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งานวิจยั นี้ศึกษาถึงรู ปแบบการนําเสนอในคลิปวิดีโอที่มีผลให้เกิดการตัดสิ นใจแบ่งปั น ซึ่ ง
ปั จจุ บ นั มี ค ลิ ป วิ ดีโอจํา นวนมากที่ ท าํ ขึ้ นมาเพื่ อให้เกิ ดเป็ นไวรั ลมาร์ เก็ ตติ้ ง แต่ ก ลับ ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในการเผยแพร่ ต่อ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการ
นําเสนอคลิปวิดีโอการสื่ อสารการตลาด ในรู ปแบบ Viral Marketing ที่ประสบความสําเร็ จและ
ล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอในรู ปแบบ
Viral Marketing โดยงานวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) คลิปวิดีโอจํานวน 10
เรื่ อง แบ่งเป็ นคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น 5 เรื่ อง และไม่ประสบความสําเร็ จ
ในด้านการแบ่งปั นอีก 5 เรื่ อง นอกจากนี้ ได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 12 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) รู ปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในด้านการ
แบ่งปั น ควรมีหลักเกณฑ์ Viral Marketing อย่างน้อย 3 ข้อ คือ 1. Emotional : นําเสนอเกี่ยวกับ
เรื่ องราวที่มีอารมณ์เป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นอารมณ์ เศร้ า สนุ ก ตื่นเต้นหรื อประทับใจ เป็ นต้น ซึ่ งจะ
ทําให้ผชู ้ มมีอารมณ์ร่วมไปกับคลิปวีดีโอ 2. Unseen : การนําเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไปจะ
ทําให้ผชู ้ มรู ้ สึกถึงความแปลกใหม่ อีกทั้ง ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ งที่ควรมีในการทําคลิ ปวิดีโอ
3. Useful : ให้ประโยชน์หรื อให้แง่คิด จะทําให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกอยากแบ่งปั น เพราะแบ่งปั นไป
แล้วเกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นที่ได้รับชม 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอ มี 3 ปั จจัย
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หลัก คื อ ลักษณะเนื้ อหาและวิธีการนําเสนอ ความชอบหรื อความประทับใจหลังชมคลิ ปวิ ดีโอ
ความเหมาะสมในการแบ่งปั น ซึ่ ง 3 ปั จจัยนี้ มีผลต่อการแบ่งปั นของแต่ละบุ คคลแตกต่างกันไป
เนื่ องจากมีทศั นคติที่แตกต่างกัน 3) กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วน
ใหญ่มีลกั ษณะความชอบ ไม่ชอบ และการเลื อกแบ่งปั นคลิปวีดีโอ ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
การทําคลิปวิดีโอให้เกิดเป็ นกระแสไวรัลมาร์ เก็ตติ้งควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและ
กระแสสั ง คมในช่ วงเวลานั้น เพื่ อนําไปสร้ า งสรรค์เนื้ อหาที่ ตรงใจผูบ้ ริ โภคและทํา ให้เกิ ดการ
แบ่งปั น เป็ นคลิ ปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้งที่ประสบความสําเร็ จ มีการส่ งต่อและพูดถึงเป็ นจํานวน
มาก
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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 analyse 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. Emotional:
presenting the story based on emotions such as sadness, fun, exciting, or inspiring. These
emotions will make audience feel involved with the story. 2. Unseen: portraying different point
of views causing the audience to feel surprised. The creativity should be high. 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
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appropriateness of sharing that video clip. These three factors influence viewers differently due to
differences in attitude. 3) Generation X and Y participants majorly do not have much difference
in the level of like, unlike, and video sharing. However, the development of viral marketing video
clip should firstly focus on the needs of target audience and the social trend at the time in order to
incorporate to the formulation of attractive content and lead to higher sharing and being the
successful viral marketing video clips that are widely shared and talked about.
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บทที่ 1
บทนา
ทุกวันนี้ ประชากรในประเทศไทย 64 ล้านคน สร้าง Social Network Account ออกมา
ทั้งหมด 34 ล้าน Account โดยแบ่งได้ ดังนี้ 1. Facebook 85% 2. Twitter 10% 3. Instagram 5%
และในประเทศไทยใช้ Facebook มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก โดยมีจาํ นวนผูใ้ ช้มากถึง 35 ล้าน
Account คิดเป็ น 51% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2015 พบว่า ผูช้ ายใช้ Facebook น้อยลง และ
ผูห้ ญิงใช้ Facebook มากขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2014 ประเทศไทยใช้ Twitter มากเป็ นอันดับ 17
ของโลก โดยมีผใู้ ช้มากถึง 4.5 ล้านราย คนไทยเกินกว่า 61% สมัครแต่ไม่ได้ใช้ Twitter และในช่วง
ระหว่างปี 2013-2014 คนไทยใช้งาน Instagram มากขึ้นถึง 173% และคนไทยใช้งาน YouTube
มากเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว (Thailand Zocial Award 2015, 2558)

ภาพที่ 1.1 สรุ ปภาพรวมของ Social Media ในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า : Thailand Zocial Award 2015 (2558)
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จากสถิติที่กล่าวมานั้น เห็นได้วา่ Social Network มีการเติบโตและเป็ นที่นิยมอย่างต่อ เนื่ อง
ในประเทศไทย ผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสนใจกับสื่ อสัง คมออนไลน์มากกว่าสื่ อหลัก ถึ งแม้สื่ อ
สังคมออนไลน์จะยังไม่ครอบคลุ มผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั ประเทศ แต่สื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วตลอดเวลาและมีค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้งช่องทางการเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์เข้าได้
จากคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ หรื อเข้า จากโทรศัพท์มือถื อผ่า นแอพพลิ เคชั่นในกลุ่ มของ Social
Network ทําให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหันมาเสพสื่ อผ่านสังคมออนไลน์มากกว่าสื่ อหลัก โดยปั จจุบนั
คนอายุนอ้ ยใช้เวลาดูโทรทัศน์นอ้ ยลงและอยูก่ บั คอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ยิ่งส่ งผล
ให้สื่อสังคมออนไลน์ขยายตัวขึ้นอีกในอนาคต (Economic Intelligence Center, 2553)
ในยุคแรกการทําโฆษณาออนไลน์ เป็ นยุคที่ผบู ้ ริ การเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภค โดย
ไม่มีการขออนุ ญาตจากผูบ้ ริ โภค ใช้เพียงการกระจายส่ งข่าวสารไปเรื่ อย ๆ โดยหวังว่าผูร้ ับสารจะ
เปิ ดอ่านสารที่ผบู ้ ริ การส่ งไป เช่ น การใช้อีเมลล์(E-mail) และแม้แต่การโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา
(Banner Advertising) หรื อการใช้ ป๊ อป-อัพ (Pop-up) บนหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูบ้ ริ โภคให้เปิ ดรับสารจากผูบ้ ริ การ ซึ่ งโฆษณาออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นรู ปแบบโฆษณา
ที่ขดั จังหวะหรื อรบกวนผูบ้ ริ โภค ทําให้การโฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบนี้ สู ญเสี ยความน่ าเชื่ อถื อ
หากนักการตลาดยังใช้รูปแบบการโฆษณาออนไลน์แบบดั้ง เดิ ม เพีย งอย่างเดี ย ว ผลที่ ตามมาคื อ
ผูบ้ ริ โภคไม่เกิดความสนใจและอาจก่อให้เกิดความรําคาญ (ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย, 2554)
ในปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญสําหรับนักการตลาดยุคใหม่เนื่ องจาก
พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อออนไลน์ใช้เวลาต่อวันกับสื่ อดังกล่าวสู งมาก การ
สร้ า งแบรนด์ แ ละการประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ ใ นรู ปแบบการบอกต่ อ จึ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากกับการโฆษณาออนไลน์ในยุคสมัยนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคจะไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดใน
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นจนเกิ นไป นักการตลาดจึงนําการสื่ อสารการตลาดแบบบอกต่อหรื อ Viral
Marketing มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมื อสร้ างการรั บรู ้ ในสิ นค้าและบริ การเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั
ธุ รกิ จ ซึ่ งการทํา ตลาดแบบไวรั ล มาร์ เก็ตติ้ ง (Viral Marketing) มี ความน่ า เชื่ อถื อและทรงพลัง
มากกว่าการโฆษณาแบบต่าง ๆ เพราะสิ นค้าและบริ การนั้น เป็ นสิ่ งที่บอกเล่าต่อ ๆ กันมาในกลุ่ ม
เพื่อนหรื อบุ คคลอื่ นในสังคมออนไลน์ จึงมีพลังและนํ้าหนักความน่ าเชื่ อถื อมากกว่าโฆษณาจาก
บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้า และถือว่าเป็ นการบอกต่อแบ่งปั นความคิดเห็น ประสบการณ์ จากผูบ้ ริ โภคด้วย
กันเอง (นิ ตนา ฐานิ ตธนกร, 2555) และผูบ้ ริ โภคที่ มี ผ ลต่ อนัก การตลาดในยุค นี้ คงหนี ไ ม่ พ ้น
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย เพราะ2 เจนเนอเรชัน่ นี้ เป็ น 2 กลุ่มที่มีกาํ ลัง
ซื้ อและมีความต้องการสู ง อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มคนขนาดใหญ่ของสังคมและเป็ นเจนเนอเรชัน่ ที่อยูใ่ น
วัยทํางานตอนต้นและตอนปลาย โดย Solomon (1974) กล่าวถึง การทําการการตลาดเจนเนอเรชัน่
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เอ็กซ์ไว้วา่ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เป็ นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่จึงเป็ นเป้ าหมายใหญ่ทางการตลาด
เพราะเป็ นกลุ่มวัยทํางานและมีรายได้ค่อนข้างมัน่ คงมีกาํ ลังซื้ อที่สูงและยังเป็ นกลุ่มที่นิยมสิ นค้าที่มี
ตรายีห่ อ้ ดัง มีความท้าทาย กล้าเสี่ ยง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่ อสารและกลุ่มคนเจนเนเรอชัน่
นี้ยงั นําเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็ นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง ส่ วนเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายที่นกั การตลาดสนใจศึกษาลักษณะด้านประชากร ทัศนคติ รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ตลอดจนพฤติกรรมการบริ โภค ซึ่ งกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วาย สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้
เป็ นอย่างดี เพราะเป็ นกลุ่ มที่ มีการใช้จ่ายสู งและมี อาํ นาจซื้ อทางอ้อมสู งมาก มี การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในทันที โฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วาย จึงควรเป็ นโฆษณาที่เน้นความสนุ กสนาน
ไม่ตอ้ งมีรายละเอียดมากและควรมีขอ้ ความที่จาํ ง่าย ภาษาที่ใช้ควรเป็ นภาษาวัยรุ่ น เพราะคนกลุ่มนี้
เปลี่ ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากคนกลุ่มนี้ เกิ ดมาพร้ อมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จึ งมี
ความสามารถด้า นเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต มี
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร เป็ นคนทันสมัยไม่ตกยุคและมักเบื่อง่ าย (ทวี สมบัติกุลธนะ,
2545)
Viral Marketing หรื อการตลาดแบบไวรัล พัฒนามาจาก การตลาดแบบปากต่อปาก (Word
of Mouth Marketing : WOM) แตกต่างกันในเรื่ องช่องทางการสื่ อสาร คือ Viral Marketing เป็ น
การตลาดแบบบอกต่อผ่านสื่ อออนไลน์ ที่มีการแพร่ กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ วและมากมาย ไม่
ว่ า ในทางบวกหรื อ ทางลบจากผู ้บ ริ โ ภคกับ ผู ้บ ริ โ ภคด้ว ยกัน เอง การตลาดแบบไวรั ล มัก ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นเครื่ องมื อในการบอกต่อ เช่ น วีดีโอคลิ ป อิ นเทอร์ เน็ ต หรื อสื่ อเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็ นต้น ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งต่อข้อมูลทําได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นวง
กว้างถึงระดับประเทศหรื อระดับโลก (นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
การทํา Viral Marketing โดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นตัวช่วยในการสร้างแบรนด์
ให้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และแพร่ ก ระจายในรู ป แบบของไวรั ส นั้ น มี รู ป แบบที่ สํ า คัญ ในการทํา Viral
Marketing ดังนี้ 1. E-mail Marketing เป็ นวิธีแรกของการทํา Viral Marketing บนอินเทอร์ เน็ต คือ
การ Forward Mail ต่อ ๆ กันไปของผูใ้ ช้งาน 2. VDO Marketing เป็ นการใช้คลิปวิดีโอในการทํา
การตลาด ถื อเป็ น การทํา Viral Marketing ที่เป็ นที่นิยมมากที่ สุด เนื้ อหาหรื อพฤติ กรรมในคลิ ป
วิดีโอที่ถูกใจผูบ้ ริ โภค จะเกิดเป็ นกระแสและการบอกต่อขึ้นมา โดยเว็บไซต์ที่นิยมในการอัพโหลด
คลิปวิดีโอคือ YouTube 3. Social Network เป็ นเว็บไซต์ที่มีผใู ้ ช้โต้ตอบกันจนเกิดเป็ นสังคมหรื อ
ชุ ม ชน ตัวอย่า งสั งคมเครื อข่ า ยออนไลน์ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มในปั จจุ บ นั คื อ Facebook, Twitter,
Instagram, Blogger เป็ นต้น ซึ่ งเหมาะกับแบรนด์สินค้าที่มีไว้ใช้ส่งเสริ มการขาย (นิ ตนา ฐานิ ตธน
กร, 2555)
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ปั จจุบนั นิยมทํา Viral Marketing ในรู ปแบบวิดีโอ, รู ปภาพหรื อข้อความ โดยนักการตลาด
ส่ วนใหญ่เลื อกใช้ช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพราะผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยมีเปอร์ เซ็นการ
เข้าถึ งสู งและกลไกเครื่ องมือทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เอื้อต่อการแบ่งปั นข้อมูล เช่ น Facebook
และ YouTube มีปุ่มให้กด “แบ่งปั น” หรื อ “ถูกใจสิ่ งนี้ ” พร้ อมทั้งยังมี ช่องแสดงความคิดเห็ นให้
ผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นสังคมเครื อข่ายออนไลน์ได้รับรู ้ นอกจากนี้ยงั มีการ “แท็กกิ้ง” (Tagging) ที่ผใู้ ช้สามารถ
ให้ผอู ้ ื่นในเครื อข่ายถูกแท็กกิ้งเห็นรู ปภาพหรื อข้อความที่ผใู ้ ช้อพั โหลดขึ้น ซึ้ งจะทําให้เกิดการพูดถึง
และบอกต่อในวงกว้าง ทําให้เกิ ดกระแส ผูบ้ ริ โภคก็เริ่ มสนใจและหาข้อมูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อ
เรื่ องนั้น ๆ ในที่สุด (มาริ สา ธี รตยาคีนนั ท์, 2555)
กรณี การทํา Viral Marketing ของงาน HomePro Expo ที่เป็ นกระแส มีการแบ่งปั นข้อมูล
และส่ งต่อรู ปภาพอย่างมากในช่ วงเดือนมีนาคม 2557 ผูบ้ ริ โภคต่างคิดว่า HomePro ส่ งอาร์ ตเวิร์ค
ให้กบั หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐไม่ทนั ทําให้เกิ ดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึง HomePro ในแง่มุมต่าง ๆ จน
ผูบ้ ริ หารทาง HomePro ได้ออกมาเฉลยกับสื่ อต่าง ๆ ว่า เป็ นแผนการตลาดที่ถูกวางเอาไว้ล่วง หน้า
พร้อมกับปล่อยโฆษณาตามช่องทางต่าง ๆ ในธี มเดียวกันกับข้อความบนหน้าหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งการ
ทํา Viral Marketing ของ HomePro ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสําเร็ จ อาจไม่ใช่ในมุมของ ยอดขายที่
เพิ่มขึ้น แต่ HomePro ทําให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ถึงงาน HomePro Expo ครั้งที่ 19 และเป็ นแบรนด์ที่กล้า
คิดต่างสามารถพลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสได้อย่างน่าชื่นชม (Thaimarketing, 2556)

ภาพที่ 1.2 Viral HomePro Expo ครั้งที่ 19
แหล่งทีม่ า : Thaimarketing (2556)
อีกกรณี หนึ่งในการทํา Viral Marketing ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกลบต่อตราสิ นค้า คือ
กรณี การทํา Viral Marketing ของแบรนด์ช็อกโกแลตแท่ง “สนิกเกอร์ ส” (Snickers) ที่ให้นกั แสดง
สาวแสดงพฤติกรรมเหวีย่ งต่อหน้าแฟนคลับและมาเฉลยทีหลังว่าเป็ นการโฆษณาที่ได้รับโจทย์จาก
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เมืองนอกเพราะเป็ นโกลบอลแคมเปญที่ ตอ้ งการสื่ อสารว่า ‚เมื่อความหิ วเหวี่ยงทําให้คุณไม่เป็ น
ตัวเอง‛ หรื อ ‚You’re not you when you’re hungry‛ ซึ่ งในประเทศไทยแคมเปญ นี้ถือว่า ไม่ประสบ
ความสําเร็ จ เพราะผูบ้ ริ โภคออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบ ถึงการทํา Viral Marketing ในเชิ ง
หลอกลวงผูบ้ ริ โภค (Positioning, 2556)
การทํา Viral Marketing เป็ นเทคนิ คการทําการตลาดที่ใช้เครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์เป็ น
เครื่ องมือเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์การตลาดในด้านต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ
นอกจากนี้ Viral Marketing ยังมีขอ้ ดีต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
1. ต้นทุนน้อย เนื่องจากเป็ นการทําการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ โดยให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นคนบอก
ต่อ จึงไม่ตอ้ งใช้เงิ นในการลงทุนมากเท่ากับการทําการตลาดในรู ปแบบอื่น ๆ และการสร้ างคลิ ป
วีดีโอหรื อการสร้าง Content นั้น สร้างแบบไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษ
2. กระจายรวดเร็ ว คื อ กลยุทธ์ ที่ ใ ช้ผูบ้ ริ โภคในการส่ ง ต่ อสารผ่า นสื่ อเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ท าํ ให้เกิ ดการส่ ง ต่อกระจายข้อมู ล ต่ า งๆที่ ถู กสร้ า งขึ้ นมาเพื่ อการตลาดของผูผ้ ลิ ตและ
สามารถแพร่ กระจายออกไปได้อย่างรวดเร็ วในวงกว้าง
3. เข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมาก คือ การสื่ อสารเพียงแค่หนึ่ งครั้งสามารถสร้ าง
การรับรู ้และเข้าถึงบุคคลได้เป็ นจํานวนหลายล้านคน จึงเป็ นประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจ
4. ส่ งต่อความน่ าเชื่ อถื อสู ง คือ การแบ่งปั นข้อมูลต่างๆ มาจากเพื่อนทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึก
ได้ถึงความน่ าเชื่ อถื อ เมื่อเทียบกับการรับสารจากผูผ้ ลิ ต เพราะผูบ้ ริ โภคที่ส่งสารเป็ นผูย้ ืนยันและ
รับประกันด้วยตนเอง
5. อิสระทางความคิด กลยุทธ์การทํา Viral Marketing สามารถคลอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
ทัว่ โลก ซึ่ งมีลกั ษณะนิ สัยและการดําเนิ นชี วิตที่ต่างกัน รวมไปถึงความชอบที่เป็ นปั จเจกบุคคล ทํา
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ จึงทําให้การสร้างสรรค์งานมีอิสระทางความคิด
(นิตนา ฐานิตธนกร, 2555)
Viral Marketing เป็ นกลยุทธ์การตลาดที่มีพลังและเป็ นที่นิยม มีน้ าํ หนักความน่ าเชื่ อถื อ
มากกว่าโฆษณาแบบอื่น ๆ เพราะเป็ นการส่ งต่อสารจากผูบ้ ริ โภคไปสู่ ผบู ้ ริ โภคด้วยกันเอง และเป็ น
การตลาดที่ใช้ตน้ ทุนตํ่า แต่ได้การรับรู ้ที่แพร่ กระจาย Viral Marketing จึงเปรี ยบเสมือนดาบสองคม
มีท้ งั ด้านบวกและด้านลบ เพราะการแพร่ กระจายข้อมูลออกไป ผูบ้ ริ โภคเป็ นคนแปลสารที่ผผู ้ ลิ ต
ต้องการสื่ อสาร ถ้าผูบ้ ริ โภครับรู ้ สารในด้านบวก จะเกิ ดผลตอบรับที่ดีและส่ งต่อข้อมูลไปในด้าน
บวก แต่หากผูบ้ ริ โภครับรู ้สารในด้านลบจะเกิดผลเสี ยหายต่อแบรนด์หรื อธุ รกิจ
ดังนั้นความตั้งใจของการศึกษางานนี้ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ คลิ ปวิดีโอในรู ปแบบไวรัล
มาร์ เก็ตติ้งที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลว พร้ อมทั้งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั น
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คลิปวิดีโอ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เนื่องจากประเทศไทยมีวฒั นธรรมที่แตกต่างจากต่างประเทศ จึง
ทําให้ผูว้ ิจยั อยากศึ กษาเกี่ ยวกับ การวิเคราะห์ คลิ ปวิดีโอไวรั ลมาร์ เก็ตติ้งและปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจแบ่งปั น ซึ่ งงานวิจยั นี้ คงจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ
หรื องานโฆษณาให้เกิ ดเป็ นกระแสการส่ งต่อและยังนําไปประยุกต์ใช้กบั การทํากลยุทธ์การตลาด
แบบ Viral Marketing และผูผ้ ลิต Viral Content ได้อีกด้วย

1.1 ปัญหานาวิจัย
1. รู ปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง ที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวใน
ด้านการแบ่งปั น มีแนวคิด หลักเกณฑ์ ที่เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
2. ปั จจัยใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอของผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบ
Viral
Marketing

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอการสื่ อสารทางการตลาด ในรู ปแบบ
Viral Marketing ที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอในรู ปแบบ Viral Marketing

1.3 สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะรู ปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอที่แตกต่างกัน จะประสบความสําเร็ จและ
ล้มเหลวในด้านการแบ่งปั นที่แตกต่างกัน
2. ประเภทคลิปวิดีโอที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจแบ่งปั นที่แตกต่างกัน
3. ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอที่แตกต่างกัน

1.4 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้งที่
ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น รวมไปถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั น
ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาแบบวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) จํานวน 10 เรื่ องและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้ ได้เลือกศึกษาในกลุ่ม
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ประชากร 2 ช่วงอายุ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงอายุตามเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย คือ
ผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ อายุ 34–51 ปี จํานวน 6 คนผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วาย อายุ 19–33 ปี
จํานวน 6 คนอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและมีพฤติกรรมใช้ Social Network เป็ นประจํา

1.5 นิยามคาศัพท์
1. เครื อข่า ยสัง คมออนไลน์ (Social Network) หมายถึ ง เครื อข่า ยการสื่ อสารที่ รองรั บ
โปรแกรมการใช้รูปแบบต่าง ๆ (platform) ให้ผคู ้ นได้สนทนา รับทราบเรื่ องราว ข่าวสาร ต่างเพศ
ต่างวัย ต่ างสถานะ เปรี ยบเสมื อนสั งคมหนึ่ งบนเครื อข่ ายออนไลน์ ในมิ ติที่ทุกคนล้วนเป็ นผูใ้ ช้
เหมือนกัน ซึ่ งในงานวิจยั นี้จะหมายถึง YouTube และ Facebook
2. การตลาดแพร่ กระจาย (Viral Marketing) หมายถึง การตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ใช้
จุดเด่นของความรวดเร็ วบวกกับการบอกต่อของผูใ้ ช้ให้เกิดประโยชน์ ความเร็ วของข่าวสารที่แพร่
จากหนึ่ งคน เป็ นสิ บ เป็ นร้ อย เป็ นพัน หรื อเป็ นหมื่ นด้วยระยะเวลาไม่นาน จึ งเปรี ยบเสมือนการ
แพร่ กระจายของไวรัส
3. การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการเลื อกทางใดทางหนึ่ ง จาก
หลายๆ ทาง ที่ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่
ต้องการแบ่งปั นคลิปวีดีโอ
4. การแบ่งปั น (Sharing) หมายถึง การแบ่งปั นคลิ ปวีดีโอให้บุคคลในเครื อข่ายของตนได้
เห็นสิ่ งที่แบ่งปั นออกไป ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์แก่ผพู ้ บเห็นก็ได้
5. เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (Generation X) หมายถึ ง กลุ่มคนที่อายุ 34-51 ปี หรื อกลุ่มคนที่เกิ ด
ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2507เป็ นกลุ่มที่มีอุปนิสัยชอบเสี่ ยง ชอบความเป็ นอิสระ สนใจเทคโนโลยี และ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
6. เจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่ มคนที่ อายุ 19-33 ปี หรื อกลุ่มคนที่เกิ ด
ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2525 เป็ นกลุ่มที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ทําให้มีความชื่ น
ชอบและนิ ยมใช้สินค้าที่มีเทคโนโลยีช้ นั สู ง ชอบใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนฝูงและ
ชอบเปิ ดรับสื่ อต่างๆ เป็ นอย่างมาก
7. รู ปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอ (Video Presentation Format) หมายถึ ง เทคนิ คการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวในรู ปแบบของคลิปวิดีโอที่มีวตั ถุประสงค์แน่ ชดั ให้ผชู ้ มได้เข้าใจในเวลาที่จาํ กัด
ซึ่ งแต่ละคลิ ปวิดีโอมี รูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกันไป เช่ น นําเสนอโดยใช้อารมณ์ เป็ นหลัก,
นํา เสนอโดยให้แง่ คิดหรื อประโยชน์, นําเสนอในมุ มมองที่ แตกต่ าง เป็ นไอเดี ย การนําเสนอที่
สร้างสรรค์ยงั ไม่เคยมีคนทํามาก่อน เป็ นต้น
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8. คลิปวิดีโอ (Video Clip) หมายถึง ภาพและเสี ยงที่ทาํ ให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจใน
ความหมายที่ตราสิ นค้าต้องการสื่ อสารออกมาได้ โดยคลิ ปวิ ดีโอในที่ น้ ี คือ โฆษณาการสื่ อสาร
การตลาดที่อพั โหลดผ่านเว็บไซต์ YouTube
9. ปั จจัย ที่ มี ผล (Influential Factor) หมายถึ ง เหตุ หรื อการกระทํา ใดๆ ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิ ปวีดีโอ โดยมี 3 ปั จจัย คื อ ปั จจัยด้านประชากร ปั จจัยด้านการนําเสนอคลิ ป
วีดีโอ และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการแบ่งปั น
10. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึ ง กระบวนการต่าง ๆ ที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุน้ โน้ม
น้าวหรื อชักนําจากสิ่ งเร้าที่ทาํ ให้ผชู ้ มมีความรู ้สึกร่ วม และเกิดความต้องการที่จะแบ่งปั นคลิปวีดีโอ
หรื อส่ งต่อให้แก่บุคคลอื่น

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงข้อแตกต่างในการนําเสนอคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ที่ประสบความสําเร็ จ
และล้มเหลว
2. เพื่อทราบถึงลักษณะของคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ที่ผบู ้ ริ โภคทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ชอบ
และมีความสนใจที่จะแบ่งปั น
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ทั้งเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย
4. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาค้นคว้าการทําวิจยั เพิ่มเติมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

9

1.7 กรอบแนวคิด ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการแบ่ งปันคลิปวิดีโอไวรัล มาร์ เก็ตติง้

ช่วงอายุของผูบ้ ริ โภค
- เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
- เจนเนอเรชัน่ วาย

หลักเกณฑ์การทําคลิปวิดีโอ
ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง
-

Attractive
Emotional
Unseen
Controversial
Useful
Convenient
Un – Advertising
Unique
Sufficiently Promoted
Effectively Executed

