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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์และกลวิธีสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอก
กระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) และเพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มในการโปรโมทภาพยนตร์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) และช่องยูทูป (YouTube 
Channel) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  ด้วยการตั้งค าถาม
ปลายเปิดสนทนากันเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติได้  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อ 2 ประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) ของ
แต่ละภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy เรื่องอนธการ (The Blue 
Hour) และเรื่องแต่เพียงผู้เดียว (P-047) 2. การเก็บรวบรวมสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) จากผู้
ก ากับหรือตัวแทนผู้ก ากับภาพยนตร์, โปรดิวเซอร์หรือตัวแทนโปรดิวเซอร์ และฝ่ายการประชาสัมพันธ์หรือ
ตัวแทนฝ่ายการประชาสัมพันธ์ โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 

 ในการท าการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์  คือ          
เพจเฟซบุ๊ก และช่องยูทูป เป็นการเน้นการสร้างความสัมพันธ์ มีส่วนส าคัญในการท าการตลาด เนื่องจาก
การในสื่อนี้ สามารถสร้างโฆษณาที่มีต้นทุนที่ต่ า สามารถเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้กว้างขวาง ซ้ ายังท าให้
เกิดกระแสการบอกต่อ ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้สร้างจะสื่อออกไป และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) สามารถเชื่อมต่อถึงกันและกันได้ เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากัด ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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เป็นช่องทางที่ตอบโจทย์ที่สุดในการท าการตลาด  การท าการตลาดของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีความ
แตกต่างออกไปตามกลุ่มเป้าหมาย 

ค าส าคัญ:  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ , ภาพยนตร์นอกกระแส , สื่อสังคมออนไลน์ 

 
Abstract 
 This research was aimed to study the strategic and tactical processes of marketing 
and communication of Thai independent films on social media, including Facebook and 
YouTube. Then, this research was further studied in the film advertising trends on 
Facebook pages and YouTube channels by in-depth interviews using open-ended 
questions. Each interviewee was allowed to comment or showing their attitude towards 
the discussion.  

 Data collection was divided into two categories : Content Analysis, the data were 
obtained from Facebook and YouTube of three movies, including Mary is Happy, Mary is 
Happy, Onthakan (the Blue Hour), and Tae Peang Phu Deaw (P-047). The primary data 
were collected by in-depth interview with film directors, producers, and Public relations 
officers. 

 The results were as follows: 

 The online film marketing on Facebook page or YouTube channel is a significant 
portion of the communications, which focus on informing and building of viewer 
connection. The social media are tools to publish the low cost advertising and to release 
the entry to extensive consumer. Moreover, it also caused the impacts of word of mouth 
on the internet. That is allowing consumers to access the contents of independent 
movies and making their connections. Therefore, the social media is a key of budget 
marketing for the individual target of each movie. 

Keyword:  Integrated marketing communication , independent film , social media 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

          ภาพยนตร์นอกกระแส (Independent Cinema) เป็นภาพยนตร์ที่มีรูปแบบการน าเสนอที่ผู้ก ากับ
ต้องการ เป็นภาพยนตร์ที่หาทุนสร้างโดยไม่ได้ขึ้นกับกฎเกณฑ์เงื่อนไขของตลาดภาพยนตร์สายหลักหรือ
ภาพยนตร์ในกระแสหลัก (Main Stream) โดยภาพยนตร์ในกระแสหลักจะมีแนวทางการสร้าง เพ่ือหวังผล
ก าไรเป็นหลัก ตัวอย่างบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ในกระแสหลักในไทย ได้แก่ บริษัทสหมงคลฟิล์ม,       
บริษัทจีทีเอช (GTH) เป็นต้น 

 ภาพยนตร์นอกกระแสหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า หนังอินดี้ ภาพยนตร์ประเภทนี้มักมีเนื้อหาเน้นไป
ทางการสะท้อนสังคม สะท้อนอารมณ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต เช่นภาพยนตร์เรื่อง  
Wonderfultown (2550), เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ (2553), เรื่องตั้งวง (2556), เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อีสาน
อินดี้ (2557), เรื่องเพลงของข้าว (2557) ที่สะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย เป็นต้น ในบางครั้งต้องท าความ
เข้าใจกับเนื้อหาภาพยนตร์นอกกระแส ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพยนตร์กระแสหลัก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ตรง
ประเด็น มีสีสัน และเข้าถึงความต้องการเสพสื่อของผู้บริโภคอย่างตรงประเด็น พฤติกรรมการชมภาพยนตร์
นอกกระแสเริ่มจากการชมภาพยนตร์ทั่วไปในโรงภาพยนตร์ก่อน ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์    ฮอลลีวู้ด จาก
ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้ชมได้ชมภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดที่มีรูปแบบในการน าเสนอท่ีเหมือนและคล้ายคลึงกัน
เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อ  จึงเริ่มหลีกเลี่ยงความจ าเจด้วยกันการแสวงหาภาพยนตร์ประเภท
อ่ืนๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ ท าให้ผู้ชมเลือกเปิดรับภาพยนตร์นอกกระแส  

