรมมี่ เน้นศิลปินแนวเพลงร็อก
และแนวเพ่ือชีวิต ภายใต้การด าเนินงานของนายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท เปิดตัวเป็น
ทางการ วันที่ 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2541 ด้วยมุมมองแบบ Music Lover และแนวคิดที่ว่า “ดนตรีในโลกนี้
มีรูปแบบมากมาย ควรที่จะมีทางเลือกให้กับนักฟังเพลงอย่างเปิดกว้าง” ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะนั้นวงการ
เพลงไทยยังอยู่ในยุคบุกเบิก การสร้างสรรค์ผลงานเพลงค่อนข้างจ ากัดอยู่ในสายการผลิตเฉพาะกลุ่มและ
เฉพาะทาง ศิลปินหลายคนจึงไม่มีโอกาสน าเสนอผลงานที่มาจากการรังสรรค์ของตนเองเพราะข้อจ ากัด
ทางธุรกิจบางอย่าง จีนี่เรคคอร์ดจึงเกิดขึ้นโดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการเพลงไทยให้เติบโต
อย่างเสถียร ไม่เน้นด้านรูปร่างหน้าตา แต่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ ความสามารถ และตัวตนของศิลปิน 
ซึ่งต้องมีความแตกต่างและชัดเจน ด้วยนิยามที่ว่า “Genie is Chance” (genie-records, 2557) 

 จีนี่เรคคอร์ดในปัจจุบันมีศิลปินจ านวนมากในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินแนวเพลงร็อก โดย
ทางค่ายได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ “Genie Fest 16 ปีแห่งความร็อก” เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตนี้ใช้สื่อสังคมเป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสาร โดยกรรมการผู้จัดการบริษัทจีนี่เรคคอร์ดกล่าวว่า เนื่องจากคอนเสิร์ตนี้เกิดจากความต้องการของ
กลุ่มแฟนคลับที่แสดงความคิดเห็นมาทางสื่อสังคม การใช้ช่องทางดังกล่าวจึงสามารถสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและไม่รบกวนผู้อ่ืน อีกทั้งโดยปกติก็ใช้สื่อสังคมในการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถึง
กลุ่มผู้ฟังอยู่แล้ว ทางค่ายจึงเห็นว่าสื่อดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้ประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ 
(จีนี่รวมพลศิลปินขั้นเทพพาเหรดฉลอง 16 ปีแห่งความร็อก, 2557) 

 ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ดมีแนวเพลงและศิลปินที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ มีการวางจุดยืน
หรือต าแหน่ง (Positioning) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยค่ายกามิกาเซ่จะเน้นแนวเพลงที่ทันสมัย น าสิ่ง
ที่อยู่ในกระแสสังคมมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในเพลง และมีการพัฒนาบุคลิกภาพของศิลปินให้มีความสดใส 
ร่าเริง เพ่ือให้ตรงกับลักษณะและความต้องการของผู้ฟังเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ดจะ
โดดเด่นในแนวเพลงร็อก บุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของศิลปินจึงแตกต่างจากค่ายกามิกาเซ่อย่างชัดเจน 
โดยจะเน้นที่ความเท่ตามรูปแบบของศิลปินร็อก ซึ่งจะตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่มีอายุโดยเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มผู้ฟังของค่ายกามิกาเซ่ 
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 ทั้งนี้เนื่องจากค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ดมีกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายคือวัยรุ่น – วัยท างาน ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มักจะติดต่อและเปิดรับข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจากผลส ารวจการมีและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 - 
24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ากลุ่มอ่ืนจากร้อยละ 39.7 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี 
พ.ศ. 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยัง
พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมักใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลทั่วไป/ สินค้าหรือบริการ มากถึงร้อยละ 79.6 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

 ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช้สื่อสังคมในมิติการสื่อสารการตลาดและกลยุทธ์ใน
การใช้สื่อสังคมของธุรกิจเพลงในประเทศไทย โดยเฉพาะสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ได้แก่ เฟ
ซบุ๊กทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ โดยจะศึกษาและท าความเข้าใจลักษณะ สถานการณ์ กลยุทธ์ 
รวมถึงแนวโน้มในประเด็นดังกล่าว อันน ามาซึ่งการประยุกต์ การพัฒนาการสื่อสาร และความเข้าใจในการ
ใช้สื่อสังคมกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย 

วิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทยเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมุ่งที่จะศึกษาลักษณะการใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดและกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมของ
ค่ายเพลงไทย โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาในทุกรูปแบบที่ค่ายเพลงในกรณีศึกษา
สื่อสารผ่านสื่อสังคม ได้แก่ ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 
– 30 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมส าคัญของค่าย
เพลง คือ ค่ายกามิกาเซ่ ศึกษากิจกรรม “AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance เนรมิต Concert” 
และค่ายจีนี่เรคคอร์ด ศึกษากิจกรรม “บอดี้สแลมดัม-มะ-ชา-ติ” ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็น
กระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายเพลงในกรณีศึกษา รวม 4 คน ได้แก่ คุณหทัย ศราวุฒิ
ไพบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุรกิจเพลง บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) , คุณณัฐพล อนุกูล
รังสรรค์ Senior Marketing Executive คุณนนลนีย์ พันธโชติรัตน์ Senior Creative และคุณวิเชียร ฤกษ์
ไพศาล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการค่ายจีนี่เรคคอร์ด เพ่ือสอบถามกลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ซึ่งใช้แนวคิดเรื่องกล
ยุทธ์ของ Duncan (2005) เป็นหลักในการสร้างตาราง และแนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายกามิ
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กาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ด โดยตารางบันทึกข้อมูลจะแยกตามประเภทของสื่อสังคมโดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
น าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)  

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย ผู้วิจัยท าการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ในสื่อสังคม 5 ประเภท คือ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม 
และไลน์ ของค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ด ในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ค่ายเพลงจัดคอนเสิร์ต
ใหญ่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารค่ายเพลง เกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารการตลาด 
โดยการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นดังต่อไปนี้ 

 1) การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่ 

 2) การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายจีนี่เรคคอร์ด 

 3) กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่ 

 4) กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายจีนี่เรคคอร์ด 

1) การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่  

 การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาด ผู้วิจัยแบ่งรูปแบบเนื้อหาเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะ
การตอบสนองต่อกลยุทธ์จากแนวคิดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ Duncan (2005) โดยมี
ผลการวิจัย (แสดงในตารางเฉพาะ 3 อันดับสูงสุดของแต่ละรูปแบบ) ดังนี้ 

 

 