แรงจูงในการแบ่งปั นคลิป
วิดีโอ

การตัดสิ นใจแบ่งปั น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ‚การวิเคราะห์ คลิ ปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้งและปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
แบ่งปั น‛ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎี แนวคิ ดที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานและ
แนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการตลาดแพร่ กระจาย (Viral Marketing)
2.2 แนวคิดสื่ อโฆษณาออนไลน์และรู ปแบบการโฆษณา
2.3 แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชัน่
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการตลาดแพร่ กระจาย (Viral Marketing)
Knight (1996) ได้ให้ความหมาย Viral Marketing เป็ นครั้งแรกว่า ข้อความหรื อเนื้ อหาที่
แพร่ กระจายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ดัง่ เช่นไวรัส (Phelps et al., 2004)
Wertime and Fenwick (2008) ได้ให้ความหมาย Viral Marketing ไว้ คือ การชักชวนให้
ลูกค้าส่ งข่าวสาร สิ นค้าหรื ออื่น ๆ ไปยังผูอ้ ื่นเพื่อทําการแนะนําด้วยความเต็มใจ เห็นว่าสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นมี คุณค่ าต่ อผูถ้ ู กแนะนํา และหากมี ก ารแนะนําเช่ นนี้ ไปเรื่ อยๆ ก็ กระจายออกไปอย่า ง
รวดเร็ วราวกับเชื้อไวรัสนัน่ เอง
ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2552) ได้กล่าวถึง การตลาดแบบไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง ว่า คล้ายกับการใช้
กลยุทธ์แบบปากต่อปาก คือ การผลักดันส่ งเสริ มให้ลูกค้ารับรู ้ข่าวสาร บริ การ ไปบอกต่อยังคนอื่นๆ
โดยใช้ลกั ษณะของปากต่อปากในอินเทอร์ เน็ต หรื อ Word of Mouse เนื่องจากส่ งผ่านข้อมูลเพียงแค่
การคลิ๊ก ซึ่ งทําให้เกิ ดการบอกต่อกันได้อย่างรวดเร็ วและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคจํานวนมหาศาล และแทบ
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอะไร เพียงกระตุน้ ให้ผรู ้ ับข่าวสารส่ งต่อไปยังกลุ่มเพื่อนบนโลกอินเตอร์เน็ต
Viral Marketing หรื อ การตลาดแพร่ กระจายดัง่ เชื้ อไวรัส เป็ นการตลาดที่อาศัยการบอกต่อ
ในวงจรคนรู้จกั (Circle of friends)มีลกั ษณะแพร่ กระจายข่าวสารไปในทางบวกและทางลบจาก
ผูบ้ ริ โภคถึงผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง เป็ นรู ปแบบการตลาดที่มีมานานก่อนที่จะนําไปใช้ในอินเทอร์ เน็ต
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โดยพัฒนามาจาก การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) (อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล, 2553) การ
บอกต่อเกิ ดจากสังคมที่ มีการแบ่ งปั นข่าวสาร ข้อมูลหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ ประทับใจบอกต่อถึ ง
เพื่อนๆ ให้รับรู้ ซึ่ งมีการพูดต่อๆ กันไป ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารกระจายไปจนทัว่ แต่เมื่อมีอินเทอร์ เน็ต
เกิ ด ขึ้ น ทํา ให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้ง่ า ย โดยในระยะแรกเริ่ ม มี E-mail เป็ นช่ อ งทาง
แพร่ กระจายในลักษณะส่ งต่อ และต่อมามี Social Network จึงเพิ่มช่องทางแพร่ กระจายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จากเดิ มที่รับรู ้ กนั แค่สังคมเล็ก ๆ ก็กลายเป็ นการรับรู ้ ของคนทัว่ ทุกมุมโลก (เศรษฐ
พงค์ มะลิสุวรรณ, 2553) กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง ยังถือได้วา่ มีความน่าเชื่ อถือและ
การยอมรับมากกว่าโฆษณาในรู ปแบบอื่น โดยผลวิจยั ของ Nielsen Global Online Survey (2009)
พบว่า ผูบ้ ริ โภคเชื่ อถื อโฆษณาในสื่ อดั้ง เดิ ม (Traditional Media) อาทิ โทรทัศน์ร้อยละ 62
หนังสื อพิมพ์ร้อยละ 61 และวิทยุร้อยละ 55 แต่ผบู ้ ริ โภคร้ อยละ 90 ให้ความเชื่ อถือคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น และผูบ้ ริ โภคร้ อยละ 70 เชื่ อถื อความคิดเห็นจากสื่ อออนไลน์ ทําให้ปัจจุบนั กลยุทธ์
การตลาดแบบไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง เป็ นที่นิยมในหมู่นกั การตลาด เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่สูง
มาก แต่กระแสการบอกต่อแพร่ กระจายในวงกว้าง

