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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบการน าเสนอในคลิปวิดีโอที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจแบ่งปัน  ซึ่ง
ปัจจุบันมีคลิปวิดีโอจ านวนมากที่ท าขึ้นมาเพ่ือให้เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง  แต่กลับไม่ประสบ
ความส าเร็จในการเผยแพร่ต่อ  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการ
น าเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Viral Marketing ที่ประสบความส าเร็จและ
ล้มเหลวในด้านการแบ่งปัน  2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอใน
รูปแบบ Viral Marketing  โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) คลิป
วิดีโอจ านวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 5 เรื่อง และไม่
ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปันอีก 5 เรื่อง  นอกจากนี้ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน   

ผลการศึกษาพบว่า 1)  รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จในด้านการ
แบ่งปัน  ควรมีหลักเกณฑ์ Viral Marketing อย่างน้อย  3 ข้อ คือ  1.  Emotional : น าเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีอารมณ์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า สนุก ตื่นเต้นหรือประทับใจ เป็นต้น  
ซึ่งจะท าให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับคลิปวีดีโอ  2.  Unseen :  การน าเสนอในมุมมองที่แตกต่าง
ออกไปจะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความแปลกใหม่  อีกทั้ง ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ควรมีในการท า
คลิปวิดีโอ   3. Useful :  ให้ประโยชน์หรือให้แง่คิด จะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากแบ่งปัน  
เพราะแบ่งปันไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนที่ได้รับชม   2)  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน
คลิปวิดีโอ มี 3 ปัจจัยหลัก คือ ลักษณะเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ  ความชอบหรือความประทับใจ
หลังชมคลิปวิดีโอ  ความเหมาะสมในการแบ่งปัน  ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้มีผลต่อการแบ่งปันของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกันไป เนื่องจากมีทัศนคติที่แตกต่างกัน   3)  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ
เจนเนอเรชั่นวาย ส่วนใหญ่มีลักษณะความชอบ  ไม่ชอบ  และการเลือกแบ่งปันคลิปวีดีโอ ไม่
แตกต่างกัน   
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Abstract 

This research studies the presentation of video clips that influence the 
sharing decision. Recently, there have been many video clips developed for viral 
marketing. However, some are not successful in being shared. For this reason, the 
researcher conducted this research with two objectives, which are 1) To analysed 
the presentation patterns of marketing communication video clips in the form of 
viral marketing that were successful and unsuccessful in the sense of sharing. 2) 
To identify the factors contributing to the decision to share viral marketing video 
clips. This research was conducted with the method of content analysis in which 
10 video clips (five successful and five unsuccessful video clips) were analysed. 
The data collection method used in this research was in-depth interview with 12 
participants. 

The research findings indicate the followings : 

1. The presentation of video clips that were successful in sharing should 
include at least three elements as follows: 

1.1)   Emotional: presenting the story based on emotions such as 
sadness, fun, exciting, or inspiring. These emotions will make 
audience feel involved with the story.  

1.2)   Unseen: portraying different point of views causing the audience 
to feel surprised. The creativity should be high. 

1.3)   Useful: being beneficial or giving food for thought to the 
audience, which will increase the sharing opportunity because 
consumers will share to help others who watch the video clips.  

2. Factors influencing the video clips sharing are content, impression of the 
video clips after watching, and appropriateness of sharing that video clip. 
These three factors influence viewers differently due to differences in 
attitude.  
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3. Generation X and Y participants majorly do not have much difference in 
the level of like, unlike, and video sharing. 

Keyword :  Video Presentation Format, Viral Marketing, Generation X, Generation 
Y, Sharing 
 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับนักการตลาดยุคใหม่เนื่องจากผู้บริโภค
เปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และใช้เวลาต่อวันกับสื่อดังกล่าวสูงมาก การสร้างแบรนด์และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบการบอกต่อ จึงมีประสิทธิภาพมากกับการโฆษณา
ออนไลน์ในยุคสมัยนี้เพราะผู้บริโภคจะไม่รู้สึกว่าถูกยัดเหยียดในสินค้าหรือบริการจนเกินไป 
นักการตลาดจึงน าการสื่อสารการตลาดแพร่กระจายหรือ Viral  Marketing มาประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับธุรกิจ ซึ่งการตลาดแพร่กระจาย 
(Viral  Marketing) มีความน่าเชื่อถือและทรงพลังมากกว่าการโฆษณาแบบต่าง ๆ เพราะสินค้า
และบริการนั้น เป็นสิ่งที่บอกเล่าต่อ ๆ กันมาในกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลน์ จึงมีพลัง
และน้ าหนักความน่าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า และถือว่าเป็นการบอกต่อ
แบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ จากผู้บริโภคด้วยกันเอง 

Viral  Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีพลังและเป็นที่นิยม มีน้ าหนักความน่าเชื่อถือ 
มากกว่าโฆษณาแบบอ่ืน ๆ เพราะเป็นการส่งต่อสารจากผู้บริโภคไปสู่ผู้บริโภคด้วยกันเอง และเป็น 
การตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ า แต่ได้การรับรู้ที่แพร่กระจาย Viral  Marketing เปรียบเสมือนดาบสองคม 
มีทั้งด้านบวกและด้านลบ เพราะการแพร่กระจายข้อมูลออกไป ผู้บริโภคเป็นคนแปลสารที่ผู้ผลิต
ต้องการสื่อสาร ถ้าผู้บริโภครับรู้สารในด้านบวกจะเกิดผลตอบรับที่ดีและส่งต่อข้อมูลไปในด้านบวก 
แต่หากผู้บริโภครับรู้สารในด้านลบจะเกิดผลเสียหายต่อตราสินค้าหรือธุรกิจ 

ดังนั้นความตั้งใจของการศึกษางานนี้ คือ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คลิปวิดีโอในรูปแบบ Viral 
Marketing ที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน พร้อมทั้งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
ต่างประเทศและความแตกต่างของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย จึงเป็นที่มา
ของเกิดการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจแบ่งปันซึ่งงานวิจัยนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหรือ
งานโฆษณาให้เกิดเป็นกระแสการส่งต่อซึ่งผลวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท ากลยุทธ์
การตลาดแพร่กระจาย (Viral Marketing) และผู้ผลิตเนื้อหา (Viral Content) ได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาด  ในรูปแบบ  
Viral Marketing  ที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอในรูปแบบ  Viral Marketing  

ปัญหาน าวิจัย 

1. รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ Viral Marketing  ที่
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน  มีหลักเกณฑ์ Viral 
Marketing  เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