 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

ประเภทสื่อ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะเนื้อหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Facebook 

(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 463
โพสต์) 

- ร้อยละ 55 เป็นการโพสต์ข้อความ
พร้อมรูปภาพ 

- ร้อยละ 29 เป็นการโพสต์ข้อความ
พร้อมคลิปวิดีโอ 

- ร้อยละ 12 เป็นการโพสต์ข้อความ 

- ร้อยละ 42 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 25 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้) 

- ร้อยละ 17 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ
(พฤติกรรม) ผสมกบัด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 29,571 
ไลก์ 

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 113 
คอมเม้นต์ 

- จ านวนแชร์เฉลี่ยคือ 48 ครั้ง 

- ร้อยละ 27 ของ
โพสต์ มีลิ้งก์ไป
เว็บไซต์หลัก  

- ร้อยละ 4.5 เป็น
การโพสต์ข้อความ
ซ้ า 

Twitter 

(จ านวนทวีต 

ทั้งหมด 
1,233ทวีต) 

- ร้อยละ 99.9 เป็นการโพสต์
ข้อความ  

- ร้อยละ 0.1 เป็นการโพสต์
ข้อความพร้อมรูปภาพ 

- ร้อยละ 33 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้) 

- ร้อยละ 32 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 21 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ 

(พฤติกรรม) 

 

- จ านวนรีทวีตเฉลี่ยคือ 8 ครั้ง 

- จ านวนเฟเวอริทเฉลี่ยคือ 13  

เฟเวอริท 

- ร้อยละ 99 มีลิ้งก์
ไปสื่อสังคมอ่ืนของ
ทางค่าย 

- ร้อยละ 15 เป็น
การทวีตข้อความ
ซ้ า  

- ร้อยละ 1 เป็น
การรีทวีตจาก
ผู้ใช้งานอ่ืน  
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Youtube 

(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 80
คลิป) 

- ร้อยละ 55 เป็นคลิปเพลง 

- ร้อยละ 27 เป็นคลิปอ่ืน ๆ 

- ร้อยละ 18 เป็นคลิปการแสดง
ของศิลปิน 

 

- ร้อยละ 74 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้)ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 17 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 9 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม) 

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 239 
คอมเม้นต์ 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,690 
ไลก์ 

- จ านวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 236
ดิสไลก์ 

- จ านวนวิวเฉลี่ยคือ 500,963 
วิว 

 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 779
โพสต์) 

- ร้อยละ 88 เป็นรูปภาพ 

- ร้อยละ12 เป็นคลิปวิดีโอ 

- ร้อยละ 34 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก)  

- ร้อยละ 26 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 15 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้)  ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก)  

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 19 
คอมเม้นต์ 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,204ไลก ์

 

ไลน์ 

(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 62 

- ร้อยละ 98 เป็นการโพสต์เนื้อหา
เดียวกัน ทั้งข้อความในแชตและ
โพสต์ในหน้าไทม์ไลน์ 

- ร้อยละ 2 เป็นการโพสต์เฉพาะ

- ร้อยละ 34 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 25 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 907 
คอมเม้นต์ 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 2,081 

 



 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

 

 

 

โพสต์) ข้อความในแชต (ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 14 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้)  

 

ไลก์ 
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 จากการศึกษาการใช้สื่อสังคมของค่ายกามิกาเซ่สามารถสรุปข้อมูลภาพรวมได้ดังแผนภูมิวงกลม
ข้างต้น  โดยพบว่าสื่อสังคมที่มีการใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ มีจ านวนการทวีตรวม 1,233 ทวีต ส่วนใหญ่
เป็นการโพสต์ในรูปแบบข้อความ เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู้) และสื่อสังคมที่มีการใช้งานรองลงมา 
คือ อินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ตามล าดับ 

2) การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายจีนี่เรคคอร์ด 

 การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาด ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบเนื้อหาเป็น 3 ประเภท ตาม
ลักษณะการตอบสนองต่อกลยุทธ์จากแนวคิดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ Duncan (2005) 
โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 

 

47% 

30% 

18% 

3% 2% 

สรุปข้อมูลการใช้ส่ือสังคมของค่ายกามกิาเซ่ 

ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ อารมณ์) 

เฟซบุ๊ก (ขอ้ความ+รูปภาพ/ อารมณ์) 

ยทููบ (เพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 

ไลน์ (แชต+ไทมไ์ลน์/ การรับรู้+
อารมณ์) 



 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

ประเภทสื่อ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะเนื้อหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Facebook 

(จ านวนโพสต์ 

ทั้งหมด 227 
โพสต์) 

- ร้อยละ 52 เป็นการโพสต์
ข้อความพร้อมรูปภาพ 

- ร้อยละ 29 เป็นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ 

- ร้อยละ 19 เป็นการโพสต์
ข้อความ 

- ร้อยละ 57 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้) 

- ร้อยละ 17 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ
(พฤติกรรม)  

- ร้อยละ 16 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 
3,422ไลก ์

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ย
คือ 27 คอมเม้นต์ 

- จ านวนแชร์เฉลี่ยคือ 67 
ครั้ง 

- ร้อยละ 21 ของโพสต์มีลิ้งก์ไป
ยังเว็บไซต์หลัก (www.genie-
records.com) 

- ร้อยละ 14 ของโพสต์มีลิ้งก์ไป
ยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ 

- ร้อยละ 3 เป็นการโพสต์
ข้อความซ้ า 

Twitter 

(จ านวนทวีต 

ทั้งหมด 348
ทวีต) 

- ร้อยละ 62 เป็นการโพสต์
ข้อความพร้อมรูปภาพ 

- ร้อยละ 37 เป็นการโพสต์
ข้อความ  

- ร้อยละ 1 เป็นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ 

 

- ร้อยละ 63 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้) 

- ร้อยละ 17 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 10 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ 

(พฤติกรรม) 

 

- จ านวนรีทวีตเฉลี่ยคือ 
131ครั้ง 

- จ านวนเฟเวอริทเฉลี่ยคือ 
55 

เฟเวอริท 

- ร้อยละ 41 เป็นการรีทวีตจาก
ผู้ใช้งานอ่ืน  

- ร้อยละ 15 มีลิ้งก์ไปสื่อสังคม
อ่ืนของทางค่าย 

- ร้อยละ 8 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์
หลัก  

- ร้อยละ 6 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์อ่ืน 
ๆ 

http://www.genie-records.com/
http://www.genie-records.com/
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ประเภทสื่อ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะเนื้อหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

- ร้อยละ 5 เป็นการทวีต
ข้อความซ้ า  

- ร้อยละ 3 เป็นการตอบ
ข้อความผู้ใช้งานอ่ืน 

Youtube 

(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 36 
คลิป) 