 ในปัจจุบันภาพยนตร์นอกกระแส มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
กระแสความนิยมภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทยจะมาพร้อมกับแนวเพลงอินดี้ ที่ส่งผลให้เกิดความ
นิยมในการรับชมภาพยนตร์ประเภทนี้ในกลุ่มวัยรุ่นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทย
ยังได้รับการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมประกวดท า
ภาพยนตร์สั้นในกรุงเทพมหานคร การประกวดภาพยนตร์สั้นของมูลนิธิภาพยนตร์ไทยเป็นต้น  นอกจาก
การจัดฉายโรงภาพยนตร์ยังมีการขยายตัวเข้ามาในโรงภาพยนตร์ทั่วไป อย่างเครือ เม เจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
(Major Cineplex) และเอสเอฟ ซีเนม่า (SF Cinema) รวมไปถึงการจัดฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ เช่น 
เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพฯ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวัฒนธรรม และผู้ประกอบการ
ภาพยนตร์ ร่วมกันจัดเทศกาลภาพยนตร์ขึ้นมา  

 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากต้นทุนในการผลิตภาพยนตร์
ถูกลง ท าให้ผู้ที่ผลิตภาพยนตร์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น รวมทั้งมีสถาบันการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาพยนตร์เพ่ิม
มากขึ้น ท าให้มีนักศึกษาจบสายภาพยนตร์เพ่ิมขึ้น และส่วนส าคัญที่ท าให้คนหันมาสนใจมากขึ้น คือการจุด
ประกายของผู้ก ากับรุ่นใหม่ ในช่วง 10 ปีก่อน จากการทีภ่าพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทยได้เข้าชิงและ
ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลนานาชาติเมืองคานส์ เทศกาล
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นานาชาติเมืองเวนิช ท าให้ภาพยนตร์ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จึงเกิดกระแสขึ้นในกลุ่มคน
ไทย ว่าภาพยนตร์ไทยที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถผลิตภาพยนตร์ให้มีคุณภาพได้ ซึ่งบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ
และเป็นยุคบุกเบิกของภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้แก่ คุณเป็นเอก รัตนเรือง, คุณอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐ
กุล, คุณอาทิตย์ อัสสรัตน์ เป็นต้น  และต่อมาได้มีผู้ก ากับรุ่นใหม่ๆที่มีฝีมือและเอกลักษณ์แนวทางของ
ตนเอง เช่น คุณนวพล ธ ารงรัตนฤทธิ์, คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี, คุณอนุชา บุญยวรรธนะ ซึ่งบุคคลที่กล่าว
มาทั้งหมด เป็นแรงบัลดาลใจให้กับเด็กยุคใหม ่หรือผู้ที่มีใจรักในด้านภาพยนตร์ 

 นอกจากนี้ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฎการณ์ภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศ
ไทย ได้แจ้งเกิดและเป็นกระแสในสังคมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง แต่เพียงผู้เดียว 
(2555) ได้รับความนิยมจนเกิดปรากฏการณ์การเข้าต่อแถวยาวเพ่ือซื้อต๋ัวมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ และปัจจัย
ที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ นักแสดงน าชายอย่างพ่ีเล็ก Greasy Cafe ที่เป็นทั้งศิลปินและเป็นขวัญใจ
ของเด็กแนว, เด็กฮิปสเตอร์, กลุ่มคนชอบฟังเพลงอินดี้ รวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
เหล่านี้ได้ดี นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้เดียว ได้รับรับรางวัลหรือถูกเลือกไปฉายที่เทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 
หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เก่าแก่ 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง, 
รางวัล Starpics Thai Film Awards, รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) เป็นต้น ภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน 
อีสานอินดี้ (2557) ที่สร้างปรากฏการณ์ในภาพยนตร์นอกกระแสที่สร้างรายได้ถึง 80 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า 
กระแสภาพยนตร์เรื่องนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ดีมาก จนได้ออกข่าวว่าบางโรงรอบฉายเต็ม เป็นต้น ต่อมา
ภาพยนตร์เรื่อง อนธการ (2558) ที่ได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใหญ่ๆอย่างเทศกาลภาพยนตร์
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และยังเคยฉายภาพยนตร์อีกกว่า 20 เทศกาลทั่วโลก รวมถึงยังได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าชิง 11 รางวัลสุพรรณหงส์, 11 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง, 10 รางวัล Starpics Thai Film Awards 
เป็นต้น  

 ในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy (2556) ที่เปรียบเสมือนปลุกกระแส
ภาพยนตร์นอกกระแสในไทย จะเห็นได้จากที่มีกลุ่มวัยรุ่นใส่เสื้อยืดสีขาวขอบแดง ซึ่งเป็นเสื้อที่ตัวละครใน
เรื่องใส่ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส าเร็จ มาจากการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการรู้จักและสร้างกระแสความนิยมให้แก่ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งผู้ก ากับได้เลือกการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น โดยการสร้างโปรเจ็คที่มีชื่อว่า "โปรเจ็ค แมรี่ 
รีทวีต”  ให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ร่วมตีข้อความในทวิตเตอร์ หรือจะเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์กว่า 200 
ภาพ และเพลงประกอบภาพยนตร์ในเวอร์ชั่นของตนเอง โดยการให้ศิลปินเรื่องข้อความในทวิตเตอร์ของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้มาแต่งเป็นเพลง แล้วน ามาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้ง
ที่ 23, ได้รับรางวัลStarpics Thai Film Awards, รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง นอกจากยังได้ไปฉายตาม
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เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนานาชาติปูซาน ครั้งที่ 18, เทศกาลหนัง Pan Asia 
Film Festival 2014 ที่ลอนดอน เป็นต้น สาเหตุของการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เนื่องจากปัญหาเงินทุนที่ได้มาอย่างมีจ ากัด ท าให้ไม่มีงบที่จะประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ให้ผู้บริโภครับรู้ทาง
สื่ออ่ืนๆ ต่างกับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ใหญ่ๆ ที่มีเงินทุนในการจ่ายโฆษณาทางสื่อช่องทางอ่ืนๆ และสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ใช้งบในการลงทุนค่อยข้างน้อยแต่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้รวมเร็วกว่าและ
ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าสื่ออ่ืนๆ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้สร้างภาพยนตร์นอกกระแสใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นตัวแปรที่ส าคัญท าให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้  

 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยจึงได้มุ่งศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอก
กระแสของประเทศไทย และปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการท าการตลาดไม่ว่าจะองค์กร 
หรือบริษัทต่างๆที่ท าธุรกิจภาพยนตร์ได้เล็งเห็นถึงความส าเร็จของสื่อนี้ รวมทั้งในอนาคตภาพยนตร์นอก
กระแสในไทยจะมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สร้างภาพยนตร์หรือนักการตลาดที่จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ส่งเสริมภาพยนตร์นอกกระแสในไทยให้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
แผนการตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์นอกกระแสไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษากลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสในไทยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) 

 2.เพ่ือศึกษาแนวโน้มในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) และ
ช่องยูทูป (YouTube Channel) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 1.แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร์นอกกระแสหรือภาพยนตร์ทางเลือก 

  ไอเซนสไตน์ (Sergei Eisenstein, 1929 อ้างใน รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2545) ได้กล่าว
ว่า ภาพยนตร์เป็นการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็น การลงทุน นักแสดง การแสดง และอ่ืนๆ เป็นกระบวนการ
ปฏิรูปจากการเขียนไปสู่บริบทแนวคิดและจะเกิดปัญญาข้ึนมาใหม่ๆ จนไปสู่ภูมิปัญญาของภาพยนตร์  

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) 

  Eagle และ Kichen (2000, อ้างใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ได้กล่าวว่าการตลาดแบบ
บูรณาการเป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องการสื่อสารเพ่ือจูงใจในหลาย
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รูปแบบ เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และน ากลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นมา
ผสมผสานกัน เพื่อท าให้เกิดการสื่อสารที่มีความชัดเจนและให้เกิดผลต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด 

   ลักษณะส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Shimp 2000, อ้างใน นธกฤต 
วันต๊ะเมล์, 2555) เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้องมุ่งหวังผลต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า เนื้อหาที่น ามาเสนอในการใช้เครื่องมือการสื่ อสารต้องมี
เนื้อหาแนวคิดที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้า โดยแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ผู้วิจัยศึกษาใน 2 ประเด็น คือ 1.หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 2.
เครื่องมือที่ส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

  หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  คือ วิเคราะห์สถานการณ์ 
วัตถุประสงค์ระบุทิศทาง เวลาในการท ากิจกรรมทางการตลาด ก าหนดกลยุทธ์  ต่อมาต้องวิเคราะห์
กระบวนการสื่อสาร เป็นการวางแผนโดยค านึงถึงกระบวนการรับสารของผู้บริโภคว่าควรจะวางแผนการ
สื่อสารอย่างไร และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดเป็นการสร้างแผนการสื่อสาร
การตลาดโดยผู้ท าการตลาดต้องตัดสินใจในการสร้างแผนโฆษณา โดยมีกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ กลยุทธ์การ
สร้างสารและกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อมาบูรณาการเพ่ือไปสู่การน าไปปฏิบัติ และน ามาติดตามประเมินผลว่า
การท าการตลาดประสบความส าเร็จ  