2.    ปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอของผู้บริโภคในรูปแบบ Viral 
Marketing 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
แบ่งปัน เป็นการวิจัยที่ศึกษาถึงการแบ่งปันคลิปวิดีโอ โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)ด้วยการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา (Content Analysis)  และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์  รูปแบบที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการแบ่งปันและปัจจัยที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากคลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 
จ านวนทั้งหมด  10  เรื่อง คือ 1. ไทยประกันชีวิต : Unsung Hero  2. Dtac : The Power of 
Love  3. Wacoal : Mood Boost-Up Bra  4. BKK 1st Time : ฝรั่งโดนคนไทยด่าครั้งแรก  5. 
Burger King : ปลุกอารมณ์เผ็ดร้อนในตัวคุณ  6.  Bar B Q Plaza : ปีใหม่ในมุมที่คุณอาจนึกไม่ถึง  
7. KFC : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหูหนวก 1 วัน  8. Giffarine : Diet Series  9.  Think 1 Minute 
: 1 นาที 67 ล้านความคิด  10. Oriental Princess : Girl Go Green  ซึ่งการคัดเลือกคลิปวิดีโอ
ทั้ง 10 เรื่องจากเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) โดยเลือกดูวิดีโอที่ได้รับความนิยมและ Account ที่อัพ
โหลดคลิปวิดีโอนั้นต้องเป็น Account ผลิตภัณฑ์  ตราสินค้าหรือธุรกิจ  ซึ่งคลิปวิดีโอที่มียอดชมสูง
กว่า 2,500,000 view  จะน ามาวิเคราะห์เป็นคลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน
และยอดชมที่ต่ ากว่า 100,000 view  จะวิเคราะห์เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ประสบความส าเร็จในด้าน
การแบ่งปัน  การสัมภาษณ์เชิงลึก  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่อายุ  19 - 51 ปี แบ่งเป็น 2 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  ที่อายุ  34 – 51  ปี  และ กลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชั่นวาย  ที่อายุ  19 –33 ปี  จ านวนทั้งหมด  12 คน  คละทั้งเพศชายและเพศหญิง  เพราะ
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กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น เป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อและมีความต้องการสูง  อีกทั้งยังเป็นกลุ่ม
ขนาดใหญ่ของสังคมและเป็นเจนเนอเรชั่นที่อยู่ในวัยท างานตอนต้นและตอนปลาย 

การวิเคราะห์คลิปวีดีโอจะใช้หลักเกณฑ์ Viral Marketing ที่มีนักวิชาการน าเสนอไว้และ
หลักฐานผลการวิจัย  ดังสรุปได้ต่อไปนี้  

1. Attractive: หัวข้อต้องน่าสนใจ  คือ  ชื่อเรื่อง พาดหัว หรือ Title เป็นสิ่งดึงดูด
ผู้ชมให้เข้าหาวิดีโอ  ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่วิดีโอนั้นจะถูกแบ่งปันหรือส่งต่อ รวมถึง
ระยะเวลาของตัววิดีโอ ที่ไม่ควรจะยาวเกินไป เพราะจะท าให้ผู้ชมเกินความเบื่อ
หน่ายและเลิกดูเสียก่อน อีกทั้งการมีรูปตัวอย่างที่น่าสนใจ จะท าให้ผู้ชมเกิดความ
สนใจจนต้องคลิ๊กรับชมคลิปวิดีโอนั้น  

2. Emotional :เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก คือ  วิดีโอที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม ไม่ว่า
จะเป็น เศร้า ตลก สนุก ประทับใจ ตื่นเต้น ซึ้งกินใจ โกรธ เซ็กซี่ หรือ เรื่องน่าอับ
อาย เป็นต้น ที่ให้ความรู้สึกทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยผู้ชมอาจมีประสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ จึงท าให้มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่ได้พบเห็น และท าให้แนวโน้ม
การแบ่งปันที่สูง  

3. Unseen: มีลักษณะที่แตกต่าง  คือ  การคิดและการสื่อสารที่นอกกรอบ แตกต่าง
จากสิ่งที่เคยมีมาก่อน อาจจะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อหลักหรือวิดีโอที่
ท าข้ึนมาเพ่ือน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ  จะท าให้ผู้ชมสนใจในความแปลก
ใหม่และเกิดการแบ่งปันให้ผู้อ่ืนในเครือข่ายได้รับชม 

4. Controversial: มีความขัดแย้ง คือ  วิดีโอที่เป็นประเด็นถกเถียง เป็นกระแส Talk 
of The Town ซึ่งอาจจะเป็นวิดีโอที่มีความรุนแรง มีภาพที่วาบหวิว ท าให้ผู้ชม
ต่างมีความคิดเห็นต่างกันในแต่ละมุมมองจนเกินเป็นที่สนใจและเกิดการแบ่งปัน 
เป็นกระแสการบอกต่อได้ในที่สุด 

5. Useful: ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด  คือ ลักษณะวิดีโอที่ให้ประโยชน์ อาจจะในด้านให้
ความรู้  ให้แง่คิดการใช้ชีวิต หรือ ท าให้คนหยุดคิดทบทวน ไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ  
เช่น ค าคม ค าสอน ข้อคิด เป็นต้น 

6. Convenient: ง่ายต่อการแบ่งปันและไม่จ ากัดการเข้าชม  คือ สามารถส่งต่อ
แบ่งปันได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และต้องไม่จ ากัดการเข้าชม เพราะการจ ากัด
การเข้าชมจะท าให้การบอกต่อมีประสิทธิภาพลดลง 

7. Un-Advertising: ดูไม่เหมือนการโฆษณา  คือ วิดีโอที่ไม่เน้นขายของจนเกินไป 
เพราะผู้ชมจะเกิดความรู้สึกอคติไม่อยากแบ่งปัน เพราะเหมือนเป็นการไปโฆษณา
สินค้านั่น หรือ วิดีโอที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบที่จงใจให้เหมือนว่าไม่ใช่โฆษณา เช่น 
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คลิปวิดีโอต่างๆ ที่ท าเหมือนแอบถ่าย แต่สุดท้ายมาเฉลยว่า เป็นการโฆษณาสินค้า
ชนิดหนึ่งๆ  

8. Unique: มีความเป็นเอกลักษณ์  คือ  มีลักษณะเฉพาะของตราสินค้า อาจจะเป็น
เรื่องสี Mood and Tone หรือรวมไปถึงนักแสดงที่เป็นคาแรกเตอร์ของสินค้านั้น 
ๆ ซึ่งตัวนักแสดงมีส่วนที่จะท าให้เกิดการแบ่งปันวิดีโอนั้นได้ 

9. Sufficiently Promoted:  ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ คือคลิปวิดีโอที่คิดเนื้อ
เรื่อง รูปแบบการน าเสนอต่างๆ มาอย่างดีแล้ว ต้องได้รับการโปรโมทส่งเสริมให้
ผู้คนในเครือข่ายได้เห็นอย่างเพียงพอ ท าให้ไวรัลวิดีโอถูกเผยแพร่ในวงกว้าง และ
ตัวต้นสื่อต้องปล่อยวิดีโอให้หลากหลายช่องทา 

10. Effectively Executed: ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงานใน
การผลิตต้องเป็นไปอย่างถูกวิธี ทั้งการควบคุมคุณภาพในด้านการผลิต  นักแสดง 
รวมทั้งงบประมาณต้องเพียงพอต่อการถ่ายท า เพ่ือท าให้ไอเดียที่สร้างสรรค์นั้น
ได้รับการเผยแพร่ 

ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์เนื้อหาจากคลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จ ในด้านการแบ่งปัน  

คลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จควรมีหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง  อย่างน้อย 5 ข้อ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า คลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จทั้ง 5 เรื่อง  มีอย่างน้อย 5-8 ข้อ และข้อ
ที่คลิปวิดีโอควรมี คือ  Emotional : การน าเสนอเก่ียวกับอารมณ์  ความรู้สึก  ซึ่งมีในคลิปวิดีโอที่
ประสบความส าเร็จทั้ง 5 เรื่อง และอีกข้อที่ควรมีคือ  Useful : การให้ประโยชน์ ให้แง่คิด เพราะ
เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากแบ่งปันออกไปเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ที่มารับชม  เช่น  คลิปวิดีโอของไทยประกัน
ชีวิต  ที่มีการให้แง่คิด มุมมองการใช้ชีวิต  ซึ่งถ้าคลิปวิดีโอไหนไม่ได้ให้ประโยชน์  คลิปวิดีโอนั้น
ควรมีลักษณะที่แตกต่าง (Unseen)  เพ่ือเป็นจุดขายหรือดึงดูดความสนใจของผู้ชม  เช่น  คลิป
วีดีโอของ Bangkok 1st Time  ที่ไม่ได้น าเสนอในมุมให้แง่คิดหรือประโยชน์  แต่ด้วยการน าเสนอ
ที่มีความแตกต่างและยังไม่มีคนเคยท ามาก่อน  ท าให้คลิปวิดีโอเรื่องนี้ได้รับการแบ่งปันเป็นอย่าง
มาก  อีกข้อที่ท าให้คลิปวิ ดี โอประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน คือ  Sufficiently  
Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ  การโปรโมทที่เพียงพอจะท าให้คลิปวิดีโอออกไปสู่
สายตาผู้บริโภคได้ในจ านวนมากและท าให้คลิปวิดีโอเกิดการแบ่งปันจากกลุ่มผู้ชมจนเกิดเป็น
กระแสไวรัลมาร์เก็ตติ้ง 