- ร้อยละ 58 เป็นคลิปเพลง 

- ร้อยละ 34 เป็นคลิปอื่น ๆ 

- ร้อยละ 8 เป็นคลิปการแสดง
ของศิลปิน 

 

- ร้อยละ 100 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้)ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) 

 

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ย
คือ 212 คอมเม้นต์ 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 
3,555ไลก ์

- จ านวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 
72ดิสไลก ์

- จ านวนวิวเฉลี่ยคือ 
340,662 วิว 
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ประเภทสื่อ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 

ที่พบมากที่สุด 

ลักษณะเนื้อหา ผลตอบรับ อ่ืน ๆ 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 84 
โพสต์) 

- ร้อยละ 60 เป็นรูปภาพ 

- ร้อยละ 40 เป็นคลิปวิดีโอ 

- ร้อยละ 64 เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู้)  ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้สึก)  

- ร้อยละ 14 เป็นเนื้อหาด้านการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

- ร้อยละ 11 เป็นเนื้อหาด้านอารมณ์ 
(ความรู้สึก)  

- จ านวนคอมเม้นต์เฉลี่ย
คือ 4 

คอมเม้นต์ 

- จ านวนไลก์เฉลี่ยคือ 988
ไลก์ 
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 จากการศึกษาการใช้สื่อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ดสามารถสรุปข้อมูลภาพรวมได้ดังแผนภูมิวงกลม
ข้างต้น  โดยพบว่าสื่อสังคมท่ีมีการใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ มีจ านวนการทวีตรวม 348ทวีต ส่วนใหญ่เป็นการ
โพสต์ในรูปแบบข้อความ เป็นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู้) และสื่อสังคมที่มีการใช้งานรองลงมา คือ เฟซบุ๊ก 
และอินสตาแกรม ตามล าดับ 

3) กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่ 

 การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ คุณหทัย ศราวุฒิไพบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุรกิจเพลง บริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน), คุณณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ Senior Marketing Executive และคุณนนลนีย์ พันธโชติรัตน์ Senior 
Creative พบว่า ค่ายกามิกาเซ่ใช้สื่อสังคมหลากหลายประเภท โดยมองว่าทุกช่องทางเป็นโอกาสที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสื่อสาร โดยทีมงานด้านสื่อสังคมจะทดลองใช้สื่อสังคมแต่ละประเภทก่อนในขั้นต้น เพ่ือศึกษา
การใช้และกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละช่องทาง ซึ่งการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลายมีข้อดีคือ สามารถส่งข่าวสารถึง
กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุม โดยไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะใช้สื่อสังคมใดก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่ายได้
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอแยกผลการศึกษาเป็นประเด็นย่อย ดังนี้ 

 • ผู้รับสาร ทางค่ายมองว่ามี 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหลักคือแฟนคลับหรือ Core Fan ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ตอนต้น (Pre-Teen) ที่ติดตามทุกช่องทางแต่จะมีวัยแตกต่างเล็กน้อย เช่น ผู้ติดตามในทวิตเตอร์จะมีอายุโดย
เฉลี่ยมากกว่าผู้ติดตามในเฟซบุ๊กหรือยูทูบ (ณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ , สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) โดยCore 
Fan ถือเป็นผู้รับสารส่วนใหญ่ ซึ่งเข้ามาติดตามสม่ าเสมอ และอีกกลุ่มคือกลุ่มคนทั่วไปที่ชื่นชอบบางผลงานจะ
เข้ามาติดตามเป็นช่วง ๆ (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

50% 

33% 

12% 

5% 

สรุปข้อมูลการใช้ส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

เฟซบุ๊ก (ขอ้ความ+รูปภาพ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ การรับรู้+อารมณ์) 