   เครื่องมือที่ส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การเป็นการน าเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแต่ละรูปแบบที่มีความหลากหลายมาใช้ร่วมกันเพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเครื่องมือที่ส าคัญในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การโฆษณา 
(Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) 
การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) และกลยุทธ์แบบ Below The Line ในรูปแบบการจัดกิจกรรม
การตลาด เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มในพ้ืนที่และขนาดที่จ ากัด นอกจากยังผสมการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากหรือแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ใช้ในการท าการตลาดบนสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดกระแสและกระจายข่าวสารออกไป  

 3. แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ 

   ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553, น. 22-26) ได้อธิบายแนวคิด ค าว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ว่าเป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ในโลกออนไลน์ การแพร่กระจายของเนื้อหา
เกิดข้ึนได้ง่ายและรวดเร็ว โดยจะเกิดการแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ ในรูปของเนื้อหา
, รูปแบบ, เสียง, หรือวิดีโอ และเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและมีผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากใน
ประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก คือ เฟซบุ๊ก และยูทูป  โดยแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้วิจัยจะศึกษาประเด็น ดังนี้    
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  วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมในการสื่อสารการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายในการสร้าง
รายได ้เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ท าให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดหรือเข้ามาสนทนากับแบรนด์
อย่างเป็นกันเอ เพ่ือการประชาสัมพันธ์เพราะสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่สร้างประสิทธิภาพดีและ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว โดยการสร้างเฟซบุ๊กเพจและช่องยูทูปควบคู่ไปการการท าการตลาดแบบ
ไวรัล เพื่อให้เกิดกระแสและกลายเป็นการบอกปากต่อปาก (Word-of-Mouth) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์
นอกกระแส โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยการตั้งค าถามปลายเปิดสนทนากันเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติได ้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้    

 1.การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อ 2 ประเภท ได้แก่ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) ของแต่ละภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Mary 
is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่องอนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้
เดียว (P-047) 

 2.การเก็บรวบรวมสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาพยนตร์ทั้ง 3  
เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่องอนธการ (The Blue Hour) 
และภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้เดียว (P-047)  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy 
 -  คุณพิชย จรัสบุญประชา ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ก ากับ (ตัวแทนผู้ก ากับ) 
 -  คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ต าแหน่งล าดับภาพ (ตัวแทนผู้ก ากับ) 
 -  คุณอาทิตย์ อัสสรัสต์  ต าแหน่งโปรดิวเซอร์ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
ภาพยนตร์เรื่อง แต่เพียงผู้เดียว (P-047) 
 -  คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี ต าแหน่งผู้ก ากับ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 -  คุณโสฬส สุขุม ต าแหน่ง โปรดิวเซอร์ 

 ภาพยนตร์เรื่อง อนธการ (The Blue Hour) 
 -  คุณอนุชา บุญวรรธนะ ต าแหน่งผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์   และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์   
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ผลการวิจัย  

1.การวิเคราะห์เนื้อหา   

 ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแส  จากช่องทางการสื่อสาร
ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ยูทูป โดยได้ศึกษาจากพฤติกรรมภาพยนตร์ทั้งหมดจ านวน 3 เรื่อง คือ  เรื่อง 
Mary is Happy, Mary is Happy เรื่องแต่เพียงผู้เดียว (P-047) และเรื่องอนธการ (The Blue Hour) โดย
มีรายละเอียดทั้งนี ้  

 1.1 ภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy 

  1.1.1 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (FacebookPage : Nawapol Thamrongrattanarit)  

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy 
ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โดยมีจ านวนการโพสต์มากท่ีสุด คือการโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็น
จ านวน 70 โพสต์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557 รองลงมา คือ การโพสต์ช่วงเวลา
หลังการฉายภาพยนตร์เป็นจ านวน 69  โพสต์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 - เดือนพฤษภาคม 2557 
ประการสุดท้าย คือ การโพสต์ในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 13 โพสต์ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2556 - เดือนพฤศจิกายน 2556    

 1.1.2 เว็บไซต์ยูทูป (Youtube Channel : mary ishappy) 