ดังนั้นการจะท าให้คลิปวิดีโอประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน  เนื้อเรื่องและวิธีการ
น าเสนอควรมีอย่างน้อย 3-4 หลักเกณฑ์ของการท าไวรัลมาร์เก็ตติ้ง  ซึ่งหลักเกณฑ์ส าคัญที่ควรมี 
คือ  Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก,  Unseen : มีลักษณะที่แตกต่าง,  Useful : ให้
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ประโยชน์หรือให้แง่คิด,  Sufficiently  Promoted : ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ  ในหนึ่งคลิป
วิดีโอควรจะมีหลักเกณฑ์ส าคัญที่กล่าวมา   เพ่ือให้คลิปวิดีโอที่ท าออกมาเกิดเป็นกระแสไวรัลมาร์
เก็ตติ้งและประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 

สรุปผลการวิเคราะห์คลิปวิดีโอ 

คลิปวิดีโอ จุดเด่น จุดด้อย 

Wacoal : Mood  
Boost Up Bra 

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 
2. Emotional : น าเสนออารมณ์ท่ีเซ็กซี่  

ตลกและประหลาดใจ 
3. Unseen : น าเสนอแตกต่างจาก

โฆษณาชุดชั้นในยี่ห้ออ่ืน 
4. Convenient : อัพโหลดผ่าน 

YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 
5. Sufficiently Promoted : ผู้บริโภค

ส่งต่อคลิปวีดีโออย่างแพร่หลาย 
6. Effective Executed : การถ่ายท ามี

คุณภาพ มีการแต่งเพลงขึ้นใหม่ 

1. Useful : การน าเสนอไม่มีประโยชน์
หรือแง่คิด 

2. Un - Advertising :  เน้นขายสินค้า
มากไป 

3. Controversial : การน าเสนอไม่มี
ประเด็นให้เกิดการถกเถียง 

4. Unique : ไม่มีเอกลักษณ์ที่ท าให้รับรู้
ว่าเป็นโฆษณาของตราสินค้าใด 

ไทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero 
 

1. Emotional : น าเสนออารมณ์ท่ีซึ้งกิน
ใจ    

2. Useful : ให้แง่คิดในการใช้ชีวิต 
3. Convenient : อัพโหลดผ่าน 

YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 
 

4. Unseen : การเล่าเรื่องน่าสนใจและ
แตกต่างจากโฆษณาท่ีเคยมีมา 

5. Un-Advertising : เรื่องราวที่น าเสนอ
ไม่เหมือนโฆษณา 

6.  Unique : โฆษณามีความเป็น
เอกลักษณ์ของไทยประกันชีวิต 

7. Sufficiently Promoted : เผยแพร่
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

8. Effective Executed : การถ่ายท ามี

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องไม่น่าสนใจ 
2. Controversial : เป็นการน าเสนอใน

ด้านบวก  จึงไม่มีประเด็นถกเถียง 
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คลิปวิดีโอ จุดเด่น จุดด้อย 

คุณภาพ 
BKK 1st Time 1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 

2. Emotional : น าเสนออารมณ์ตลก 
ขบขัน 

3. Unseen : น าเสนอในลักษณะที่
แตกต่าง   

4. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

5. Un-Advertising : การน าเสนอใน
รูปแบบการสัมภาษณ์ ไม่เหมือนการ
โฆษณา 

6. Unique  : มีตัวละครเป็นคาแรกเตอร์
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 

7. Effective Executed : การถ่ายท ามี
คุณภาพ 

1. Useful : ไม่ได้ให้ประโยชน์หรือแง่คิด 
2. Controversial : การน าเสนอไม่มี

ประเด็น 
ให้เกิดการถกเถียง 

3. Sufficiently  Promoted : ไม่ท าการ
โปร โมทท่ีเพียงพอ 

Dtac : The 
Power of Love  

1. Emotional : น าเสนออารมณ์
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 

2. Unseen : ตอกย้ าความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

3. Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเอาใจ
ใส่ดูแลคนในครอบครัว 

4. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

5. Sufficiently Promoted :  เผยแพร่
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

6. Effective Executed : การถ่ายท ามี
คุณภาพ 

1. Un - Advertising : น าเสนอถึงตรา
สินค้ามากเกินไป 

2. Attractive : ชื่อเรื่องยังตั้งไม่น่าสนใจ 
3.  Controversial : การน าเสนอไม่มี

ประเด็นให้เกิดการถกเถียง 
4. Unique : ไม่มีเอกลักษณ์ที่ท าให้รับรู้

ว่าเป็นโฆษณาของตราสินค้าใด 

Burger King : ครู
ฟิวส์ขาดปาบีบี
แหลกคาห้อง 

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 
2. Emotional : น าเสนออารมณ์ท่ี

รุนแรง 

1. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรือแง่คิด 
2. Unseen :  เป็นการน าเสนอที่มีความ

รุนแรง มีมาในไวรัลปัจจุบัน 
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คลิปวิดีโอ จุดเด่น จุดด้อย 

3. Controversial : มีประเด็นของ
อาจารย์และนักศึกษาท าให้เกิดการ
ถกเถียงในสังคม 

4. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

5. Un-Advertising : เป็นการจัดฉากให้
ดูสมจริง 

6. Effectively Executed : คิดคอนเซ็ป
ก่อนถ่ายท าและท าได้สมจริง 

7. Sufficiently  Promoted :  ผู้บริโภค
ส่งต่อคลิปวีดีโออย่างแพร่หลาย 

3. Unique : ไม่ได้สื่อถึงตราสินค้า หรือ
ความเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า 

1 นาที = 67 ล้าน
ความคิด 

1. Emotional : น าเสนอให้คนเกิดความ
รักชาติ รักประเทศ 

2. Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับสังคมไทย
และประเทศชาติ 

3.    Un-Advertising : เป็นการ
สัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่นและถามความ
คิดเห็น 

1. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 
 

2. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องไม่น่าสนใจ 
3. Sufficiently  Promoted : ไม่ได้รับ

การ  โปรโมทอย่างเพียงพอ 
4. Unseen : การน าเสนอไม่ความ

แตกต่าง 
4. Controversial : การน าเสนอไม่มี

ประเด็น ให้เกิดการถกเถียง 
5. Unique : ยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ท าให้คน

ดูรู้ว่าสื่อถึงตราสินค้าใด 
6.  Effectively  Executed : การล าดับ

เรื่อง การตัดต่อยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 

KFC :  จะเกิด
อะไรขึ้นถ้าคุณหู
หนวก 1 วัน 

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 
2. Useful : ให้ประโยชน์แก่ผู้พิการได้มี