ยทููบ (คลิปเพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 
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 • กระบวนการสื่อสาร ค่ายกามิกาเซ่มีกระบวนการสื่อสารในสื่อสังคม โดยจะกระจายชุดเนื้อหาที่จะ
ท าการสื่อสารในทุกสื่อสังคมของค่าย จากนั้นจะดึงประเด็นย่อยที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าวมาสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
(นนลนีย์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • ช่วงเวลาที่สื่อสารทางค่ายพิจารณาจากพฤติกรรมกลุ่ม Core Fan ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จึงอิง
จากช่วงเวลาก่อนไปโรงเรียน พักกลางวัน และช่วงค่ าที่กลับถึงบ้าน ซึ่งปัจจุบันนักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคม
ตั้งแต่ช่วงก่อนไปโรงเรียน นอกจากนี้ยังอิงจากสถิติเฟซบุ๊กท่ีระบุช่วงเวลาที่ผู้ติดตามแฟนเพจออนไลน์มากที่สุด
คือ 19.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนกลับถึงบ้าน ทางค่ายจึงเลือกปล่อยเพลงใหม่ ๆ ในเวลานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเนื้อหาทีจ่ะสื่อสารด้วย อาทิ ทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมเป็นเนื้อหาขนาดสั้น ดูได้ทันที ขณะที่ยูทูบใช้
เวลาในการเปิดรับ (นนลนีย์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • การแบ่งสัดส่วนเนื้อหา โดยปกติทางค่ายจะใช้สื่อสังคมพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารศิลปินและผลงานเพลง โดยในช่วงที่ค่ายมีกิจกรรม เช่น คอนเสิร์ตใหญ่จะมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่
เกี่ยวกับคอนเสิร์ต เช่น โพสต์เพลงและเชิญชวนให้ไปฟังเพลงนี้ในคอนเสิร์ต เบื้องหลังการซ้อม เป็นต้นทั้งนี้ 
เนื่องจากคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมที่รวบรวมทั้งศิลปินและผลงานเพลงของค่าย ดังนั้น ทุกเนื้อหาจึงล้วนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง ทางค่ายเน้นความเป็นมิตร (friendly) ไม่ท าให้ผู้ติดตาม
รู้สึกถูกยัดเยียดจึงมีแนวคิดคือท าให้ผู้ติดตามรู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพ่ือนหรือคนใกล้ตัว โดยสร้างตัวตนในชื่อ พ่ี
กาก้า ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพจ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น การมีพ่ีกาก้าจะช่วยลด
ความเป็นทางการและท าให้ผู้ติดตามรู้สึกเหมือนมีพ่ีมาเล่าข่าว เกิดความใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ สื่อสังคม
ของแต่ละศิลปินที่แฟนคลับเป็นผู้ดูแลจะมีการดึงเนื้อหาจากสื่อสังคมของค่ายไปโพสต์ต่อท าหน้าที่เสมือน
ทีมงาน โดยพบว่าแฟนคลับพอใจที่ได้ท าหน้าที่นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสร้างความใกล้ชิดรูปแบบหนึ่ง (นนลนีย์ 
พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • การสร้างการติดตามและการมีส่วนร่วม สื่อสังคมท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมการ
ประชาสัมพันธ์เพลงหรือมิวสิกวิดีโอต้องออนแอร์ในโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันค่ายโพสต์ได้เองในสื่อสังคม 
กลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาติดตามในช่องทางนี้มากขึ้น โดยค่ายจะประกาศเวลาปล่อยเพลงล่ วงหน้า 
กลุ่มเป้าหมายจะเกิดการรับรู้และเข้ามารอเสมือนเป็นการนัดหมาย ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพ่ือเพ่ิม
ยอดขาย แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนเพลง โดยท าให้แฟนเพลงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น (หทัย ศรา
วุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • ลักษณะการพูดคุย เป็นไปตามเนื้อหาในสื่อสังคมอาทิ ยูทูบเป็นคลิปวิดีโอ การพูดคุยเกิดจากคลิป
หรือเป็นประเด็นของคลิปนั้น ๆ ขณะที่เฟซบุ๊กจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต (Lifestyle) เป็นส่วนใหญ่ การพูดคุยเป็นคน
ละแบบ เช่น ในเฟซบุ๊กโพสต์รูปศิลปินและข้อความแจ้งข่าวสารอัลบั้มใหม่ คอมเม้นต์จะเป็นการชื่นชมศิลปิน 
ส่วนในยูทูบการแจ้งข่าวอยู่ในรูปแบบคลิปทีเซอร์ คอมเม้นต์จึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาคลิปด้านทวิตเตอร์
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การพูดคุยจะไม่ชัดเจนเท่าเฟซบุ๊กหรือยูทูบ โดยการตอบรับจะอยู่รูปแบบการรีทวีตและเฟเวอริท
เช่นเดียวกับไลน์ (นนลนีย์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • การวัดผล ค่ายเพลงวัดผลโดยใช้สถิติที่สื่อสังคมระบุไว้ โดยน าสถิติของแต่ละเพลงหรือศิลปินมา
เปรียบเทียบกับเพลงอ่ืน ๆ ที่ปล่อยในช่วงนั้น และเปรียบเทียบกับศิลปินในค่าย รวมถึงศิลปินต่างค่าย โดย
ปกติคลิปเพลงในยูทูบของค่ายจะมียอดเข้าชม 600,000 – 1,000,000 ครั้ง (views) ภายในระยะเวลา 8 วัน
แรก ซึ่งหากมีคลิปเพลงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ทีมงานจะวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุว่ามีปัจจัยใดท าให้เพลงนี้ยอด
วิวต่ าว่าระดับปกติที่เพลงอ่ืนในค่ายท าได้ และมีการปรับเปลี่ยนแผนการสื่อสารตามสถานการณ์ (ณัฐพล 
อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • การเชื่อมโยงกับสื่อกระแสหลัก การใช้สื่อสังคมเชื่อมโยงกับสื่อกระแสหลักท าให้การสื่อสารได้ผล
มากขึ้น เช่น เมื่อศิลปินไปออกรายการโทรทัศน์ ค่ายจะแจ้งในสื่อสังคมล่วงหน้า 2 -3 วัน จากนั้นจะเข้ามา
โพสต์ซ้ าเพื่อย้ าไม่ให้แฟนเพลงลืม โดยเฉพาะในวันออกอากาศ หากรายการออกอากาศเวลา 10.00 น. ค่ายจะ
โพสต์ข่าวนี้ในเวลา 8.00 น. ซึ่งจะท าให้มีคนติดตามดูรายการมากขึ้น รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับรายการในระหว่าง
ออกอากาศ (นนลนีย์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • ข้อดี ทางค่ายมองว่าลักษณะที่โดดเด่นของการสื่อสารในสื่อสังคมคือ การสื่อสารที่เป็นแบบสอง
ทาง (two-way communication) ค่ายสามารถรับรู้ความคิดเห็นของแฟนเพลงได้ ไม่ว่าจะสื่อสารเนื้อหาใด 
การรับรู้ความคิดเห็นหรือผลตอบรับสามารถท าได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ สื่อสังคมท าให้ทุกคน
มีพ้ืนที่สื่อเป็นของตนเอง ศิลปินสามารถสื่อสารกับแฟนเพลงได้โดยตรงขณะที่แฟนเพลงก็เข้าถึงศิลปินได้มาก
ขึ้น (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • ข้อเสีย ค่ายไม่สามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารได้ ทั้งนี้ หากเกิดการปั่นป่วนในสื่อสังคม ในขั้น
แรกทางค่ายจะไม่เข้าไปจัดการ เนื่องจากจะมีกลุ่มแฟนคลับที่ปกป้องและจัดการคนที่เข้ามาก่อกวน โดยหาก
ยังไม่สามารถหยุดการก่อกวนเหล่านี้ได้ ทางค่ายจะเริ่มเข้าไปจัดการ โดยการตักเตือนทางข้อความส่วนบุคคล 
(Chat) และหากยังไม่หยุดก่อกวนจะด าเนินการบล็อกและแบนบัญชีผู้ใช้งานนั้น อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่การ
ก่อกวนในระดับที่รุนแรงทางค่ายจะไม่เข้าไปด าเนินการ เพราะมองว่าการบล็อกเสมือนเป็นการกระตุ้นให้คน
ต่อต้าน (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 • การสื่อสารผ่านสื่อสังคมในอนาคต ปัจจุบันทางค่ายยังมีการใช้กูเกิ้ลพลัสและพินเทอร์เรสท์
ประกอบด้วย แต่ยังไม่ใช้เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากยังมีจ านวนผู้ใช้งานไม่มาก โดยในอนาคตหากมีสื่อสังคม
ใหม่เกิดขึ้น ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในประเทศไทยและเหมาะสมกับเนื้อหาที่มี ทางค่ายจะเข้าไปใช้
ช่องทางเหล่านี้อย่างแน่นอน (ณัฐพล อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ค่ายกามิกาเซ่มีลักษณะการใช้สื่อสังคมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
สื่อสารของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งมักพูดคุยกับเพื่อนในสังคมออนไลน์ ลักษณะเนื้อหาที่พบเป็นไปตามกลยุทธ์ที่
ทางค่ายก าหนดไว้คือ การพูดคุยมีความเป็นกันเอง มีการทักทายและพูดคุยเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเรื่อง
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ศิลปินและเพลง มีจ านวนการโพสต์ต่อวันค่อนข้างมาก และสร้าง “พ่ีกาก้า” ขึ้นมา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใน
ระดับท่ีใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

4) กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายจีนี่เรคคอร์ด 

 การศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารการตลาดของค่ายจีนี่เรคคอร์ด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการค่ายจีนี่เรคคอร์ดพบว่า ค่ายจีนี่เรคคอร์ดมี
การใช้สื่อสังคมหลายช่องทาง เช่นเดียวกันกับค่ายกามิกาเซ่ แต่ยังไม่มีการใช้ออฟฟิเชียลไลน์ แต่จะฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ในออฟฟิเชียลไลน์ของ GMM Grammy โดยแยกผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 • ผู้รับสาร ทางค่ายมองว่าผู้รับสารส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกันคือแฟนเพลงที่เข้ามาติดตามรับข่าวสาร
ในทุกช่องทาง แต่อาจแตกต่างกันบ้างด้วยLifestyleและความชื่นชอบในการใช้งานสื่อสังคม ต่าง ๆ เช่น 
ผู้ติดตามในทวิตเตอร์จะมีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้ติดตามในอินสตาแกรมผู้ติดตามในอินสตาแกรมอายุค่อนข้าง
น้อยกว่าสื่อสังคมอ่ืนและจะชื่นชอบในตัวศิลปินมากกว่าผู้ติดตามในยูทูบ ซึ่งติดตามรับเนื้อหาที่เป็นผลงาน
เพลง ไม่เน้นที่ศิลปิน (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • กระบวนการสื่อสาร ทางค่ายมีการจัดการเนื้อหา (Customize) ให้เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละ
สื่อสังคม โดยจะไม่โพสต์เนื้อหาซ้ าซ้อน แต่เน้นการสร้างความเชื่อมโยงในทุกช่องทาง เช่น การรายงาน
บรรยากาศหน้างานในวันที่มีคอนเสิร์ต จะเป็นการโพสต์หลายครั้งต่อเนื่องกัน โดยใช้ช่องทางในทวิตเตอร์หรือ
อินสตาแกรม และเฟซบุ๊กใช้ในการรายงานบรรยากาศโดยรวม เพราะจะให้เนื้อหามากกว่าทวิตเตอร์หรือ
อินสตาแกรม (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • ช่วงเวลาที่สื่อสาร อิงจากสถิติท่ีสื่อสังคมระบุโดยจะสื่อสารในช่วงที่มีผู้ เข้าใช้งาน (online) จ านวน
มาก ซึ่งพบว่าเป็นเวลา 20.00 น. ทางค่ายจึงเลือกปล่อยคลิปวิดีโอเวลานี้ ซึ่งต่างจากในอดีตที่ช่วงเวลาการ
สื่อสารของค่ายค่อนข้างจ ากัด โดยการประชาสัมพันธ์หรือเปิดตัวเพลงใหม่มักถูกก าหนดให้อยู่ในรายการช่วง 
00.00 – 01.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ชมน้อย การมีพ้ืนที่สื่อสังคมจึงท าให้ค่ายเพลงมีอิสระในการเลือกเวลาสื่อสาร
มากขึ้น (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • การแบ่งสัดส่วนเนื้อหา เนื่องจากมีศิลปินในค่ายจ านวนมาก สื่อสังคมของค่ายมีแฟนเพลงของ
ศิลปินหลายคนติดตามการจัดดส่วนเนื้อหาจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยต้องครอบคลุมทุกศิลปิน แต่เป็นไปอย่าง
สอดคล้อง นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ทางค่ายมีกิจกรรมใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตดัมมะชาติของวงบอดี้สแลมจะมีการ
สื่อสารทั้งในสื่อสังคมของค่ายเพลงและของทางวง โดยส่วนใหญ่จะสื่อสารในสื่อสังคมของวง เนื่องจากมี
ผู้ติดตามจ านวนมากซ่ึงเป็นแฟนเพลงโดยตรง อีกทั้งสื่อสังคมของค่ายจะแบ่งพ้ืนที่เพ่ือสื่อสารข่าวของศิลปินคน
อ่ืน ๆ ด้วย (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง ค่ายจีนี่เรคคอร์ดมีแนวคิดคือ การสื่อสารต้องไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญหรือรบกวนผู้ติดตาม ดังนั้น จึงไม่สื่อสารเชิงประชาสัมพันธ์โดยตรง แต่เน้นความน่าสนใจและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง (Follow up) โดยรักษาเอกลักษณ์คือ ความเป็นเพลงร็อก ซึ่งทุกสื่อสังคมในเครือข่าย 
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(สื่อสังคมค่าย สื่อสังคมศิลปิน และสื่อสังคมผู้บริหารค่าย) จะมีลักษณะร่วมกันคือ มีการให้แนวคิดการใช้ชีวิต
แฝงอยู่ในเนื้อหา (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • การสร้างการติดตามและการมีส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งส าคัญของธุรกิจเพลงในปัจจุบัน โดยการสื่อสาร
ในสื่อสังคมสามารถสร้างการติดตามและการมีส่วนร่วมมากขึ้นจากในอดีต เพราะสื่อสั งคมมีพ้ืนที่ให้ผู้ใช้งาน
สามารถแสดงความคิดเห็น โดยหน้าที่ของค่ายคือ ต้องสื่อสารสม่ าเสมอ เพ่ือรักษาผู้ติดตามและท าให้เกิดการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยถ้าสื่อสารได้ดี แฟนคลับได้เข้าถึง รู้จักตัวตนศิลปิน เกิดความชื่นชอบและสนับสนุน
ผลงาน (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • ลักษณะการพูดคุย สื่อสังคมแต่ละช่องทางมีการพูดคุยแตกต่างกัน โดยสื่อสังคมที่มีการพูดคุย
ใกล้ชิดที่สุดคืออินสตาแกรม เนื่องจากลักษณะการใช้งาน โดยในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ทางค่ายจะสื่อสารข่าว
หรือข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นทางการ ด้านยูทูบจะเน้นที่ผลงานเพลง ขณะที่อินสตาแกรมเนื้อหาเป็นภาพและคลิป
วิดีโอ ซึ่งเป็นเชิงอารมณ์ความรู้สึก การพูดคุยจึงใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยเมื่อเปรียบเทียบอินสตาแกรมค่าย
และอินสตาแกรมศิลปินพบว่า บัญชีของศิลปินมีระดับท่ีใกล้ชิดมากกว่า เพราะผู้ติดตามรู้สึกได้พูดคุยกับศิลปิน
โดยตรง (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28พฤศจิกายน 2557) 