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงการแพร่ กระจายข้อมูลข่าวสารการตลาดแบบ ไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง
แหล่งทีม่ า : Maccoubrey (2013)
การทําไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง โดยที่ผา่ นมาจะเป็ นการเลือกคนจํานวนหนึ่ง และทําการส่ งข่าวสารที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริ การ การโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ ไปยังคนกลุ่มนี้ผา่ นทาง
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อีเมลล์ เพื่อผลักดันให้เกิดการส่ งต่อในลักษณะการแพร่ กระจายของเชื้ อไวรัส และเฝ้ ารอคอยให้เกิด
การแพร่ กระจายคล้ายเกิดโรคระบาดลุกลาม ซึ่ งนัน่ คือ ข่าวสารที่กระจายไปถึงผูร้ ับสารมากที่สุด ยิง่
เชื้อแรงเท่าไร อัตราการส่ งต่อยิง่ แรงขึ้น โดยวัดความแรงจากผูร้ ับสารส่ งต่อไปยังเพื่อนหรื อคนอื่นๆ
มากกว่าหนึ่งคน หากเป็ นดังนี้ก็ถือว่า มีประสิ ทธิ ภาพตามที่ตอ้ งการ (ธี รยุส วัฒนาศุภโชค, 2552)
กรณี กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัลที่ทาํ ผ่านอีเมลล์ คือ กรณี ของ Hotmail ซึ่ งเริ่ มให้บริ การ
ในปี 1996 ถึงแม้จะมีคู่แข่งหลายราย Hotmail สามารถขยายฐานลูกค้าได้เป็ นจํานวนมาก โดยใช้เงิน
ลงทุนเพียง $50,000 แต่กลับได้ลูกค้าถึ ง 12 ล้านคนภายในเวลาเพียง 18 เดือน วิธีการของ Hotmail
คือ ทุกครั้งที่E-mail ถูกส่ งออก จะมีขอ้ ความเกี่ยวกับการให้บริ การของ Hotmail ในตอนท้ายของ Email เมื่อผูไ้ ด้รับ E-mail อยากใช้บริ การของทาง Hotmail ก็สามารถคลิกลิงก์และสมัครเป็ นสมาชิ ก
ได้ทนั ที เมื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก ก็เกิ ด Network Effect และทําให้ Hotmail เป็ นที่
แพร่ หลาย (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2552)
Viral Marketing เป็ นรู ปแบบหนึ่ งในการทําการตลาดผ่านอินเทอร์ เน็ต ที่นิยมใช้กนั ใน
ต่ า งประเทศเพื่ อสื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง ประเทศไทยก็ เป็ นที่ นิ ย ม เพราะเป็ นการตลาดที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมาก รวมถึ ง ต้นทุ นที่ ต่ าํ แต่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อมากกว่า โฆษณาแบบอื่ น ๆ ปั จจุ บ ัน
ผูบ้ ริ โภคมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ มที่ เป็ นแค่ผูร้ ับสารเพียงอย่างเดี ยว แต่ในตอนนี้ ผูบ้ ริ โภค
สามารถสร้ างข่าวสารและแพร่ กระจายข่าวสารได้ดว้ ยตนเองผ่านอินเทอร์ เน็ต ทําให้แบรนด์ต่างๆ
เลือกใช้ Viral Marketing ในการทําการตลาด คือ ปรั บตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากผล
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการบอกต่อ พบว่า ร้ อยละ 65 ของผูซ้ ้ื อเครื่ องปาล์ม เพราะฟั งข้อมูลจาก
บุคคลอื่น ร้อยละ 43 ของคนที่ไปชมภาพยนตร์ จะเลือกชมจากคําแนะนําของคนรู้จกั และร้อยละ 70
ประชาชนชาวอเมริ กนั ยึดความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เป็ นสําคัญเมื่อถึงเวลาเลือกแพทย์ (นิ ตนา ฐานิ
ตธนกร, 2553)
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั ให้ความเชื่ อถือข้อมูลที่ได้จากผูบ้ ริ โภคด้วยกันเอง (Peer to Peer) หรื อ
เชื่ อมัน่ ว่าข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert to Peer) ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งนัน่ ไม่ใช่การโฆษณาและ
จะเปิ ดรั บโดยปราศจากอคติ เพราะปั จจุ บนั การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในยุคออนไลน์ มักจะ
ค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูล แลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็ น ก่อนตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ทําให้เกิ ดสิ่ งที่ ทา้ ทายในการทํา Viral Marketing คือ ผูส้ ร้ างไม่
สามารถบังคับให้เกิดการบอกต่อได้ เพราะผูบ้ ริ โภคจะเป็ นกลไกสําคัญในการกระจายข่าวสาร แต่
สิ่ งที่ทาํ ได้ คือ กําหนดตัวเร่ งแพร่ กระจายของสาร เช่ น E-mail, YouTube, Facebook, Twitter,
Instagram เป็ นต้น เพื่อเป็ นกระบอกเสี ยงในการกระจายข้อความ (อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล, 2553)
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2.1.1 แนวคิดการทาการตลาดแบบบอกต่ อทางออนไลน์
Sernovitz (2006, cited in Harden & Heyman, 2009) ได้แบ่งการทําการตลาดไว้ท้ งั หมด 5
ขั้นตอน คือ
1. ผูก้ ระจายข่าวสาร (Talkers) คือ บุคคลที่สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างกว้าง
ขว้าง โดยบุคคลเหล่านี้อาจเป็ น ผูท้ รงอิทธิ พลทางความคิด ที่สามารถส่ งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ โดยลักษณะข่าวสารอาจเป็ นได้ท้ งั บล็อกเกอร์ ลูกค้าที่ใช้สินค้าหรื อบริ การ ที่สามารถกระจาย
ข่า วสาร ทํา ให้นัก การตลาดต้องเรี ยนรู้ คน้ หาบุคคลที่ มีอิทธิ พ ลในการกระจายข่ า วสารไปถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อสาร (Topic) คื อ ประเด็นเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื่ อสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย จะต้องเป็ นประเด็นที่เข้าใจง่าย สามารถส่ งต่อได้ง่าย เช่น การแจกคูปองส่ วนลด เป็ น
ต้น ซึ่ งประเด็นที่เข้าใจง่ายจะถูกส่ งต่อไปยังกลุ่มผูร้ ับสารอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งต้องหาเครื่ องมือ ในการ
ส่ งต่อเพื่อความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
3. ค้นหาเครื่ องมือที่ใช้สื่อสาร (Tools) คือ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่สามารถสร้างข่าวสาร
กระจายไปในวงกว้างและส่ งต่ออย่างรวดเร็ ว โดยต้องหาเครื่ องมือที่เหมาะสมกับกิจกรรมการตลาด
ที่วางแผนไว้ เช่น การส่ งอีเมลล์ขอ้ มูลสิ นค้าลดราคา การสร้างบล็อก (Blog) เพื่อพูดคุยติดต่อกับ
ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง หรื อการสร้ างวีดีโอบอกต่อ (Viral Video) เพื่อให้เกิดเป็ นกระแสการบอกต่อ
ในวงกว้าง
4. ติดตามและตอบโต้บทสนทนาอย่างต่อเนื่ อง (Take Part) คือ การสร้างบทสนทนา
โต้ตอบกับกลุ่ มผูบ้ ริ โภค กระตุ น้ ให้ผบู ้ ริ โภคเล่ าเรื่ องราวเกี่ ยวกับสิ นค้าของตน ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะ
คาดหวังให้เจ้าของสิ นค้าตอบกลับในประเด็นที่ ตนเองอยากรู ้ ทําให้เกิ ดกลุ่ มที่ เป็ นผูภ้ กั ดี ต่อตรา
สิ นค้า แต่การตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์จะควบคุมได้ยาก เช่น การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ
ต่ อ ตราสิ นค้า มี ผูก้ ่ อกวนเกิ ดบทสนทนาที่ ไ ม่ ดี ทํา ให้ ต้องมี พ นัก งานดู ก ารโต้ตอบบทสนทนา
ตลอดเวลา
5. ติ ด ตามผล (Track) คื อ การประเมิ น ผลด้ว ยเทคโนโลยี ที่ ท ัน สมัย และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทํา ให้เข้า ใจผูบ้ ริ โภคได้ดียิ่ง ขึ้ น ด้วยเทคโนโลยีที่เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ทําให้ก าร
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น การวัดผลและติดตามผลจึง
สามารถทําได้ง่าย โดยการดึงข้อมูลจากระบบออนไลน์มาอยูร่ ะบบออฟไลน์
2.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ทา Viral Marketing
สื่ อดิจิทลั ที่ใช้สื่อสารกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ที่โยงใยกันไปทัว่ โลก
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ผ่านการเชื่ อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้เป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารและมีส่วนร่ วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการผลิ ตเนื้ อหา สื่ อสังคมออนไลน์มีหลายประเภทหลายชนิ ด ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการ
นํามาใช้ โดยแบ่งกลุ่มหลักได้ ดังนี้ (Safko & Brake, 2010)
1. Weblogs หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า Blogs เป็ นสื่ อที่นกั เขียน (Blogger) แบ่งปั นข้อมูล
ข่ า วสาร ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ให้บุ ค คลอื่ นๆ สามารถเข้า ไปอ่ า นหรื อแสดงความคิ ด เห็ น
เพิ่มเติม โดยเนื้ อหาของบล็อกนั้น ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านสามารถค้นหาเนื้ อหาย้อนหลังได้ ตัวอย่างของ
Weblogs คือ Exteen, Blogger, Bloggang, Wordpress, Okanation เป็ นต้น
2. Social Network เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผใู ้ ช้โต้ตอบกันภายในสังคม เพื่อ
ร่ ว มกันแลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั นข้อมู ล ระหว่า งกัน ทั้ง ด้า นธุ ร กิ จ การเมื อ ง การศึ ก ษา ความบันเทิ ง
ตัวอย่าง Social Network ที่นิยมมากในปัจจุบนั คือ Facebook, Linked in, Instagram, Line เป็ นต้น
3. Micro Blogging และ Micro Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การเขียนข้อความสั้น
ประมาณ 140 ตัวอักษร ทั้งนี้ การกําหนดให้ใช้ขอ้ ความสั้น ๆ เพื่อให้ผเู ้ ขียนและผูอ้ ่านเช้าใจง่าย ที่
นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การวีดีโอออนไลน์ ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ปั จจุบนั
ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากเนื้ อหาที่นาํ เสนอผ่านวีดีโอออนไลน์ไม่ถูกจํากัด รวมทั้ง
ผูใ้ ช้งานสามารถเลื อกชมเนื้ อหาวีดีโอได้ตามต้องการ และยังเชื่ อมโยงแบ่งปั นกับเว็บอื่น ๆได้อีก
ด้วย ตัวอย่างเว็บไซต์ Online Video คือ YouTube, Vimeo, SocialCam เป็ นต้น
5. Photo Sharing เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพ โดยผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลดและอัพ
โหลดรู ปภาพมาใช้งานได้ นอกจากผูใ้ ช้งานจะแบ่งปั นรู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่เสนอขาย
ภาพของตนเองได้อีกด้วย เช่น Flickr, Photo Bucket, Pinterest เป็ นต้น
6. Discuss/ Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ ดที่ผใู้ ช้สามารถแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างสาธารณะ ซึ่ งเว็บไซต์ยอดนิยมคือ Pantip
เครื่ องมือในการทํา Viral Marketing นั้น มีมากมายหลากหลายเครื่ องมือ ขึ้นอยูก่ บั
การกระจายข้อมูล ซึ่ ง เครื่ องมือที่ได้รับความนิยมในการทํา Viral Marketing มากที่สุดคือ Social
Network เพราะผูบ้ ริ โภคง่ายต่อการแบ่งปั นข้อมูล และตัวโปรแกรมของ Social Network แต่ละ
โปรแกรมนั้นเอื้ อต่อการแบ่งปั น คื อ มี ปุ่มการแชร์ แบ่งปั นที่ ผูบ้ ริ โภคแบ่งปั นข่าวสารหรื อวีดีโอ
เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย ไม่วา่ จะเป็ น Facebook, YouTube, Twitter, Instagram เป็ นต้นซึ่ งงานวิจยั
เล่มนี้ จะใช้คลิ ปวีดีโอที่ถูกอัพโหลดมาจากเว็บไซต์ YouTube เพราะ YouTube นั้นสามารถอัพ
โหลดและดาวน์โหลดคลิปวีดีต่างๆ ได้เอง จึงเป็ น Social Network ที่ง่ายต่อการแบ่งปั น
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2.1.3 ประวัติความเป็ นมาของ YouTube
ยูทูบ (YouTube) เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ ยูทูบ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย แชด เฮอร์ ลีย,์ สตีฟ เชง และ ยาวีด คาริ ม อดี ต
พนักงานบริ ษทั เพย์พาล (PayPal) ปั จจุบนั เป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั กูเกิล (Google) การใช้ยทู ูบใน
ประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เริ่ มขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นประเทศที่ 62 ของ
โลก คนไทยอัพโหลดวีดีโอลงยูทูบกว่า 2,981,087 คลิปวีดีโอ ซึ่ งเฉลี่ยคิดเป็ น 110,601 คลิปต่อ
ชั่วโมง ซึ่ ง ยูทู บ เป็ นกลยุทธ์ หนึ่ ง ในการสื่ อสารผ่านสื่ อดิ จิท ลั ที่ มีมู ลค่ า เพิ่ มขึ้ นทุ กปี เพราะการ
นําเสนอโฆษณาในรู ปแบบของวีดีโอสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเต็มที่ ทําให้การสื่ อสารมี
ประสิ ทธิ ภาพ (จเรวัฒน์ เทวรัตน์, 2557) ด้วยระบบของเว็บไซต์ยทู ูบมีลกั ษณะให้ User เข้าไปอัพ
โหลดวีดีโอและยังสร้างหน้า Profile ของตัวเอง อีกทั้งสามารถ Comment ผ่านใต้คลิปวีดีโอได้ จึง
ทําให้ YouTube กลายเป็ น Social Media ที่นกั การตลาดสนใจ
YouTube แบ่งหมวดหมู่ในการอัพวีดีโอแต่ละประเภทเป็ น 13 หมวดหมู่ คือ 1) Autos
and Vehicles 2) Comedy 3) Education 4) Entertainment 5) Film and Animation 6) Gaming
7) How-to and Style 8) Nonprofile and Activism 9) People and Blogs 10) Pets and Animals
11) Science and Technology 12) Sports 13) Travel and Eventsจึงทําให้ผลิตภัณฑ์หรื อธุ รกิจนิ ยม
อัพวีดีโอผ่าน YouTube เพื่อประกอบแคมเปญทางการตลาด YouTube จึงกลายเป็ นหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้ างความแข็งแกร่ งให้แก่ตราสิ นค้า
โดย YouTube มีรูปแบบโฆษณาทั้งหมด 7 รู ปแบบหลัก ดังนี้
1. Mastheads คือ โฆษณาหน้าแรกบน YouTube ที่เป็ นป้ ายขนาดใหญ่ อยูด่ า้ นบน
ของเว็บไซต์ ซึ่ งสามารถใส่ ลูกเล่นแบบ Multi Function ได้ ซึ่ งการโฆษณาแบบนี้ เป็ นการซื้ อแบบ
Fixed Banner ที่ขายเป็ นรายวัน
2. Display Ads (Banner) คือ โฆษณาด้านข้างวีดีโอ ที่ อยู่ในหน้าต่างๆ ของ
YouTube ที่ไม่ใช่หน้าแรก
3. Overlay – in - Video Ads คือ โฆษณา Banner ที่อยูบ่ นตัววีดีโอ Content ที่ผชู้ ม
ต้องคอยกดซ่อน
4. Trueview in – streams Ads คือ โฆษณาในรู ปแบบวีดีโอ ที่จะเล่นก่อนวีดีโอ
หลักที่ผชู ้ มเลื อกดู เพื่อให้ผชู ้ มกดเข้าไปดู โดยการคิดค่าโฆษณาตัวนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การชมคลิ ปวีดีโอ
เมื่อดูเกิน 30 วินาทีหรื อดูจนจบคลิปวีดีโอ โดยไม่มีการกดข้าม ถึงจะเสี ยค่าโฆษณา แต่ถา้ ผูช้ มกด
ข้าม (Skip) ตั้งแต่ช่วงแรก จะไม่เสี ยค่าโฆษณา
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5. Trueview in – display Ads คือ การซื้ อโฆษณาเพื่อแนะนําวีดีโอ ซึ่ งโฆษณานี้
จะอยูด่ า้ นข้างวีดีโอที่ผชู ้ มตั้งใจเข้ามาชม
6. Trueview in – search Ads คือ โฆษณาแนะนําคลิปวีดีโอที่สอดคล้องกับ
Keyword ซึ่ งคล้ายกับการซื้ อ Google search network การคิดเงินจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกด Link เข้าไป
ชม
7. Non – Skipable in –stream คือ การโฆษณาที่บงั คับให้ผชู ้ มดูวีดีโอจนจบ ก่อน
จะเข้าวีดีโอหลัก ซึ่ งคลิปวีดีโอจะมีความยาวไม่เกิ น 20 วินาที การคิดค่าโฆษณาเป็ น CPM หรื อ
การเห็นต่อ 1,000 ครั้ง (ปัทมาพร ตันติวงศ์ไพศาล, 2557)
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นิยมการชมคลิ ปวีดีโอผ่านทาง YouTube เป็ นอย่างมาก
จากสถิ ติพบว่า คนไทยใช้เวลากับการรับชมคลิ ปผ่าน YouTube มากถึ ง 1 ล้านกกว่าชัว่ โมง และ
มากกว่า 1,000 ล้านครั้ งต่อเดื อน โดยพบว่า 1 ใน 3 ของผูช้ มชาวไทยรั บชมคลิ ปวีดีโอผ่านทาง
อุปกรณ์ สื่อสารไร้ สายเป็ นส่ วนใหญ่ คนไทยใช้เวลาดู YouTube เฉลี่ย 50% เมื่อเทียบกับการดู
โทรทัศน์หรื อประมาณ 8 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ และจะรั บชมเนื้ อหาที่ ให้ความบันเทิ ง เช่ น รายการ
โทรทัศน์ ละคร เพลง เป็ นต้น
2.1.4 เทคนิคการทา Viral Marketing
การทํา Viral Marketing ที่ดีน้ นั มีเคล็ดลับและวิธีการดังต่อไป (นิตนา ฐานิตธนกร, 2553)
1. กระตุน้ ความรู้สึกของผูเ้ ข้าชม คือ การทํา Viral Marketing ที่ได้ผลนั้น ต้องคํานึ ง
เสมอว่า เมื่ อผูช้ มดูแล้วมีอารมณ์ ร่วมไปกับสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อสาร เสมือนเป็ นตัวละครในนั้น
รู ้สึกตื่นเต้น เร้ าอารมณ์ ต้องสร้างให้โฆษณาชิ้นนั้น ถ่ายทอดความรู ้สึกออกมาอย่างชัดเจน รุ นแรง
ให้ผชู ้ มตัดสิ นสิ่ งที่ถ่ายทอดออกมาได้วา่ สื่ ออารมณ์แบบใด โดยอาจมีท้ งั คนเห็นด้วยและคนไม่เห็น
ด้วย แม้วา่ โฆษณาจะกระตุน้ อารมณ์มากเพียงใด เนื้อหาในโฆษณาก็ตอ้ งเป็ นกลางเช่นเดียวกัน
2. ทําสิ่ งที่เหนือความคาดหมาย คือ เปลี่ยนวิธีคิดในการทําโฆษณา คิดให้นอกกรอบ
ให้แตกต่างจากสิ่ งที่เคยมีมาก่อน โดยต้องลองทําสิ่ งที่เหนือกฏเกณฑ์จากธรรมชาติ แล้วจะทําให้คน
ดูสนใจในความแตกต่าง
3. อย่าให้ดูเหมือนเป็ นการโฆษณา คื อ ต้องเปลี่ ยนวิธีการนําเสนอโฆษณาให้เป็ น
รู ปแบบใหม่ ๆ จากเดิมนําดารามาเป็ นผูเ้ สนอสิ นค้า ก็เปลี่ยนวิธีนาํ เสนอให้มีความคิดสร้างสรรค์ข้ ึน
เช่ น ในตัวงานโฆษณาไม่ตอ้ งขายของ ขายผลิ ตภัณฑ์สินค้านั้นมากหนัก แต่เปลี่ ยนไปเป็ นมุ่งเน้น
สร้างสรรค์เรื่ องราวดี ๆ หรื อสิ่ งที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผชู ้ มรู ้สึกน่าสนใจและไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดขาย
สิ นค้าจนเกินไป
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4. มีเรื่ องราวต่อเนื่ องในการทําโฆษณา คือ เมื่อทําโฆษณาแล้วผลตอบรับดี ทําให้
ผูช้ มสนใจในโฆษณานั้นเป็ นพิ เศษ จึ ง ต้องทํา โฆษณาตอนต่ อไป ซึ่ ง จะทํา ให้ผูช้ มติ ดตามดู
เนื่ องจากผูช้ มให้ความสํา คัญกับโฆษณาตัวเก่ า อยู่แล้ว และถ้าโฆษณาตัวต่ อไปออกมา ผูช้ มจะ
ติดตามเพิม่ ขึ้นอีกและเกิดการบอกต่อได้ในที่สุด
5. เปิ ดให้แชร์ หรื อดาวน์โหลดและนําไปแสดงบนเว็บไซต์อื่น คือ หัวใจสําคัญของ
การทํา Viral Marketing เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทาํ ขึ้นมาต้องทําให้เกิดการส่ งต่อเป็ นกระแสไปในวง
กว้าง ดังนั้น ต้องอนุญาตให้ผชู ้ ม
- สามารถให้ผชู ้ มดาวน์โหลดไฟล์ทวั่ ๆ ไปได้ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วดี ีโอ เป็ นต้น
- ต้องทําให้ผชู ้ มสามารถนําเนื้ อหาที่สร้างขึ้นมาไปวางไว้บน Social Network ของ
เขาได้
- ยอมให้ส่งต่อไปยังเพื่อนหรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะส่ งเป็ นลิ งค์ หรื อส่ งเนื้ อหา
นั้นไปให้ผอู ้ ื่นโดยตรง
- นําไปโพสไว้หลายๆ เว็บไซต์
- อนุญาตให้ผชู ้ มเพิม่ เว็บไซต์เข้าไปใน Bookmark ของเขาเอง
6. สร้างความสัมพันธ์ดว้ ยความคิดเห็ น คือ การให้คนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โฆษณาของเรา เพราะยิ่งคนพูดถึงมาก แสดงความคิดเห็นมาก นัน่ แสดงว่า คนให้ความสนใจ และ
กระจายข่าวกันอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะต้องยอมรั บความคิ ดเห็ นทั้งดี และไม่ดีที่จะเกิ ดขึ้ น ต้องศึ กษา
คาดการณ์ล่วงหน้าและพร้อมตั้งรับจากผูช้ มรวมทั้งคู่แข่งด้วย
7. ไม่จาํ กัดการเข้าชม คือ การทํา Viral Marketingเป็ นการทํางานเหมือนไวรัส ที่
สามารถส่ งต่อไปยังผูอ้ ื่นได้ เพียงแต่ไม่เป็ นอันตรายหรื อน่ ารังเกี ยจเหมือนไวรัสจริ ง ๆ เท่านั้นเอง
เพราะยิง่ แพร่ กระจายมากเท่าไร นัน่ หมายถึงการทํา Viral Marketing ยิง่ ประสบความสําเร็ จ
2.1.5 กลยุทธ์ การทา Viral Marketing
Wilson (2012) ได้พดู ถึง กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก ไว้วา่ เป็ นกลยุทธ์ที่ดีในการทํา
การตลาด เพราะผู ้บ ริ โ ภคเป็ นตัว กลางในการส่ ง ต่ อ เนื้ อ หาที่ นัก การตลาดสร้ า งขึ้ น มา โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐาน 6 ข้อ ที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งต่อ คือ
1. การแจกของฟรี (Gives Away Valuable Products or Services) คือ การให้สินค้าไป
ทดลองใช้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค เพราะถ้าจัดโปรโมชัน่ ขายถูก อาจ
ไม่เกิ ดกระแสการบอกต่อ แต่ถ้าเราแจกสิ นค้าฟรี ไปพร้ อมข้อความทางการตลาด ข้อความก็ถูก
กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
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2. ส่ งต่อได้ง่าย (Provides for Effortless Transfer to Others) คือ ไวรัสจะ
แพร่ กระจายได้มากเพราะติดต่อรับเชื้ อได้ง่าย เช่นเดียวกับ Viral Marketing ถ้าจะแพร่ กระจายให้
ได้มาก ช่ องทางการติ ดต่ อต้องง่ ายต่ อผูบ้ ริ โภคหรื อผูท้ ี่ แบ่งปั นเนื้ อหา เช่ น การใช้อีเมลล์เป็ น
เครื่ องมือในการส่ งต่อเนื้ อหา เพราะส่ งได้ฟรี และง่ายต่อการใช้งาน อีเมลล์เป็ นต้นกําเนิ ด Viral
Campaign สุ ดคลาสสิ กที่ Hotmail ใส่ ขอ้ ความสั้น ๆ ง่ าย ๆ ที่ทา้ ยอีเมลล์ทุกๆ ฉบับที่ส่งมาจาก
Hotmail
3. เริ่ มจากน้อยไปมากและมากยิ่งขึ้น (Scales Easily from Small to Very Large) คือ
การรับมือกับกระแสการบอกต่อของ Campaign นักการตลาดไม่สามารถรู ้ได้วา่ กระแสตอบรับจะ
มากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นต้องเตรี ยมตัวรับมือให้ดี ถ้าเกิดแคมเปญได้รับความนิ ยมอย่างท่วมท้น
ต้องรับมือได้เร็ วและทันท่วงที
4. เล่นกับพฤติกรรมและแรงจูงใจของคน (Exploits Common Motivations and
Behaviors) คือ ต้องศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย ว่า ชอบทําอะไร อะไรเป็ นสิ่ งจูงใจให้เกิ ด
การส่ ง ต่ อ หรื อ มี ค วามสนใจในเรื่ อ งใด ซึ่ งถ้า ตอบโจทย์ต รงนี้ ได้ ก็ มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จในการทํา Viral Marketing
5. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อข่ า ยสั ง คม (Utilizes Existing Communication
Networks) คือ มนุ ษย์ส่วนใหญ่เป็ นสัตว์สังคม ชอบพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น ทําให้
เกิดเป็ นสังคมเล็กๆ ที่พูดคุยส่ งต่อกันจนกลายเป็ นกระแส เช่น ภาพยนตร์ บางเรื่ องตอนแรกไม่มีคน
ให้ความสนใจมากเท่าไร แต่เกิดการพูดคุยเป็ นกระแสในเว็บไซต์ Pantip.com ทําให้ผคู ้ นแห่ ไปดูกนั
จนแน่นโรงภาพยนตร์ เป็ นต้น
6. เกาะกระแสไปกับสื่ ออื่น (Take Advantage of Other’s Resources) คือ การจับคู่กบั
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เพราะเกาะกระแสของสิ่ งนั้น เช่ น บทความดี ๆ ที่ เปิ ดให้อ่านกันฟรี ๆ ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยและยัง ยอมให้ นํา ไปเผยแพร่ โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า ให้ ใ ส่ เ ครดิ ต ของผู ้เ ขี ย น เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ผเู ้ ขียนไปในตัว ได้ประโยชน์ท้ งั ผูเ้ ผยแพร่ และผูเ้ ขียนเอง เป็ น Viral Marketing อย่าง
ดี ที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
2.1.6 ปัจจัยทีส่ นับสนุนการใช้ กลยุทธ์ การตลาดแบบไวรัล
Wilson (2012) กล่าวถึง ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการตลาดแบบไวรัลจนประสบความสําเร็ จ โดย
สรุ ปได้ ดังนี้
1. การตลาดแบบไวรัส เป็ นการให้บริ การที่ไม่มีค่าใช้จ่ายกับผูใ้ ช้ จุดเริ่ มต้นส่ วน
ใหญ่มาจากการให้บริ การสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณค่าแต่ไม่คิดค่าใช้บริ การ เพื่อดึงดูดความสนใจ
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เช่น การให้บริ การของฮอทเมลล์ (www.hotmail.com) ที่ช่วงเริ่ มต้นให้บริ การข้อมูลและโปรแกรม
ต่างๆ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง คือ ต้องการให้เกิดการแพร่ กระจาย ความนิ ยมในหมู่ผใู ้ ช้ไป
อย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ ก ารให้บ ริ ก ารเผยแพร่ บ ทความหรื อ ภาพเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ก็ เป็ นการ
ให้บริ การที่ทรงคุณค่าและไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การส่ งต่อของผูใ้ ช้เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้โดยง่าย ตัวกลางที่ใช้ในการสื่ อสารสามารถส่ ง
ต่อในหมู่ผใู ้ ช้ได้ง่ายมาก ไม่วา่ จะเป็ น E-mail, Website, Software, Social Network เป็ นต้น ด้วย
ลักษณะของข้อมูลดิจิทลั (Digital format) ที่สามารถส่ งต่อได้ง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บ
ข้อมูล ประกอบกับความสะดวกในการเข้าถึง ทําให้การกระจายข้อความเกิดขึ้นในระดับทวีคูณ
3. กลยุทธ์ ก ารตลาดแบบไวรั ล มุ่ง ค้นหาแรงผลัก ดัน และพฤติ ก รรมร่ วมกันของ
มนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทนั สมัยและมีความก้าวหน้า ข้อมูลจึงถูกนํามาจัดเรี ยง แบ่งประเภท
และเข้าถึงได้ง่าย ทําให้นกั การตลาดสามารถส่ งข้อความไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมุ่งเน้นข้อความที่เข้าถึงพฤติกรรม แนวคิดของกลุ่มเป้ าหมาย ทําให้ขอ้ ความกระจายไปในกลุ่ม
ทั้งในและนอกเครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ ว
4. การใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายของผูใ้ ช้บริ การที่มีอยู่ก่อน การใช้การตลาดแบบ
ไวรัล เป็ นการใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายทางสังคมที่มีอยูแ่ ล้ว เพราะคนในเครื อข่ายสังคมเดียวกัน
จะมีความสนใจในเรื่ องคล้ายๆ กัน วิธีดงั กล่าวนี้ จึงช่ วยส่ งเสริ มการใช้เครื อข่ายสังคมของมนุ ษย์
และยังมีประโยชน์ต่อนักการตลาดในการส่ งข้อมูลข่าวสารอีกด้วย
5. การใช้ทรัพยากรของผูอ้ ื่น การตลาดแบบไวรัลที่ประสบความสําเร็ จ ส่ วนใหญ่
ใช้ท รั พยากรของผูอ้ ื่ นเพื่อส่ ง สารทางการตลาดของตน เช่ น การเผยแพร่ ค ลิ ป วีดีโอผ่า นยูทู ป
(YouTube) ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การทําได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และทําให้เกิดความสนใจ เป็ นการแพร่ กระจาย
ที่รวดเร็ วในเวลาอันสั้น
2.1.7 เหตุผลทีท่ าให้ เกิดการแบ่ งปัน
หนังสื อพิมพ์ New York Times เปิ ดเผยการวิจยั เกี่ยวกับจิตวิทยาที่ทาํ ให้คนส่ งต่อแบ่งปั น
ข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์ โดยแบ่งลักษณะนิ สัยของบุ คคลที่ ชอบส่ งต่อแบ่งปั นไว้หลายประเภท
รวมทั้ง ปั จ จัย ที่ ท าํ ให้ ค นส่ ง ต่ อ เนื้ อ หา การวิ จ ัย ใช้ก ับ ผูท้ ี่ แ บ่ ง ปั นเนื้ อ หาบนอิ นเทอร์ เ น็ ต ใน
ระดับ กลางถึ ง มาก ผลวิ จ ัย แบ่ ง ออกเป็ นบุ ค ลิ ก ของคนที่ ช อบแบ่ ง ปั น วงจรของการ
แบ่งปั น ความสัมพันธ์และปั จจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปั น ซึ่ ง 69% แบ่งปั นเนื้ อหาเพราะทําให้รู้สึก
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น ในขณะที่ 94% ระมัดระวังในการเลือกข้อมูลที่จะแบ่งปั น เพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั ผูอ้ ่าน
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บุคคลที่ชอบแบ่งปั นเนื้อหามีอยู่ 6 ประเภท คือ
1. กลุ่มที่เห็นแก่ประโยชน์คนอื่นมากกว่าตัวเอง (Altruists) คือ เป็ นคนที่มีจิตใจอารี
ชอบแบ่งปั นข่าวสารต่าง ๆ ให้เพื่อนหรื อคนรู ้จกั ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่ชอบเอา Forward Mail มา
แบ่งปั น มักใช้อีเมลล์เป็ นสื่ อหลัก
2. กลุ่มที่แบ่งปั นเกี่ยวกับงานของตนเอง (Careerists) คือ แบ่งปั นทั้งงานที่ตนเองทํา
หรื อข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ งจะมีกลุ่มที่คอยแบ่งปั นข้อมูลเหล่านี้ อยูม่ กั ใช้ Linked in
ในการสื่ อสารและแบ่งปั นข้อมูล
3. กลุ่มที่ดูทนั สมัย รอบรู ้ (Hipsters) คือ กลุ่มคนประเภทนี้ เป็ นกลุ่มคนที่นกั การ
ตลาดมุ่งทําการตลาดมากที่ สุด เพราะคนเหล่านี้ จะแบ่งปั นสิ่ งที่ดูเท่ รอบรู ้ สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้กบั ตนเอง
4. กลุ่มที่ชอบมีการตอบสนอง (Boomerangs) คือ กลุ่มคนที่ชอบแบ่งปั นข้อมูลในแง่
หมิ่นเหม่ ก่อให้เกิ ดข้อโต้แย้ง ยัว่ ยุให้เกิ ดการทะเลาะ ยิ่งเป็ นประเด็นที่รุนแรงมากเท่าไร ยิ่งมีการ
แบ่งปั นมากขึ้น นิยมใช้ Twitter และ Facebookเป็ นสื่ อกลาง เนื่องจากโต้ตอบได้รวดเร็ ว
5. กลุ่มที่ชอบสร้างความสัมพันธ์ (Connectors) คือ กลุ่มคนที่รู้วา่ แบ่งปั นสิ่ งใดไปจะ
สร้ างความสั มพันธ์ ที่ ดีระหว่างเพื่ อน คนในครอบครั วหรื อคนรู ้ จกั ได้อย่า งไร เช่ น การแบ่ง ปั น
โปรโมชัน่ ร้ านอาหาร มา 4 จ่าย 3 หรื อการสร้ างกิ จกรรมร่ วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยมักใช้
Facebook ในการสื่ อสาร
6. กลุ่มช่ างเลื อก (Selectives) คือ กลุ่มคนที่เลื อกแบ่งปั นเฉพาะเรื่ องบางเรื่ อง ไม่
แบ่งปั นอะไรง่าย ๆ เรื่ องมากและต้องแน่ใจว่าเรื่ องที่แบ่งปั นไปนั้น จะมีประโยชน์จริ ง ๆ
ศิวตั ร เชาวรี ยวงษ์ (2554) ได้แบ่งกลุ่มคนที่มีเหตุผลในการแบ่งปั นเนื้ อหาออนไลน์ไว้ 3
กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มที่แบ่งปั นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ (Information Sharing) คือ การแบ่งปั นที่เกิดจาก ผู ้
แบ่งปั นเห็ นว่าเนื้ อหานั้นเป็ นประโยชน์ น่าบอกต่อให้กบั เพื่อนหรื อคนรู ้ จกั เพื่อเป็ นประโยชน์กบั
ผูอ้ ื่น ทั้งที่เนื้อหาบางเรื่ องอาจเป็ นประโยชน์เฉพาะบางกลุ่ม เช่น คนที่ชอบเรื่ องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ก็จะแบ่งปั นหรื อส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้กบั คนที่ชื่นชอบในเรื่ องประเภทเดียวกันซึ่ งเป็ น
เหตุให้นกั การตลาดต้องสร้ างเนื้ อหาที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสการส่ งต่อ โดยเฉพาะสิ นค้าใน
กลุ่ม High involvement ที่ตอ้ งอาศัยการตัดสิ นใจในการซื้ อ หรื อกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองกับการใช้ชีวติ ประจําวัน เช่น คุณแม่มือใหม่ ที่ตอ้ งการข้อมูลที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการเลี้ยง
ดูบุตร
2. กลุ่มที่กดแบ่งปั นตามอารมณ์ (Emotional Sharing) คือ การที่ผแู ้ บ่งปั นส่ งต่อเนื้ อหานั้น
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เพียงเพราะต้องการระบายอารมณ์ที่มีต่อเนื้ อหานั้น ๆ หรื อเกิดความประทับใจ เกิดความรู ้สึกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเกี่ ยวกับเนื้ อหานั้น เช่ น คลิ ปวีดีโอที่มีเนื้ อหาเศร้ า สะเทือนอารมณ์ คลิปตลกขบขัน
หรื อคลิปที่มีความแปลกประหลาด และส่ วนใหญ่ผแู ้ บ่งปั นมักจะแสดงความคิดเห็น ข้อความที่มีต่อ
เนื้ อหาที่แบ่งปั นลงไปในโพสด้วย ทําให้เกิ ดการออกแบบเนื้ อหาที่มีลกั ษณะสุ ดขั้วทางอารมณ์
เพราะเป็ นโอกาสที่จะสร้ างการส่ งต่อ การแบ่งปั นได้สูง แต่อย่าลื มสร้ างอารมณ์ ให้สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าด้วย
3. กลุ่มที่บอกเล่าในเรื่ องส่ วนตัว (Self Expression) คือ การแสดงความเป็ นตัวตนให้สังคม
ได้รับรู ้ เช่นเปลี่ยนสถานะในFacebook หรื อการ Check-in ตามสถานที่ต่าง ๆ ทําให้นกั การตลาดใช้
ประโยชน์จากการแสดงตัวตนของผูบ้ ริ โภค ยิ่งกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีต่อตราสิ นค้า จะมีโอกาสส่ ง
ต่อเนื้อหาได้สูง
เว็บไซต์ Mashable ได้วเิ คราะห์เหตุผลการแบ่งปั นเนื้อหาออนไลน์ ไว้ 10 ข้อ ดังนี้
1. เป็ นเนื้ อหาที่ ตลก คื อ สิ่ ง ที่ ท าํ ให้เราหัวเราะและหยุดพัก จากความเครี ย ดได้ ทําให้มี
แนวโน้มที่เราอยากจะส่ งต่อให้ผอู ้ ื่น
2. เป็ นเรื่ องไม่น่าเชื่ อ คือ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เราอ้าปากค้างเมื่อได้ดูและไม่เชื่ อในสายตาตัวเอง
จึงทําให้อยากส่ งต่อให้เพื่อนหรื อคนในครอบครัวได้ดูเช่นกัน
3. เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความรู ้ สึก คือ สิ่ งที่เราได้ดูน้ นั มันสัมผัสเข้าถึ งอารมณ์ ท้ งั ในแง่บวก
และแง่ลบ ทําให้อยากสร้างประสบการณ์ร่วมทางความรู ้สึกกับเพื่อน
4. เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับทัศนคติ การมองโลก คือ เรื่ องที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องการเมือง วัฒนธรรม กีฬา บันเทิงหรื องานอดิเรกต่าง ๆ ที่ทาํ ให้คนอยากแบ่งปั นต่อให้คนที่มี
ความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน
5. สิ่ งที่ทาํ ให้เราหยุดคิด คือ เมื่อเราได้อ่านหรื อได้เห็นเรื่ องราวที่ทาํ ให้เราหยุดคิด พิจารณา
ไตร่ ตรองสิ่ งต่าง ๆ ในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ น ข้อคิด คําคม คําสอนหรื อเรื่ องราวที่น่าประทับใจ เรามักจะ
อยากบอกต่อเรื่ องราวเหล่านั้นให้ผอู ้ ื่น
6. เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้รับการนําเสนอในสื่ อหลัก คือ ข่าวสารบางประเภทไม่ได้ถูกเผยแพร่ ผา่ น
สื่ อหลัก หรื อทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์ ที่มีเนื้ อหาน่าสนใจ แปลกใหม่ ทําให้ผคู ้ นต่างพา
กันอยากเผยแพร่
7. เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คนอื่นยิม้ ได้ คือ เป็ นเรื่ องที่ไม่ถึงกับตลกมาก แต่เป็ นเรื่ องที่คนส่ วนใหญ่
ยิม้ เมื่อได้เห็น แล้วอยากส่ งต่อให้ผอู ้ ื่นได้ยมิ้ ไปด้วยกัน เช่น รู ปเด็ก รู ปสัตว์ หรื อรู ปการ์ ตูน
8. เป็ นเรื่ องดราม่า คื อ เรื่ องซุ บซิ บนิ นทาของตัวละคร เรื่ องราวที่มีความขัดแย้ง สะท้อน
และสื่ อได้ถึงอารมณ์ ทําให้เกิดความคิดเห็น และต้องการส่ งต่อให้ผอู ้ ื่นร่ วมแสดงความคิดเห็นด้วย
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9. เป็ นเรื่ องน่ าอาย คื อ ภาพหรื อคลิ ปหลุ ด ที่ ทาํ อะไรพลาดอย่างไม่ต้ งั ใจ ซึ่ งอาจมี ความ
ตลกหรื อความน่าสงสาร เป็ นเรื่ องราวที่ทาํ ให้ผคู ้ นสนใจแบ่งปั น ส่ งต่อกันเป็ นอย่างมาก
10. เป็ นเนื้ อหาที่ยวั่ ยวนหรื อกระตุน้ อารมณ์ คือ เนื้ อหาที่เซ็ กซี่ ภาพหรื อคลิ ปวีดีโอเซ็ กซี่
หวาบหวิว ที่ยวั่ ยวนให้ดูและเกิดการส่ งต่อ แต่เนื้ อหาที่จะส่ งต่อนั้นต้องอยูใ่ นระดับที่ไม่เซ็ กซี่ มาก
จนเกินไป จึงจะทําให้ผคู ้ นกล้าที่จะส่ งต่อ
2.1.8 การตลาดแบบบอกต่ อผ่านสื่ อออนไลน์ วิดีโอ (Viral Video)
เว็บไซต์ TubeMogul (อ้างถึงใน ชินพล ธัญญเจริ ญ, 2554) ได้ให้แนวทางในการผลิต Viral
Video โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้
1. 50% ของเนื้ อหาการผลิต (Content and Production) คือ ความใส่ ใจในวิธีการเล่า
เรื่ อง รู ปแบบการนําเสนอ การจัดแสงถ่ายทํา เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ รวมถึงองค์ประกอบในการ
ผลิต ที่ส่งผลให้วดี ีโอมีคุณภาพ
2. 15% ของการนิ ยามข้อมูล (Metadata) คือ การใส่ ชื่อหัวข้อวีดีโอ คําบรรยายเพื่อ
อธิ บายรายละเอียด การแบ่งหมวดหมู่ของวีดีโอ เพื่อให้ผสู ้ ื บค้น ค้นหาวีดีโอได้อย่างง่าย
3. 20% ของภาพแสดงตัวอย่างของวีดีโอ (Thumbnail) คือ ภาพแสดงตัวอย่างวีดีโอ
จะต้องดู น่าสนใจ ดึ งดู ดให้ผูช้ มเข้ามาชมวีดีโอ ซึ่ งภาพตัวอย่างนั้นควรเป็ นความจริ งตามเนื้ อหา
วีดีโอ
4. 15% ของการจัดทําการส่ งเสริ มให้เกิ ดการชมวีดีโอ (Promotion) คือ กระจาย
ข่าวสารตัววีดีโอให้เกิดความน่าสนใจในการเข้ามารับชม เพื่อสร้างกระแสในการบอกต่อและส่ งต่อ
มากขึ้น
โดยทั้ง 4 หัวข้อแยกเป็ นรายละเอียดได้ ดังนี้
1. เนื้อหาและการผลิต (Content and Production)
เนื้อหาและการผลิตเป็ นสิ่ งสําคัญถึง 50% ในการทําให้เกิดกระแสการส่ งต่อ การสร้างวีดีโอ
ให้เป็ นที่จดจําได้น้ นั ตัววีดีโอต้องสื่ อสารข้อความที่ตอ้ งการได้ ผูผ้ ลิตต้องเลือกรู ปแบบการนําเสนอ
ให้ตรงกับรู ปแบบข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสารให้เหมาะสม โดยเว็บไซต์ TubeMogul ได้นาํ เสนอ
รู ปแบบวีดีโอที่ได้รับความนิยม ในการส่ งต่อ มีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1.1 แนวตลกขบขัน (Humor) คือ มนุษย์ทุกคนมีความสุ ขกับการได้หวั เราะ และมีคน
จํานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งการส่ งต่อความสุ ข ความตลกนั้นให้กบั คนอื่นๆ นั้นจึงเป็ นเหตุผลที่วีดีโอที่มี
เนื้อหาตลกถูกส่ งต่อแบ่งปั นได้อย่างง่าย
1.2 แนวคิ ดอาว็อง-การ์ ด (Avant-garde Video) คื อ ผลงานลํ้า สมัยที่ แปลกและ
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แตกต่ า งจากรู ป แบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง ผลงานส่ วนใหญ่ จะไม่ ส ามารถรั บ ชมได้ผ่า นสื่ อหลัก แต่ ผ ลงาน
ประเภทนี้ จะต้อ งไม่ ใ ช้ม ากจนทํา ลายรู ป แบบที่ เ ป็ นอยู่ อี ก ทั้ง ต้อ งระวัง ไม่ ใ ห้ ข ัด ต่ อ กฎและ
ข้อกําหนดของทางเว็บไซต์
1.3 การแสดงความสามารถพิเศษ (Talent) คือ ความสามารถพิเศษที่หาดูได้ยาก มี
เสน่ ห์และมีความประทับใจ โดยการนําเสนอที่ถูกกาลเทศะ จะได้รับความนิ ยมในการส่ งต่อจากผู ้
รับชม
1.4 การใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Celebrities) คือ ผูช้ มจะหลงใหลกับดารานักแสดงหรื อ
นักร้องที่ตนชื่นชอบ ทําให้วีดีโอที่มาดาราที่โด่งดังกลายเป็ นวีดีโอที่ถูกส่ งต่อแบ่งปั น และการบอก
ต่อผ่านผูม้ ีชื่อเสี ยงนั้น ยังสามารถโน้มน้าวใจของผูบ้ ริ โภคให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
1.5 การใช้ศิลปะการเล่าเรื่ องสไตล์คิทช์ (Kitsch) คือ ศิลปะที่ลอกเลียนแบบจากสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งแล้วทําให้แย่ลง แต่คาํ ว่า ‚แย่ลง‛ กลับไม่ได้หมายความอย่างที่กล่าว แต่หมายถึ ง การ
ล้อเลี ยนเพื่อให้เกิ ดความน่ าสนใจในผลงานศิ ลปะ ซึ่ งการผลิ ตวีดีโอประเภทนี้ อาจมาจากบุ คคล
ทัว่ ไปที่ไม่มีความรู ้ทางด้านศิลปะ แต่ผลิตวีดีโอได้น่าสนใจ จนเกิดการส่ งต่อและแบ่งปั น โดยแบ่ง
รู ปแบบการนําเสนอได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
- การใส่ เทคนิ คพิเศษ (Special Effect) อาจเกิ ดการดึ งดูดพูดคุยโต้ตอบกันระหว่าง
ผูช้ มด้วยกันเอง นัน่ ทําให้ยอดผูเ้ ข้าชมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
- การแสดงความสามารถพิเศษของสัตว์ต่างๆ (Animal/ Pet Trick)
- ความน่ารักของเด็ก สามารถดึงดูดผูช้ มได้เป็ นอย่างดี (Cute Kids)
- การใช้ดนตรี ที่จดจําได้ง่ายและใช้อย่างต่อเนื่อง (Repetitive, Catchy music)
- ภาพวีดีโอที่เกิดจากการเล่นพิเรนทร์ (Pranks)
- ภาพวีดีโอการล้อเลียน (Spoofs)
- เรื่ องราวของเซ็กซ์ (Sex) ยังคงดึงดูดได้เป็ นอย่างดี
2. การนิยามข้อมูล (Metadata)
การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้นทางอิ นเทอร์ เน็ต คื อ การใส่ คาํ ที่
เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาของวีดีโอ ซึ่ งเว็บไซต์ที่ให้บริ การ Online Video นั้น จะมี ระบบใส่ คาํ หรื อ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอ เรี ยกว่า ‚Tag‛ เป็ นคําบรรยายรายละเอียดของวีดีโอ ในปั จจุบนั การ
ใส่ Tag จําเป็ นสําหรับระบบการสื บค้นข้อมูลในอินเทอร์ เน็ต โดยสิ่ งที่ควรรู ้เกี่ยวกับการใช้งาน Tag
คือ
2.1 ใส่ หวั ข้อเรื่ องของวีดีโอหรื อคําบรรยาย ที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอให้มากที่สุด เพื่อให้
ค้นหาวีดีโอได้ง่าย
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2.2 คําบรรยายหรื อหัวข้อ จะต้องเข้ากับเนื้ อหาของวีดีโอ เพื่อเป็ นการจัดหมวดหมู่
สะดวกต่อการค้นหา
ปั จจุบนั การรับชมวีดีโอทางอิ นเทอร์ เน็ตจะนิ ยมรั บชมผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์
มากกว่า เว็บ ไซต์แ บ่ ง ปั นวี ดีโ อ และการที่ นํา วี ดี โอมาฝั ง ไว้ใ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ วิธี น้ ี เรี ย กว่า
Embedding นั่นหมายความว่า เจ้าของผลงานควรมี วีดีโอเก็บไว้ท้ งั เว็บไซต์ส่วนตัวและเว็บไซต์
แบ่งปั นวีดีโอ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงจากผูค้ นหาข้อมูล
3. ภาพตัวอย่างในวีดีโอ (Thumbnails)
การใช้ภาพตัวอย่างวีดีโอให้ดึงดูด น่ าสนใจ โดยตัวอย่างภาพจะมาจากเนื้ อหาส่ วนใดส่ วน
หนึ่งของวีดีโอ เพื่อทําให้ผูช้ มเห็ นก่อนที่จะเลือกดู เป็ นตัวสร้างการตัดสิ นใจในการรับชมของผูช้ ม
ภาพตัวอย่างต้องเกี่ยวข้องกับเนื้ อเรื่ องและสอดคล้องกับชื่ อเรื่ อง คําบรรยาย แม้กระทัง่ ระบบ Tag
ดังนั้นควรเลือกภาพตัวอย่างให้เหมาะสมมากที่สุด แต่บางเว็บไซต์จะกําหนดในส่ วนของการใช้ภาพ
ตัวอย่างวีดีโอไว้แล้ว เช่ น YouTube มีการดึ งภาพในช่ วงกลางของวีดีโอมาเป็ นตัวอย่าง และเพิ่ม
ตัวเลือกให้ 2 รู ป โดยเลือกระหว่างภาพจากครึ่ งแรกและครึ่ งของวีดีโอ ซึ่ งบางเว็บไซต์มีทางเลือกให้
มากกว่า ซึ่ งภาพตัวอย่างวีดีโออาจไม่สําคัญมากนัก ถ้าวีดีโอมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กล่าวมา
และภาพตัวอย่างต้องไม่นาํ เสนอเกินจริ ง เพราะจะทําให้ผชู ้ มผิดหวัง ส่ งผลให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใน
แง่ลบ สร้างความเสี ยหายต่อสิ นค้าได้
4. การส่ งเสริ มให้เกิดการชมวีดีโอ (Promotion)
การส่ งเสริ มให้ผชู ้ มเข้าชมวีดีโอจะทําให้เกิดการบอกต่อที่แพร่ กระจาย โดยนําไปโพสต์ลง
เว็บ ไซต์แ บ่ ง ปั น วี ดี โ อต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดผูเ้ ข้า ชม (Viewer) เพิ่ ม ยอดผู ้บ อกรั บ เป็ นสมาชิ ก
(Subscribers) เพิ่มยอดความคิดเห็นของผูช้ ม (Comment) เพิ่มอัตราการเข้าชม (Rating) เพิ่มการส่ ง
ต่อจากผูร้ ับชม (Forwards) จนกลายเป็ นวีดีโอยอดนิยม ทําให้เกิดกระแสการบอกต่อ
วีดีโอออนไลน์มีศกั ยภาพมากสําหรับการสื่ อสารการตลาด เพราะวีดีโอสื่ อสารได้ท้ งั ภาพ
และเสี ย ง ทําให้ผูร้ ั บสารมี อารมณ์ ร่วมกับตัวสารได้เป็ นอย่างดี สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดในการทํา Viral
Video คือ เนื้ อหา (Content and Production) ต้องเป็ นที่น่าจดจําและเข้าถึงอารมณ์ของผูร้ ับชมที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย อีกทั้งการกําหนดกลุ่มคํา (Meta Data) ของวีดีโอ ควรง่ายต่อการค้นหา รวมถึงภาพ
ตัวอย่างวีดีโอ (Thumbnail) ต้องดึ งดูดความสนใจของผูช้ ม และสุ ดท้ายส่ งเสริ มให้เกิ ดการรับชม
วีดีโอเพิ่มขึ้น (Promotion) ด้วยการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการสร้างกลุ่มเครื อข่าย
2.1.9 ปัจจัยทีท่ าให้ การตลาดออนไลน์ ประสบความสาเร็จ
พีรพล กี รติธนากาญจน์ (2553)ได้เสนอหลักการ 5 ประการที่ทาํ ให้การตลาดออนไลน์
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ประสบความสําเร็ จดังต่อไปนี้
1. ความขัดแย้ง (Controversial) หมายถึง การสร้างประเด็นให้เกิดความขัดแย้งใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เพื่อเป็ นกระแสการบอกต่อและถกเถี ยง เช่น โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐของ
HomePro ที่ เป็ นกระแสถกเถี ย งอย่า งมากบนโลกออนไลน์ ว่า HomePro ส่ ง Artwork ให้
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐไม่ทนั
2. การมีรางวัลตอบแทน (Give Free Stuff) เป็ นวิธีที่กระตุน้ กลุ่มเป้ าหมายให้เกิ ด
ความสนใจและแพร่ ก ระจายข่ า วสารได้เป็ นอย่างดี เพราะคนส่ วนใหญ่ ชอบได้ข องฟรี เช่ น
แคมเปญชิ งโชคกับฝาอิชิตนั ต่างๆ มีคนร่ วมสนุ กมากมาย และในโลกออนไลน์ก็มีการโพสท์รูป
เกี่ยวกับฝาอิชิตนั แบบแปลกๆ ที่แตกต่าง เพื่อลุน้ รับของรางวัลจากทางอิชิตนั ทําให้เป็ นกระแสใน
การทําตามและบอกต่ออย่างรวดเร็ ว
3. ความบันเทิง (Entertainment) เมื่อเกิดความสนุ กสนาน ความบันเทิงที่ได้พบเห็น
จะทําให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจ และส่ งต่อแบ่งปั นเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้ความตลก
ขบขัน ความแปลกใหม่ เป็ นต้น ดังกรณี ที่นาํ รถซูเปอร์ คาร์ มาเป็ นรถแท๊กซี่ รับส่ งคนแถวย่านสยาม
พารากอน ทําให้ผพู ้ บเห็ นเกิ ดความแปลกใหม่ และถ่ายรู ปอัพลง Social Network และส่ งต่อกัน
กระจายในวงกว้าง
4. คุ ณค่าของความเป็ นเนื้ อหา (Value) เนื้ อหาที่ ถู กส่ งต่ อนั้นควรมี คุณค่า และมี
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น การส่ งต่อรู ปภาพขอรับบริ จาคเลื อดช่ วยเหลื อคนที่ประสบภัย
ต่างๆ
5. ข้อความลับหรื อเรื่ องที่คนทัว่ ไปอยากรู ้อยากเห็น (Confidential) การนําเรื่ องที่ไม่
เคยเปิ ดเผยมาก่อน มานําเสนอต่อกลุ่มเป้ าหมาย จะทําให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความอยากรู ้ อยากเห็น
และเกิดการบอกต่อในที่สุด
2.1.10 เหตุผลทีท่ าให้ Viral Video Campaigns ล้มเหลว
นักการตลาดหลายคนคิดว่า การทําไวรัลวิดีโอนั้น เพียงแค่อพั วิดีโอผ่าน YouTube และ
นําไปโพสต์ใน Facebook หรื อทวีตไปสักครู่ แล้วรอเวลาให้วิดีโอที่คุณอัพมีการสงต่อไปอย่าง
แพร่ หลาย แต่คุณกลับพบว่า วิดีโอที่คุณคิดว่ามันน่ าสนใจนั้น กลับไม่ถูกเผยแพร่ เท่าที่ควร เพราะ
(O’Neil, 2010)
1. วิดีโอเป็ นการโฆษณาขายของมากเกินไป
เป็ นข้อผิดพลาดข้อใหญ่ของการทําไวรั ลวิดีโอที่ทาํ วีดีโอออกมาในรู ปแบบของ
โฆษณาที่ดูจะขายสิ นค้าจนเกินไป ทําให้ผบู ้ ริ โภคในโลกออนไลน์ไม่รู้สึกที่อยากจะแบ่งปั นวิดีโอ
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เหล่านี้ เพราะคนส่ วนใหญ่มกั ชอบแบ่งปั นวิดีโอที่มีความตลก น่าตกใจหรื อน่าประหลาดใจมากกว่า
ที่จะแบ่งปั นวิดีโอที่เน้นขายสิ นค้า และวิธีที่จะทําให้วดี ีโอของคุณน่าสนใจ คือ เพิ่มความสนุ ก ความ
น่าตื่นเต้นเข้าไปและไม่ตอ้ งสื่ อให้เป็ นโฆษณาขายสิ นค้ามากหนัก ตัวอย่างโฆษณาไวรัลวิดีโอของ
Evian’s Roller Babies ที่มียอดวิว 28 ล้านวิวบน YouTube ผูช้ มที่ได้ดูก็รู้วา่ เป็ นโฆษณาของ Evian
แต่ในตัววิดีโอนั้นมีการโชว์สินค้าหรื อโลโก้ผลิตภัณฑ์ไม่กี่ครั้ง รวมทั้งเนื้ อหาของตัววิดีโอที่มีความ
น่ า สนใจ มี ค วามน่ า รั ก ในตัว ของเด็ ก มี ค วามแปลกใหม่ ใ นการนํา เสนอ และยัง สอดคล้องกับ
สโลแกนของ Evian ทําให้ผทู้ ี่ได้รับชมรู ้สึกยินดีที่จะแบ่งปั นวิดีโอนี้
2. วิดีโอของคุณไม่มีความแตกต่าง
มีวิดีโอนับร้อยนับพันบนโลกออนไลน์ ที่ให้ผบู ้ ริ โภคได้ชม แต่วิดีโอที่มีความโดด
เด่นและเป็ นที่บอกต่อนั้น ต้องเป็ นวิดีโอที่ยงั ไม่เคยมีใครทําแนวนี้ มาก่อน ต้องมีความแตกต่างและ
แปลกใหม่ น่าสนใจ เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคยังไม่เคยได้รับชมมาก่อน ทําให้พวกเขารู ้สึกหัวเราะได้อย่าง
บ้า คลั่ง กลัวอย่า งสุ ด ขี ดหรื อสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้พ วกเขา และวิ ดีโ อนี้ ก็ จะถู ก แบ่ ง ปั น อย่า ง
แพร่ หลาย
3. ชื่อเรื่ องไม่ดี ไม่น่าสนใจ
การให้เวลาในการใส่ ขอ้ มูล ชื่ อเรื่ อง คําอธิ บายหรื อแท็กกิ้ งและการตั้ง ชื่ อหรื อใส่
ข้อมูลที่ดีน้ นั จะมีประโยชน์มากในการค้นหาผ่าน Google หรื อ YouTube เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ ดีใน
การค้นหาข้อมูล วิดีโอต่างๆ ทําให้ผชู้ มสามารถเข้ามาค้นหาวิดีโอของคุณได้ง่ายและเกิดการแบ่งปั น
ที่แพร่ หลายได้ในที่สุด
4. วิดีโอไม่ได้รับการโปรโมท
แคมเปญวิดีโอที่ยอดเยีย่ มจะไม่เป็ นไวรัลเลย ถ้าไม่ได้ทาํ การโปรโมทส่ งเสริ มให้ผคู ้ น
ในเครื อข่ายได้เห็น เพราะเพียงแค่ได้แบ่งปั นวิดีโอนัน่ ผ่าน Social Network ไม่วา่ จะเป็ น Facebook
หรื อ YouTube ก็ทาํ ให้วิดีโอนัน่ แพร่ กระจายต่อไปเรื่ อยๆ และถ้ามีงบประมาณในการโปรโมท
แคมเปญ จะยิ่ง ช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ วิดีโอนั้นเป็ นที่ บ อกต่ อมากขึ้ น โดยอาจไปจ้า ง Blogger หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมารี วิวหรื อส่ งต่อวีดีโอ จะยิ่งทําให้วิดีโอมีความน่าเชื่ อถือและเกิดการแพร่ กระจายอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็ นไวรัลได้ในที่สุด
5. ไอเดียดีแต่วธิ ี การดําเนินงานไม่ดี
เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ว่าทําไมแคมเปญวิดีโอถึงไม่ประสบความสําเร็ จทั้งๆ ที่ไอเดี ยใน
การทํา นั้นสุ ดเจ๋ ง นั้นอาจเป็ นเพราะการทํางานที่ ผิดพลาดในด้า นการผลิ ตหรื อนัก แสดงที่ ไม่ไ ด้
คุ ณภาพ หรื ออาจไม่ได้มีงบประมาณที่ใหญ่พอในการดําเนิ นงานตามความคิ ดเริ่ มต้นได้ดีพอ ซึ่ ง
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ควรจะเริ่ มจากดูงบประมาณที่ได้ก่อนและทําทุกสิ่ งทุกอย่างให้ดีพอเทียบเท่ากับงบประมาณที่ได้มา
เพื่อสร้างสรรค์วดิ ีโอไวรัลนั้นให้ดีที่สุด
2.1.11 ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในการทา Content Marketing
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง (2557) ได้พูดถึ ง 5 ข้อ ของความผิดพลาดในการทํา Content
Marketing ไว้ดงั นี้
1. ไม่มี Content Strategy
Content Strategy เป็ นแกนสําคัญในการทํา Content Marketing ซึ่ งควรให้
ความสําคัญและใส่ ใจในการคิดอย่างรอบคอบว่าจะ ผลิตคอนเทนต์ไปในทิศทางใด เพื่ออะไร ตอบ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้ไหมและนําไปแพร่ กระจายในช่องทางใด ซึ่ งถ้าคําถามพวกนี้ ยงั ไม่ชดั เจน ก็
ยังไม่สมควรที่จะทํา Content Marketing เพราะจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้นนักการตลาดที่ดี
ควรจะทํา Content Strategy เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง Content Marketing เสี ยก่อน
2. ไม่มีการทํา Content Marketing อย่างต่อเนื่อง
เมื่ อจบแต่ ล ะแคมเปญแล้ว ไม่ ไ ด้มี ก ารผลิ ตคอนเทนต์ออกมาอย่า ต่อเนื่ อง ทํา ให้
แคมเปญมีกระแสแค่ช่วงที่ปล่อยแคมเปญ พอหมดแคมเปญผูบ้ ริ โภคอาจลืมในตัวผลิตภัณฑ์ การทํา
คอนเทนต์ออกมาอย่างต่อเนื่ องนั้น จะทําให้แบรนด์มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคตลอด และ
ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเฝ้ ารอกิ จกรรมแคมเปญดี ๆ ที่ แต่ ล ะแบรนด์ จะปล่ อยออกมา ตัวอย่า งแบรนด์ ที่
ประสบความสําเร็ จในด้าน Content Marketing คือ Coca Cola และ Red Bull ทั้ง 2 แบรนด์ไม่ได้
สร้างคอนเทนต์ออกมาทีเดียวแล้วหายไป แต่กลับมีคอนเทนต์ออกมาเรื่ อยๆ ซึ่ งบางชิ้นก็ได้รับความ
นิ ยมอย่างถล่มทลาย หรื อบางชิ้ นไม่ได้ฮิตมาก แต่ผชู ้ มก็เฝ้ ารอและติดตาม ทําให้การสร้ างคอนเท
นต์อย่างต่อเนื่องนั้น เป็ นคุณลักษณะสําคัญในการสร้าง Content Marketing ให้ประสบความสําเร็ จ
3. มองว่า Content Marketing คือการขายของ
Content marketing ไม่ใช่การขายของหรื อโฆษณาสิ นค้า แต่เป็ นการเปลี่ยนแนวคิด
และดึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายให้เข้ามาติ ดตาม สร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั ตัวแบรนด์ เป็ นการนําเสนอ
เรื่ องราวที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแทนการนํา เสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับ แบรนด์ ซึ่ ง
นัก การตลาดหลายคนยัง ติ ดกับ การสร้ า งคอนเทนต์ที่ นํา เสนอเกี่ ย วกับ แบรนด์ท าํ ให้เนื้ อหาถู ก
บิดเบือนและเสี ยคุณค่า และในที่สุดจะไม่เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
4. ไม่มีการโปรโมทที่เพียงพอ
ถ้าคอนเทนต์ที่เราสร้ างมานั้นดี แสนดี แต่ไม่ได้รับการโปรโมท คอนเทนต์น้ นั ก็จะ
ไม่เป็ นที่สนใจ ไม่มีผพู ้ บเห็น ไม่มีการแชร์ หรื อบอกต่อ และใช่วา่ ทุกคอนเทนต์จะได้รับการบอกต่อ
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เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมการโปรโมทให้ออกสู่ สายตาของผูบ้ ริ โภค
5. โฟกัสกับการวัดผลที่ผดิ วิธี
การวัดผลที่ ไม่ได้เชื่ อมโยงกับการทํางาน คือ ไปสนใจที่ตวั ไลค์หรื อแชร์ เป็ นหลัก
ไม่ได้ดูที่คุณภาพของคอนเทนต์ ทําให้เกิ ดโพสที่ตอ้ งการเพิ่มไลค์ เพิ่มยอดแชร์ ซึ่ งคอนเทนต์ที่
นํามาโพสนั้นอาจไม่ได้เกี่ยวของกับตัวแบรนด์สินค้าเลยก็ได้ ซึ่ งเป้ นการวัดผลคุณภาพที่ได้แบบผิด
ๆ การวัดผลจึงต้องออกแบบมาให้ตรวจสอบทั้งในแง่ปริ มาณและคุณภาพของ Content Marketing
และต้องมัน่ ใจว่าการวัดผลนัน่ ตอบโจทย์เป้ าหมายที่วางไว้
ซึ่ งการทําคอนเทนต์ก็เปรี ยบเสมือนการสร้างวีดีโอ เพราะวีดีโอของเป็ นคอนเทนต์
หนึ่ งที่ นักการตลาดต้องการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค ดังนั้นนักการตลาดจึ งควรศึ กษาสิ่ งที่ ทาํ ให้คลิ ป
วีดีโอหรื อคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานัน่ ประสบความสําเร็ จมีหลักเกณฑ์อะไรและสิ่ งที่ทาํ ให้คลิ ป
วีดีโอหรื อคอนเทนต์น้ นั ล้มเหลวมีอะไรบ้าง
2.1.12 ข้ อดีของการทาการตลาดแบบ Viral Marketing
การทํา Viral Marketing เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการตลาดในยุคปั จจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมใช้
สื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อหลัก ทําให้ Viral Marketing เป็ นกลยุทธ์การตลาดแห่ งศตวรรษนี้ และยังมี
ข้อดีหรื อจุดเด่นต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนี้ (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2557)
1. ต้นทุนน้อย เนื่องจาก Viral Marketing เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้คนทําหน้าที่เป็ นสื่ อใน
การบอกต่อโฆษณา ผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงประหยัดงบประมาณในการลงโฆษณาผ่าน
สื่ อหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ทําให้ประหยัดต้นทุนในการทําได้เป็ นอย่างมาก
2. กระจายรวดเร็ ว การทําViral Marketing ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นหลัก ทําให้
ง่ายต่อการส่ งต่อของผูบ้ ริ โภค เพราะปั จจุบนั เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีฟังก์ชนั่ ที่ออกแบบ
ให้ง่ายต่อการกดแบ่งปั น ทําให้เกิดการกระจายข้อมูล ข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ ว
3. เข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมาก เพราะปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคหัน มาให้ความ
สนใจเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นจํานวนมาก ทําให้การสื่ อสารที่ส่งไปเพียงแค่หนึ่ ง
ครั้งจะสามารถสร้างการรับรู ้และเข้าถึงกลุ่มคนได้จาํ นวนมหาศาล
4. สร้างความน่าเชื่อถือ การแนะนําสิ นค้าหรื อบริ การที่มาจากเพื่อนฝูง มักน่าเชื่ อถือ
มากเป็ นพิเศษ เมื่อเที ยบกับสิ นค้าและบริ การที่มาจากผูผ้ ลิต เพราะผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกว่าเพื่อนการันตี
สิ่ ง นั้นให้แล้ว ถึ ง ได้ส่ ง ต่ อ บอกต่ อ ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึ ก เชิ ง บวกต่ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ เพื่ อนๆ ใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์แบ่งปั นมา
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5. อิสระทางความคิด กลยุทธ์การตลาดแบบViral Marketing ต้องทําให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งมีลกั ษณะนิ สัยการดําเนิ นชี วิตที่ต่างกัน จึงต้องใช้แนวคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่าง การ
สร้างสรรค์งานจึงมีอิสระทางความคิดมากกว่า เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค
2.1.13 ข้ อควรหลีกเลีย่ งในการทาการตลาดแบบไวรัล
.1การใช้ซอฟแวร์ และโปรแกรมที่ยากต่อการใช้งาน คือ ซอฟแวร์ และโปรแกรมที่
ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลให้กผั รู ้ ับสาร ไม่ควรเป็ นซอฟแวร์ ที่มีผใู ้ ช้จาํ นวนน้อย หรื อเข้าถึ งข้อมูลได้ยาก
เพราะจะต้องใช้ค วามพยายามในการดาวน์ โหลดโปรแกรมนั้นเสี ย ก่ อน ซึ่ ง พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคมักมีความอดทนต่อการรอคอยตํ่า รวมถึ งความซับซ้อนในการเข้าถึ งก็
ด้วยเช่ นกัน งานวิจยั ของ มุทิตา นนทรี )2543ที่ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การระบบ (
อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า ปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่ ง คือ ความ
รวดเร็ วในการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่ งถ้าข้อมูลเข้าถึงได้ชา้ จะทําให้ผใู ้ ช้งานน้อยลง และการบอกต่อหรื อ
แบ่งปั นข้อมูลก็จะไม่เกิดประสิ ทธิ ผล
2. การให้ขอ้ มูลโดยปราศจากการตรวจสอบความถู กต้อง คื อ ข้อมูลที่ สื่อสารกับ
ลูกค้าบนสื่ อออนไลน์จะต้องมีความถูกต้อง และรายละเอียดของข้อมูลต้องไม่บกพร่ อง หากเกิ ด
ข้อ ผิ ด พลาดนั่น หมายถึ ง ภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของธุ ร กิ จ จะเป็ นในด้า นลบ และขาดความ
น่าเชื่อถือ
.3การเสนอข้อมู ล ในเชิ ง พาณิ ช ย์เป็ นที่ ต้ งั คื อ เป็ นเรื่ องปกติ ที่ผูบ้ ริ โภคจะไม่ รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นเชิ งพาณิ ชย์อย่างโจ่งแจ้งจนเกิ นไป เพราะผูบ้ ริ โภคไม่อยากเป็ นเครื่ องมือทาง
การตลาด ในฐานะผูส้ ่ งข้อความไปยังเครื อข่ายของตน ดังนั้นการนําเสนอข้อมูลที่ให้ความบันเทิง
หรื อให้ค วามรู ้ เป็ นหลัก และแอบแฝงข้อมู ลในเชิ ง พาณิ ชย์ ย่อมทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเต็ม ใจที่ จะอ่ า น
ข้อความหรื อเต็มใจที่จะแบ่งปั นเนื้อหานี้ได้ง่ายกว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับการทําไวรัลมาร์ เก็ตติ้งรวมถึงข้อที่ควรทําและไม่ควรทํา ผูว้ ิจยั จะนํา
ข้อ มู ล ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มาวิ เคราะห์ ส รุ ก เป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการทํา ไวรั ล มาร์ เก็ ต ติ้ ง เพื่ อ ใช้ใ นการ
วิเคราะห์คลิปวีดีโอในรู ปแบบไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง
2.2 แนวคิดสื่ อโฆษณาออนไลน์ และรู ปแบบการโฆษณา
2.2.1 ความหมายของการโฆษณา
สมาคมการตลาดแห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (The American Marketing Association –
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AMA) จํากัด ได้ให้ความหมายของการโฆษณาไว้วา่ การโฆษณา คือ รู ปแบบการนําเสนอใด ๆ
ต้องมีการชําระเงินผ่านสื่ อที่มิใช้ตวั บุคคล การนําเสนอเป็ นการส่ งเสริ มเผยแพร่ ความคิดเห็นสิ นค้า
หรื อบริ การต่าง ๆ โดยมีผอู ้ ุปถัมภ์ระบุ ไว้ (Advertising is any paid form of non personal
presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor) (Kotler, 2003)
Shimp (2003) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การโฆษณาคือรู ปแบบหนึ่ งของการสื่ อสารมวลชน
หรื อการสื่ อสารทางตรงสู่ ผบู ้ ริ โภคโดยไม่ใช้สื่อบุคคลและมีการชําระเงินโดยองค์กรธุ รกิจ, องค์กร
ไม่ แสวงหากําไร หรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ ตอ้ งการส่ ง ข้อมูล ข่ า วสารเพื่ อแจ้ง ให้ท ราบหรื อโน้มน้า วใจ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
ธัชมน ศรี แก่นจันทร์ (2544) ได้กล่าวว่า การโฆษณา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Advertising
มาจากรากศัพท์ในภาษาลาตินว่า Ad vertere ซึ่ งหมายถึง การหันเหจิตใจไปสู่ (To turn the mind
toward) โดยให้ความหมายกว้าง ๆไว้วา่ การเชิ ญชวนโน้มน้าวจิตใจผูซ้ ้ื อให้หนั เหความสนใจมาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
ขณะที่ พ จนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามโฆษณา ว่า เป็ นการ
เผยแพร่ ขอ้ ความออกไปยังสาธารณชน ป่ าวประกาศ เช่น โฆษณาสิ นค้าหรื อกระทําการไม่วา่ จะวิธี
ใด ๆ ให้ประชาชนทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552)
จากคํานิ ยามต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การโฆษณา หมายถึง รู ปแบบการสื่ อสารที่
โน้มน้าวใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตอบสนองตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการและต้องชําระเงิ นผ่านสื่ อที่มิใช่
ตัวบุคคล โดยมีการระบุชื่อผูส้ ่ งสารหรื อผูโ้ ฆษณาไว้ดว้ ยซึ่ งการทําโฆษณานั้นสามารถทําได้หลาย
ช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อหลักอย่างเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และในปั จจุบนั นี้ สื่อออนไลน์ก็
ได้รับ ความนิ ย มอย่างมากในการทํา โฆษณา เนื่ องจากมี ต้นทุ นที่ น้อยและเข้า ถึ ง กลุ่ มเป้ าหมาย
มากกว่า
2.2.2 ทฤษฎีการสื่ อสารการโฆษณา
เป็ นแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับ ด้านการตอบสนองต่ อข่ าวสารการโฆษณาของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
นํา เสนอแบบจํา ลองต่ า งๆ เพื่ ออธิ บ ายลําดับ ขั้นตอนที่ ผูร้ ั บ สารมี การตอบสนองต่อข่ าวสารการ
โฆษณา ซึ่ งแบบจําลองการตอบสนองของข่าวสารที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลายมีดงั นี้
2.2.2.1 แบบจาลองพฤติกรรมการเลือกรับสารโฆษณา
ในสภาพความเป็ นจริ งผูบ้ ริ โภคจะเห็ นโฆษณาต่างๆ เป็ นจํานวนมากแต่จะจดจําได้
เพียงบางส่ วนเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องมากจากพฤติกรรมการรับสารของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบไปด้วย 4
ขั้นตอน (ปรมะ สตะเวทิน, 2541) คือ
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1. การเลือกเปิ ดรับ (Selective Exposure) คือ ขั้นตอนแรกที่ผรู ้ ับสารจะทําการเลือก
รั บ สารโฆษณา โดยจะเปิ ดรั บ หรื อเลื อ กรั บ ตามความปรารถนาของตน เช่ น เมื่ อผูบ้ ริ โภคเปิ ด
โทรทัศน์ เขาจะเปิ ดดูช่องไหน รายการไหน ในช่วงเวลาใด หรื อ หากเข้าอินเทอร์ เน็ต เขาจะเลื อก
เข้าเว็บไซต์ไหน อ่านข่าวสารอะไร ดูวีดีโอหรื อฟั งเพลงอะไร เป็ นต้น โดยปกติเราจะเลือกใช้
สื่ อมวลชนที่เสนอเนื้ อหาและความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดและทัศนคติของเรา เพราะโดย
ธรรมชาติคนเรามีความต้องการอย่างยิง่ ที่จะปกป้ อง รักษา และส่ งเสริ มความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ การเลือกที่จะให้ความสนใจ
กับ เนื้ อหาของสื่ อ ซึ่ ง โดยปกติ ค นเรามัก จะเลื อกให้ค วามสนใจกับ สิ่ ง ที่ เราสนใจ ชอบ และ
สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิดและความเชื่ อ เช่น การอ่านข่าวสาร เราจะเลือกอ่านเฉพาะบทความ
ที่เราสนใจ หรื อการเลือกชมคลิปวีดีโอ เราจะเลือกชมคลิปที่เราสนใจหรื อเป็ นที่พดู ถึง เป็ นต้น
3. การเลือกรับรู้หรื อการเลื อกตีความหมาย (Selective Perception or Selective
Interpretation)คือ การรับรู ้หรื อการตีความหมายเนื้ อหาของสื่ อที่ตนเลือกสนใจ โดยปกติคนเราจะ
เลื อกตี ความหมายของสิ่ งที่ ได้อ่านได้ดู หรื อได้ฟั งตามทัศ นคติ และความรู ้ สึ กนึ ก คิดของตนเอง
เนื้ อหาของสื่ อจึงถูกบิดเบือนไปโดยที่ตวั เราไม่รู้ตวั เช่ น คนดื่ มสุ ราเมื่อเห็นโฆษณา รณรงค์การงด
ดื่มสุ รา ก็มกั ไม่ค่อยเชื่อ หรื อแสดงความรู ้สึกต่อต้าน เป็ นต้น
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) คือ การจดจําสิ่ งที่ตนได้จากสื่ อสารมวลชน
ในขั้นนี้ ผรู ้ ับสารจะเลื อกจดจําเฉพาะเนื้ อหาที่สอดคล้องกับรสนิ ยม ทัศนคติ ความชอบ ความเชื่ อ
และค่านิ ยม มีผลวิจยั กล่าวสนับสนุ นว่า คนเราจะจดจําสิ่ งที่สอดคล้องหรื อสนันสนุ นความคิดเห็น
ของเราได้ดีกว่าเรื่ องที่ขดั แย้งต่อต้านกับความคิดเห็นเรา
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การเลือกเปิ ดรับ
การเลือกให้ความสนใจ
การเลือกรับรู้หรื อการเลือกตีความหมาย
การเลือกจดจํา