อาชีพ 
3. Convenient : อัพโหลดผ่าน 

YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

1. Sufficiently  Promoted : ไม่ได้รับ
การ  โปรโมทอย่างเพียงพอ 

2. Emotional : ไม่สร้างอารมณ์ให้ผู้ชม
รู้สึกร่วมตามได้ 

3. Unseen : การเล่าเรื่องยังไม่มีจุดที่
แตกต่าง และไม่มีจุดน่าสนใจ 

4. Controversial : การน าเสนอไม่มี
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คลิปวิดีโอ จุดเด่น จุดด้อย 

ประเด็น ให้เกิดการถกเถียง 
5. Un - Advertising :  แฝงตราสินค้า

เกินไป 
6. Unique : ยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ท าให้คน

ดูรู้ว่าสื่อถึงตราสินค้าใด 
7. Effectively  Executed : การด าเนิน

เรื่องยืดเยื่อ ไม่กระชับ ไม่น่าสนใจ 
Oriental 
Princess : ชื่อ
ผู้หญิงมีอะไรซ่อน
อยู่ 
 

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 
2. Unseen : การน าเสนอโดยใช้เพลง

เล่าเรื่อง 
3. Un-Advertising : เหมือนเป็น MV 

ประกอบเพลง 
4. Convenient : อัพโหลดผ่าน 

YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

1. Sufficiently  Promoted : ไม่ได้รับ
การ  โปรโมทอย่างเพียงพอ 

2. Emotional : การการน าเสนอไม่ชวน
เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

3. Controversial : การน าเสนอไม่มี
ประเด็น ให้เกิดการถกเถียง 

4. Unique : ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ดู
แล้วรู้ว่าเกี่ยวกับตราสินค้าใด 

5. Useful : ไม่ได้ให้แง่คิดหรือประโยชน์ 
6. Effectively Executed : เพลงที่ใช้ใน

การเล่าเรื่องฟังยาก 

Bar B Q : ปีใหม่
ในมุมที่คุณอาจนึก
ไม่ถึง 

1. Emotional : น าเสนออารมณ์ซึ้งกิน
ใจและประทับใจ 

2. Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับการ
เสียสละของคนในอาชีพต่างๆ 

3. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซ่ึง 

4. งานต่อการแบ่งปัน 
Effectively  Executed : การถ่ายท า
มีคุณภาพ 

1. Attractive : ระยะเวลาในการรับชม
นาน 

2. Un - Advertising :  เน้นขาย
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าเกินไป 

3. Unseen : การน าเสนอไม่มีลักษณะที่
แตกต่างจากคลิปวีดีโออ่ืน 

4.  Sufficiently  Promoted  : ไม่ได้ท า
การ  โปรโมทคลิปวีดีโออย่างเพียงพอ 

5. Controversial : การน าเสนอไม่มี
ประเด็น ให้เกิดการถกเถียง 

6. Unique : ไม่สามารถท าให้ผู้ชมรับรู้ได้
ว่าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตราสินค้าใด 

Giffarine : Diet 1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจ 1. Emotional : การน าเสนอไม่สร้างให้
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คลิปวิดีโอ จุดเด่น จุดด้อย 

Series  2. Convenient : อัพโหลดผ่าน 
YouTube ซึ่งงานต่อการแบ่งปัน 

ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมด้วย 
2. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรือแง่คิด 
3. Controversial : การน าเสนอไม่มี

ประเด็น ให้เกิดการถกเถียง 
4. Sufficiently  Promoted : ไม่ได้ท า

การ  โปรโมทคลิปวีดีโออย่างเพียงพอ 
5. Unseen : เนื้อหาการเล่าเรื่องไม่มีจุด

น่าสนใจหรือแตกต่าง 
6. Un - Advertising :  โฆษณาขาย

สินค้ามากเกินไป 
7. Unique : ไมม่ีเอกลักษณ์ที่ท าให้ผู้ชม

จ าได้ว่าเป็นของตราสินค้าใด 
8. Effectively  Executed : การเล่า

เรื่องไม่ได้บอกว่ามีตอนต่อไปให้รับชม 

ส่วนที่ 2   การสัมภาษณ์เชิงลึก  สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอ
เรชั่นวาย  
  การสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นชอบแบ่งปันคลิป
วิดีโอ คือ  1.อยากให้ผู้อื่นได้รับชมและชอบในสิ่งที่แบ่งปัน  2. อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข ความสนุก
และหัวเราะไปกับคลิปวิดีโอที่แบ่งปัน  3.  อยากให้ผู้อ่ืนได้ฉุกคิดในแง่มุมต่างๆ จากคลิปวิดีโอที่  
4. อยากให้ผู้อ่ืนได้ดู ได้เห็น เพราะเชื่อว่าบางคลิปวิดีโอที่ดีๆ   หลายคนยังไม่เคยดู   5.  อยากให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึงประโยชน์หรือข้อมูลต่างๆ ที่แบ่งปัน  6.  อยากสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง  การ
แบ่งปันอะไรจะท าให้ผู้อ่ืนมองตัวเราได้หลายแง่มุม  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น ให้เหตุผล
คล้ายๆ กัน แต่แตกต่างกันตรงที่ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ แบ่งปันวีดีโอเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเอง เลือกให้ผู้อ่ืนรับรู้เฉพาะในด้านที่ตนเองต้องการให้รู้  และกลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชั่นวาย  แบ่งปันคลิปวิดีโอเพ่ือให้แง่คิด ให้คนที่ได้ดูนั้นฉุกคิดตามที่คลิปวิดีโ อน าเสนอ 
อาจจะเพ่ือสังคม เพ่ือครอบครัวหรือเพ่ือตนเอง 
  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  เลือกแบ่งปันข้อมูลจาก  Facebook Fanpage  
และเพ่ือน เพราะข้อมูลจาก Facebook Fanpage ที่ไปกดติดตาม  จะเป็นข้อมูลที่ตนเองสนใจ 
ดังนั้นเวลา Fanpage แบ่งปันอะไร  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จะมีการแบ่งปันต่อที่
สูง  ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย  เลือกแบ่งปันข้อมูลจากเพ่ือน เพราะกลุ่มคนรุ่นเดียวกันมี
ลักษณะนิสัย ความชอบคล้าย ๆ กัน  จึงรู้สึกว่าการแบ่งปันข้อมูลต่อจากเพ่ือน  จะมีความ
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ใกล้เคียงเกี่ยวกับความชอบของตนเองมากกว่าการหาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนและระหว่างคลิปวีดีโอที่
ถูกแบ่งปันมาจากตราสินค้ากับเพ่ือน  กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นเลือกที่จะแบ่งปันคลิปวิดีโอ
ต่อจากเพ่ือนมากกว่า  เพราะเพ่ือนมีความชอบคล้ายๆ กัน และคลิปวีดีโอที่เพ่ือนแบ่งปัน คน
ทั่วไปน่าจะยังไม่เคยดูเท่าคลิปวิดีโอที่ตราสินค้าแบ่งปัน  อีกทั้งการแบ่งปันคลิปวิดีโอต่อจากเพ่ือน
เป็นการบอกแหล่งที่มาว่าดูคลิปวิดีโอนี้มาจากใคร   
  ประเภทคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  อยากแบ่งปันเป็นพิเศษมี
ความหลากหลายแตกต่างกันไป คือ  คลิปวิดีโอประเภทซึ้งกินใจที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่ลูก, ประเภทตลก เพราะท าให้หัวเราะ คลายเครียด, ประเภทให้แง่คิด ให้ผู้อ่ืนฉุกคิด,  ประเภท
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,  ประเภทดูแล้วน่ารัก เช่น คลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารัก,  ประเภทสร้าง
ความประทับใจ ดูแล้วรู้สึกดี  และคลิปวิดีโอที่ไม่อยากแบ่งปัน คือ ประเภทรุนแรง ต่อยตี หรือ
ตกใจกลัว  เพราะเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสม ดูแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน อีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน    ส่วนคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย  อยากแบ่งปันเป็น
พิเศษ  คือ  คลิปประเภทให้ก าลังใจ ให้แง่คิดในเชิงบวก  เพราะให้พลังในการด าเนินชีวิต มีก าลังมี
แรงใจ  และคลิปวิดีโอที่ไม่อยากแบ่งปันคือ  ประเภทตีกันหรือสร้างความรุนแรง เพราะดูแล้วหดหู่
ใจ ดูแล้วน่าสมเพชกับสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งไม่แตกต่างจากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
  แรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง  2  เจนเนอเรชั่นแบ่งปันคลิปวิดีโอ คือ เนื้อ
เรื่อง เนื้อหาของคลิปวิดีโอ  เพราะคลิปวิดีโอที่เนื้อเรื่องดี ย่อมน่าสนใจ น่าติดตาม ยิ่งเนื้อเรื่องที่มี
จุดให้ลุ้นหรือตื่นเต้น จะท าให้ไม่รู้สึกเบื่อ และท าให้อยากแบ่งปันให้ผู้อ่ืน  อีกทั้งเนื้อเรื่องต้องสั้น 
กระชับ ไม่ยืดเยื้อและไม่ยาวจนเกินไป  นอกจากเนื้อเรื่องแล้ว สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างสนใจคือ คุณภาพ
ของการถ่ายท าและรูปภาพตัวอย่างของคลิปวิดีโอ 
  เวลาในการด าเนินเรื่องไม่มีผลต่อการรับชมและแบ่งปันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง  2  
เจนเนอเรชั่น  ถ้าเนื้อหาและการน าเสนอของคลิปวิดีโอมีความน่าสนใจ และเป็นประเภทคลิป
วิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างชอบเป็นการส่วนตัว  ถึงแม้คลิปวิดีโอจะมีระยะเวลาเกิน 5 นาทีก็รับชม  แต่
ถ้าเกิน  2-3  นาที  กลุ่มตัวอย่างบางคนรู้สึกว่านานเกินไปที่จะแบ่งปันให้คนอ่ืน ถึงแม้เนื้อหาจะ
น่าสนใจมากก็ตาม  เพราะคิดว่าความยาวของคลิปวิดีโอจะรบกวนผู้อ่ืนและด้วยความยาวที่
ยาวนานจะท าให้ผู้อ่ืนไม่กดดูคลิปวิดีโอนี้ 
  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์รู้สึกว่าตนเองโดนหลอกหลังชมคลิปวิดีโอที่เฉลย
ตอนท้ายว่าจงใจขายสินค้า  เพราะรู้สึกว่าการท าแบบนี้เล่นกับความรู้สึกของผู้บริโภคและจะไม่
สนใจในตราสินค้านั้นอีก   ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย รู้ว่าคลิปวิดีโอสมัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ขายสินค้าอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าท าออกมาในแง่บวกหรือแง่ลบ  ถ้าท าออกมาขายสินค้าแล้วภาพรวมของ
หนังโฆษณาเป็นแง่บวกก็รู้สึกดีและอยากแบ่งปัน แต่ถ้าท าออกในแง่ลบจะไม่ชอบในตราสินค้านั้น 
และถ้าไม่จ าเป็นจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านั้น 
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สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ค าถาม Generation X Generation Y 
คลิปวิดีโอ10 เรื่องท่ีชอบ
มากที่สุดและอยากแบ่งปัน 
เพราะเหตุใด 