 • การวัดผล ใช้อ้างอิงจากสถิติที่สื่อสังคมระบุ และทางค่ายวิเคราะห์เพ่ิมเติมด้านระดับการรับรู้ 
(Top of Mind) ซึ่งจากการจัดอันดับศิลปินขององค์กรต่าง ๆ พบว่า ศิลปินในค่ายได้รับความนิยมและการรับรู้
ในระดับสูง อาทิ บอดี้สแลม ป้าง ค็อกเทล ฯลฯ ซึ่งอันดับเหล่านี้เป็นการช่วยสะท้อนได้ว่าการสื่อสารใน
ช่องทางต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28พฤศจิกายน 2557) 

 • การเชื่อมโยงกับสื่อกระแสหลัก เนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) มีสื่อในเครือ
หลายช่องทาง โดยสื่อเหล่านี้ทางค่ายจะใช้งานแตกต่างจากการสื่อสารในสื่อสังคม โดยสื่อกระแสหลักจะใช้เพ่ือ
ท าให้ผลงานเป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง ขณะที่สื่อสังคมเป็นการสื่อสารแบบเข้าถึงโดยตรงในระดับบุคคล 
(Interpersonal) ความใกล้ชิดมากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลัก (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล , สัมภาษณ์, 28 
พฤศจิกายน 2557) 

 • ข้อดี การสื่อสารในสื่อสังคมท าได้ตลอดเวลา ทั้งในแง่การส่งสารและการเข้าถึง ซึ่งเป็นการหลุดพ้น
จากข้อจ ากัดในอดีตที่การสื่อสารของค่ายเพลงมักอยู่ในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่ง เมื่อออกอากาศไปแล้ว 
การเข้าถึงเนื้อหาจะท าได้ยาก (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • ข้อเสีย การสื่อสารในสื่อสังคมเป็นไปอย่างอิสระ ต่างคนต่างมีสื่อของตนเองความเข้าใจผิดในการ
สื่อสาร (Communication break-down) จึงอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยความสะดวกในการสื่อสาร การแพร่กระจาย
ข้อมูลจึงเกิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียได้หากข้อมูลที่ส่งต่อเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด (วิเชียร ฤกษ์
ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 • การสื่อสารผ่านสื่อสังคมในอนาคต ในระยะใกล้ทางค่ายยังไม่มีแผนในการขยายช่องทางสื่อสังคม 
โดยจะพิจารณาจากความนิยมของผู้บริโภคและความเหมาะสมกับค่ายเพลงประกอบกัน ตัวอย่างเช่น โซเชียล
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แคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อสังคมท่ีได้รับความนิยม แต่ทางค่ายไม่ได้เลือกใช้ เพราะมองว่าด้วยธรรมชาติการใช้งาน
ค่อนข้างใช้ในการสื่อสารเรื่องส่วนบุคคลหรือชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานของค่ายเพลง (วิเชียร 
ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 จากการศึกษาข้อมูลโดยตารางบันทึกข้อมูลและการสัมภาษณ์ตามที่กล่าวมาพบว่า ค่ายจีนี่เรคคอร์ด
มีแนวทางในการใช้สื่อสังคมที่โดดเด่นคือ ความเป็นค่ายเพลงร็อก การสื่อสารเน้นที่ความน่าสนใจของเนื้อหา 
โดยยึดแนวคิดไม่ก่อให้เกิดความร าคาญหรือรบกวนผู้ติดตาม การพูดคุยเป็นกันเองและตรงไปตรงมา จ านวน
การโพสต์ต่อวันโดยเฉลี่ยน้อยกว่าค่ายกามิกาเซ่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดท่ีทางค่ายวางไว้ นอกจากนี้ ผู้บริหารค่าย
เข้ามาร่วมพูดคุยในสื่อสังคม ซึ่งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กัลกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งยังเป็นการแสดง
แนวทางของค่ายเพลงให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 

การอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลที่เป็นประเด็นส าคัญภายใต้ปัญหาน าวิจัย ดังนี้ 

1) อภิปรายผลการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย 

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาจะเห็นได้ว่า ค่ายเพลงกรณีศึกษามีการใช้สื่อสังคมหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Mayfield (2008) ที่แบ่ง
ลักษณะของสื่อสังคมไว้ ดังนี้ ช่องทางเครือข่ายสังคม (Social Network) คือ เฟซบุ๊กไลน์ ช่องทางเนื้อหา
ชุมชน (Content Communities) คือ ยูทูบ อินสตาแกรม และไมโครบล็อก (Microblogging) คือ ทวิตเตอร์ 
ซึ่งล้วนเป็นสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยจากแนวคิดลักษณะของสื่อสังคมของ ดนุวศิน เจริญ 
(2556) พบว่าสื่อสังคมของค่ายเพลงไทยทั้งสองค่ายมีความโดดเด่นคล้ายคลึงกันดังนี้  

 • ความเป็นเครือข่ายสังคม (Social Networking) สื่อสังคมเป็นพ้ืนที่ในการพูดคุย ติดต่อสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเกิดรวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบศิลปินหรือแนวเพลงเดียวกัน และพัฒนา
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มแฟนคลับอันน ามาซึ่งการติดตามและสนับสนุนผลงานศิลปินในระยะยาว  

 • การเผยแพร่ (Publish) ในอดีตการสื่อสารของค่ายเพลงอยู่ในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์โดยเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ ซึ่งได้รับการจัดสรรเวลาอยู่ในช่วงดึก แต่ปัจจุบันค่ายเพลงมีสื่อสังคมสามารถ
ก าหนดเวลาและเนื้อหาได้อย่างอิสระ อีกท้ังสื่อสารได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 • วิดีโอ (Video) จากการศึกษาพบว่าค่ายเพลงทั้งสองค่ายใช้ยูทูบเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการ
สื่อสาร ทั้งนี้ เนื่องจากเพลงซึ่งเป็นเนื้อหาหลักต้องใช้การสื่อสารแบบคลิปวิดีโอ จึงพบว่ามีคลิปวิดีโอจ านวน
มากและเป็นเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับสื่อสังคมอ่ืน โดยพบว่าเพลงหนึ่งเพลงมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 
คลิป อาทิ ทีเซอร์Lyric Videoมิวสิกวิดีโอ การแสดงเพลงในคอนเสิร์ต ฯลฯ 