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองพฤติกรรมการเลือกรับสารโฆษณา
แหล่งทีม่ า : นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2554)
2.2.2.2 แบบจาลองทัศนคติทมี่ ีต่อชิ้นงานโฆษณา
ทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณา (Attitude toward the Ad) หมายถึง ความรู้สึกชอบ
หรื อไม่ชอบที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าในงานโฆษณาระหว่างการเปิ ดรั บ โดยทัศนคติ ที่มีต่อชิ้ นงาน
โฆษณาได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยหลายประการ ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือของชิ้นงานโฆษณา (Ad Credibility) เป็ นความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคที่
มีต่องานโฆษณาในด้านต่างๆ ว่าเป็ นความจริ งและน่ าเชื่ อถื อหรื อไม่ ความน่ าเชื่ อถื อมีผลมาจาก 3
องค์ประกอบ คือ ความน่ าเชื่ อถื อในสิ่ งที่โฆษณากล่าวอ้าง (Ad Claim) ความน่ าเชื่ อถื อต่อการ
โฆษณา (Advertising Credibility) และความน่าเชื่อถือต่อผูผ้ ลิต (Advertisers Credibility)
2. การรับรู ้ต่อชิ้นงานโฆษณา (Ad Perceptions) เป็ นการรับรู ้ ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
สิ่ งเร้าในงานโฆษณา ซึ่ งรวมถึงการรับรู ้ในความมีจริ ยธรรมของผูโ้ ฆษณาในงานเช่นนั้นด้วย
3. ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อผูผ้ ลิตสิ นค้าที่โฆษณา (Attitude toward Advertisers) เป็ น
ความรู ้สึกเบื้องต้นของผูบ้ ริ โภคในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบต่อผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งอาจมา
จากประสบการณ์ในอดีตที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้เกี่ยวกับตัวผูผ้ ลิตสิ นค้า
4. ทัศนคติ โดยทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคต่อการโฆษณา (Attitude toward Advertising)
เป็ นความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อโฆษณา ในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบต่อโฆษณานั้น
5. อารมณ์ของผูบ้ ริ โภค (Mood) เป็ นความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคในขณะเปิ ดรับสิ่ งเร้ า
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หรื อชิ้นงานโฆษณานั้น
ทัศนคติ ต่อชิ้ นงานโฆษณา นับว่ามี ความสัมพันธ์ ต่อทัศนคติ ที่มีต่อตราสิ นค้าเป็ น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการศึกษาวิจยั ของ Edell และ Burke (1987, อ้างอิงใน Schiffman และ
Kanuk, 2000) ที่ได้ศึกษาผลกระทบจากการเปิ ดรับสารโฆษณาต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภค โดยได้
เสนอเป็ นแบบจําลองทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณา (Attitude-toward-the-Ad Model)
การเปิ ดรับชิ้นงานโฆษณา

ความรู ้สึกจากชิ้นงานโฆษณา

การประเมินชิ้นงานโฆษณา
(ชั้นการรับรู ้)

(ชั้นความรู ้สึก)