คลิปวิดีโอของ ไทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero และ 1 นาที = 67 ล้าน
ความคิด  เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ
สังคมไทย  อยากแบ่งปันให้คนในสังคม
ได้รับรู้ และช่วยกันท าให้สังคมดีข้ึน 

คลิปวิดีโอของ ไทยประกันชีวิต : 
Unsung Hero เพราะการ
น าเสนอท่ีสื่อถึงการช่วยเหลือคน
ในสังคม และอยากแบ่งปันให้คน
ในสังคมได้ดู ให้คิดตาม 

คลิปวิดีโอ 10 เรื่อง ที่ไม่
ชอบ เพราะเหตุใด 

คลิปวิดีโอของ Burger King เพราะการ
น าเสนอท่ีดูรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของอาจารย์และนักศึกษา 

คลิปวิดีโอของ Oriental 
Princess  
เพราะเนื้อหาและการน าเสนอไม่
น่าสนใจและยังดูไม่รู้เรื่อง 

เหตุผลที่แบ่งปัน 1. สร้างภาพลักษณ์ของตนเอง การ
แบ่งปันอะไรออกไป จะท าให้คนอ่ืน
มองในลักษณะหรือประเภทที่แบ่งปัน 
2. ชอบเป็นการส่วนตัวและรู้สึกว่าคลิป
วีดีโอนั้นมีความน่าสนใจ3. อยากให้คน
อ่ืนได้เห็นและมีความสุขไปกับสิ่งที่
แบ่งปันและยังเป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน   

1. อยากให้คนอ่ืนได้สนุก ได้
หัวเราะ ได้ดูและชอบไปกับคลิป
ที่แบ่งปัน  
2.  อยากให้คนอ่ืนได้ฉุกคิด ได้
ประโยชน์จากคลิปที่แบ่งปัน   

 

เลือกแบ่งปันคลิปวิดีโอจาก
แหล่งข้อมูลใดและเพราะ
เหตุใด 

จาก Facebook Fanpage เพราะ
Fanpage จะโพสถ์คลิปวิดีโอที่ตัวเรา
นั้นมีความสนใจ 

จากเพ่ือน เพราะเพ่ือนมีความ 
ชอบในสิ่งที่สนใจคล้ายๆ กัน 

ประเภทคลิปวิดีโอที่อยาก
แบ่งปันเป็นพิเศษ และ
เพราะเหตุใด 

ประเภทให้แง่คิด เพราะอยากให้คนอ่ืน
ได้ฉุกคิดถึงสิ่งต่างๆ ไม่เพ่ือตนเองก็คน
รอบข้าง 

ประเภทให้ก าลังใจ ให้แง่คิดใน
เชิงบวก เพราะคนอ่ืนจะได้มีพลัง
ในการด าเนินชีวิต มีก าลังใจ 

คลิปวิดีโอประเภทใดที่ไม่
ชอบและไม่แบ่งปัน เพราะ
เหตุใด 

ประเภทรุนแรง ต่อยตีหรือท าให้ตกใจ
กลัว  เพราะเป็นคลิปที่ไม่เหมาะสม ดู
แล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ประเภทตีกันหรือใช้ความรุนแรง  
เพราะดูแล้วหดหู่ใจ น่าสมเพช 

อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจใน
คลิปวีดีโอ เพราะเหตุใด 

การเล่าเรื่อง  คือ เนื้อเรื่องต้องสั้น 
กระชับ ไม่ยืดเยื่อ ไม่ยาวจนเกินไปและ
ต้องเข้าใจง่าย 

เนื้อเรื่องและการด าเนินเรื่อง  
เพราะคลิปวิดีโอที่มีเนื้อเรื่องดี 
ย่อมมีความน่าสนใจ และการ
ด าเนินเรื่องที่ท าให้อารมณ์ผู้ชม



 
14 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

ค าถาม Generation X Generation Y 

ขึ้นลง จะมีความน่าตื่นเต้น 
เวลามีผลต่อการรับชม
หรือไม่ 

ไม่มีผลต่อการรับชม  ถ้าดูคลิปนั้นแล้ว
ชอบ หรือคลิปวีดีโอมีการน าเสนอที่
น่าสนใจ 

ไม่มีผลต่อการรับชม ถ้าคลิปวิดีโอ
นั้นเป็นประเภทที่สนใจ 

รู้สึกอย่างไรถ้าดูคลิปวิดีโอที่
เฉลยที่หลังว่าท าออกมาเพ่ือ
โฆษณา 

รู้สึกเฉยๆ ถ้าคลิปวิดีโอนั้นท าออกมาใน
เชิงบวก แต่ถ้าท าออกมาในเชิงลบจะไม่
สนใจและไม่แบ่งปัน 