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy 
ในเว็บไซต์ยูทูป โดยมีจ านวนการอัพโหลดวิดีโอมากที่สุด คือ ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์เป็น
จ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 15 รายการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2557  
รองลงมา คือ จ านวนการอัพโหลดวิดีโอในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 12 รายการ ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2556 - เดือนพฤศจิกายน 2556  และประการสุดท้าย คือ จ านวนการอัพโหลดวิดีโอใน
ช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 4 รายการ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 - เดือน
พฤษภาคม 2557 

 1.2 ภาพยนตร์เรื่อง อนธการ (The Blue Hour) 

  1.2.1 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (FacebookPage : The Blue Hour - Onthakan) 

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง อนธการ (The Blue Hour) ใน
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก โดยมีจ านวนการโพสต์มากที่สุด คือการโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็น
จ านวน 129 โพสต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 รองลงมา คือ การโพสต์ในช่วงเวลา
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ก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 108 โพสต์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 - เดือนสิงหาคม 2558  และ
สุดท้าย คือ การโพสต์ช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์เป็นจ านวน 45 โพสต์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 - 
เดือนเมษายน 2559 

  1.2.2 เว็บไซต์ยูทูป (Youtube Channel : G Village Bangkok) 

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง อนธการ (The Blue Hour) ใน
เว็บไซต์ยูทูป โดยมีจ านวนการอัพโหลดวิดีโอมากที่สุด คือ ช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์เป็นจ านวนมาก
ที่สุด เป็นจ านวน 4 รายการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 - เดือนมิถุนายน 2558 และสุดท้ายไม่มีจ านวน
การอัพโหลดวิดีโอในช่วงเวลาระหว่างและหลังการฉายภาพยนตร์ 

 1.3 ภาพยนตร์เรื่อง แต่เพียงผู้เดียว (P-047) 

  1.3.1 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (FacebookPage : "แต่เพียงผู้เดียว" โดย : คงเดช จาตุรันต์รัศมี) 

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง แต่เพียงผู้เดียว (P-047) ในเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก โดยมีจ านวนการโพสต์มากที่สุด คือ การโพสต์ในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 98 
โพสต์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 - เดือนกรกฎาคม 2555 รองลงมา คือ การโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉาย
ภาพยนตร์ เป็นจ านวน 68 โพสต์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 - เดือนกรกฎาคม 2556 และประการสุดท้าย 
คือ การโพสต์ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์เป็นจ านวน 45 โพสต์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 - 
เดือนกันยายน 2555 

  1.3.2 เว็บไซต์ยูทูป (Youtube Channel : P047MOVIE) 

  การเผยแพร่การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง แต่เพียงผู้เดียว (P-047) ในเว็บไซต์  
ยูทูป โดยมีจ านวนการอัพโหลดวิดีโอมากที่สุด คือ ช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์เป็นจ านวนมากที่สุด  
เป็นจ านวน 10 รายการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 - เดือนกรกฎาคม 2555  รองลงมา คือ จ านวนการอัพ
โหลดวิดีโอในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็นจ านวน 4 รายการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 - 
เดือนกันยายน 2555 และประการสุดท้ายไม่มีจ านวนการอัพโหลดวิดีโอในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์  

2. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ก ากับหรือตัวแทนผู้ก ากับ โปรดิวเซอร์
หรือตัวแทนโปรดิวเซอร์ และหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ให้
สัมภาษณ์ดังนี้ 

 โดยมีค าถามและแนวทางการให้ความคิดเห็นโดยสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
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 1.ขั้นตอนกระบวนการท างานในการผลิตภาพยนตร์นอกกระแส    

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า เริ่มจากการเขียนบท แล้วจึงเริ่มหาเงินทุน ซึ่ง
ทุนส่วนจะได้มาจากเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ จึงจะเริ่มการผลิตภาพยนตร์ได้ ทั้งนี้คุณอนุชา บุญย
วรรธนะ (สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวไว้ว่า "เรำจะเริ่มจำกหำทุนสร้ำงก่อน ซึ่งจะไม่เหมือนกับภำพยนตร์ใน
กระแสหลักที่ได้ทุนมำ แล้วก็เอำไปผลิตครั้งเดียวจบ แต่ภำพยนตร์นอกกระแสเรำจะรวบรวมทุนสร้ำงจำก
แหล่งเงินทุนต่ำงๆ" 

 2.กลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์นอกกระแส  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มที่สนใจใน
ภาพยนตร์นอกกระแส กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยคุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี (สัมภาษณ์, 2559) ได้
อธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์นอกกระแสไว้ดังนี้ "กลุ่มคนที่ติดตำมผลงำนภำพยนตร์นอกกระแส
อยู่แล้ว กลุ่มคนที่ติดตำมผลงำนของเรำ กลุ่มเด็กฮิปสเตอร์" 