ความเชื่อเกี่ยวกับตราสิ นค้า

ทัศนคติที่มตี อ่ ชิ ้นงานโฆษณา

ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า

ภาพที่ 2.3 ทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณา
ทีม่ า : Schiffman & Kanuk (2000)
จากแบบจําลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับชิ้นงานโฆษณา (Exposure to
an Ad) ผูบ้ ริ โภคจะประเมินชิ้นงานโฆษณานั้น (Judgments about the Ad : Cognition) และจาก
สร้างความรู ้สึกเกี่ยวกับชิ้นงานโฆษณานั้น (Feeling from the Ad : Affect) จากนั้นการประเมินและ
ความรู ้สึกที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาก็จะส่ งผลต่อความเชื่ อที่มีต่อตราสิ นค้า (Beliefs about the Brand)
และทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณา (Attitude toward the Ad) ก็จะส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
(Attitude toward the Brand) ในที่สุด
2.2.3 ลักษณะของงานโฆษณาทีด่ ี
1. ทําให้ผคู ้ นใส่ ใจ คือ การทําให้โฆษณาโดดเด่น แตกต่างจากโฆษณาอื่น ทําให้
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ผูช้ มไม่แคลงใจและเกิดความสนใจ คนส่ วนใหญ่เห็ นโฆษณาในหนังสื อพิมพ์มกั จะไม่อ่านโดย
ละเอียด บางคนจะอ่านบางส่ วนที่น่าสนใจ ซึ่ งโฆษณาควรทําให้คนทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่โฆษณาและ
ในโอกาสต่อมาก็สามารถบอกได้ว่าความสนใจทําให้ผรู ้ ับสารเปลี่ ยนจากหันมาสนใจ (Attention)
เป็ นตระหนักรู้ (Awareness) ผลิ ตภัณฑ์ต่างประเภทกันจะกระตุน้ การสนใจได้ไม่เท่ากัน คนจะ
สนใจสิ นค้าประเภทอาหารมากกว่าสิ นค้าประเภทนํ้ายาทําความสะอาด และผลิตภัณฑ์บางอย่างจะ
เป็ นที่สนใจของคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนหัวล้านจะสนใจโฆษณายาปลูกผม ประเภทเครื่ องสําอางจะ
ได้รับความสนใจจากผูห้ ญิงและกลุ่มปกป้ องสิ ทธิ สัตว์ ข้อความโฆษณาที่น่าสนใจจะต้องสร้างจาก
ความใคร่ รู้และความรู ้สึกที่มีส่วนร่ วม งานโฆษณาที่เริ่ มด้วยคําถามหรื อข้อความที่ทาํ ให้รู้สึกฉงนจะ
ทําให้ผชู ้ มสนใจและใคร่ รู้ได้ เพราะความสนใจเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเพียงชัว่ ขณะ จึงต้องทําให้ผชู ้ มรู ้สึก
ว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ โ ฆษณามี ส่ ว นร่ ว มกับ ชี วิ ตของเขา ถ้า การมี ส่ วนร่ วมอยู่ใ นระดับ สู ง แสดงว่า มี
ความสําคัญต่อชีวติ ส่ วนตัว เช่น รถยนต์ การโฆษณาสําหรับสิ นค้าที่มีส่วนร่ วมสู งจะให้รายละเอียด
มากกว่าระดับการมีส่วนร่ วมตํ่า เช่น หมากฝรั่ง กระดาษเช็ดมือ อันนี้ อาจใช้เพียงสโลแกนหรื อภาพ
ที่จาํ ได้ง่าย
2. ทํา ให้ จ าํ ได้ คื อ การที่ โ ฆษณาสามารถประทับ อยู่ ใ นใจของผู ้บ ริ โ ภคได้เ ป็ น
เวลานานเพราะถ้าผูบ้ ริ โภคจําโฆษณาชิ้นนั้นไม่ได้หรื อจําโฆษณาได้แต่จาํ ไม่ได้วา่ ขายสิ นค้าอะไร ก็
ถื อ ว่า เป็ นการสื่ อ สารการตลาดสู ญ เปล่ า การวิ จยั โฆษณาดู ที่ ค วามจํา 2 ประเภท คื อ การจํา ได้
(Recognition) และการระลึ กได้ (Recall) การจําได้ หมายถึ ง การที่เราจําได้ว่า เคยเห็ นข้อมูล
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์น้ ี ส่ วนการระลึกได้ หมายถึง การที่เราจําเนื้ อหาโฆษณานั้นได้งานโฆษณาจึงมี
เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจําโฆษณานั้นได้ เช่น การใช้เพลงประกอบ การใช้คาํ พูดเก๋ ๆ ที่พูดซํ้า
ไปมา แต่ไม่ทาํ ให้รู้สึกเบื่อ การใช้คาํ คล้องจอง เป็ นต้น คําพูดที่ใช้ในโฆษณาอาจกลายเป็ นคําพูด
ติดปาก ยอดนิ ยม ของคนในยุคนั้นก็เป็ นได้ ในกรณี ที่สื่อสารออกมาเป็ นรู ปภาพ ผูท้ าํ โฆษณาต้อง
ใช้ภาพสําคัญที่สื่อสาระของสารที่ตอ้ งการให้ผบู ้ ริ โภคทราบและจดจําได้ง่าย
3. ทําให้เชื่ อ คือ การพยายามสร้ างและเปลี่ ยนเจตคติ โดยให้ขอ้ มูลที่กระทบต่อ
อารมณ์เพื่อชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคทําอะไรบางอย่าง การชักจูง (Persuasion) เป็ นความตั้งใจหรื อพยายาม
ที่ จะมี อิทธิ พลต่อการกระทําของผูอ้ ื่ น โดยใช้เหตุ ผ ลหรื ออารมณ์ เหมื อนกับ การโฆษณาที่ ใ ช้
ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ถือเป็ นการใช้เหตุผลชักจูง ส่ วนโฆษณาที่ทาํ ให้คนสนใจ โดยใช้ความสุ ข
ความสนุ ก ความเศร้ าหรื อความคิ ดถึ ง ถื อเป็ นการใช้อารมณ์ โดยบางครั้ งของเปลี่ ยนเจตคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคนั้น ทําให้ผผู ้ ลิตโน้มน้าวผูบ้ ริ โภค โดยใช้วิธีกล่าวเกินจริ ง ซึ่ งไม่มีหลักฐานสนับสนุ น เช่น
โฆษณาเครื่ องสําอางที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดและเสี ยหาย จึงเสี่ ยงต่อการถูกฟ้ องร้อง
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2.2.4 รู ปแบบการนาเสนอโฆษณา
สิ นค้าและบริ การต่างมีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุ ปรู ปแบบการ
นําเสนอได้ ดังนี้ (Armstorng & Kotler, 2003)
1. โฆษณาบอกรายละเอียด (information advertising) เป็ นโฆษณาแนะนําสิ นค้าและ
บริ การใหม่ วัตถุ ประสงค์ของการโฆษณา คือ ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้จกั และเกิดความต้องการ รวมทั้งสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้าและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
2. โฆษณาเพื่อการชักจูง (persuasive advertising) เป็ นการโฆษณาเพื่อสร้างสิ นค้า
และบริ การให้แตกต่า งจากคู่แข่ง เพื่ อให้ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนมาใช้สิ นค้าของผูโ้ ฆษณา และปรั บ
ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ นค้า วัตถุ ประสงค์ของการโฆษณารู ปแบบนี้ คื อ นําเสนอข้อมูล
สิ นค้าและบริ การในจุดที่แตกต่าง เพื่อกระคุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทันที โดยอาจนําเสนอ
ในรู ปแบบโฆษณาเปรี ยบเทียบ (comparative advertising) กับคู่แข่ง เพื่อให้ผบู้ ริ โภคมองเห็นความ
แตกต่างได้ชดั เจน
3. โฆษณาเพื่อการตอกยํ้า (remind advertising) เป็ นการโฆษณาสําหรับสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภครู้จกั ดี วัตถุประสงค์ของการโฆษณารู ปแบบนี้ คือ เพื่อตอกยํ้าให้ผบู ้ ริ โภคนึกถึงสิ นค้าและ
บริ การอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ ยงั ตอกยํ้าด้านสถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่าสิ นค้า
วางขายอยูบ่ ริ เวณใด
2.2.5 การกาหนดสิ่ งเร้ าใจในงานโฆษณา
สิ่ งเร้าใจ (Appeal) หมายถึง สิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการชักจูงหรื อโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้มี
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามที่วตั ถุประสงค์กาํ หนดไว้ หรื อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึก
หรื อทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผลิตภัณฑ์
สิ่ งเร้าใจในงานโฆษณา แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ (ทัศไนย สุ นทรวิภาต, 2553) ดังนี้
1. สิ่ งเร้าใจเชิงเหตุผล-อารมณ์ (Rational-Emotional Appeals)
1.1. สิ่ งเร้ าใจเชิ งเหตุ ผล (Rational Appeals) หมายถึง การสร้ างสรรค์งาน
โฆษณาที่ นํ า เอาคุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น ในแง่ ป ระโยชน์ ใ ช้ ส อยมาสร้ า งการโน้ ม น้ า มใจแก่
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งคุณสมบัติจะมีความโดดเด่นในด้านการใช้งานที่ต่างกัน หรื อประโยชน์การใช้สอยที่
ผูบ้ ริ โภคยอมรับ สามารถพิสูจน์ได้ เช่น ปริ มาณที่มากกว่า ขนาดที่ใหญ่หรื อเล็กกว่า ราคาถูกกว่า
ประหยัดกว่า และประสิ ทธิ ภาพต้องตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.2. สิ่ งเร้ าใจเชิ งอารมณ์ (Emotional Appeals) หมายถึง การนําเอาประเด็น
เกี่ ย วกับ อารมณ์ ห รื อ ความรู ้ สึ ก ของผูบ้ ริ โ ภคมาเกี่ ย วข้อ งกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อสร้ า งการโน้ม น้า ว
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ใจ เช่น ความรัก ความผูกพัน ความเศร้า ความห่ วงใย ความต้องการต่างๆ ในชี วิตมนุ ษย์ ซึ่ งการ
นํา เอาสิ่ ง เร้ า ใจต่ า งๆ มาสร้ า งสรรค์ง านโฆษณานั้น ผูส้ ร้ า งสรรค์ต้องมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ใน
หลักการจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี จึงสามารถสร้างสรรค์โฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้ าหมาย
ได้
2. สิ่ งเร้าใจเชิงบวก – ลบ (Positive – Negative Appeals)
2.1. สิ่ งเร้ าใจเชิ งบวก (Positive Appeals) หมายถึง การนําเอาประเด็นที่เป็ น
ประโยชน์หรื อผลดี จากการที่ผบู้ ริ โภคใช้ผลิตภัณฑ์ มาสร้างการโน้มน้าวใจ เช่น การที่ผบู้ ริ โภคมี
สุ ขภาพฟันแข็งแรง เพราะผูบ้ ริ โภคแปรงฟันด้วยยาสี ฟันยีห่ อ้ นั้นเป็ นประจํา เป็ นต้น
2.2. สิ่ งเร้าใจเชิ งลบ (Negative Appeals) หมายถึง การนําเอาประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผลเสี ย หรื อปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ เช่น การเกิดอัคคีภยั ที่นาํ มาซึ่ งความสู ญเสี ย เพราะ
ผูบ้ ริ โภคไม่ใช้หวั ตัดแก๊สและถังแก๊สที่ได้มาตรฐานจากยีห่ อ้ นั้น เป็ นต้น
การสร้ างสรรค์โฆษณาส่ วนใหญ่มกั จะสร้ างสิ่ งเร้าใจในเชิ งบวกมากกว่าสิ่ งเร้ าใจ
ในเชิงลบ ซึ่ งไม่มีขอ้ กําหนดตายตัวว่า สิ่ งเร้าใจในเชิ งบวกจะมีอิทธิ พลมากกว่าสิ่ งเร้าใจในเชิ งลบ
และหลายครั้ งพบว่า การใช้สิ่งเร้ าใจในเชิ งลบกับบางผลิ ตภัณฑ์ สามารถสร้ างอิ ทธิ พลในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า
3. สิ่ งเร้าใจโดยใช้ความตลกขบขัน (Humorous Appeals)
สิ่ งเร้าใจในเรื่ องความตลกขบขันหรื อการใช้อารมณ์ในการสร้างสรรค์โฆษณาเป็ น
การโน้ม น้า วใจที่ ย าก และมี ค วามเสี่ ย งสู ง เพราะอารมณ์ ข ัน ในงานโฆษณามี ผ ลดี ก ับ บาง
กลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น ในขณะเดียวกันอาจล้มเหลวกับบางกลุ่มเป้ าหมาย จากการศึกษาวิจยั ในเรื่ อง
การใช้สิ่งเร้าใจ โดยใช้ความตลกขบขัน สร้างสรรค์งานโฆษณา สรุ ปได้วา่
3.1 องค์ประกอบของงานโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่สอดแทรกอารมณ์
ขันสามารถดึงดูดใจกลุ่มเป้ าหมายได้ แต่ถา้ ใช้บ่อยมากเกินไปจะทําให้เฝื อนได้ ซึ่ งเปรี ยบเทียบได้
กับการฉายหนังภาพยนตร์ ตลกซํ้าๆ กันหลายรอบ ย่อมทําให้ความน่าสนใจลดลงไปเรื่ อย ๆ
3.2 การใช้ความตลกขบขันหรื อการสอดแทรกอารมณ์ขนั มีผลทําให้ผบู้ ริ โภคอาจ
ได้รับข้อมูลความเป็ นจริ งในงานโฆษณาลดลง เพราะคิดว่าความจริ งนั้นเป็ นเรื่ องตลก ทําให้ไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโฆษณาที่กาํ หนดไว้
3.3 การใช้ความตลกขบขันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจดังกล่าวของผูบ้ ริ โภค ทําให้
ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความรู ้ สึกต่อต้านต่อเนื้ อหาโฆษณาลดลง ทําให้ผูบ้ ริ โภคคล้อยตามเนื้ อหาของ
โฆษณาได้ง่ายขึ้น
3.4 การใช้ความตลกขบขันอาจสามารถสร้างการโน้มน้าวใจและชักจูงผูบ้ ริ โภค
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เป็ นการสอดแทรกอารมณ์ขนั ในงานโฆษณา ยังไม่สามารถสร้างการโน้มน้าวใจได้ดีกว่าโฆษณาที่
ใช้สิ่งเร้าใจประเภทอื่น
3.5 การใช้ค วามตลกขบขันอาจสามารถสร้ า งความน่ า เชื่ อ ในตัว บริ ษ ัท เจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ ส่ งผลทางบวกในการยอมรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
3.6 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค ทําให้อารมณ์ขนั
ในงานโฆษณาจะมี อิทธิ พลต่อทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ แตกต่างกัน เช่ น วัย อายุ
การศึกษา จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีอารมณ์ร่วมในเรื่ องตลกขบขันที่แตกต่างกัน
3.7 องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่ตลก มักทํา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความชอบในตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งทําให้องค์ประกอบของงานโฆษณาสร้างการ
โน้มน้าวใจได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ต้องคํา นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ระหว่างอารมณ์ ข นั ที่ สอดแทรกในงาน
โฆษณากับหลักการและเหตุผลด้วย เพราะอารมณ์ ขนั ในงานโฆษณาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ การนําอารมณ์ขนั มาใช้ให้สมดุลกับหลักการและเหตุผล จะทําให้โฆษณา
นําเสนอหรื อเล่าเรื่ องได้อย่างสมบูรณ์ เป็ นการตกยํ้าจุ ดเด่น จุดขาย และรับรู ้ ถึงคุ ณประโยชน์ที่
ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เช่น โฆษณาเบียร์ สิงห์ นอกจากจะสอดแทรกอารมณ์ขนั แล้ว ยังมีหลักการ
และเหตุ ผลที่ ว่า ถ้าเป็ นเบีย ร์ สิ งห์ ที่ รสชาติถู ก คอ ก็ สามารถเฉลิ ม ฉลองได้ทุก โอกาส หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์ซีเล็คทูน่า ที่ สร้ างรอยยิ้มพร้ อมๆ กับตอกยํ้าเรื่ องคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ที่บริ โภคแล้วไม่
อ้วน เป็ นต้น
4. สิ่ งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว (Fear Appeals)
การนําประเด็นเกี่ยวกับความรู ้สึกกลัวหรื อการขู่ให้รู้สึกกลัว มาใช้ในงานโฆษณา เพื่อสร้างการโน้ม
น้าวใจผูบ้ ริ โภค การใช้สิ่งเร้าใจดังกล่าว มีขอ้ ควรพึงระวังในเรื่ องการขู่ให้ผบู ้ ริ โภคกลัว ต้องทําให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกกลัวอย่างสมเหตุสมผล เช่น ความกลัวในการสู ญเสี ยชี วิต ทรัพย์สิน สุ ขภาพที่
แข็งแรง และสิ่ งดีๆ ต่างๆ ในชีวติ เป็ นต้น
จากการศึกษาวิจยั พบว่า การสร้ างสรรค์โฆษณาที่สอดแทรกประเด็นการขู่ให้รู้สึก
กลัว มักก่อให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี ในแง่ของการโน้มน้าวใจ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นควรระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ ยงการใช้สิ่งเร้าใจนี้ แต่ต่อมาระยะหลังการ
ศึกษาวิจยั พบว่า การใช้สิ่งเร้าใจโดยใช้ความรู ้สึกกลัว กลับทําให้เกิดผลดี ในแง่การจูงใจ ตลอดจน
การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแตกต่างจากในอดีต
5. สิ่ งเร้าใจทางเพศ (Sex Appeals)
การนําประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องเพศมาสร้างสรรค์งานโฆษณา เช่น การมีความรักแบบ
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หนุ่มสาว หรื อเรื่ องความพึงพอใจทางเพศ แรงกระตุน้ ทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องสําอาง เครื่ องดื่มชนิ ดต่างๆ รถยนต์ ฯลฯ การใช้สิ่งเร้าใจดังกล่าวเป็ น
เรื่ องที่ตอ้ งระมัดระวังและมีความละเอียดรอบคอบ ต้องคํานึ งถึงค่านิ ยมของสังคมไทย วัฒนธรรม
ประเพณี อนั ดีงาม หลายครั้งเรามักจะเห็ นโฆษณาที่มีแรงกระตุน้ ทางเพศมากเกิ นไป จนทําให้
เกิดผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ สินค้า เช่น โฆษณานํามันเครื่ องรถจักรยานยนต์ ที่มกั ใช้ตวั แสดงเป็ น
ผูห้ ญิงที่มีการแต่งตัวกระตุน้ อารมณ์ ทางเพศ ด้วยเหตุผลที่ว่า กลุ่มเป้ าหมายของผลิ ตภัณฑ์เป็ น
ผู้ช าย อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ภาพลัก ษณ์ และส่ ง ผลกระทบต่ อ การโน้ ม น้ า วใจ
ผูบ้ ริ โภค เพราะผูบ้ ริ โภคจะให้ค วามสนใจในตัวแสดงมากกว่า ผลิ ตภัณฑ์ จนบางครั้ งจํา ชื่ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ดว้ ยซํ้า
การเลือกใช้สิ่งเร้าใจในงานโฆษณาต้องศึกษาปั จจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผูบ้ ริ โภค สภาพการตลาด สภาพแวดล้อม ฯลฯ เพราะไม่มีขอ้ กําหนดตายตัวว่า สิ่ งเร้า
ใจประเภทไหน ที่ มีอิท ธิ พลต่อการโน้มน้าวใจ เปลี่ ยนทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด และสิ่ งเร้าใจแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในงานโฆษณาที่แตกต่างกัน
2.2.6 การรณรงค์ โฆษณา
การรณรงค์โฆษณา (Advertising campaign) เป็ นการนําสิ่ งที่ ใช้เพื่อการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ หรื อเพื่อส่ งเสริ มการขาย มารวมกันเพื่อกําหนดว่าจะใช้อย่างไร เพราะการรณรงค์
คื อมี มากกว่าหนึ่ งกิ จกรรมที่ นาํ มารวมกัน โดยพิจารณาว่าจะใช้เมื่อไร เวลาไหน ใช้เครื่ องมือ
จํานวนเท่าไร ซึ่ งแย่งเป็ นรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540)
1. จะใช้โฆษณาอะไรบ้าง (What kinds of advertising?) ซึ่ งพิจารณาตามปั จจัย
ดังนี้
1.1 โฆษณาที่ เป็ นแก่ นสาร (Thematic advertising) โฆษณาประเภทนี้
80% ส่ วนใหญ่จะบอกตําแหน่งผลิตภัณฑ์ บอกความแตกต่าง บอกถึงตราสิ นค้าที่อยูเ่ หนื อกว่าตรา
สิ นค้าคู่แข่งหรื อตราสิ นค้าอื่นๆ
1.2 การโฆษณาโดยใช้ตวั ยัว่ เย้า (Teaser advertising) เป็ นโฆษณาที่ ไม่
สมบูรณ์ มีบางอย่างขาดหายไป สร้างความฉงนให้ผชู้ มคอยติดตาม เช่น เคล็ดลับผิวสาวที่ทาํ ให้
ชายหนุ่มหลงใหล ติดตามได้ที่นี่เร็ วๆ นี้
โฆษณาทัว่ ไปในท้องตลาดส่ วนมากจะเป็ นโฆษณาแก่ นสาร ที่ ออกมาพูดถึ ง
คุณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ แต่อาจไม่ได้รับความสนใจ เนื่ องจากมีโฆษณาลงสื่ อเป็ นจํานวน
มาก เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสนใจในโฆษณาของเรา จึ งต้องใช้ตวั ยัว่ เย้าปล่อยออกมาก่ อน 2 สัปดาห์
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เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกินความสนใจ และติดตามที่จะดูต่อ เช่น Teaser ของบรี สที่ออกมาว่า แค้นนี้ ตอ้ ง
ชําระ พบกันวันที่... กรณี น้ ี คือ บรี สจะออกผงซักฟอกตัวใหม่ที่ชาํ ระล้างรอยเปื้ อน เป็ นต้น ถ้าตลาด
ที่แข่งขันโฆษณาสู ง Teaser ก็จะได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภค แต่ถา้ ตลาดแข่งขันตํ่า ก็อาจไม่
ประสบความสําเร็ จ
1.3 การโฆษณาเพื่ อส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion advertising) เป็ นการ
โฆษณาที่สนับสนุนด้านส่ งเสริ มการขาย เช่น โฆษณาเพื่อเชิญชวนให้ชิงโชค โฆษณาให้รู้วา่ มีของ
แถม หรื อ โฆษณาลดราคา เป็ นต้น
1.4 การโฆษณาเชิ งกลยุทธ์ (Strategic advertising) หรื อโฆษณาเชิ งกลยุทธ์
วิธี (Tactical advertising) เป็ นโฆษณาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกลยุทธ์การตลาด การโฆษณา
เชิ งกลยุทธ์น้ นั คือ การฉกโอกาสหรื อการแก้ปัญหาในเชิ งกลยุทธ์ เช่ น กระเบื้องตราช้างมีปัญหา
ราคาแพงกว่ากระเบื้องยีห่ อ้ อื่น จึงมีปัญหาว่า คนซื้ อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซ้ื อ คือ ผูร้ ับเหมาจะไม่ใช้
ตราช้างเพราะแพงกว่ายี่ห้ออื่น ทําให้เจ้าของบ้านต้องกําชับว่า ต้องเป็ นกระเบื้องตราช้างเท่านั้น ที่
สื่ ออกมาในโฆษณาเพื่อเน้นให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงประโยชน์และคุณสมบัติมากกว่าราคา นมไทย-เดน
มาร์ คได้ทาํ การวิจยั ว่า สโลแกนทําให้คนจําได้มากที่สุดคือ นมจากเต้า แต่สโลแกนก็ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภค
เกินความสับสน เพราะเมื่อถามว่า นมจากเต้าเป็ นสโลแกนของใคร ผูบ้ ริ โภคจะสับสนระหว่าง นม
ไทย-เดนมาร์ กกับนมหนองโพ และเพื่อให้ทาํ ผูบ้ ริ โภคจําได้ จึงต้องออกโฆษณามาเพื่อตอกยํ้า โดย
ออกมาเป็ นเพลงว่า นมไทย-เดนสาร์กนมจากเต้า สัญลักษณ์ววั แดง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้วา่ ถ้าอยาก
ได้นมจากเต้าต้องดูสัญลักษณ์ววั แดง
1.5 การโฆษณาโครงการชัว่ คราว (Schematic advertising) เป็ นโฆษณาที่ใช้
เพื่อแผนงานใดแผนงานหนึ่ ง ที่ออกมาใช้ชั่วคราว เช่ น โค้ก ออกโค้กลิ ตรขนาดใหม่ จึ งต้องการ
โฆษณาชัว่ คราว เพื่อแนะนําโค้กลิตร ขายความเป็ นโค้กว่าดีอย่างไร หาซื้ อได้ที่ไหน และ โฆษณา
โครงการเชิ ญชวน ให้ไปปลูกป่ าเนื่ องในโอกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี พวกนี้ ถือเป็ น
โฆษณาชัว่ คราวที่บอกรายละเอียดโครงการใหม่ แต่ถา้ มีสิ่งจูงใจ (Incentive) เข้ามา ถือว่าเป็ นการ
โฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Ads)
1.6 โฆษณาองค์กร (Corporate advertising) เป็ นโฆษณาที่ไม่ขายสิ นค้า แต่
ต้อ งการสร้ า งภาพลัก ษณ์ มัก จะใช้ใ นกรณี บ ริ ษ ัท ใหญ่ ที่ เป็ นผูน้ ํา ในตลาด มี ย อดขายสู ง มี
ภาพลักษณ์ในเชิงธุ รกิจ ซึ่ งมักจะเป็ นด้านลบ เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร เหล้า รถยนต์ ตัวอย่าง
โฆษณา เช่น โตโยต้าทําโครงการถนนสี ขาว ธนาคารทําในเรื่ องเชิญชวนบริ จาคเงินเพื่อการศึกษา
เป็ นต้น ซึ่ งการใช้โฆษณาองค์กรนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคมองว่า บริ ษทั มีความรับผิดชอบ และการโฆษณา
องค์กรจะพูดถึ งจุ ดเด่ นของบริ ษทั เช่ น บริ ษทั นี้ กา้ วหน้ามา 50 ปี แล้ว บริ ษทั นี้ เป็ นผูน้ าํ ตรา
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สิ นค้า การโฆษณาองค์กรทําเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมและประกาศเกี่ยวกับองค์กรว่ามีอะไร ได้รับ
รางวัลอะไร ทําให้องค์กรดูดี
1.7 การโฆษณาสถาบัน (Institutional advertising) เป็ นการโฆษณาสิ นค้ากลุ่ม
เดียวกันแต่ต่างประเภทยี่ห้อมารวมตัวกันเพื่อแข่งกับสิ นค้าต่างประเทศ เช่ น นํ้าส้มแข่งขันกับนํ้า
มะเขือเทศ กระเบื้องโมเสคติดฝาผนังแข่งขันกับสี ทาบ้าน ปูนซี เมนส์ แข่งขันกับไม้ เป็ นการดึงจุด
จุดหนึ่งที่ตอ้ งการรณรงค์ โมเสคกําลังขาดทุนเพราะทุกคนหันมาทาสี บา้ นหมด ผลิตภัณฑ์โมเสคจึง
ต้องรวมตัวกันบอกว่าใช้โมเสคดีกว่าทาสี บา้ น เป็ นต้น
2. จะมีโฆษณากี่ชิ้น (How many pieces of advertising?) มี 2 ความหมาย คือ
2.1 การเปลี่ยนแปลงโฆษณา (Changing advertising) การโฆษณาแบบเดิม
นาน ๆ ทําให้คนเบื่อหน่ าย จึงต้องเปลี่ยน Ads เช่น เปลี่ยนภายใน 6 เดือน หรื อ 3 เดือน ถ้าเป็ น
นิตยสารอาจเปลี่ยนทุก 2 เดือน เป็ นต้น
2.2 การโฆษณาเป็ นชุ ด (Series advertising) คือ การทําโฆษณาออกมา
มากกว่า 1 ชิ้น ในเวลาเดียวกัน แล้วใช้สลับกัน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกสนใจ ติดตาม และไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย เช่น โฆษณาเป๊ ปซี่ รสชาติของคนรุ่ นใหม่ (The taste of new generation) เป๊ ปซี่ ใช้ซูเปอร์
สตาร์ เป็ นพรี เซนเตอร์ คือ ทีน่า เทอร์ เนอร์ , มาดอนน่า, ไมเคิล แจ๊คสัน ฯลฯ ออกโฆษณาพร้อมกัน
แล้วใช่สลับกัน เพื่อตอกยํ้าว่าคนดื่มเป๊ ปซี่ เป็ นคนรุ่ นใหม่ เป็ นคนทันสมัย เป็ นต้น
3. จะใช้สื่อต่างๆ ร่ วมกันอย่างไร (How we combine them together?)
การใช้สื่อร่ วมกัน ต้องพิจารณาว่าจะประสมประสานโฆษณาอย่างไร เช่ น ช่ วง
แนะนําสิ นค้าใหม่ อาจลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ให้มาก พอเลยช่วงแนะนําไปอาจ
ลงเฉพาะโทรทัศน์กบั เสริ มทางวิทยุ พอช่ วงนอกฤดูที่ขายไม่ค่อยดี ก็ลงโฆษณาเฉพาะวิทยุหรื อ
นิตยสาร การรณรงค์ (Campaign) ต้องวางแผนการลงโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เนื่ องจากงบประมาณมี
จํา กัด ไม่ส ามารถโหมลงโฆษณาได้ตลอด แต่ จาํ เป็ นต้องรั กษาระดับเสี ย งโฆษณาไว้ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคอาจจะลืมได้
4. จะมีกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ อะไรบ้าง (What are other supporting activities?)
นอกเหนื อจากการโฆษณา ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอื่นเสริ ม เช่ น การจัด
แสดงสิ นค้า มอบของขวัญตามช่วงเทศกาล ซึ่ งเรี ยกว่า การติดต่อสื่ สารทางการตลาดแบบครบ
เครื่ อง (Integrated marketing communication) อย่าคิดว่ามีเพียงการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และ
การส่ งเสริ มการขายเท่านั้น
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2.3 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคเป็ นขั้นตอนแรกเริ่ มของการวางแผนโฆษณา การได้มาซึ่ ง
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ้บ ริ โ ภคจะเป็ นพื้ น ฐานในการกํา หนดกลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณาให้ ต รงใจกับ กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค แต่พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจมากมายหลายปั จจัย ทั้งปั จจัยภายในของผูบ้ ริ โภคเอง (Internal Factors)
และปั จจัยภายนอกของผูบ้ ริ โภค (External Factors) การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ จะได้ขอ้ มูลในการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดและสื่ อโฆษณาได้อย่างเหมาะสม
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
มีผใู้ ห้คาํ จํากัดความคําว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้หลากหลายด้วยกัน เช่น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการทางอารมณ์และทางความคิด และกิจกรรมทาง
กายภาพของบุ ค คลซึ่ งทํา การซื้ อ และใช้ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ตนเอง (Bearden, อ้างถึงใน กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2551)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนในการ
แสวงหา การเลื อก การซื้ อ การใช้ การประเมิน และการเลิ กใช้สินค้าหรื อบริ การ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตน (Belch & Belch, 2004)
พฤติก รรมผูบ้ ริ โภค คือ ปฏิ สั มพันธ์ ที่เปลี่ ยนแปลงได้เสมอ ระหว่าง 3 ส่ วน
คือ ความรู้สึกและ ความคิด พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในชีวิต (The American Marketing Association, อ้างถึงใน กัลยกร วรกุลลัฏฐานี ย ์ และ พรทิพย์ สัม
ปั ตตะวนิช , 2551) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเกี่ยวข้องกับความคิดความรู ้ สึกและกระบวนการการ
กระทําของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีลกั ษณะ ดังนี้
1. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงได้ (Dynamic) เกิ ดจากความเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่ อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําให้มีผลต่อปั จจัยด้านความคิด
ความรู ้สึก ทําให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวข้องกับปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง ความคิด
ความรู ้สึก และการกระทํา กับสิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นจึงต้องศึกษาทั้งปั จจัยภายในและภายนอก
ว่า ทําไมผูบ้ ริ โภคถึงตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ เพราะเหตุใด
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวข้องกับการแลกเปลี่ ยน (Exchanges) การแลกเปลี่ยน
ระหว่างผูซ้ ้ื อ(ผูบ้ ริ โภค)กับผูช้ าย (เจ้าของสิ นค้า) เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
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2.3.2 แบบจาลองปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมีท้ งั ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
ซึ่งจะอธิบายได้จากภาพ
อิทธิพลทางสังคม/วัฒนธรรม
(Social/Culture Influences)