ไม่รู้สึกอะไร เพราะเข้าใจอยู่แล้ว
ว่าคลิปวิดีโอที่ท าขึ้นมาทุกวันนี้ 
เพ่ือการโฆษณาขายสินค้า 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษามีประเด็นน ามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
1. รูปแบบการน าเสนอคลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบ

ความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 
คลิปวิดีโอที่ประสบความส าเร็จทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ คือ 1. ไทยประกันชีวิต : Unsung 

Hero  2. Dtac : The Power of Love  3. Wacoal : Mood Boost-Up Bra  4. BKK 1st 
Time : ฝรั่งโดนคนไทยด่าครั้งแรก  5. Burger King : ปลุกอารมณ์เผ็ดร้อนในตัวคุณ   ใช้เทคนิค
โดยใช้ Emotional คือสร้างคลิปวิดีโอที่มีเรื่องราวสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเทคนิค 
Emotional เป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม ให้มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่ตราสินค้าต้องการ
สื่อสารและเมื่อผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ จะท าให้ผู้ชมเกิดการแบ่งปันและอยากส่งต่อให้แก่ผู้อ่ืน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Elsamari Botha and Mignin Reyneke (2013) พบว่า  ผู้ชมใช้
อารมณ์เป็นตัวตัดสินในการแบ่งปัน ถ้าผู้ชมมีอารมณ์เชื่อมโยงกับเนื้อหาของวิดีโอ  โอกาสแบ่งปัน
วิดีโอจะสูง แต่ถ้าไม่มีอารมณ์ร่วมหรือความรู้สึกเชื่อมโยงกับวิดีโอ โอกาสแบ่งปันจะต่ า  นอกจาก
การน าเสนอในด้านอารมณ์ยังมีเทคนิคในด้าน  การน าเสนอที่แตกต่าง  (Unseen) คือ การคิดเนื้อ
เรื่องให้นอกกรอบแตกต่างจากคลิปวิดีโออ่ืนๆ  และการน าเสนอคลิปวิดีโอในรูปแบบให้แง่คิดให้
ประโยชน์ (Useful)  ก็เป็นอีกเทคนิคที่คลิปวิดีโอควรมี เพราะการที่ผู้บริโภคแบ่งปันไป พวกเขา
ต้องการให้คนอ่ืนได้รับถึงประโยชน์หรือแง่คิด  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  มาริสา  ธีรตยาคี
นันท์  (2555) ที่พบว่า  เนื้อหาที่บอกประโยชน์การใช้งาน มักเป็นไปในด้านบวกสอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรมและไม่ยัดเยียดขายสินค้าจนเกินไป  และนอกจากเทคนิคการน าเสนอใน
รูปแบบต่างๆ คลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่องท่ีประสบความส าเร็จยังมีชื่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจและความยาว
ของแต่ละคลิปวิดีโอ ไม่นานจนเกินไปใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีต่อการรับชม  อีกทั้งมีการโป
รโมทที่เพียงพอและมีการส่งต่ออย่างแพร่หลาย  ท าให้คลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่องนี้ประสบความส าเร็จ
และมียอดชมเกิน สองล้าน มีคนพูดถึงและส่งต่อกันในวงกว้าง 



 
15 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558) 

 

คลิปวิดีโอที่ไม่ประสบความส าเร็จในด้านการแบ่งปัน 5 เรื่อง ได้แก่  1.  Bar B Q Plaza : 
ปีใหม่ในมุมที่คุณอาจนึกไม่ถึง  2. KFC : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหูหนวก 1 วัน  3. Giffarine : Diet 
Series  4.  Think 1 Minute : 1 นาที 67 ล้านความคิด  5. Oriental Princess : Girl Go 
Green  ส่วนใหญ่ขาดการน าเสนอในเรื่อง Emotional ที่ให้ผู้ชมเข้ามามีอารมณ์ร่วมในการ
น าเสนอและยังน าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้ามากเกินไป ซึ่ง Megan O’Neil  (2010) 
ได้กล่าวไว้ว่า  ข้อผิดพลาดข้อใหญ่ของการท าไวรัลวีดีโอให้ออกมาในรูปแบบโฆษณามากจนเกินไป 
จะท าให้ผู้บริโภครู้สึกไม่อยากแบ่งปัน  เพราะคนส่วนใหญ่ชอบแบ่งปันคลิปวิดีโอที่มีความตลก น่า
ตกใจหรือประหลาดใจมากกว่าการแบ่งปันคลิปวิดีโอที่เน้นโฆษณาขายสินค้า  และคลิปวิดีโอทั้ง 5 
เรื่องที่ไม่ประสบความส าเร็จ ยังขาดการโปร โมทที่เพียงพอ  ถึงแม้เนื้อหาการน าเสนอในคลิป
วิดีโอจะดี  แต่ถ้าไม่ได้รับการโปรโมท  คลิปวิดีโอนั้นก็ถือว่าออกสู่สายตาผู้บริโภคน้อย และท าให้
ไม่เป็นที่พูดถึงหรือบอกต่อ ไม่เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอมี 3 ปัจจัยหลัก  คือ ลักษณะเนื้อหาและ

วิธีการน าเสนอ  ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับใจหลังชมคลิปวิดีโอ ปัจจัย
สุดท้ายคือ  ความเหมาะสมในการแบ่งปัน   

สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในการแบ่งปันมากที่สุดจะเป็นลักษณะเนื้อหาและวิธีการ
น าเสนอ คือ เนื้อเรื่องที่สื่อสารให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์และเข้าใจสารที่ตราสินค้าต้องการสื่อสาร
ออกไป  รวมไปถึงความชอบหรือความประทับใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่า แต่ละคลิป
วิดีโอมีคนชอบและไม่ชอบแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Defleur  M. , 1989) อธิบายไว้ว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ  เช่น  บุคลิกภาพ  
ทัศนคติ  สติปัญญา และความสนใจ  เป็นต้น  ซึ่งความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม  ท าให้มีพฤติกรรมการสื่อสารหรือการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน  เพราะฉะนั้น
การเปิดรับสารที่แตกต่างกัน มีผลท าให้การตัดสินใจแบ่งปันแตกต่างกันด้วย  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิน  รัตนาธีราธร (2553)   ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่งต่อ
หรือไม่ส่งต่อ Viral Video มี 2 ปัจจัย คือ  ความประทับใจหลังจากดูออนไลน์วีดีโออันเนื่องมาก
จากเนื้อหาและวิธีการน าเสนอ  ปัจจัยรองลงมา คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะแชร์ลงไปใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์   ปัจจัยรองลงมา คือ ความชอบหรือความประทับใจหลังชมคลิปวิดีโอ  
ปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้เกิดการแบ่งปัน  เพราะหลังจากดูคลิปวิดีโอจบ ถ้าผู้ชมเกิดความชอบ
หรือความประทับใจ จะท าให้เกิดการแบ่งปันต่อที่สูง  แต่มีกลุ่มตัวอย่างหลายคนที่ชอบหรือ
ประทับใจเรื่องราวในคลิปวิดีโอ แต่กลับไม่แบ่งปันเพราะไม่ใช่ประเภทของคลิปวิดีโอที่ตนเองชอบ
หรือสนใจ  แค่ดูคลิปวิดีโอแล้วรู้สึก ชอบ ประทับใจ แต่ ไม่ได้เกิดความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปัน   
ปัจจัยสุดท้าย คือ ความเหมาะสมในการแบ่งปัน  เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ดูความเหมาะสมก่อนที่
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จะแบ่งปันคลิปวิดีโอออกไป เนื่องจากบางคนห่วงในภาพลักษณ์ที่คนอ่ืนมองตนเอง  ถ้าการ
แบ่งปันคลิปวิดีโอมีลักษณะเซ็กซี่ อาจท าให้คนอ่ืนมองว่า เป็นคนชอบคลิปวิดีโอประเภทนี้  และ
การแบ่งปันคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องศาสนา การเมือง เรื่องเพศ  ต้องดูความเหมาะสมก่อนที่จะ
แบ่งปัน เพราะความเห็นของคนในสังคม อาจจะไม่ตรงกับผู้แบ่งปัน และจะเกิดข้อถกเถียงข้ึนได้ 

3. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายกับการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ 
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอประเภทซึ้งกินใจ ให้แง่คิดและ

ตลกขบขัน  ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทต่อยตี รุนแรง หรือท าให้ตกใจกลัว  และเลือกที่จะแบ่งปัน
คลิปวิดีโอต่อจากเพ่ือน  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความสนใจในเนื้อหาของคลิปวิดีโอ ที่
ต้องสั้นกระชับ ไม่ยืดเยื้อ  เพราะฉะนั้นระยะเวลาของคลิปวิดีโอมีผลต่อการรับชมและแบ่งปัน ถ้า
นานเกิน 3 นาที  เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่อยากที่จะแบ่งปัน  เพราะพวกเขาคิดว่านานเกินไปที่จะมี
ใครมารับชมซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ทวี สมบัติกุลธนะ (2545)  ที่พูดถึงการเปิดรับโฆษณา
ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ว่า  การท าโฆษณาให้คนกลุ่มนี้ควรจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น 
เพราะคนกลุ่มนี้จะศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดเวลา  และถ้าพวกเขารู้ว่าข้อมูลที่น าเสนอมานั้น
ไม่เป็นความจริงหรือเกินจริง  เขาจะรู้สึกไม่ดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นทันที   ดังนั้นโฆษณาที่จะ
เจาะกลุ่มเป้าหมายเจนเนอรั่นเอ็กซ์  ควรเน้นให้ประโยชน์อย่างแท้จริงและกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์ ยังชอบความท้าทาย  กล้าเสี่ยง  ทั้งด้านอาชีพการงานหรืองานอดิเรก   ซึ่งบทความนี้ก็
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศรีกัญญา  มงคลศิริ (2548) ได้วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มีความแตกต่างจากเจนเนอเรชั่นอ่ืน คือ  รักอิสระ  รักการ
เป็นเจ้าของกิจการ  กล้าแสดงออกและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ  ชอบความจริงแต่เกลียดขั้นตอน
และกฎระเบียบ  หลงใหลในเทคโนโลยี  ห่วงใยสุขภาพ  หลงใหลในตนเองและตราสินค้า 

กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย ส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอประเภทให้แง่คิดให้ก าลังใจ และ
ตลกขบขัน ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทต่อยตีหรือสร้างความรุนแรง  และเลือกที่จะแบ่งปันคลิป
วิดีโอต่อจากเพ่ือน  กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย สนใจในลักษณะเนื้อหาและการน าเสนอ ที่มี
เรื่องราวให้น่าติดตาม  เพราะฉะนั้นเวลาของการรับชมจึงไม่มีผล  ถ้าเนื้อเรื่องน่าสนใจ น่าติดตาม 
แต่อย่าเกิน 5 นาที เพราะลักษณะนิสัยของคนเจนเนอเรชั่นวาย ไม่สามารถทนรอนานๆ ได้  สารที่
จะสื่อสารกับเจนเนอเรชั่นนี้ต้องสั้นและกระชับ  รวมไปถึงต้องมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อเจนเนอเรชั่น
วาย  ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ Marketing Oops (2558) กล่าวถึง  การผลิตคอนเท้นต์ให้
เหมาะสมกับหนุ่มสาว Gen Y  คือ เจนเนอเรชั่นนี้ต้องสร้างคอนเท้นต์ที่มีความแตกต่าง เพ่ือดึงดูด
ความสนใจ โดยต้องท าการส ารวจ ตีโจทย์ในสิ่งที่กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายสนใจ และคอนเท้นต์นั้น
ต้องมีประโยชน์ ช่วยพัฒนาในด้านการใช้ชีวิตของเจนเนอเรชั่นนี้  อีกทั้งต้องสั้นกระชับ เข้าใจง่าย  
ไม่ขายของจนเกินไป เพราะพวกเขาจะรู้สึกอึดอัด และคอนเท้นต์ที่เจนเนอเรชั่นวายชอบต้องมี
ความตลก สร้างอารมณ์ขันเมื่อดู เพราะคนเจนเนอเรชั่นนี้ไม่ชอบอะไรที่เครียด   และการแบ่งปัน
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ส าหรับเจนเนอเรชั่นวาย สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจแบ่งปันไป ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเองและเพ่ือนๆ หรือแบ่งปันไปแล้วต้องเท่ห์ ต้องท าให้ตัวเองดูฉลาดหรือกระตุ้นความคิด 
ไม่เช่นนั้นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจะไม่แบ่งปัน  ซึ่งกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายชอบรับข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และนิยมการบอกต่อแบบปากต่อปากเกี่ยวกับแบรนด์ที่ชอบในสื่อสังคมออนไลน์
และนอกจากนี้กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ยังให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยง ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์และจะไม่เลิกพฤติกรรมพ่ึงพาระบบออนไลน์แม้อายุจะมากขึ้น  กลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวาย เชื่อว่าสังคมออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตท าให้ได้เข้าถึงสังคมใหม่ๆ และ
ได้รับความช่วยเหลือ  ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจจากประสบการณ์ชีวิต
คนอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน์และได้รู้จักโลกในมุมมองที่กว้างขึ้น  (ผู้จัดการ 360 สัปดาห์ , 2553)  
และ ทวี  สมบัติกุลธนะ (2545) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวายไว้ว่า  เจนเนอ
เรชั่นวายชอบโฆษณาที่เน้นความสนุกสนาน  ไม่ต้องการข้อมูลรายละเอียดมาก ข้อความที่จะสื่อ
ควรเป็นข้อความที่จ าง่าย  เพราะคนกลุ่มนี้สนใจในช่วงเวลาสั้นๆ และคนกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงได้
รวดเร็วมาก  ภาษาท่ีต้องใช้ควรทันสมัยหรือเป็นภาษาเดียวกันกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย   
 ดังนั้น ความแตกต่างของทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นตามที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ซึ่งทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) กล่าวไว้ว่า คน
ที่มีลักษณะประชากรต่างกัน  จะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่ต่างกัน ซึ่งมีปัจจัย ดังนี้  1)  อายุ  เป็น
ปัจจัยที่ท าให้มีความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรม  คนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยม  
ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่า  และคนที่มีอายุมากกว่าจะมี
ความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือปฏิบัติ มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าคนอายุน้อย เนื่องจากผ่าน
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  2)  เพศ  ท าให้มีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่ต่างกัน  เช่น เพศหญิง
มีแนวโน้มความต้องการที่จะส่งและรับสารมากกว่าเพศชาย  ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ
ต้องการส่งและรับสารเพียงอย่างเดียว  และยังมีปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเปิดรับสาร ซึ่ง 
Schramm (1973) ได้กล่าวไว้ คือ  ความสามารถในการรับสารของแต่ละคนไม่เท่ากัน อยู่ที่สภาพ
ร่างกายและจิตใจ  อีกทั้งสถานภาพทางอารมณ์เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในความหมายของสาร  
ร่วมไปถึงทัศนคติ ยังเป็นตัวก าหนดท่าทีในการรับและตอบสนองต่อสิ่งที่เปิดรับ  ดังนั้นความ
แตกต่างของแต่ละเจนเนอเรชั่น จึงมีผลต่อการแบ่งปันที่แตกต่างกัน  เนื่องจากลักษณะประชากร
ในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน รวมไปถึง ทัศนคติ  อารมณ์ ภูมิหลัง ที่แตกต่างกันด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้  มีข้อเสนอแนะ  2  ประการใหญ่ๆ คือ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1.1  การท าคลิปวิดีโอให้เกิดเป็นกระแสไวรัลมาร์เก็ตติ้ง   เนื้อเรื่องและการ
น าเสนอควรมีลักษณะที่สื่อถึงอารมณ์  เพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ที่คลิปวิดีโอต้องการน าเสนอและ
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ควรแฝงไปด้วยประโยชน์หรือการให้แง่คิดต่างๆ  เพ่ือผู้ชมอยากที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ถึง
ประโยชน์และแง่คิดต่างๆ  นอกจากนี้ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม  
เพราะปัจจุบันคลิปไวรัลมีจ านวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์  และคลิปไวรัลที่ประสบความส าเร็จ
ควรจะมีลักษณะที่แตกต่าง สื่ออารมณ์และแฝงไปด้วยแง่คิดหรือประโยชน์แก่ผู้ชมเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอที่มีเรื่องราวในการน าเสนอที่ให้แง่คิด ให้ประโยชน์ในด้านบวก 
หรือคลิปวิดีโอที่ให้ความตลกขบขันน าเสนอออกมาอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งคลิปวิดีโอประเภทนี้  กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกที่จะแบ่งปันให้แก่คนในเครือข่ายได้รับชม 