 3.เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ใช้เพ่ือสื่อสารไปยังผู้บริโภค 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบกว่าสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่ใช้
มากที่สุดเนื่องจาก ใช้เงินทุนที่ต่ า แต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งในสื่ออ่ืนๆอย่างสื่อโทรทัศน์  
บิลบอร์ด มีการใช้งบที่สูง รวมถึงผู้ผลิตไม่มีงบประมาณที่มาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สมาร์ท โฟน ในการ
อัพเดทข่าวสารมากกว่าสื่ออ่ืนๆ เพราะตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นส่วนหนึ่งชีวิตไป โดยคุณชลสิทธิ์ 
อุปนิกขิต (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายในประเด็นนี้ว่า "เพรำะในสมัยนี้คนหำข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนทำง
สมำร์ท โฟน และไม่ค่อยมีใครติดตำมข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ หรือสื่อโทรทัศน์เหมือนแต่ก่อนแล้ว" 

 4.จุดแข็งและเอกลักษณ์ของภาพยนตร์นอกกระแส  

            จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบกว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ คือ ความ
แปลกใหม่ของเนื้อหาและคุณภาพของภาพยนตร์นอกกระแส และคุณภาพของภาพยนตร์ในกระแสหลักที่
เริ่มต่ ากว่ามาตรฐาน รวมถึงเพราะมีการวางแผนในการท าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให้เกิดกระแส
ปากต่อปาก โดยคุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายในประเด็นนี้ว่า "เพรำะเนื้อหำและกำร
โปรโมทที่ท ำให้คนสนใจ Thriller ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหนังมำกเกินไป เล่ำแค่แนวคิดแต่ไม่ได้เล่ำเรื่องรำวใน
หนังมำกนัก ซึ่งจะท ำให้คนสงสัยว่ำ กำรน ำทวิตเตอร์มำท ำเป็นหนัง มันจะเป็นอย่ำงไร " 

 5.วิธีการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง จะเริ่มสร้างเพจเฟซบุ๊ก 
แล้วโพสต์ภาพเกี่ยวเบื้องหลังการถ่ายท า การได้เข้าฉายหรือได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ โพสต์
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เกี่ยวกับการไปจัดกิจกรรมต่างๆตามสถานที่ต่างๆลงในเพจเฟซบุ๊ก ในส่วนของคลิปวิดีโอ เป็นการอัพโหลด
ลงยูทูปแล้วน ามาแชร์ในเพจเฟซบุ๊ก คลิปจะเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายท า เพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์  
หรือตัวอย่างภาพยนตร์ เมื่อผู้บริโภคชื่นชอบก็จะน าไปโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งจะเพ่ิมระดับความ
น่าสนใจเรื่อยๆจนถึงในช่วงที่ภาพยนตร์อยู่ในรอบระหว่างการฉายภาพยนตร์ โดยคุณอาทิตย์      อัสสรัสต์ 
(สัมภาษณ์, 2559) ไดอ้ธิบายในประเด็นนี้ว่า "จะเริ่มมีข่ำวของภำพยนตร์แบบนี้ไปทุกสัปดำห์เรื่อยๆ เพ่ือท ำ
ให้ระดับของควำมสนใจเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนเกิดกระแส" 

 6. แนวโน้มทิศทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแส 

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะมีส่วนส าคัญ เนื่องจากการท าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ใช้เงิน
ลงทุนในการโปรโมทราคาถูก และสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด เมื่อ
เทียบกับสื่ออ่ืนๆ  รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตภาพยนตร์  โดยคุณคงเดช 
จาตุรันต์รัศมี (สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวถึงแนวโน้มทิศทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า  "ในตอนนี้ เฟ
ซบุ๊กมีฟีคเจอร์ใหม่ คือ Live ซึ่งต่อไปเรำคิด มันจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรโปรโมท และเข้ำถึงกลุ่มคนที่
ติดตำมภำพยนตร์ได้มำกขึ้น" ในขณะที่คุณอาทิตย์ อัสสรัสต์ (สัมภาษณ์, 2559) ได้อธิบายถึงประเด็นนี้ว่า 
"เป็นวิธีกำรท ำกำรตลำดที่ดีส ำหรับคนท ำภำพยนตร์นอกกระแสด้วย ที่ไม่ได้มีงบประมำณมำกพอ" 