วัฒนธรรม (Culture)
ชนชันทางสั
้
งคม (Social Class)
กลุม่ อ้ างอิง (Reference Group)
ครอบครัว (Family)
ประชากรศาสตร์ (Demographics)
ภูมิศาสตร์ (Geographic)

กระบวนการตัดสินใจ
(Decision Process)

ขันตอนการตั
้
ดสินใจ
(Steps in Making
Decision)

อิทธิพลทางจิตวิทยา
(Psychological Influences)
 การรับรู้( Perception)
 การเรียนรู้ (Learning)
 ความต้ องการและแรงจูงใจ
(Need and Motivation)
 ทัศนคติ (Attitudes)
 วิถีชีวิต และจิตนิสยั
(Lifestyles and
Psychographics)

ตลาดเป้าหมาย
(Target Market)

ผู้รับสารเป้าหมาย
(Target Audience)

แผนงานโฆษณา
(Advertising Plan)

ภาพที่ 2.4 แบบจําลองปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
แหล่งทีม่ า : Wells, Burnett & Moriarty (2003)
กระบวนการขั้ น ตอนในการตั ด สิ นใจนั้ นได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายนอก ซึ่ งประกอบไปด้วย วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หรื อแหล่งที่อยูอ่ าศัย เช่น ผูบ้ ริ โภคที่มีวฒั นธรรมแตกต่าง
กัน อาจทํา ให้มี การเลื อกใช้สินค้าที่ แตกต่ างกัน นอกจากนี้ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคยัง ได้รับ
อิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยาซึ่ งถื อเป็ นปั จจัยภายใน ปั จจัยเหล่านี้ คือ กระบวนการการรับรู้ การ
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เรี ยนรู ้ ความต้องการและแรงจูงใจทัศนคติและวิถีชีวิต ซึ่ งการทําโฆษณาให้เกิ ด Viral Marketing
นั้น นักการตลาดต้องรู ้ ว่าใครคือตลาดกลุ่มเป้ าหมาย และผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายมีการตัดสิ นใจ
อย่างไร มีลกั ษณะจิตวิทยา สภาพสังคมอย่างไร เพื่อนํามาวางแผนกลวิธีในการโฆษณาได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อทําให้กระบวนการสื่ อสารบรรลุวตั ถุประสงค์
2.3.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
2.3.3.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics)
หมายถึ ง ลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคม และประชากร ที่ร่วมถึ ง อายุ เพศ การศึกษา
รายได้ อาชี พ เชื้ อชาติ สถานภาพสมรส และขนาดครอบครั ว โดยปกติลกั ษณะเหล่านี้ มกั ใช้
วิเคราะห์ผรู ้ ับสารเป้ าหมายโฆษณา เนื่ องจากสักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จะทําให้ผรู ้ ับ
สารมีเป้ าหมาย มีทศั นคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย การวิเคราะห์ผรู ้ ับสารจะช่วยทําให้วาง
กลยุทธ์ข่าวสารโฆษณาและสื่ อโฆษณาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับการเปิ ดรับสื่ อของแต่ละ
บุคคลเหล่านั้น
ปรมะ สตะเวทิน (2539) ได้กล่าวว่า คนที่มีลกั ษณะประชากรต่างกัน จะมีลกั ษณะ
ทางจิตวิทยาที่ต่างกัน วิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี้
1. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนเรามีความแตกต่างทางความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุ น้ อ ยมั ก มี ค วามคิ ด เสรี นิ ย ม ยึ ด ถื อ อุ ด มการณ์ แ ละมองโลกในแง่ ดี ม ากกว่ า คนที่ อ ายุ
มากกว่า ในขณะที่คนอายุมากกว่าจะมีความคิดอนุ รักษ์นิยม ยึดถือปฏิบตั ิ ระมัดระวัง และโมงโลก
ในแง่ร้ายกว่าคนอายุนอ้ ยกว่า เนื่องจากผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
2. เพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม
ความต้องการที่จะส่ งและรับสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการส่ งและรับ
สารเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการส่ งและรับข่าวสารด้วยเช่นกัน
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่าง
กัน คนที่มีการศึกษาสู งจะเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะมีความรู้กว้างขวางในหลายๆ เรื่ อง จึงสามารถ
เข้าใจสารได้เป็ นอย่างดี แต่เป็ นคนไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะ
คนที่มีการศึ กษาตํ่า มักจะเลื อกใช้สื่อประเภทวิทยุและโทรทัศน์ รั บข่าวสารโดยไม่ผ่านการกรั่ น
กรองจากความคิด เนื่องจากผูม้ ีการศึกษาตํ่าจะเชื่อในสารง่ายๆ
4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ทําให้มีวฒั นธรรม ประสบการณ์ ความสนใจที่
แตกต่างกัน
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นอกจากนี้ ยัง มี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปิ ดรั บ สารของแต่ ล ะบุ ค คล ดัง นี้
(Schramm,1973)
1. ประสบการณ์ บุคคลจะแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล
2. การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร บุคคลจะแสวงหาข่าวสารเพื่อตอบสนอง
จุดประสงค์ของตน
3. ภูมิหลัง บุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันจะให้ความสนใจของเนื้ อหาข่าวสารที่
แตกต่างกัน
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมมีผลต่อเนื้ อหาสารและพฤติกรรมการเลื อกรับสื่ อ
ของบุคคล
5. ความสามารถในการรับสาร เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจของบุคคล
ทําให้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อที่แตกต่างกัน
6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจและพฤติกรรม
7. อารมณ์ สถานภาพทางอารมณ์เป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของสาร
8. ทัศนคติ เป็ นตัวกําหนดท่าทีในการรับและตอบสนองต่อข่าวสารที่เปิ ดรับ
2.3.4 ปัจจัย หรือปัจจัยด้ านจิตวิทยา (Internal Factors Or Psychological Factors)
ปั จจัยด้านลักษณะจิตวิทยา เป็ นปั จจัยที่ซ่อนอยูภ่ ายในบุคคล ทําให้บุคคลหนึ่ งแตกต่างจาก
อีกบุคคลหนึ่ง นัน่ คือ ปั จจัยด้านแรงจูงใจและความต้องการ (Motivation and Need) การรับรู้
(Perception) การเรี ยนรู้ (Learning) ทัศนคติ (Attitude) วิถีทางดําเนิ นชี วิต (Lifestyle) และ
บุคลิกภาพ (Personality)
2.3.4.1 แรงจูงใจและความต้ องการ (Motivation and Need)
มนุษย์ทุกคนมีระดับแรงจูงใจส่ วนตัว จึงถูกชักจูงให้มีพฤติกรรมซื้ อสิ นค้าที่แตกต่าง
กัน ความเข้าใจในแรงจูงใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกเนื้ อหา
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม
Solomon (2009) ได้สรุ ปกระบวนการการเกิดแรงจูงใจไว้ ดังนี้
แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ทาํ ให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เมื่อความต้องการถูก
กระตุน้ ขึ ้นมา (Need Arousal) และบุคคลนั้นต้องการที่จะตอบสนองความต้องการ แต่ถา้ ความ
ต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลนั้นจะเกิ ดความเครี ยด (Tension) และความเครี ยดนั้นจะ
ผลักดันให้บุคคลพยายามลดความเครี ยดหรื อตอบสนองความต้องการให้ได้
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ความต้องการแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความต้องการประโยชน์ใช้สอย (Utilitarian Need) เป็ นความต้องการด้านหน้าที่
การงานของสิ นค้า เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่ น ความต้องการเครื่ องซักผ้าสะอาดถนอมผ้า ,ความ
ต้องการคุณค่าทางอาหารที่มีโภชนาการสู ง เพื่อสุ ขภาพที่แข็งแรง
2. ความต้องการด้านอารมณ์ (Hedonic Need) เป็ นความต้องการเชิงประสบการณ์ที่
ได้จากสิ นค้า รวมถึงอารมณ์ ที่ได้รับจากสิ นค้า เช่ น ความต้องการสนุ กสนานเมื่อได้รับประทาน
ไอศครี ม,ความสดชื่นมัน่ ใจ จากการใช้น้ าํ ยาระงับกลิ่นกาย เป็ นต้น
การเกิดแรงจูงใจของบุคคล มีระดับความรุ นแรง (Motivation Strength) ที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กบั แรงขับ ซึ่ งแรงขับ คือ การกระตุน้ ระหว่างสภาวะที่ เกิ ดขึ้นจริ ง (Actual State) กับ
สภาวะต้องการจะเป็ น (Desired State) ยิ่งถ้าผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงความแตกต่างมากเท่าไร แรงขับจะยิ่ง
รุ นแรงมากขึ้นโอกาสที่จะเกิ ดพฤติกรรมก็มีมากและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป
แม้วา่ จะความต้องการเดียวกันก็ตาม เนื่องจากแต่ละคนมีกระบวนการเรี ยนรู ้และความคิดที่แตกต่าง
กัน
เรียนรู้ (Learning) คาดหวัง (Expectancy)
ความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง

แรงขับ

กระตุ้น

เป้าหมาย

พฤติกรรมที่ถกู จูงใจ

(Unfulfilled Need)

(Drive)

(Motive)

(Goal)

(Motivated Behavior)

ภาพที่ 2.5 กระบวนการแรงจูงใจ
ทีม่ า : กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2551)
2.3.4.2 ประเภทของแรงจูงใจ (Hanna & Wozniak, 2001)
1. แรงจูงใจที่รู้ตวั กับแรงจูงใจที่ไม่รู้ตวั (Conscious vs. Unconscious Motivation)
บางครั้งเรี ยกว่า แรงจูงใจที่ประจักษ์เห็นกับที่ซ่อนเร้น (Manifest vs. Motivation)
2. แรงจูงใจเชิ งบวกกับแรงจูงใจเชิ งลบ (Positive vs. Negative Motivation) คือ
แรงจูง ใจที่ ตอ้ งการเกิ ดพฤติ กรรมเพื่ อไปให้ถึง เป้ าหมายที่ ตอ้ งการกับแรงจูงใจที่ กระตุ น้ ให้เกิ ด
พฤติกรรมออกห่างจากสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ
3. แรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอก (Intrinsic vs. Extrinsic Motivation)
แรงจูงใจภายใน คือ การเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น เพื่อความภูมิใจ
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ในตนเองในขณะที่แรงจูงใจภายนอก คือ การเกิ ดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้ าภายนอก เช่ น
เพื่อให้บุคคลอื่นมาชื่นชม เป็ นต้น
4. แรงจูงใจเชิ งเหตุผลกับแรงจูงใจเชิ งอารมณ์ (Rational vs.Emotional Motivation)
คื อ แรงจู ง ใจที่ ก ระตุ ้น พฤติ ก รรมโดยใช้ห ลัก เหตุ แ ละผลมานํา เสนอ เช่ น ปริ ม าณสิ น ค้า ที่
มากกว่า ความหอมที่อยู่ยาวนานแรงจูงใจแบบนี้ ทาํ ให้เกิ ดเนื้ อหาโฆษณาในลักษณะของเหตุผล
(Rational Message) ในขณะที่ แ รงจู ง ใจเชิ ง อารมณ์ คื อ การกระตุ ้น โโยใช้อ ารมณ์ ม า
นําเสนอ เช่น ความมัน่ ในตนเอง ความตื่นเต้นในชีวิต สารในโฆษณาจึงต้องนําเสนอจุดจูงใจด้าน
อารณ์มากกว่าเหตุผลด้านกายภาพของสิ นค้า
2.3.4.3 อารมณ์ในงานโฆษณา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอารมณ์ ก ับ แรงจู ง จู ง ใจถื อ ได้ว่ า เป็ นสิ่ ง กระตุ ้น สิ่ ง หนึ่ ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจกระทํา พฤติ ก รรม
สามารถนํา อารมณ์ ม าใช้ ใ นการสร้ า งสรรค์ ง าน
โฆษณา เช่น มีการวิจยั ลักษณะของโฆษณาว่า โฆษณาแบบใดที่ก่อให้เกิดความรู ้ สึกอบอุ่น หรื อ
ผูร้ ับสารมีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้ชมโฆษณา เป็ นต้น ดังนั้นจึงนําข้อมูลเกี่ยวกับด้านอารมณ์มาใช้
สร้างสรรค์งานโฆษณาได้
1. ผูบ้ ริ โภคมักแสวงหาสิ นค้าที่มีคุณประโยชน์ในการปลุกเร้าอารมณ์ (Emotional
arousal) จึงมีสินค้ามากมายที่เน้นคุณประโยชน์ในการปลุ กเร้าอารมณ์ เช่ น ภาพยนตร์ น้ าํ อัดลม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็ นต้น อารมณ์ที่ปลุกเร้า เช่น อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์สนุก เป็ นต้น
2. การสร้ า งสรรค์ง านโฆษณา โดยการลดอารมณ์ ใ ห้น้อ ยลง คื อ มี อ ารมณ์ ที่
หลากหลายและไม่เป็ นที่ปรารถนาของผูบ้ ริ โภค เช่น ความกังวลใจ อารมณ์เศร้า กลัว เหงา เบื่อ
เป็ นต้น เป็ นการสร้ า งสรรค์โฆษณาที่ ท าํ ให้ผูบ้ ริ โภคไม่ รู้สึ ก ถึ งอารมณ์ ที่ ไม่ ป รารถนาพวกนี้
เช่น โฆษณาข้าวเกรี ยบฮานามิที่นาํ เสนอว่า เมื่อมีฮานามิแล้วไม่มีวนั ไร้เพื่อน เป็ นต้น
การนําอารมณ์ มาเป็ นแรงจูงใจในงานโฆษณานั้น ต้องกําหนดก่ อนว่าตัวสิ นค้าจะ
เลื อ กใช้ อ ารมณ์ ใ ดมาเป็ นแรงกระตุ ้ น
ซึ่ งมี ค วามเป็ นไปได้ ต่ อ การตอบสนองของ
โฆษณา ดังนี้ คือ (Hawkins, Best & Coney, 1989)
1. เนื้ อหางานด้านอารมณ์ ในชิ้ นงานโฆษณาจะช่ วยเพิ่ม ความน่ าสนใจของงาน
โฆษณามากกว่าโฆษณาที่เป็ นกลางๆ ดังนั้นเนื้ อหาโฆษณาที่จะปลุกเร้าอารมณ์รัก อารมณ์สนุ ก
หรื ออารมณ์อื่นๆ จะได้รับความสนใจมากกว่าโฆษณาธรรมดาที่ไม่ได้เน้นสื่ ออารมณ์
2. บุคคลจะกลายเป็ นผูแ้ สวงหาและตื่นตัวเมื่อถูกปลุกเร้าด้วยอารมณ์ ดังนั้นเนื้ อหาที่
สร้างอารมณ์จะต้องจัดการข้อมูลให้รอบครอบดีกว่า เนื้อหาธรรมดา
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3. โฆษณาที่สร้างอารมณ์ที่พึงปรารถนาและมีค่า จะเป็ นที่ชื่นชอบมากกว่าโฆษณา
ปกติ เช่ น อารมณ์ อบอุ่น เป็ นอารมณ์ ที่มีคุณค่า เกิ ดจากความรัก ครอบครั ว ความสัมพันธ์ฉัน
มิตร เมื่อผูบ้ ริ โภคชอบในโฆษณาจะส่ งผลให้ชอบในตัวสิ นค้าด้วย
4. โฆษณาที่สร้างอารมณ์จะเป็ นที่จดจําได้ดีกว่าโฆษณาปกติ
5. การเปิ ดรับโฆษณาที่สร้างอารมณ์ที่พึงปรารถนาซํ้าๆ จะทําให้เกิดความชอบในตัว
สิ นค้ามากขึ้น
จากการค้นพบในงานวิจยั ว่า โฆษณาที่สร้างอารมณ์ ก่อให้เกิดความรู ้สึกเชิ งบวกต่อ
โฆษณาและตัว สิ น ค้า ทํา ให้ ปั จ จุ บ ัน การสร้ า งสรรค์ โ ฆษณาเน้น ไปที่ จุ ด จั บ ใจทางด้า น
อารมณ์ (Emotional appeals) ซึ่ งเป็ นที่นิยมอย่างมาก
2.3.4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ (Freud's Theory of Motivation)
ฟรอยด์ ได้ต้ งั สมมติฐานว่า พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ นั้น
เกิ ดจากแรงขับทางจิตวิทยาจากจิตใต้สํานึ กที่ไม่รู้สึกตัวและได้รับแรงกดดันจากสภาพสังคม เช่ น
กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม และประเพณี แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบังคับจิตใต้สํานึ กได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ยังมีพฤติกรรมในลักษณะความนึ กคิด ความฝั น ที่เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ การซื้ อสิ นค้าและ
บริ การก็เช่นกัน จะเห็นได้วา่ สิ นค้าบางอย่างไม่ได้มีความจําเป็ นต่อลูกค้า แต่อาจจะเกิดจากซื้ อมา
เพื่อเสริ มสร้างให้ตนเองมีความรู ้สึกที่โดดเด่น หรื อทําให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม เช่น ลูกค้าบางราย
ซื้ อรถยนต์และบอกคนอื่นว่าซื้ อเพื่อใช้ในการเดิ นทาง แต่ลึกๆ แล้วอาจมี แรงจูงใจว่า ต้องการซื้ อ
รถยนต์เพื่อไม่ให้น้อยหน้าคนในสังคม ซึ่ งทําให้การสร้ างสรรค์โฆษณาต้องนําเอาจิตใต้สํานึ กมา
กําหนดวิธีการทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริ ง (พัฒนา ศิริโชติบณั ฑิต, 2545)
2.3.4.5 ทัศนคติ (Attitude)
เป็ นตัวแปรที่ มีความสําคัญต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค อาจผ่านทาง
ทัศนคติที่มีต่องานโฆษณาและทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า
ทัศ นคติ คื อ ความโน้ม เอี ย งที่ เ กิ ดจากการเรี ย นรู ้ (Leaned Predisposition) ที่
ตอบสนองต่อวัตถุใดๆ ในแบบที่ชอบหรื อไม่ชอบ เช่นนั้นสมํ่าเสมอ (Allport, 1935 อ้างอิงใน กัล
ยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และ พรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช , 2551) โดยแยกเป็ นประเด็นได้ 3 ประเด็นหลัก ๆ
คือ
1. ทัศนคติเกิดตากการเรี ยนรู ้ เกิดจากบุคคลที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุน้ นั ๆ
2. ทัศนคติเป็ นความโน้มเอียง คือ ไม่ได้เกิดเป็ นพฤติกรรมจริ ง แต่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น