 • การส่งข้อความขนาดสั้น (Microblogging) ที่ค่ายใช้ในการสื่อสารคือทวิตเตอร์ ซึ่งพบว่ามีการใช้งาน
ในลักษณะทักทาย แจ้งข่าวสารขนาดสั้น และลิ้งก์ไปช่องทางอ่ืน นอกจากนี้ยังพบการใช้งานในลักษณะการ
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ทวีตข้อความซ้ าเนื่องจากในทวิตเตอร์การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ ว บางครั้งจึงพบว่าค่ายเพลงมีการทวีต
ข้อความที่เคยทวีตแล้ว เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ข่าวแสดงในหน้าไทม์ไลน์อีกครั้ง 

 • การติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal) ไลน์เป็นสื่อสังคมที่มีลักษณะดังกล่าวโดดเด่นมากกว่าสื่อ
สังคมอ่ืน ซึ่งพบว่าค่ายกามิกาเซ่ใช้ไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการสื่อสาร เนื่องจากก าลังได้รับความนิยม
และมีกลุ่มเป้าหมายค่ายใช้งานจ านวนมาก โดยพบว่ามีการส่งข้อมูลจากค่ายกามิกาเซ่ถึงผู้ติดตามในรูปแบบ
แชต ซึ่งจะช่วยสร้างความใกล้ชิดเพราะเป็นการสื่อสารถึงผู้ติดตามโดยตรง 

 • การแท็ก (Tagging) จากผลการวิจัยพบการใช้งานแบบแท็กมากในเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ และอินสตาแก
รม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินสตาแกรมจะมีการแท็กศิลปินที่อยู่ในรูปภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังบัญชี
ผู้ใช้งานของศิลปินคนนั้น ๆ อันเป็นการสร้างการติดตามอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึน 

 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ในสื่อสังคมท่ีค่ายเพลงใช้ทั้ง 5 ประเภท สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

 • เฟซบุ๊ก จากการศึกษาพบว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักที่ค่ายเพลงใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งข่าวสารที่
เป็นทางการ และการพูดคุยแบบเป็นกันเอง เนื่องจากมีการใช้งานที่สามารถโพสต์เนื้อหาได้หลายรูปแบบ อาทิ 
ข้อความ คลิปวิดีโอ รูปภาพ รวมถึงการแชร์เนื้อหาจากแหล่งอื่น ๆ และคุณสมบัติบางอย่างที่เอ้ือต่อการสื่อสาร
การตลาด เช่น การสร้างหน้า event ให้กดเข้าร่วมเม่ือมีกิจกรรมต่าง ๆ  

 • ทวิตเตอร์ เนื่องจากการใช้งานที่โดดเด่นของทวิตเตอร์ด้านความรวดเร็วและการรับส่งข้อมูลที่
กระชับ เข้าใจง่าย ค่ายเพลงจึงใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสารที่ลิ้งก์ไปยังสื่อสังคมอ่ืนหรือเว็บไซต์หลัก โดยจะทวีต
เป็นข้อความสั้น ดึงดูดความสนใจ เพ่ือสร้างการติดตามต่อ ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะที่เป็นข้อความขนาดสั้นและ
การไหลของข้อมูลในหน้าไทม์ไลน์จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงพบว่าทวิตเตอร์ของค่ายเพลงมักมีการทวีต
ข้อความซ้ า ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ให้มากยิ่งข้ึน  

 • ยูทูบ การสื่อสารเพลงเป็นสิ่งที่ค่ายให้ความส าคัญ โดยเฉพาะในรูปแบบคลิปวิดีโอซึ่งค่ายเพลง
เลือกใช้ช่องทางยูทูบ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเว็บไซต์อ่ืนที่โพสต์คลิปวิดีโอได้ ทั้งนี้ เนื่องจากยูทูบเป็นเว็บไซต์ยอด
นิยม โดยพบว่า ค่ายเพลงจะอัพโหลดคลิปวิดีโอในยูทูบ จากนั้นจะน าไปประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมอ่ืน จึงกล่าว
ได้ว่า ยูทูบเป็นคลังเก็บผลิตภัณฑ์หลักท่ีส าคัญของค่ายเพลงในปัจจุบัน 

 • อินสตาแกรม เนื่องจากลักษณะเนื้อหาที่เน้นรูปภาพและคลิปวิดีโอขนาดสั้น การใช้งานอินสตาแกรม
จึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวศิลปินเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ พบว่าปัจจุบันค่ายเพลงมีการใช้อินสตาแกรมเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการปล่อยตัวอย่างเพลงใหม่ ๆ (ทีเซอร์) จากเดิมที่พบเพียงในยูทูบ จึงท าให้เนื้อหาในอินสตาแก
รมของค่ายเพลงในปัจจุบันมีความหลากหลายจากในอดีตมากข้ึน  

 • ไลน์ บทบาทของไลน์ในการสื่อสารของค่ายเพลงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับกระแสความนิยมใน
การใช้งาน โดยค่ายเพลงบางค่ายและศิลปินบางคนมีบัญชีผู้ใช้งานไลน์แบบเป็นทางการ (Official Account) 
ซึ่งลักษณะการใช้งานในไลน์รองรับรูปแบบที่หลากหลายใกล้เคียงกับเฟซบุ๊ก ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆมีการใช้
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ช่องทางดังกล่าวในการสื่อสารและจัดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของข้อความในแชตโพสต์ในหน้าไทม์
ไลน์ และสติ๊กเกอร์ 

 นอกจากนี้ด้านลักษณะเนื้อหาที่สื่อสารในสื่อสังคมพบว่าค่ายกามิกาเซ่สื่อสารเนื้อหาในด้านอารมณ์
มากที่สุด ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ดสื่อสารเนื้อหาที่มีลักษณะผสมระหว่างด้านอารมณ์และด้านการคิดมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของทางค่าย โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายกามิกาเซ่มีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
กลุ่มเป้าหมายของค่ายจีนี่เรคคอร์ด การสื่อสารจึงเน้นเชิงอารมณ์ กระตุ้นความรู้สึก สร้างความใกล้ชิด และลด
ความเป็นทางการ ส่วนการสื่อสารของค่ายจีนี่เรคคอร์ด ที่เน้นจ านวนการโพสต์ไม่มาก แต่สื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่รบกวนผู้ติดตาม จึงพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นลักษณะการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ และแฝงด้วยเนื้อหา
ทางด้านอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ค่ายก าหนดไว้   

2) อภิปรายผลกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย 

 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสารตลาดของค่ายเพลงไทย จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายเพลงพบว่า การสื่อสารในสื่อสังคมถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการสื่อสาร เพราะ
ปัจจุบันผู้คนเปิดรับข่าวสารในสื่อสังคมมากข้ึน โดยแม้การสื่อสารการตลาดจะเปลี่ยนรูปแบบมาอยู่ในสื่อสังคม 
จากเดิมที่อยู่ในช่องทางสื่อกระแสหลัก แต่การสื่อสารยังคงต้องมีการวางแผนที่เป็นขั้นตอน ซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาด (ดารา ทีปะปาล, 2541) ดังนี้ 

 • การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย ค่ายเพลงใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักในการสร้างแนว
ทางการสื่อสารว่า ควรโพสต์เนื้อหาอย่างไร ช่วงเวลาใด โดยเน้นความสอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
และความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของค่ายเพลง 

 • การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ค่ายเพลงใช้สื่อสังคมสื่อสารกับผู้ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มแฟนเพลงของค่าย และเข้ามาติตตามข่าวสาร ซึ่งพบว่าค่ายเพลงเน้นใช้สื่อสังคมในการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว อันจะก่อให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนศิลปินในระยะยาว ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญที่ค่ายเพลงคาดหวัง นอกจากนี้สื่อสังคมยังเป็นเสมือนประตูที่เปิดรอคนกลุ่มที่สนใจศิลปินหรือ
ผลงานเพลงของค่ายได้เข้ามาติดตามและเข้าถึงข่าวสารได้ 

 • การออกแบบข่าวสาร ค่ายเพลงมีการออกแบบเนื้อหาให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับแนวเพลงและ
บุคลิกของค่าย เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้ชัดเจน อาทิ ค่ายกามิกาเซ่เป็นค่ายเพลงวัยรุ่น จะเน้นที่ความ
สดใส ความทันสมัย ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ดเป็นค่ายเพลงร็อก เน้นที่ความเท่ ความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้แสดงออกในลักษณะของภาษาที่ใช้และประเด็นเนื้อหาที่สื่อสาร 

 • ช่องทางการสื่อสาร การใช้สื่อสังคมท าให้ค่ายเพลงสื่อสารได้อย่างอิสระ เนื่องจากไม่ถูกจ ากัดด้าน
ช่องทางและเวลาซึ่งการประชาสัมพันธ์ผลงานของค่ายเพลงมักอยู่ในรายการวิทยุหรื อโทรทัศน์ มีการ
ออกอากาศในเวลาที่แน่นอนและจ ากัด แต่ในสื่อสังคมค่ายเพลงมีบทบาทเป็นผู้ส่งสารสามารถสื่อสารถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่ค่ายก าหนด 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 • งบประมาณในการสื่อสาร การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อพ้ืนที่สื่อหรือ
ซื้อช่วงเวลา ดังเช่นการสื่อสารในช่องทางสื่อกระแสหลัก แต่สื่อสังคมในปัจจุบันก็มีการซื้อขายโฆษณาใน
รูปแบบต่าง ๆ แต่ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่าค่ายเพลงยังไม่มีการซื้อโฆษณาในสื่อสังคม แต่ใช้กลยุทธ์การท า
เนื้อหาให้น่าสนใจและสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างการติดตามให้เกิดขึ้น 

 • การประเมินผล การใช้สื่อสังคมค่อนข้างสะดวกต่อการประเมินผล เนื่องจากจะมีสถิติที่แสดงให้
เจ้าของบัญชีผู้ใช้งานรับรู้และมีการอัพเดตตลอดเวลา ท าให้การประเมินผลการสื่อสารท าได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว โดยพบว่า การใช้สื่อสังคมช่วยด้านความส าเร็จโดยรวมของศิลปิน เนื่องจากจะ ช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและแฟนเพลงอันก่อให้เกิดการติดตามและสนับสนุนในระยะยาว 

 นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยตามแนวคิดของ Duncan (2005) พบว่า ค่ายเพลงกรณีศึกษาใช้
รูปแบบเนื้อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองแตกต่างกัน โดยค่ายกามิกาเซ่มีการใช้รูปแบบเนื้ อหาที่มุ่งให้เกิดการ
ตอบสนองด้านอารมณ์มากที่สุด ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ดมีการใช้รูปแบบเนื้อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองด้าน
อารมณ์ผสมกับด้านการคิดมากที่สุด สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและแนวทางของแต่ละค่าย ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่า ทั้งสองค่ายต่างใช้รูปแบบเนื้อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองทางด้านอารมณ์เป็นกลยุทธ์ส าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับเพลงที่จัดเป็นสินค้าEmotional Product คือ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากอารมณ์หรือ
ความชื่นชอบเป็นหลักนั่นเอง (อภิศิลป์ ตรุงกานนท์, 2551)  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารและท ากิจกรรมในช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น สื่อสังคมประเภทต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น – 
วัยท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจค่ายเพลงไทย ดังนั้น การจะสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวจึงต้อง
ใช้สื่อสังคมในการส่งข้อมูลข่าวสารและพูดคุย โดยองค์กรที่แสดงบทบาทเป็นผู้ส่งสารจะต้องวางกลยุทธ์ในการ
สร้างบรรยากาศของแต่ละช่องทางการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละสื่อสังคม รวมถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย และต้องรักษาเอกลักษณ์ของค่ายเพลงไว้ในทุก ๆ ช่องทาง เพ่ือสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจที่ตรงกันในมุมมองของผู้บริโภค 

 นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าท าให้การฟังเพลงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างสะดวก 
จากเดิมท่ีรายได้หลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมเพลง แต่ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดเพลงไทยมีแนวโน้มการ
เติบโตลดลงการสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนเพลงจึงเป็นสิ่งที่ค่ายเพลงมุ่งหวังและพยายามสร้าง 
ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพราะจะก่อให้เกิดการติดตามและสนับสนุนผลงานศิลปินใน
ระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงยุคปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 • จากการวิจัยพบว่าค่ายเพลงให้ความส าคัญกับการรักษาเอกลักษณ์ของค่ายในทุกช่องทางซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่องค์กรควรมีในการสื่อสารเพราะเป็นการสร้างความชัดเจนในการรับรู้ของผู้บริโภค 
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 • พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายขององค์กร เพ่ือการ
หาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา เวลา รวมถึงช่องทางในการสื่อสาร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 • งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาในประเด็นผู้ส่งสารและเนื้อหา ดังนั้น อาจศึกษาเพ่ิมเติมด้านผู้รับสาร ทัศนคติ
และความพึงพอใจต่อการสื่อสารในสื่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิทธิผลการสื่อสารดียิ่งขึ้น 

 • ในอนาคตอาจศึกษาค่ายเพลงอ่ืน ๆ โดยเป็นค่ายที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างจากงานวิจัยนี้ อาทิ ค่าย
เพลงลูกทุ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมของอุตสาหกรรมบันเทิงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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