 7. แนวโน้มการเติบโตของภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทย  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูกันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
คุณภาพของภาพยนตร์ในกระแสหลังที่เริ่มด้อยคุณภาพมากขึ้น และในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์ที่เริ่ม
เทียบเท่ากับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ๆ เพราะอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ เช่นกล้อง ซอฟแวร์
โปรแกรมตัดต่อ มีราคาที่ถูก คนที่มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้  และต่อไป
จะเริ่มไม่มีเส้นกั้นระหว่างภาพยนตร์นอกกระแสกับภาพยนตร์ในกระแสหลัก โดยคุณพิชย จรัสบุญประชา 
(สัมภาษณ์, 2559) ได้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของภาพยนตร์นอกกระแสไว้ดังนี้  "ภำพยนตร์เรื่อง ฟรี
แลนซ์ ห้ำมป่วย ห้ำมพัก ห้ำมรักหมอ ถือได้ว่ำเป็นภำพยนตร์ที่กึ่งๆนอกกระแส และในกระแสหลัก เพรำะ
ผู้ก ำกับมีสไตล์กำรท ำหนังแบบหนังอินดี้ แต่อยู่ในค่ำยใหญ่อย่ำง GTH เท่ำนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือคนรับรู้ได้ว่ำ
ภำพยนตร์ในกระแสหลัก ก็สำมำรถมีรูปแบบในกำรเสนอแบบนี้ได้”  

อภิปรายผล 

 งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์” สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1.ขั้นตอนกระบวนการท างานในการผลิตภาพยนตร์นอกกระแส    



 300 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า เริ่มจากการเขียนบท แล้วจึงเริ่มหาเงินทุน ซึ่ง
ทุนส่วนจะได้มาจากเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ จึงจะเริ่มการผลิตภาพยนตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร์นอกกระแส ที่ได้กล่าวไว้ว่า ในส่วนของการผลิตภาพยนตร์นอกกระแส ส่วนใหญ่
จะเป็นการขอทุนเพ่ือมาผลิตภาพยนตร์ ซึ่งประเภทของทุน จะเป็นทุนให้เปล่า ซึ่งจะได้มาจากก าร
สนับสนุนจากองค์กรของรัฐหรือเทศกาลภาพยนตร์ในประเทศนั้น แล้วน าทุนมาพัฒนาบทภาพยนตร์จนถึง
กระบวนถ่ายท าภาพยนตร์ (โสฬม สุขุม, 2553) 

 2.กลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์นอกกระแส  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบกว่า กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มที่สนใจใน
ภาพยนตร์นอกกระแส กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส ที่
ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยของคุณพิมพลอย รัตนมาศ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง “นิสัยการเปิดรับสื่อ ความต้องการ
ข่าวสารและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์นอกกระแส” ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ชมภาพยนตร์นอกกระแสจะ
ประกอบอาชีพหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ช่วงวัยรุ่น หรือประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับสายงานภาพยนตร์ 

 3.เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ใช้เพ่ือสื่อสารไปยังผู้บริโภค 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบกว่า สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค เป็นสื่อที่
ใช้มากท่ีสุดเนื่องจาก ใช้เงินทุนที่ต่ าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งในสื่ออ่ืนๆอย่างสื่อโทรทัศน์ 
บิลบอร์ด มีการใช้งบที่สูง ซึ่งผู้ผลิตไม่มีงบประมาณขนาดนั้น  รวมถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ สมาร์ทโฟน ใน
การอัพเดทข่าวสารมากกว่าสื่ออ่ืนๆ เพราะตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจ าวัน
ของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ได้กล่าวไว้ว่า การใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้บริโภคที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีการติดต่อสื่อสาร 24 ชั่วโมงและมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ า  ผสม
กับการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) ที่เป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร ซึ่งเป็นการบอกต่อที่ดี
ที่สุด (เอ็มมานูเอล โรเซน, 2545) 

 4.จุดแข็งและเอกลักษณ์ของภาพยนตร์นอกกระแส  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบกว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ คือ ความ
แปลกใหม่ของเนื้อหาและคุณภาพของภาพยนตร์นอกกระแส รวมถึงเพราะมีการวางแผนในการท า
การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให้เกิดกระแสปากต่อปาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาพยนตร์ ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า ภาพยนตร์นอกกระแสเป็นภาพยนตร์ที่พยายามถ่ายทอดความคิดของตนเองไปสู่ผู้ชม โดยจะปฏิเสธ
รูปแบบภาพยนตร์ในกระแสหลัก (Robert Stam, 2000 อ้างถึงในอัญชลี ชัยวรพร, 2548) 



 
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2559 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (1 ก.ค. 2559)   301 

 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่กล่าวไว้ว่า บทบาทการสื่อสาร
แบบปากต่อปากที่ส าคัญคือการที่ท าให้ผู้ชมภาพยนตร์เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ หรือการท าให้
ภาพยนตร์เรื่องนั้นโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะ จนท าให้ผู้ชมภาพยนตร์พูดถึงต่อๆกันมากขึ้น (เอ็มมานูเอล โร
เซน, 2545) 