48
ในใจ หรื อเรี ยกว่า พฤติกรรมในใจ (Mental Behavior)
3. ทัศนคติทาํ ให้เกิ ดการตอบสนองที่สมํ่าเสมอต่อวัตถุ หมายความว่า เมื่อใดที่เจอ
วัตถุน้ นั ๆ บุคคลจะตอบสนองแบบเดิม ในทิศทางที่ชอบหรื อไม่ชอบ
ดังนั้น ทัศนคติเป็ นปั จจัยในการทํานายพฤติกรรมได้ และในขณะเดียวกัน พฤติกรรม
ที่เกิ ดขึ้นสามารถอ้างอิงถึงทัศนคติได้ ทําให้โฆษณามีหน้าที่ในการสร้างทัศนคติเชิ วบวกต่อตรา
สิ นค้า เสริ มทัศนคติที่ดีให้ดีข้ ึนไปหรื อเปลี่ยนแปลงทัศคติที่ไม่ดีให้กลับมาดี
2.3.4.6 องค์ ประกอบของทัศนคติ (Thee Component Model of Attitude)
ทัศนคติประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบทางด้านความเชื่อ/ความคิด (Cognitive Component) คือ ความรู้ ,
ความเชื่ อ ที่เกี่ยวกับวัตถุ ความเชื่ อเกี่ยวกับตราสิ นค้า จึงเป็ นความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติตราสิ นค้า
ในลักษณะต่างๆ
2. องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู ้ สึกที่มีต่อ
วัตถุหรื ออารมณ์ ที่ถูกกระตุน้ ขึ้นมา เช่น ความรู ้สึกชอบ/ไม่ชอบ รัก/ไม่รัก เป็ นต้น
3. องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มพฤติกรรม (Cognitive Component) คือ พฤติกรรม
ที่บุคคลต้องการกระทําต่อวัตถุหรื อความตั้งใจที่จะเกิดพฤติกรรม
การเกิ ดทัศ นคติ จะเกิ ดจากความรู ้ เป็ นพื้นฐาน ทําให้เกิ ดความรู ้ สึก ต่อวัตถุ และ
ก่อให้เกิดความตั้งใจที่กระทําต่อวัตถุน้ นั ๆ ซึ่ งลําดับขั้นขององค์ประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ เช่น ถ้าเป็ นสถานการณ์การซื้ อสิ นค้าที่มีความเกี่ยวข้องสู ง (High Involvement
Product) อาจเกิ ดลําดับตามปกติ แต่ถา้ เป็ นสถานการณ์ การซื้ อสิ นค้าที่มีความเกี่ ยวข้องตํ่า (Low
Involvement Product) ลํา ดับ อาจเปลี่ ย นไปเป็ นความรู ้ สึ ก เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น แล้ว จึ ง โน้ ม น้ า ว
พฤติกรรม โดยการไม่ผา่ นองค์ประกอบด้านความรู ้
2.3.4.7 การเปลีย่ นแปลงทัศนคติกบั กลยุทธ์ เกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสาร
การพัฒ นาภาพพจน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ผู ้บ ริ โภคมี ท ัศ นคติ ใ นทางบวกต่ อ ตรา
สิ นค้า ด้วยการใช้ข่าวสารเชิ ญชวน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ แต่ถา้ ทัศนคติที่มีอยูไ่ ม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ สามารถใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่ งก็คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสาร คือ
กลยุ ท ธ์ แ หล่ ง ข่ า วสาร กลยุ ท ธ์ ผู ้ รั บ ข่ า วสารและกลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ ข่ า วสาร ซึ่ งอธิ บายได้
ดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550)
1. กลยุทธ์แหล่งข่าวสาร (Source Strategies) มีบทบาททําให้ทศั นคติเปลี่ยนแปลง
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ยิ่งถ้าผูบ้ ริ โภคมีความนับถื อในแหล่งข่าวสารนั้น ก็จะมีความเชื่ อในข่าวสารนั้นมากขึ้น อิทธิ พล
ความเชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง ข่ า วสาร เกิ ด จาก 3 ระดับ คื อ (1) สื่ อ สื่ อ บางสื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี
มากมาย (2) พาหนะ (Vehicles) คือการลงข่าวในนิ ตรยสารที่มีความน่าเชื่ อถือมากกว่านิ ตยสาร
ฉบับอื่น (3) ผูป้ ระกาศข่าว ทําให้แหล่งข่าวสารน่ าเชื่ อถื อ ซึ่ งเราอาจทําการเปรี ยบเทียบสื่ อ
พาหนะ และผูป้ ระกาศข่าว เพื่อทําการเปรี ยบเทียบแหล่งข่าวสารได้
2. กลยุทธ์เกี่ยวกับผูร้ ับข่าวสาร (Audience Strategies) ผูร้ ับข่าวสารมีความแตกต่าง
กันในด้านประชากรศาสตร์ การศึกษา ซึ่ งทําให้เกิ ดทัศนคติเปลี่ยนแปลง ความรู้ในเรื่ องราวอาจ
กระทบในการรับข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของแต่ละคนเป็ นเรื่ องยาก นอกจากนี้ การวิจยั
ยัง พบว่า คนที่ ทุ่ ม เทความพยายามมัก เปลี่ ย นทัศ นคติ ไ ด้เร็ ว กว่า ผูท้ ี่ ทุ่ ม เทความพยายามในการ
ตัดสิ นใจซื้ อน้อย
3. กลยุทธ์ เกี่ ยวกับข่าวสาร (Message Strategies) การใช้โฆษณาหรื อกลยุทธ์
การตลาด จะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดา้ นข่าวสาร โดยเกณฑ์ของสังคมและการโฆษณา
จะใช้ข่าวสารที่มีคุณสมบัติในทางลบ แต่จาํ นวน 2 ด้าน คือ มีข่าวสารผลิ ตภัณฑ์ท้ งั ด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่ งการนําเสนอข่าวสารแบบนี้ใช้ได้ดีกบั ผูบ้ ริ โภคที่มีความรู ้สูงและใช้ได้ดีในระยะยาว
การโฆษณาเปรี ยบเทียบ คือ การเอ่ยถึงคู่แข่ง ซึ่ งในบางประเทศอาจไม่เอ่ยชื่ อคู่แข่ง
แต่บางประเทศสามารถทําได้ และต้องใช้ลกั ษณะสิ นค้าบางประการมาเปรี ยบเทียบ การเปรี ยบเทียบ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้
ความยาวของการเปิ ดรับข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคมักจําเนื้ อหาข่าวสารได้นอ้ ย จึงควรให้มี
การนําเสนอข่าวสารนานขึ้น
การซํ้าข่าวสารที่ได้รับการเปิ ดรับ คือ การเสริ มแรงตอกยํ้าข่าวสาร ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
เนื่ อ งจากผู ้บ ริ โภคอาจไม่ เ ข้า ใจในข่ า วสารนั้น ในตอนแรก เขาอาจมี ท ัศ นคติ ใ นด้า นลบต่ อ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งการซํ้าข่าวสารเพื่อเพิ่มทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภคจดจําได้
ผลของการจัดลําดับ (Order Effect) การนึกเห็นภาพขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่มี หลัก
Primary Effect ชี้ ใ ห้เห็ นว่า ประสบการณ์ เริ่ ม แรกมี ความสําคัญกับการนึ ก เห็ นภาพหรื อการ
รับรู้ ส่ วนหลัก Recency effect นั้นคือประสบการณ์ครั้งสุ ดท้าย จะครอบงําการสร้างทัศนคติข้ ึนมา
สิ่ งจูงใจเกี่ยวกับความกลัว (Fear Appeal) เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นาํ เสนอให้ผบู้ ริ
โครู ้ สึก กลัว ถ้าไม่ท าํ ตามคําแนะนํา เช่ น นํ้ายาบ้วนปาก พยายามจูง ใจให้ค นเห็ นถึ งผลร้ ายที่ จะ
เกิดขึ้นเพราะมีกลิ่นปาก
สิ่ งจูงใจเกี่ยวกับอารมณ์ (Humor Appeal) ใช้อารมณ์สื่อสารออกไปในแง่บวกกับ
แหล่งสื่ อสาร เช่น สื่ อวิทยุ ทีวหี รื อนิตยสาร เป็ นต้น
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเจนเนอเรชั่น
เจนเนอเรชั่น หมายถึ ง ผูม้ ี ป ระสบการณ์ จากเหตุ ก ารณ์ หรื อสภาพแวดล้อมคล้า ยกันใน
สังคมหนึ่ งๆ โดยประสบการณ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทศั นคติและพฤติกรรมร่ วมกันในกลุ่ม
คนรุ่ นราวคราวเดียวกัน (Glass, 2007)
เจนเนอเรชัน่ หมายถึ ง กลุ่มคนที่มีแนวคิด อารมณ์ ความรู ้ สึก และประสบการณ์ ร่วมกัน
โดยไม่ใช่เป็ นแต่เพียงผูท้ ี่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น (Zemke, Raines & Filipczak, 1999)
นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความกมายของ เจนเนอเรชัน่ ไว้คล้ายคลึงกัน คือ กลุ่มคนที่เกิ ดรุ่ น
ราวคราวเดียวกัน ได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน ทําให้มีแนวคิด
ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมและรู ปแบบการดําเนินชีวติ คล้ายกัน
การจัดกลุ่มของเจนเนอเรชัน่ นั้น มีความคิดริ เริ่ มมาจากแนวคิดของชาวตะวันตก ซึ่ งการจัด
กลุ่มแบบนี้ ก่อให้เกิ ดการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความคิดและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
การบริ โภค ทําให้เราเข้าใจประชากรในแต่ละยุคสมัย เพื่อมาวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคแต่
ละช่ วงวัยในมุมมองของนักการตลาด ซึ่ งวิจยั นี้ จะวิเคราะห์กลุ่มเจนเนอเรชัน่ 2 กลุ่ม คื อ เจนเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย
2.4.1 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
กลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1964 - 1981 (พสุ เดชะริ นทร์ , 2551) หรื อ พ.ศ.
2507-2524 ซึ่ งมีอายุประมาณ 34-51 ปี ประชากรกลุ่ มนี้ มีลกั ษณะนิ สัยที่ ชอบความเสี่ ยง ชอบทํา
อะไรใหม่ ๆ ชอบท้าทาย มีความเชื่ อมัน่ ในตัวเองสู ง เป็ นกลุ่มที่แสวงหาอํานาจด้วยตัวเองและยัง
เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการความเป็ นอิสระ ต้องการความยอมรับ ประชากรกลุ่มนี้ เกิดในช่วงรอยต่อระหว่าง
การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงจาก Analog ไปสู่ Digital เปลี่ ยนแปลงจาก
คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมขนาดใหญ่ไปสู่ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็ก และช่วงเวลานั้นเกิดการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ทําให้มีการผลิตเครื่ องมือที่อาํ นวยความสะดวก เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
ทําให้สภาพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิ จมีความเป็ นวัตถุ นิยมสู งขึ้น คนกลุ่มนี้ สามารถปรับตัวรับ
กับความเปลี่ ยนแปลงได้ดี ทําให้มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ทันยุค ทันสมัย มีความเชี่ ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยี เป็ นคนขี้สงสัยและมีความอดทนต่อการรอคอยน้อย ด้านการใช้จ่าย คนกลุ่มนี้ มี
ความรอบคอบในเรื่ องการใช้จ่าย แต่ ถ้า จํา เป็ นแล้วราคาสู ง ก็ ยอมที่ จะเสี ย เงิ นซื้ อ เพื่ อความสุ ข
มากกว่าสถานะทางสังคม ชอบใช้จ่ายเพื่อนสร้างความบันเทิง ความสนุ กสนาน ความสะดวกสบาย
ั ญา มงคลศิริ ได้ศึกษาพฤติกรรม
ให้กบั ตนเอง สําหรับเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ในประเทศไทยนั้น ศรี กญ
และรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สรุ ปได้วา่ มีลกั ษณะที่แตกต่างจากเจนเนอเรชัน่
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อื่น คือ 1) ขี้เกี ยจ 2) รักอิสระ 3) รักการเป็ นเจ้าของกิจการ 4) กล้าแสดงออกและต้องการให้ผอู ้ ื่น
ยอมรั บ 5) ชอบความจริ ง แต่ เกลี ย ดขั้นตอนและกฎระเบี ย บ 6) เปลี่ ย นงานบ่ อย 7) หลงใหล
เทคโนโลยี 8) ห่ วงใยสุ ขภาพ 9) ให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก 10) หลงใหลในตนเองและตราสิ นค้า
11) มีกาํ ลังซื้ อ (ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2548)
2.4.2 เจนเนอเรชั่นวาย
กลุ่มประชากรที่เกิ ดในช่ วงปี ค.ศ. 1981- 1996 (พสุ เดชะริ นทร์ , 2551) หรื อ พ.ศ.
2524-2539 ซึ่ งมีอายุประมาณ 19-34 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงที่เทคโนโลยีเจริ ญเติบโตก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก
มีการคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน คนกลุ่มนี้ เป็ นคนมองโลกในแง่
ดี ไม่ชอบทําตามกฎระเบียบ ชอบความท้าทาย ใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตตลอดเวลา มี
โลกส่ วนตัวสู ง ไม่มีความอดทน มีความคาดหวังสู ง มีความมัน่ ใจในตัวเอง มุ่งหวังแต่ผลสําเร็ จ คน
กลุ่มนี้ ใช้ Social Media แสดงความเป็ นตัวตนผ่านสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยความที่เติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยีและความเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จ บวกกับการสื่ อสารที่สะดวกสบาย ไม่วา่ จะเป็ น
โทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คหรื อแท็บเลต ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ได้อย่างง่ายดาย บริ โภคสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อจากโทรทัศน์ วิทยุและหนังสื อพิมพ์ เนื่ องด้วยคน
กลุ่ มนี้ เกิ ดในโลกดิ จิทลั จึ ง มักจะพุดคุ ยสื่ อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเช่ น เว็บไซต์ หรื อเครื อข่า ย
สังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ เปิ ดรับและชื่ นชอบเทคโนโลยีต่าง ๆ มากกว่าการคุยแบบ
ตัวต่อตัว การเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ วของสังคมโลก ทําให้คนกลุ่ มนี้ มีวิถีการดําเนิ นชี วิตที่รวดเร็ ว
เป็ นตัวของตัวเองสู ง ชอบอะไรที่ทา้ ทาย มีความอยากรู ้อยากเห็น แต่แฝงไปด้วยความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง
ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2555) ได้พูดถึง พฤติกรรมการสื่ อสารของกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่
วายที่มีความแตกต่างกับแจนเนอเรชัน่ อื่น ไว้ดงั นี้
1. การสื่ อสารแบบฉับพลัน (Instantly) คือ พฤติกรรมของคนกลุ่ มนี้ พ้ืนฐานแล้ว
เป็ นคนไม่ชอบรอเคยอะไรนานๆ ดังนั้น การสื่ อสารแบบโต้ตอบทันที เป้ นสิ่ งที่พวกเขาต้องการ ไม่
ว่าจะโพสแสดงความคิดเห็นตามสื่ อออนไลน์ต่างๆ จะต้องได้รับปฏิกิริยาตอบกลับมาทันที จึงทําให้
เกิดภาษาแชทที่ใช้สนทนาตอบกลับกันไปมาอย่างรวดเร็ ว
2. การสื่ อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือ คนเจนเนอเรชัน่ วายชอบการสื่ อสาร
ที่มีการโต้ตอบกันไปมา พวกเขาต้องการเพื่อน ต้องการเป็ นที่สนใจ ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ สื่ อออนไลน์
เกื อบจะทุ กสื่ อต้องมี พ้ืนที่ ให้แสดงความคิ ดเห็ น ไม่เว้นแม้จะกระทัง่ เกมส์ ออนไลน์ ที่ มีพ้ืนที่ ให้
แสดงความคิดเห็นในขณะเล่นเกมส์
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3. สื่ อสารสัมพันธบท (Intertextuality) คือ คนเจนเนอเรชัน่ วายไม่เชื่ อในต้นฉบับ
ไม่ มี ใ ครเป็ นเจ้า ของข่ า วสารที่ แท้จ ริ ง ข้อมู ล ต่ า งๆ สามารถถู ก คัด ลอก ดัด แปลง เติ ม แต่ ง และ
แพร่ กระจายได้ในวงกว้าง ข่าวลือมีความเป็ นจริ ง พอๆกับข่าวจริ ง แฟชัน่ หรื อข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้ งการ
รู ้สามารถค้นหาได้จากกูเกิ้ล โลกในอินเทอร์ เน็ตมีความรู ้ หรื อข้อมูลต่างๆ ให้คน้ หาและยังแบ่งปั น
ข้อมูลต่างๆ กันได้อย่างง่ายดาย
4. สื่ อสารอย่างปั จเจกชน (Individual) คือ คนกลุ่มนี้ มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง ไม่
ชอบการสื่ อสารแบบเคร่ งครัดเป็ นทางการ ไม่แคร์ สื่อหลัก เพราะพวกเขาเชื่ อในสื่ อออนไลน์ สื่ อที่
พวกเขาสามารถเป็ นข้าวของสื่ อได้ เช่น Facebook หรื อ Twitter คนเจนเนอเรชัน่ วายกล้าคุยเรื่ อง
ส่ วนตัวและกิ จวัตรประจําวันมากขึ้ นในโลกออนไลน์ เพราะพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวถู ก
รวมเป็ นพื้นที่เดียวกัน
5. สื่ อสารข้า มวัฒนธรรม (Intercultural) คื อ คนกลุ่ ม นี้ เกิ ด ในช่ วงที่ เทคโนโลยี
เจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก ทําให้การสื่ อสารนัน่ สะดวกรวดเร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารระหว่าง
ประเทศก็สามารถสื่ อสารกันได้ง่าย โดยผ่านสื่ อเครื อข่ายออนไลน์ อย่าง Facebook ที่ทาํ ให้คนแต่ละ
มุมโลกติดต่อสื่ อสารกันได้ ทําให้ช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ลดลง 4.7 ช่วงคน
6. สื่ อสารด้วยหลายอัตลักษณ์ (Identities) คือ คนเจนเนอเรชัน่ วายมีหลายตัวตนใน
หนึ่ งคน คือการมีหลายชื่ อ หลายบัญชี เป็ นได้ท้ งั หญิงและชาย ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ งในโลกสื่ อสาร
ออนไลน์ และคนเจนวายจะสงวนท่าทีเวลาอยูก่ บั คนในที่ทาํ งาน โรงเรี ยน หรื อเพื่อนบ้าน พวกเขา
จะมีตวั ตนอีกด้านหนึ่งที่คนในสังคมไม่ทราบ ซึ่ งตัวตนนัน่ อาจจะถูกแสดงในโลกออนไลน์ก็เป็ นได้
7. สื่ อสารอย่า งแยกตัว /โดดเดี่ ย ว (Isolate) คื อ คนกลุ่ ม นี้ มี เพื่ อนมากในสั ง คม
ออนไลน์ แต่ในโลกความจริ ง พวกเขาอาจจะขี้เหงา นอนไม่หลับ หรื อขาดเพื่อนที่แท้จริ งที่จะคอย
ฟั งปั ญหาของพวกเขา หลายครั้งที่ คนกลุ่ มนี้ แยกตัวออกจากสังคม เพราะขาดทักษะในการเข้า
สังคม สังคมของโลกแห่ งความจริ ง ไมใช่สังคมโลกเสมือนจริ ง ทําให้พวกเขายากที่จะสื่ อสารและ
เกิดช่องว่างระหว่างวัย
ดังนั้นกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายจะถูกเทคโนโลยีควบคุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ติดเครื่ องมือสื่ อสารอยู่ตลอดเวลา ชอบอยู่ในโลกเสมือนจริ ง โลกแห่ งสังคมออนไลน์ คนเจนเนอ
เรชัน่ วายแม้จะทําอะไรรวดเร็ ว ฉับไว แต่ยงั ขาดความรอบคอบ ความถูกต้องและบางครั้งยังขาด
ความยั้งคิดชัง่ ใจ
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาริ สา อานิตา้ ฟันเดอรวาวเดอะ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการแบ่งปั นวีดีโอ
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คลิปสําหรับการตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) โดยใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะเนื้ อหาที่ได้รับความนิ ยม มีการสื่ อสารผ่านอารมณ์และองค์ประกอบ โดยเนื้ อหาที่
เป็ นไวรัลคลิปจะเป็ นเนื้อหาลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้าที่สร้างให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า ซึ่ ง
จะทําให้ผบู้ ริ โภคเข้าใจและสนใจสารได้ง่ายขึ้น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะแบ่งปั นเนื้ อหาที่มีประโยชน์
และนิ ยมแบ่งปั นเนื้ อหาที่เป็ นแรงบันดาลใจ เพราะทําให้คนในเครื อข่ายออนไลน์มีเรื่ องที่ดีในการ
แบ่งปั น
พรจันทร์ วงศ์คุม้ สิ น (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อ
การตลาดแบบไวรัล เปรี ยบเทียบระหว่างผูบ้ ริ โภคเจเนอร์ เรชัน่ เบบี้บูมเมอร์ ส เจอเนอร์ เรชัน่ เอ็กซ์
และเจนเนอเรชัน่ วาย ผลการวิจยั พบว่า Facebook และ YouTube เป็ นสื่ อที่เปิ ดรับ Viral Marketing
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีมากกับการทํา Viral Marketing แต่ทศั นคติของสิ นค้าที่ทาํ
Viral Marketing มีระดับปานกลาง และการตัดสิ นใจซื้ อและบอกต่อ ของกลุ่มเป้ าหมายนั้น พบว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง
จุฑามาศ พลายมี (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตต่อโฆษณา
ออนไลน์ทาง Facebook ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรที่เปิ ดรับโฆษณา
ออนไลน์ทาง Facebook ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 25-31 ปี และมีพฤติกรรมใช้ Facebook 15
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ มีจุดประสงค์การใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนา และติดตามข่าวสาร ในด้าน
เนื้ อหาโฆษณา ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่พึงพอใจโฆษณาที่แสดงรู ปภาพสิ นค้า ข้อความส่ วนลด
หรื อสิ ท ธิ พิ เศษที่ ชัดเจน ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตส่ วนใหญ่ส นใจวิธีก ารนําเสนอโฆษณาออนไลน์ ที่ มี
ภาพประกอบเหมาะสมกับ เนื้ อ หา โดยรู ป ภาพประกอบเป็ นรู ป ภาพจริ ง ของสิ น ค้า การวาง
องค์ประกอบของภาพเป็ นแบบภาพขึ้นก่อนข้อความและขนาดตัวอักษรปานกลาง
รัฐพล ทองธนพัฒน์ และ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแบ่งปั นสื่ อสังคมผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ : กรณี ศึกษาของเฟสบุ๊ก ผลการวิจยั
พบว่า พฤติกรรมการแบ่งปั นสื่ อสังคมออนไลน์มีสาเหตุ มาจากประเภทของเนื้ อหาในสื่ อสังคม
และรู ปแบบการดําเนินชีวติ การแบ่งรู ปแบบการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแบ่งพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้เฟสบุก๊ ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผูห้ ลงใหลในเทคโนโลยี กลุ่มผูท้ ี่ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยี กลุ่มผูท้ ี่
ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย และ กลุ่มผูท้ ี่สนใจเทคโนโลยี
Botha and Reyneke (2013) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของเนื้ อหาและอารมณ์ในการตลาด
แบบไวรัล ซึ่ งวิจยั นี้ ได้ศึกษา 2 เรื่ องหลักๆ คือ ความเกี่ ยวข้องของเนื้ อหาต่อผูใ้ ช้และ อารมณ์ ของ
ผูใ้ ช้ที่มีต่อเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
ในมุมของวิดีโอที่มีความเจาะจง ผูใ้ ช้จะดู ความเกี่ ยวข้อง
ของเนื้อหาต่อตัวผูใ้ ช้ก่อน ถ้ามีความเกี่ยวข้อง ก็จะมีโอกาสสู งที่จะแบ่งปั นมากกว่าวิดีโอที่มีเนื้ อหา
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ไม่เกี่ยวข้อง และถ้าผูใ้ ช้มีอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ โอกาสที่จะแบ่งปั นวีดีโอก็จะมีมากขึ้น ในมุม
ของวิดีโอทัว่ ไป ผูใ้ ช้จะใช้อารมณ์ เป็ นตัวตัดสิ นในการแบ่ง ปั น ถ้าผูใ้ ช้มี อารมณ์ ที่ เชื่ อมโยงกับ
เนื้ อหาของวิดีโอ โอกาสที่ จะแบ่ ง ปั น ก็ มี สู ง ขึ้ น แต่ ถ้า ผูใ้ ช้ไ ม่ มี ไ ม่ มี อารมณ์ ร่วมหรื อ ความรู ้ สึ ก
เชื่อมโยงกับวีดีโอนั้น โอกาสที่จะแบ่งปั นก็มีนอ้ ย
มาริ สา ธี ตยาคี นนั ท์ (2555) ได้ศึกษา รู ปแบบและสารที่ใช้ในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
ของสิ นค้าและบริ การในประเทศไทย ซึ่ งงานวิจยั นี้ ศึกษาการสื่ อสารทางการตลาดผ่านสื่ อสังคม
เครื อข่าย เฟซบุค๊ และยูทูบ ผลการศึกษาพบว่า การสื่ อสารแบบไวรัล มาร์ เก็ตติ้งเป็ นการสื่ อสารที่เกิด
การบอกต่อและนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ องค์ประกอบสารในไวรัล มาร์ เก็ตติ้ง ถู กครอบด้วยการ
ออกแบบ การสร้ างบรรยากาศและโครงเรื่ องเป็ นหลัก เพื่อให้ส อดคล้องกับใจความสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ เนื้ อหาของสารเป็ นการบอกประโยชน์การใช้งานและเพิ่มความรู ้สึกต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะ
เป็ นไปในด้านบวก เนื้ อหาต้องไม่เป็ นการยัดเยียดขายสิ นค้าจนเกิ นไป การแบ่งปั นและการแสดง
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเป็ นไปอย่างอิสระ ตรงไปตรงมา เนื่ องจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
เพื้นที่อิสระปราศจากการควบคุม จึงสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้
ศิริรักษ์ จันทระ (2555) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการเปิ ดรั บสื่ อ
โฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบ Viral Marketing ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากรของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000
บาท มีพฤติกรรมใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 1 ชัว่ โมง และส่ วนใหญ่จะรับชมโฆษณาออนไลน์เป็ น
บางครั้ง ที่ได้รับการส่ งต่อโฆษณาออนไลน์มากจากเพื่อน โดยส่ วนใหญ่รับชมผ่านทาง Facebook
มากที่สุด ด้านการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์รูปแบบ Viral Marketing ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบ
โฆษณาที่ เรี ย บง่ า ย สบายตา โทนสี เย็น ภาพประกอบเป็ นภาพจริ งของสิ นค้า ข้อความมี เฉพาะ
ใจความสําคัญ เนื้อหาสื่ อสารเข้าใจง่าย มีดนตรี ประกอบทั้งช้าและเร็ ว
ยุทธิ พงศ์ แซ่ จิว (2555) ได้ศึ กษาเรื่ อง การสื่ อสารตราสิ นค้า บุ ค คลผ่านเครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์ของคนดังข้ามคืน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั นี้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทกับผูร้ ับ
สารเป็ นอย่างมากและเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค การสร้ างตราสิ นค้าบุคคลบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ นิ ยมใช้ยทู ูบเป็ นเครื่ องมือในการสร้างตราสิ นค้าบุคคลมากที่สุด โดยมีขอ้
แตกต่า งอยู่ที่ก ารเลื อกใช้จุดจับใจในการจู งใจผูร้ ั บสาร ซึ่ งผูส้ ร้ างตราสิ นค้า บุ ค คลต้องแบ่ งปั น
เนื้อหา เพื่อสร้างการบอกต่อให้เกิดขึ้นกับผูร้ ับสาร
ชานนท์ ศิ ริ ธ ร (2555) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปิ ดรั บ สื่ อและการยอมรั บ นวัต กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายมี
การเปิ ดรับสื่ อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายยังมีความถี่ในการ
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เปิ ดรับและระยะเวลาในการเปิ ดรับมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่
วายมีความเป็ นเจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสารประเภทอินเทอร์ เน็ต สมาร์ ทโฟนและแท็บ
แล็ทมากกว่าเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ยกเว้นการเป็ นเจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่ อสารประเภท
เคเบิลทีวหี รื อจานดาวเทียม
นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากูล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการแบ่งปั นวีดีโอคอนเทนท์บน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ผลการวิจยั พบว่า ทุกปั จจัย
ด้า นบุ ค คล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ การศึ ก ษาและรายได้ ร่ ว มไปถึ ง ปั จจัย พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์ เน็ต ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ ช่ วงเวลา จํานวน Social Media ที่ใช้ประจํา และกิจกรรมที่ใช้
ผ่านเครื อข่ายออนไลน์ มีอิทธิ พบต่อแรงจูงใจในการแบ่งปั นวีดีโอคอนเทนท์ของกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย ปั จจัยด้านวีดีโอคอนเทนท์ประเภทเนื้ อหาวีดีโอไม่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการแบ่งปั ย
วีดีโอคอนเทนท์ของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย แต่รูปแบบการนําเสนอเนื้ อหาวีดีโอแะปั จจัยด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าและด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการแบ่งปั นวีดีโอคอนเทนท์
พรวิรุณ ปี ทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการเข้าถึ งผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ต ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบโฆษณาออนไลน์ที่มีขอ้ ความที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตได้มากกว่ารู ปแบบอื่น และการใช้โทนสี เย็น (ฟ้ า เขียว ม่วง) สามารถเข้าถึงได้มากกว่า
โทนสี ร้อน (แดง ส้ม เหลือง) การใช้รูปภาพประกอบแบบวีดีโอและนักแสดงที่เป็ นพรี เซ็นเตอร์
สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตได้ ลักษณะดนตรี แบบเร็ วหรื อไม่มีเสี ยงดนตรี สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ได้
มากกว่าดนตรี แบบช้า
ฤทธิ จกั ร คะชา (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยใน
เจนเนอเรชัน่ วาย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย มีความเป็ นตัวของตัวเองและมีความเป็ น
ปั จเจก นิ ยมเปิ ดรับสื่ อประเภทอินเทอร์ เน็ต มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าทางอารมณ์ มากกว่าตรรกะ
เหตุผล เวลาว่างมักจะดูโทรทัศน์ ฟังเพลง อ่านหนังสื อ และเล่นอินเทอร์ เน็ต
พิทกั ษ์ ศิริบูรณ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบอกต่อและการ
สื่ อสารการตลาดแบบบอกต่อร่ วมกับสื่ อสารมวลชน ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการบอกต่อที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น เกิ ดจากสื่ อบุคคลและสื่ อสารมวลชน โดยใช้จุดเด่นจุดด้อยของสื่ อที่แตกต่างกัน
โดยสื่ อสารมวลชนสร้ างการตระหนักรู ้ ในวงกว้าง ส่ วนการบอกต่อเป็ นช่ องทางที่กระตุน้ ให้เกิ ด
การใช้บริ การและสนับสนุนเนื้อหาของสารให้มีความน่าเชื่อถือ มีความน่าไว้วางใจมากขึ้น
ชนิดา พัฒนกิตติวรกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ E-word of mouth มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคบนอินเทอร์ เน็ต กรณี ศึกษา E-Marketplace ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ จ ะหาข้อ มู ล ทุ ก ครั้ งเมื่ อ ทํา การซื้ อสิ น ค้า บนอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยหาข้อ มู ล
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คําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภค
นั้นไม่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ตแต่การสร้าง E-word of mouth เป็ นการสื่ อสารที่มีพลัง
เป็ นการบอกต่อบนโลกอินเทอร์ เน็ตและเป็ นช่ องทางที่คน้ หาหรื อส่ งต่อข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
ไร้พรมแดน
วิน รัตนาธี ราธร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง ทัศนคติการทําการสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบ
Viral Video และปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจแชร์ ออนไลน์วีดีโอของผูใ้ ช้ Facebook ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า เนื้ อหาและวิธีการนําเสนอเป็ นปั จจัยที่ กาํ หนดทัศ นคติ ของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเนื้ อหาที่ทาํ ให้เกิดทัศนคติในแง่บวกคือ เนื้ อหาแนวตลกขําขัน เนื้ อหาเกี่ยวกับดนตรี
เนื้อหาที่มีความแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เนื้ อหาที่ให้แง่คิด สร้างแรงบันดาลใจ และเนื้ อหา
ที่ทาํ ให้เกิ ดทัศนคติในแง่ ลบ คื อ เนื้ อหาประเภทคามรุ นแรง ใช้ภาษาไม่เหมาะสม ดู หมิ่ นศาสนา
หรื อคลิ ปที่ดูแล้วรู ้ สึกว่าโดนหลอก ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแชร์ ออนไลน์วีดีโอของผูบ้ ริ โภค
คือ ความประทับใจหลังจากดูออนไลน์วดี ีโอนั้น เนื่ องจากมีเนื้ อหาและการนําเสนอที่ดีตรงใจผูแ้ ชร์
โดยลักษณะเนื้ อหาที่กลุ่มตัวอย่างจะแชร์ คือ วีดีโอเกี่ยวกับเพลงหรื อดนตรี วีดีโอเกี่ยวกับเรื่ องตลก
ขําขัน วีดีโอเกี่ ยวกับการสร้ างแรงบันดาลใจ วีดีโอที่ทาํ ให้ประหลาดใจ วีดีโอเกี่ ยวกับเด็ก วีดีโอ
เกี่ยวกับสัตว์ และวีดีโอที่มีเนื้อหาดึงดูดในเรื่ องเพศ และความแตกต่างในเรื่ องของเพศ มีผลต่อความ
ตั้งใจที่จะแชร์ คือ เพศชายมักชอบแชร์ เนื้ อหาเกี่ยวกับ ความบันเทิง เช่น เรื่ องตลก เพลง หรื อเรื่ องที่
ทําให้ประหลาดใจ ในขณะที่เพศหญิง จะชอบแชร์ เนื้ อหาประเภท สร้ างแรงบันดาลใจ รองลงมา
เป็ นเนื้อหาเพื่อความบันเทิง
อนัน ต์ ทัพ มงคล (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โ ภคต่ อ โฆษณาออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี พ ฤติ ก รรมรั บ ข่ า วสารผ่า นสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ใ นสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารประเภทกิ จ กรรมบัน เทิ ง และเลื อ กรั บ ข่ า วสารผ่า นสื่ อ โฆษณา
ออนไลน์ เพราะ สะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ พบว่า ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการรับข่าวสารผ่านสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ คือ ตัวเอง
อรนุช ศศิลาวัณย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยในการเปิ ดรับโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ตของ
ประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า เนื้ อหาของโฆษณาสิ นค้า ที่ มี ก ารสอดแทรก
เรื่ องราวตลกขําขัน จะมีการเปิ ดรับมากกว่าโฆษณาที่มีแต่ขอ้ ความ ที่เน้นรายละเอียดสิ นค้า
ฉั ต รหทัย มี ป ระดิ ษ ฐ์ (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ ในธุ ร กิ จ ไทย
ผลการวิจยั พบว่า การสื่ อสารแบบบอกต่อมีบทบาทในธุ รกิ จไทย คือ ช่วยประหยัดงบประมาณใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้ างการตระหนักรู ้ ในแบรนด์สินค้าได้ ให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่มีขอ้ จํากัด
ทางด้านกฎหมายในการโฆษณาได้ สําหรั บกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดแบบบอกต่อ ที่นักการ