1.2 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ทนดูอะไรนานๆ ที่ตนเองไม่ได้มีความสนใจได้ ดังนั้นการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอไม่
ควรเกิน 3 นาที  เพราะภายใน 3 นาทีสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมากมายและการด าเนิน
เรื่องควรมีจุดที่ให้อารมณ์ของผู้ชมมีความขึ้นลง  เพ่ือเพ่ิมความรู้สึกตื่นเต้นและท าให้ผู้ชมอยาก
ติดตามชมคลิปวิดีโอจนจบ ไม่ว่าจะมีระยะเวลานานแค่ไหน 

1.3 การสร้างกระแสจากคลิปวิดีโอ ให้เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง  ถ้าสร้างกระแส
ออกมาในด้านบวก  ผู้บริโภคจะรู้สึกดีต่อคลิปวิดีโอและตราสินค้า  แต่ถ้าสร้างออกมาในด้านลบ  
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเกิดความอคติต่อคลิปวิดีโอและตราสินค้า  เพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่ควรเล่น
กับความรู้สึก  อีกทั้งตราสินค้าอาจจะถูกโจมตีอย่างหนักจากผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบคลิปวิดีโอที่สร้างกระแสในด้านบวกมากกว่าด้านลบ และจะ
รู้สึกดีต่อตราสินค้ามากกว่าที่จะอคติ  ถ้าคลิปวิดีโอน าเสนอแบบสร้างกระแสในด้านบวก 

1.4 การน าเสนอไวรัลมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ  ควรท าออกมาในรูปแบบ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือธุรกิจ  ไม่ใช่มุ่งเน้นเพ่ือสร้างกระแสให้
ผู้บริโภคแบ่งปันและบอกต่อเพียงอย่างเดียว เพราะการท าเพ่ือสร้างกระแสเพียงอย่างเดียวอาจท า
ให้ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือธุรกิจเป็นไปในทางลบ  ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่ได้รู้สึกดีต่อสินค้าหรือธุรกิจ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์

เนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 12 คน  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น าไปวิเคราะห์คนส่วนมากได้ ควรท าวิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นหรือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในจ านวนที่มากขึ้น   อีกทั้งไม่จ าเป็นต้องศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ลึก  ควร
เลือกศึกษาเฉพาะเจนเนอเรชั่นใดเจนเนอเรชั่นหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า 

2.2 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 12 คน  อาจจะไม่สามารถน าไปใช้
ตีความเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ได้  ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ข้อสรุปที่ได้
จึงเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติในด้านต่างๆ ของผู้ให้สัมภาษณ์จากการชมคลิปวิดีโอ  และ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ ไม่สามารถน าข้อสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้ไปตีความ
เป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ เนื่องจากผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 12 คนเท่านั้น 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 

ชินพล  ธัญญเจริญ. 2554.  กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์ของ “บาร์บีคิวพลาซ่า”. 
วิทยานิพนธ์นิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 

ณัฐพัชญ์  วงษ์เหรียญทอง. 2557.  ความผิดพลาดที่ท าให้ Content Marketing ไม่ประสบ
ความส าเร็จ. ค้นวันที่  23 ธ.ค. 2557  จาก www.nuttaputch.com 

ทวี  สมบัติกุลธนะ. 2545.  เจนเนอเรชั่นเอกซ์– วาย กับความท้าทายทางการตลาด.  
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ดอกแก้ว. 

ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค. 2552. ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง : อาวุธตลาดยุคถดถอย.  ประชาชาติธุรกิจ, 2552, 
1-2. 
นิตนา  ฐานิตธนกร. 2555. อิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเตอร์เน็ต. Executive-Journal.  

2555 (มกราคม-มีนาคม) : 17-21. 
นิตนา ฐานิตรธนกร. 2555. Viral Marketing กับธุรกิจ SMEs. Executive-Journal.  2555 

(เมษายน-มิถุนายน) : 78-83. 
ปรมะ  สตะเวทิน. 2541.  การสื่อสารมวลชน :กระบวนการและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่  2 , กรุงเทพฯ 

: ภาพพิมพ์. 
พีรพล  กีรติธนากาญจน์.  2553. สื่อนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : ตลาดดอทคอม. 
มาริสา  ธีรตยาคีนันท์. 2555. รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและ

บริการในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์นิ เทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิน  รัตนาธีราธร. 2553.  ทัศนคติต่อการท าการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบ Viral Video และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแชร์ออนไลน์วีดี โอของผู้ ใช้ Facebook ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ศรีกัญญา  มงคลศิริ. 2548. Power gens branding. พิฆเณศพริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์: 
กรุงเทพมหานคร. 
ภาษาอังกฤษ 
Defleur, M. 1989. Theories of mass communication  (5th ed.). New York : Longman. 



 
20 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 2 (May – August 2015) 

Elsamari  Botha  and  Mignon  Reyneke. 2013. To Share or not to share : the role 
of content and emotion in viral marketing. Journal of Public  Affairs. 

Marketing  Opps. 2558. การผลิตคอนเท้นต์ให้เหมาะสมกับหนุ่มสาว Gen Y. ค้นวันที่  20 
มกราคม 2558 จาก http://www.marketingoops.com/reports/10-proven-ways-
for-brands-to-connect-with-millennials/ 

Megan O’Neil. 2010. 5 Reasons Web Marketers Fail With Viral Video Campaigns. ค้น
วันที่ 23 ธันวาคม  2557  จาก www.Socialtime.com 

Wilbur, Schramm. (1973). Channels and Audience : Handbook of Communication. 
Chicago : Ran Mcnally College Publishing Company. 

 
 