 5.วิธีการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแสผ่านสื่อออนไลน์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่อง จะเริ่มจากการสร้างเพจ
เฟซบุ๊ก แล้วจึงโพสต์ภาพเกี่ยวเบื้องหลังการถ่ายท าภาพยนตร์หรือการโพสต์ว่าได้เข้าฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์ต่างๆนั้น  จนไปถึงการโพสต์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆลงในเฟซบุ๊กเพจ  ในส่วน
ของคลิปวิดีโอเป็นวิดีโอที่อัพโหลดลงยูทูปแล้วน ามาแชร์ในเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งคลิปจะเป็นคลิปเบื้องหลังการ
ถ่ายท า เพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ หรือตัวอย่างภาพยนตร์ เมื่อผู้บริโภคชื่นชอบก็จะน าไปโพสต์ใน    เฟ
ซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งจะเพ่ิมระดับความน่าสนใจเรื่อยๆจนถึงในช่วงที่ภาพยนตร์อยู่ในรอบระหว่างฉายภาพยนตร์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม การแพร่กระจายเนื้อหาเกิดข้ึนได้รวดเร็ว (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 
2553) และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เอาไว้เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆโดยการโพสต์ภาพ หรือแชร์วิดีโอ 
แล้วน ามาแบ่งปันในเครือข่าย (iMarketing 10.0, 2554) รวมทั้งจุดเด่นของเฟซบุ๊ก คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
พูดคุยกันระหว่างเพจเฟซบุ๊กกับลูกเพจ จนไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น และเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ท าการตลาดแบบปากต่อปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553)     

 6.แนวโน้มทิศทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแส 

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นส่วนส าคัญในการใช้สื่อ เนื่องจากการท าการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ใช้เงินลงทุนในการโปรโมทที่ต่ า  ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตภาพยนตร์   

 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า การท า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถท าควบคู่กับเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ซึ่งการสร้างเพจเฟซบุ๊ก 
เพ่ือน ามาสนับสนุนในการท าการตลาดภาพยนตร์ สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ สามารถเชื่อมต่อถึงกัน
และกันได้ และจุดเด่นที่ส าคัญที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ สามารถสร้างโฆษณาที่มีต้นทุนต่ า ที่สามารถ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้กว้างขวาง และเมื่อเกิดกระแสการบอกต่อจนกลายเป็นกระแส ท าให้นักลงทุน
ต่างๆมองเห็นคุณค่าของการสร้างกระแสเพ่ือโน้มน้าวใจผู้บริโภค 

  

 



 302 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 7.แนวโน้มการเติบโตของภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทย  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูกันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
คุณภาพของภาพยนตร์ในกระแสหลังที่เริ่มด้อยคุณภาพมากขึ้น และในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์ที่เริ่ม
เทียบเท่ากับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ๆ เพราะอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ เช่นกล้อง ซอฟแวร์
โปรแกรมตัดต่อ มีราคาที่ถูก คนที่มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพได้  และต่อไป
จะเริ่มไม่มีเส้นกั้นระหว่างภาพยนตร์นอกกระแสกับภาพยนตร์ในกระแสหลัก 

 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาพยนตร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า นอกจากการจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส ตาม
สถาบันวัฒนธรรมและเทศกาลภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ยังมีผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ ได้แก่ สห
มงคลฟิล์ม (ได้แก่ House RCA) และเอเฟ็กซ์ (ได้แก่ ลิโด้1, ลิโด้2, และโรงภาพยนตร์สกาล่า) ก็ได้จัดฉาย
ภาพยนตร์นอกกระแสเป็นประจ าด้วยเช่นกัน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชมภาพยนตร์มากขึ้น และจาก
งานวิจัยของคุณประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอก
กระแส” ได้อธิบายไว้ว่า สามารถติดตามชมภาพยนตร์ได้ในรูปแบบของDVD และการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์เริ่มเปลี่ยนไป เพราะผู้ชมภาพยนตร์มีทางเลือกในการชมมากขึ้น   

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป 
(YouTube) ดังนั้นควรเพ่ิมเติมการศึกษาในกลุ่มของสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ได้แก่ อินสตาแกรม (Instagram) 
ทวิตเตอร ์(Twitter) หรือเว็ปไซด์ ได้แก่ เว็บไซต์พันทิป (Pantip) เพ่ือช่วยท าให้ได้ข้อมูลหลายๆด้าน 

 2.ในการศึกษาครั้งผู้วิจัยมุ่งศึกษาประเด็น เนื้อหาของผู้ส่งสารเป็นหลัก ดังนั้นผู้วิจัยอาจจะศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์สารในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการตลาด  
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