57
ตลาดนิ ยมใช้ คือ การนําเสนอที่โดนใจ การผสมผสานสื่ ออย่างลงตัว และการทราบกลยุทธ์คู่แข่ง
ส่ วนปั จจัยที่ ทาํ ให้การสื่ อสารแบบบอกต่อประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลว คือ ปั จจัยด้านสิ นค้า
หรื อบริ การ ปัจจัยด้านการสร้างสาร ปั จจัยด้านการเลือกใช้สื่อ ปั จจัยด้านผูร้ ับสาร ปั จจัยด้า นสังคม
และวัฒนธรรม และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม การสื่ อสารแบบบอกต่อไม่วา่ งจะผ่านช่องทางใดจะ
ประสบความสําเร็ จได้น้ นั จะต้องมีเครื อข่ายการสื่ อสารทางสังคม ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
ทศพล มงคลถาวร (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ขึ้นอยูก่ บั สาเหตุที่ทาํ ให้สนใจงานโฆษณาออนไลน์ คือ เทคนิ คการนําเสนอที่แปลกใหม่
และขนาดของโฆษณาออนไลน์ คือ โฆษณาออนไลน์ที่มีขนาดปานกลาง มีความยาวต่อการชมที่
เหมาะสม จะทํา ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามสนใจในโฆษณาออนไลน์ และโฆษณาออนไลน์ ที่ มี
ภาพเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาออนไลน์มากที่สุด
วราภรณ์ ลิโมทัย (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการโฆษณาโดยใช้
เพลงเป็ นสื่ อความสนใจ การจดจํา กับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าทางโทรทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า
โฆษณาที่ใช้เพลงประกอบสามารถนําไปสู่ ความสนใจในโฆษณาและตราสิ นค้า ยังสร้างการจดจํา
และทัศ นคติ ที่ดีให้ก ับโฆษณาและตราสิ นค้า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ส นใจกับรู ปแบบของการ
โฆษณาที่ใช้เพลง เพราะให้ความสนุก เพลิดเพลิน ทําให้โฆษณาน่าชมไม่น่าเบื่อ และความชื่ นชอบ
ในเพลงโฆษณาทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้าในทางบวก
ชลาลัย นาควิไล (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง สถานภาพการวางแผนสื่ อโฆษณากับแนวคิ ดการ
สื่ อสารการตลาดแบบผสมผสาน ผลการวิจยั พบว่า การวางแผนสื่ อโฆษณาและแนวคิดการสื่ อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ในปั จจุ บนั เป็ นที่ยอมรับและนําไปใช้อย่างชัดเจน คือ การใช้เครื่ องมื อ
สื่ อสารหลากหลายรู ปแบบที่สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งทําให้นกั วางแผนสื่ อโฆษณา
ต้องศึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ย วกับ ผูบ้ ริ โภค เพื่ อที่ จะสามารถวางแผนได้ต รงกลุ่ ม และยัง มี ช่ องทางการ
ติดต่อสื่ อสารในรู ปแบบอื่นๆ ให้ติดต่อกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเห็นได้วา่ ไวรัลมาร์ เก็ตติ้งมีผลต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งรู ปแบบไวรัลมาร์ เก็ตติ้งที่ผบู ้ ริ โภคชอบแบ่งปั นนั้นจะเป็ นเนื้อหาที่ให้ประโยชน์สร้างแรงบันดาล
เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการส่ งสิ่ งดี ๆ ให้แก่เพื่อนในเครื อข่ายของตนได้รับรู ้ อีกทั้งเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย
สบายตา มีดนตรี เป็ นจังหวะประกอบ ก็ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจที่จะแบ่งปั น และรู ปแบบความชอบใน
การแบ่งปั นถ้าแบ่งตามเพศ เพศชายจะชอบแบ่งปั นเนื้ อหาที่มีความตลก สนุ กสนาน ที่สร้ างความ
ประหลาดใจ ส่ วนเพศหญิ งจะแบ่ ง ปั นเนื้ อหาที่ สร้ า งแรงบัลดาลใจและให้ความบันเทิง Social
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Media ที่ได้รับความนิยมในการแบ่งปั นคือ Facebook และ YouTube กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายมีการ
เปิ ดรับสื่ อออนไลน์และใช้เทคโนโลยีมากกว่าเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
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บทที่ 3
ระเบียบวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ คลิ ปวิดีโอไวรั ล มาร์ เก็ ตติ้ ง และปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัด สิ น ใจแบ่ ง ปั น เป็ นการวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาถึ ง การแบ่ ง ปั น เนื้ อ หาออนไลน์ ผ่า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ โดยใช้วิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ดา้ นเนื้ อหา (Content
Analysis) และการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบ วิธีการคิด
สร้ างสรรค์ที่ได้รับการแบ่งปั นทั้งในด้านบวกและด้านลบ ที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวและ
ประเภทรู ปแบบคลิปวิดีโอที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจแบ่งปั น
3.1 แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 แหล่งข้อมูล คือ แหล่งข้อมูลประเภท
เอกสาร จะทําการศึกษาจากคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง เพื่อนําไปวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการนําเสนอ
คลิ ปวิดีโอ ส่ วนแหล่ งข้อมูลประเภทบุ คคล ใช้การสัมภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีพฤติ กรรมการใช้
Social Network เป็ นประจํา ชอบและเคยแบ่งปั นคลิปวิดีโอ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประกอบในการ
วิจยั ครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.1.1 แหล่ งข้ อมูลประเภทเอกสาร
คลิปวิดีโอโฆษณาการสื่ อสารการตลาดที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลว เป็ นกระแสพูดถึง
และบอกต่อ ในช่วงปี 2553-2557 จํานวน 10 เรื่ อง ซึ่ งในปี ที่ผวู ้ จิ ยั เลือกมานั้นคลิปวิดีโอที่มียอดชม
สู งสุ ด 10 อันดับ ในแต่ละปี เป็ นวิดีโอประเภทเพลง ทั้งศิลปิ นไทยและต่างประเทศ แต่ดว้ ยเนื้ อหา
งานวิจยั เล่มนี้ทาํ การวิเคราะห์คลิปวิดีโอที่ถูกอัพโหลดจากตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นคลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นเพื่อ
ส่ งเสริ มทางด้านการตลาด และใน 10 เรื่ องที่เลื อกมานั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกจากจํานวนยอดวิวใน
YouTube ที่มีจาํ นวนมากกว่า 2,500,000 view ขึ้นไป และน้อยกว่า 100,000 view อีกทั้งยังหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารการตลาดและพูดถึ งแคมเปญหรื อคลิ ปวิดีโอต่างๆ ที่
ผูว้ ิจยั เลื อกมา เพื่ อมาสนับ สนุ น ว่า คลิ ป วิดีโอนี้ ประสบความสํา เร็ จหรื อล้ม เหลว และผูว้ ิจยั ได้
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รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทําไวรัลมาร์ เก็ตติ้งจากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อมาสรุ ปใช้ในการวิเคราะห์
คลิปวิดีโอทั้ง 10 เรื่ อง
3.1.2 แหล่ งข้ อมูลประเภทบุคคล
เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จะเน้นถามเกี่ยวกับความต้องการใน
การรับชมคลิปวิดีโอต่างๆ ซึ่ งถามเกี่ยวกับทัศนคติหรื อแรงจูงใจในการแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอ โดยใช้
ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ดและกลุ่มตัวอย่างที่เลื อกมาสัมภาษณ์ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูใ้ ช้ Facebook และเป็ นกลุ่มที่เคยรับชมและแบ่งปั นคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube เพราะคลิป
วิดีโอที่นาํ มาถามกลุ่มตัวอย่างนั้น ผูว้ ิจยั ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ YouTube และบางคลิปวิดีโอที่
นํามามีการแบ่งปั นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น Facebook ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาจึงต้อง
เป็ นสมาชิ กในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ Facebook และกลุ่มตัวอย่างต้องมีอายุตามเกณฑ์ของ
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย ซึ่ งแบ่งอายุออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ช่ วง
อายุ 34–51 ปี จํานวน 6 คน ทั้งเพศหญิงเพศชาย และเจนเนอเรชัน่ วาย ช่วงอายุ 19–33 ปี จํานวน
6 คน ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมทั้งหมด 12 คน
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลคลิปวิดีโอ ผูว้ ิจยั จะเลือกใช้ขอ้ มูลคลิปวิดีโอจาก YouTube เป็ น
แหล่งข้อมูลในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกคลิปวิดีโอ 10 เรื่ อง ที่ปรากฏตั้งแต่ปี 2553 – 2557 โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั เข้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ยทู ูบ (YouTube) เลือกดูวิดีโอที่ได้รับความนิยม
(Popular on YouTube) โดยระบุตราสิ นค้าที่คาดว่ามีการทํา Viral Video และนอกจากนี้ ยงั ค้นหา
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์มาร์ เก็ตติ้งอุบ๊ ส์ (Marketing Oops) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตลาด
ออนไลน์ ผูว้ ิจยั เลือกดูแคมเปญการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ที่เกิ ดขึ้นในประเทศไทยและนํามา
ค้นหาต่อที่เว็บไซต์ยทู ูบ เพื่อหาวิดีโอไวรัลที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลว
1.2 ผูว้ ิจยั ทําการค้นหาคลิปวิดีโอที่เลือกมาวิจยั ว่า มีการเผยแพร่ ผา่ นสื่ ออื่นๆหรื อไม่
เช่ น รายการโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่ งหากคลิ ปวิดีโอที่เลื อกมามีการเผยแพร่
ผ่านสื่ ออื่น แสดงว่าคลิปวิดีโอที่เลือกมาเป็ นที่สนใจและได้รับความนิยมจากผูช้ ม ซึ่ งถือว่าประสบ
ความสําเร็ จและคลิปวิดีโอที่เลือกมาวิเคราะห์ในมุมล้มเหลว ไม่ได้มีการเผยแพร่ ที่แพร่ หลาย แสดง
ว่าคลิปวิดีโอนั้นล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น
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1.3 ผูว้ ิจยั ดูจาํ นวนยอดวิว (View) ตั้งแต่ 2,500,000 view ขึ้นไป จึงนํามาวิเคราะห์ในมุม
ที่คลิปวิดีโอไวรัลนี้ประสบความสําเร็ จ ในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อและคลิปวิดีโอที่มียอดชมตํ่า
กว่า 100,000 view นํามาวิเคราะห์ในมุมที่คลิปวิดีโอเหล่านี้ ไม่ประสบความสําเร็ จ เพราะเมื่อเทียบ
กับยอดชมที่ได้รับบวกกับการใช้งบประมาณในการสร้างคลิปวิดีโอหนึ่งตัว ถือว่าสิ่ งที่ลงทุนไปกับ
ผลลัพธ์ที่ได้มาไม่คุม้ ค่า จึงถือว่าคลิปวิดีโอที่ตราสิ นค้าอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ YouTube และมียอด
ชมที่ต่าํ กว่า 100,00 view เป็ นคลิปวิดีโอที่ไม่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั นหรื อไม่ประสบ
ความสําเร็ จในด้านการรับรู้จากผูบ้ ริ โภค
จากเกณฑ์ก ารคัดเลื อกที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การคัด เลื อกคลิ ป วิ ดีโอที่ ประสบ
ความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ ดังนี้
- ไทยประกันชี วิต : Unsung Hero อัพโหลดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
ยอดชม
23,863,202 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Dtac : The Power of Love อัพโหลดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยอดชม 17,611,815
view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Wacoal : Mood Boost-Up Bra อัพโหลดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ยอดชม
14,311,465 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- BKK 1st Time : ฝรั่งโดนคนไทยด่าครั้งแรก อัพโหลดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ยอด
ชม 3,285,269 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Burger King : ปลุกอารมณ์เผ็ดร้อนในตัวคุณ อัพโหลดเมื่อวันที่ 6 กันยายน2553 ยอด
ชม 2,734,854 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
และคลิปวิดีโอที่ลม้ เหลวในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ ดังนี้
- Bar B Q Plaza : ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึง อัพโหลดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
ยอดชม 63,214 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- KFC Thailand : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหูหนวก 1 วัน อัพโหลดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
ยอดชม 33,076 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Giffarine : Diet Series อัพโหลดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ยอดชม 19,520 view (เช็ค
ยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Think 1 Minute : 1 นาที 67 ล้านความคิด อัพโหลดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ยอดชม
11,843 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
- Oriental Princess : Girl Go Green อัพโหลดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ยอดชม
9,293 view (เช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558)
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยจะเน้นถามเกี่ยวกับความต้องการในการรับชมคลิปวิดีโอต่างๆ ซึ่ งจะถามเกี่ ยวกับ
ทัศนคติหรื อแรงจูงใจในการแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอ ผูว้ ิจยั เตรี ยมคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ที่ผวู้ ิจยั
สร้ างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมภาษณ์จะมี
การใช้เครื่ องมือ เช่น เครื่ องอัดเสี ยง และระหว่างการสัมภาษณ์จะเปิ ดตัวอย่างของคลิปวิดีโอทั้ง 10
เรื่ อง เพื่อประกอบกับการสัมภาษณ์
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ โดยการนําข้อมูลเหล่ านั้นมา
ศึกษาเปรี ยบเที ยบกับแนวคิ ดและทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งทําการวิเคราะห์ จากแหล่ งข้อมูล 2
ส่ วน ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลประเภทเอกสาร คื อคลิ ปวิดีโอการสื่ อสารการตลาดที่ ประสบ
ความสําเร็ จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ อย่างละ 5 เรื่ อง รวมทั้งหมดเป็ น 10 เรื่ อง
คลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ 5 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
(ดูตวั อย่างและข้อมูลจากภาคผนวก)
1. ไทยประกันชี วิต : Unsung Hero คือ คลิปวิดีโอที่นาํ เสนอในโลกของความจริ ง
ความดี และคนมี น้ าํ ใจ คนที่ ใ ห้โดยไม่ มี ข ้อแม้ ซึ่ งคลิ ปวิ ดีโอนี้ ส ร้ างความประทับ ใจแก่ ค นใน
สังคมไทย เพราะเมื่อเผยแพร่ ไปวันที่ 3 เมษายน 2557 เพียง 6 วันสร้างยอดวิวกว่า 3.1 ล้านวิว จน
มีสื่อต่างชาติหยิบยกไปเป็ นประเด็นข่าว ซึ่งเช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558 คลิปวิดีโอนี้ มียอด
ชม 23,863,202 view (Marketing Oops, 2557)
2. Dtac : The Power of Love คือ คลิปวิดีโอโฆษณาของดีแทคที่ทาํ ออกมาภายใต้
สโลแกน ‚เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก‛ เป็ นคลิปโฆษณาที่จาํ นวนมีผชู้ มและผูแ้ ชร์ มากที่สุด
ภายใน 24 ชัว่ โมง และจํานวนผูช้ มบน YouTube 1 ล้านวิว ภายใน 9 ชัว่ โมง ซึ่ งเช็คยอดชมวันที่
15 มกราคม 2558 คลิปวิดีโอนี้มียอดชม 17,611,815 view (Brand Buffet, 2557)
3. Wacoal : Mood Boost-Up Bra คือ คลิปวิดีโอโฆษณาชุ ดชั้นในสตรี ที่ใช้หนุ่ ม
หล่อมาแต่งตัวเป็ นผูห้ ญิง เป็ นคลิปวิดีโอที่มียอดชมบนยูทูบ 330,000 กว่าวิว ภายใน 24 ชัว่ โมง
และถูกส่ งต่อไปอย่างรวดเร็ ว ผ่านไป 1 อาทิตย์ มียอดคนดูเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 ล้านวิว นับตั้งแต่วนั ที่
ปล่อยคลิปวีดีโอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และเช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558 คลิป
วิดีโอนี้มียอดชม 14,311,465 view (Positioning, 2556)
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4. BKK 1stTime : ฝรั่งโดนคนไทยด่าครั้งแรก คือ เป็ นคลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นเพื่อขาย
หนังสื อ New York 1stTime แต่เนื้ อหาในคลิ ปวิดีโอใช้อาจารย์ฝรั่ งนําเสนอถึ งประสบการณ์ ครั้ ง
แรกที่เกิ ดขึ้นในเมืองไทย ซึ่ งในคลิ ปวิดีโอมีเรื่ องราวสารพัดที่ เล่ าผ่านคําด่ าของคนไทย เพียง 2
วันที่เผยแพร่ คลิปวิดีโอ มียอดวิวกว่า 3.61 แสนวิว และเช็คยอดชมวันที่ 15 มกราคม 2558 คลิป
วิดีโอนี้มียอดชม 3,285,269 view (มติชนออนไลน์, 2557)
5. Burger King : ปลุกอารมณ์เผ็ดร้อนในตัวคุณ คือ คลิปวิดีโอที่ทาํ ออกมาเพื่อโป
รโมทแคมเปญสุ ดร้อนแรงของเบอร์ เกอร์ คิง ที่นาํ เสนอให้เห็นความโกรธของคุณครู เพียงสัปดาห์
เดี ยวหลังจากปล่อยคลิ ปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ก็มีคนนับล้านที่ได้ชม และเกิ ดการวิพากษ์
วิจารณ์จนเป็ น Talk of The Town จนสถานี โทรทัศน์หลายแหล่ งได้นาํ ไปลงข่าว ซึ่ งเช็คยอดชม
วันที่ 15 มกราคม 2558 คลิปวีดีโอนี้มียอดชม 2,734,854 view (Siam Intelligence, 2553)
คลิปวิดีโอที่ลม้ เหลวในด้านการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ 5 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
(ดูตวั อย่างและข้อมูลจากภาคผนวก)
6. Bar B Q Plaza : ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึง คือ คลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นเพื่อโปรโมท
กิจกรรมออนไลน์ “ขอบคุณผูเ้ สี ยสละ ช่วงปี ใหม่” โดยนําเสนอให้เห็นอาชีพต่างๆที่เสี ยสละวันหยุด
ยาวในการฉลองปี ใหม่ เพื่อทํางานให้บริ การคนไทยในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ด้วยรอยยิ้มและเสี ยง
หัวเราะ คลิปวิดีโอตัวนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 และเช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม
2558 มียอดชมอยูท่ ี่ 63,214 view
7. KFC Thailand : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหู หนวก 1 วัน คือ คลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นเพื่อโป
รโมทโครงการ KFC เราได้ยินทุ กความฝั น บอกถึ งการให้โอกาสคนพิก ารทางหู ท วั่ ประเทศมี
โอกาสเป็ นพนักงานของ KFC ซึ่ งคลิปวิดีโอตัวนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และเช็คยอด
ชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มียอดชมอยูท่ ี่ 33,076 view
8. Giffarine : Diet Series คือ โฆษณาซี รียโ์ ปรโมท Giffarine อีสเลส ผลิตภัณฑ์เผา
ผลาญและลดการสะสมของไขมัน ในวิดีโอจะนําเสนอวีธีลดความอ้วนของผูห้ ญิงที่เราคุน้ เคย ซึ่ ง
คลิปวิดีโอตัวนี้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และเช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มียอด
ชม 19,520 view
9. Think 1 Minute : 1 นาที 67 ล้านความคิด คือ คลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นเพื่อโปรโมท
โครงการ 1 นาที = 67 ล้านความคิด ที่ตอ้ งการให้คนไทยหยุดคิดทําอะไรเพื่อคนอื่นหรื อสังคม
เพียงวันละ 1 นาที คลิปวิดีโอตัวนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และเช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15
มกราคม 2558 มียอดชม 11,843 view
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10. Oriental Princess : Girl Go Green คือ วิดีโอโฆษณาที่ทาํ ขึ้นภายใต้แคมเปญ ‚โอ
เรี ยนทอล พริ้ นเซส โซไซตี้ กรี น โปรเจ็กต์‛ เชิญชวนสาวๆ ให้มาทําภารกิจเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ซ่ ึ งซ่ อน
อยูใ่ นชื่ อของคุณ คลิปวิดีโอโฆษณาตัวนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 และเช็คยอดชม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มียอดชม 9,293 view
คลิปวิดีโอทั้งหมด 10 เรื่ อง ส่ วนใหญ่เผยแพร่ ในปี 2556- 2557 ซึ่ งยอดชมแต่ละคลิป
วิดีโอกลับมีความแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะการนําเสนอที่ยงั ไม่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ
เกิดความสนุ ก คลิปวิดีโอมีความยาวเกินไป หรื ออาจไม่ได้ทาํ การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ยทู ูบ เพราะ
ตั้งแต่ประเทศไทยมี YouTube Thailand หลายสิ นค้าผลิตภัณฑ์หนั มาทําโฆษณาผ่านยูทูบในรู ปแบบ
ต่างๆ อย่างมากมาย เนื่ องด้วยสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากกว่าการทําโฆษณา
ผ่านสื่ อหลัก
การวิเคราะห์คลิปวิดีโอจะศึกษากลยุทธ์รูปแบบและวิธีการนําเสนอการทําคลิปวิ ดีโอให้
เป็ นที่บอกต่อในมุมมองที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คลิปวิ ดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้งที่เกิ ดการแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ
ซึ่ งมีนกั วิชาการต่างๆ ได้นาํ เสนอไว้และหลักฐานจากงานวิจยั ดังสรุ ปได้ต่อไปนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ คือ ชื่ อเรื่ อง พาดหัว หรื อ Title เป็ นสิ่ งดึงดูดผูช้ มให้
เข้าหาวิดีโอ ซึ่ งมีโอกาสสู งมากที่ วิดีโอจะถูกแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ รวมถึ งระยะเวลาของตัววิดีโอไม่
ควรยาวเกินไป เพราะจะทําให้ผชู ้ มเกินความเบื่อหน่ายและเลิกดูเสี ยก่อน อีกทั้งการมีรูปตัวอย่างที่
น่าสนใจ ทําให้ผชู ้ มเกิดความสนใจจนต้องคลิ๊กรับชมคลิปวีดีโอนั้น
2. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก คือ วิดีโอที่เข้าถึงอารมณ์ของผูช้ ม ไม่วา่ จะเป็ น
เศร้ า ตลก สนุ ก ประทับ ใจ ตื่ น เต้น ซึ้ งกิ น ใจ โกรธ เซ็ ก ซี่ หรื อ เรื่ อ งน่ า อับ อาย เป็ นต้น ที่ ใ ห้
ความรู ้ สึกทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยผูช้ มอาจมี ประสบการณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องนั้นๆ จึ งทําให้มี
อารมณ์ร่วมไปกับสิ่ งที่ได้พบเห็น และทําให้แนวโน้มการแบ่งปั นที่สูง
3. Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง คือ การคิดและการสื่ อสารที่นอกกรอบ แตกต่างจากสิ่ งที่
เคยมีมาก่อน อาจจะเป็ นวิดีโอที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ ผา่ นสื่ อหลักหรื อวิดีโอที่ทาํ ขึ้นมาเพื่อนําเสนอผ่าน
สื่ อออนไลน์โดยเฉพาะ จะทําให้ผูช้ มสนใจในความแปลกใหม่และเกิ ดการแบ่ง ปั นให้ผูอ้ ื่ นใน
เครื อข่ายได้รับชม
4. Controversial : มีความขัดแย้ง คือ วิดีโอที่เป็ นประเด็นถกเถียง เป็ นกระแส Talk of The
Town ซึ่งอาจจะเป็ นวิดีโอที่มีความรุ นแรง มีภาพที่วาบหวิว ทําให้ผชู ้ มต่างมีความคิดเห็นต่างกันใน
แต่ละมุมมองจนเกินเป็ นที่สนใจและเกิดการแบ่งปั น เป็ นกระแสการบอกต่อได้ในที่สุด
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5. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด คือ ลักษณะวิดีโอที่ให้ประโยชน์ ให้ในด้านความรู้ ให้
แง่คิดการใช้ชีวติ หรื อ ทําให้คนหยุดคิดทบทวน ไตร่ ตรองสิ่ งต่าง ๆ เช่น คําคม คําสอน ข้อคิด เป็ น
ต้น
6. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คือ สามารถส่ งต่อแบ่งปั นได้
ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซบั ซ้อน และต้องไม่จาํ กัดการเข้าชม เพราะการจํากัดการเข้าชมจะทําให้การบอก
ต่อมีประสิ ทธิ ภาพลดลง
7. Un-Advertising : ดูไม่เหมือนการโฆษณา คือ วิดีโอที่ไม่เน้นขายของจนเกิ นไป เพราะ
ผูช้ มจะเกิดความรู ้สึกอคติไม่อยากแบ่งปั น เป็ นเหมือนการไปโฆษณาสิ นค้านัน่ หรื อ วิดีโอที่สร้าง
ขึ้นมาในรู ปแบบที่จงใจให้เหมือนว่าไม่ใช่ โฆษณา เช่ น คลิ ปวีดีโอต่างๆ ที่ทาํ เหมือนแอบถ่าย แต่
สุ ดท้ายมาเฉลยว่า เป็ นการโฆษณาสิ นค้าชนิดหนึ่งๆ
8. Unique : มีความเป็ นเอกลักษณ์ คือ มีลกั ษณะเฉพาะของแบรนด์สินค้า อาจจะเป็ นเรื่ อง
สี Mood and Tone หรื อรวมไปถึงนักแสดงที่เป็ นคาแรกเตอร์ ของสิ นค้านั้น ๆ ซึ่ งตัวนักแสดงมีส่วน
ที่จะทําให้เกิดการแบ่งปั นวีดีโอนั้นได้
9. Sufficiently Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ คือ คลิปวิดีโอที่คิดเนื้ อเรื่ อง
รู ปแบบการนําเสนอต่างๆ มาอย่างดี ต้องได้รับการโปรโมทส่ งเสริ มให้ผูค้ นในเครื อข่ายได้เห็ น
อย่างเพียงพอ ทําให้ไวรัลวิดีโอถูกเผยแพร่ ในวงกว้าง และตัวต้นสื่ อต้องปล่อยวิดีโอได้หลากหลาย
ช่องทาง
10. Effectively Executed : ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ การดําเนินงานในการผลิต
ต้องเป็ นไปอย่างถูกวิธี ทั้งการควบคุมคุ ณภาพในด้านการผลิต นักแสดง รวมทั้งงบประมาณต้อง
เพียงพอต่อการถ่ายทํา เพื่อทําให้ความคิดที่สร้างสรรค์น้ นั ได้รับการเผยแพร่
3.3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลประเภทบุคคล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่ งได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 ช่วงอายุ เพื่อให้เห็นการเปรี ยบเทียบในด้านประชากรของเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่
วายว่ามีความแตกต่างในด้านการชอบและการแบ่งปั นคลิปวิดีโอแตกต่างกันอย่างไร ปั จจัยอะไรที่มี
ผลต่อการแบ่งปั นคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นหรื อไม่
แบ่งปั นคลิปวิดีโอของทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่
3.4 ขั้นตอนการสั มภาษณ์
ขั้นตอนแรก การเชิญผูส้ ัมภาษณ์เข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ จะทําการติดต่อผ่าน
โทรศัพ ท์หรื อติ ดต่ อผ่า นทางคนรู ้ จกั เพื่ อเล่ า ถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ข องงานวิจยั ครั้ งนี้ และสั ม ภาษณ์
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เกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ มตัวอย่างที่ ให้สัมภาษณ์ ว่ามีองค์ประกอบครบตามที่ผูว้ ิจยั ต้องการ
หรื อไม่ หลังจากนั้นจะนัดพบ ณ สถานที่และเวลาที่สะดวกของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์เป็ นหลัก
ก่อนเริ่ มการสัมภาษณ์ ได้มีการสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลด้านประชากร เช่ น เพศ อายุ และ
บอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์อีกครั้ง ในการสัมภาษณ์จะเป็ นลักษณะพูดคุย ให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผูว้ ิจยั จะมีการเปิ ดคลิปวิดีโอ ไวรัลมาร์ เก็ตติ้งทั้ง 10 เรื่ อง ให้ผใู้ ห้
สั ม ภาษณ์ ดู และถามคํา ถามที่ ไ ด้เตรี ย มไว้เป็ นหลัก อาจมี ก ารถามคํา ถามเพิ่ ม เติ ม ในกรณี ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ไม่สามารถตอบคําถามได้หรื อได้ขอ้ มูลไม่ครบตามกรอบการศึกษา
คาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับจุดประสงค์ และแรงจูงใจทีม่ ีผลต่ อการแบ่ งปันเนือ้ หา
1) คลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10 ท่านชอบคลิปวิดีโอเรื่ องไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด และอยาก
แบ่งปั นต่อหรื อไม่
2) คลิปวิดีโอทั้ง10 เรื่ อง ท่านไม่ชอบเรื่ องไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด
3) คลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10 มีคลิปวิดีโอเรื่ องไหนบ้างที่ท่านเคยดูและเคยแบ่งปั นมาก่อน
4) เหตุผลที่ท่านแบ่งปั นคลิปวิดีโอเพราะเหตุใด
5) การแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอของท่าน ส่ วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลใด เช่ น เว็บไซต์ข่าวสาร
ข้อมูลจากเพื่อน ข้อมูลจาก Facebook Fanpage เป็ นต้น และเพราะเหตุใดถึงเลือกแหล่งข้อมูลนั้น
ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับรู ปแบบการนาเสนอคลิปวิดีโอทีม่ ีผลต่ อการแบ่ งปัน
1) คลิ ป วิดี โอประเภทใดที่ ท่ า นอยากแบ่ ง ปั น เป็ นพิ เศษเพราะเหตุ ใ ด เช่ น ตลก เศร้ า
ประทับใจ ซึ้ งโดนใจ ตื่นเต้น ประหลาดใจ ตกใจ โกรธ เป็ นต้น
2) คลิปวิดีโอประเภทใดที่ท่านไม่ชอบหรื อไม่สนใจที่จะแบ่งปั นและเพราะเหตุใด
3) อะไรในคลิปวิดีโอที่ทาํ ให้ท่านสนใจแบ่งปั น เช่ น ดูแล้วเข้าใจง่ าย เนื้ อเรื่ องน่ าสนใจ
น่าติดตาม ชื่อเรื่ องหรื อรู ปภาพตัวอย่างวิดีโอมีความน่าสนใจ เป็ นต้น
4) เวลาแต่ละคลิปวิดีโอมีผลต่อการรับชมของท่านหรื อไม่ เพราะเหตุใด
5) ท่ านมี ความรู ้ สึ กอย่างไรกับ คลิ ป วิดีโอที่ หลอกให้ช มแล้วเฉลยตอนท้ายว่าเป็ นการ
โฆษณาสิ นค้า
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3.5 การนาเสนอข้ อมูล
การนําเสนอข้อมู ลและผลการศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิ งพรรณนา
(Descriptive Analysis) เพื่อช่วยให้เห็นถึงหลักเกณฑ์และรู ปแบบการนําเสนอคลิปวิดีโอที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจแบ่งปั น โดยจะนําเอาความคิ ดเห็ นและประเด็นที่ ได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสาร
ต่างๆ มาอธิ บายข้อมูล
3.6 ข้ อจากัดในการทาวิจัย
1. การวิเคราะห์เนื้อหาของคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลว ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
เนื้อหาในช่วงปี 2553 -2557 ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งข้อมูลแต่ละคลิปวิดีโอที่ผวู้ ิจยั เลือก
มาจากเว็บไซต์ YouTube ผูว้ ิจยั ตัดสิ นการประสบความสําเร็ จและล้มเหลวจากยอด View จึงอาจ
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่แท้จริ ง เพราะ YouTube เป็ นเว็บไซต์ที่คนทัว่ ไปสามารถสร้าง Account และอัพวิดีโอ
เองได้ ซึ่ งวิดีโอที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาทั้ง 10 เรื่ อง ผูว้ ิจยั เลือกจาก Account ที่สินค้าหรื อธุ รกิจเป็ นคนอัพ
โหลด
2. งานวิจยั นี้เลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย ที่มีอายุ 19 51 ปี มีพฤติกรรมชอบแบ่งปั นคลิปวิดีโอผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ จึงเป็ นข้อจํากัดในการนําผลวิจยั
ไปใช้โดยทัว่ ไป เนื่องจากผลการวิเคราะห์อาจไม่สามารถนําไปอ้างอิงกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทั้งหมดได้
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์คลิ ปวิ ดีโอไวรั ล มาร์ เก็ ตติ้ง และปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจ
แบ่งปั น แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ 1) การวิจยั เชิ งคุ ณภาพที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) คลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง จํานวน 10 เรื่ อง และ 2) การวิจยั เชิงคุณภาพที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจน
เนอเรชัน่ วาย จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
4.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
คลิปที่ 1 : ไทยประกันชีวติ ตอน Unsung Hero

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงคลิปวิดีโอไทยประกันชีวติ ตอน Unsung Hero จากยูทูบ
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ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอย่างจากไทยประกันชีวติ ตอน Unsung Hero
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณาไทยประกันชี วิต ตอน Unsung Hero นําเสนอเกี่ยวกับผูช้ ายคนหนึ่ งเดินไปทํางาน
ในเส้นทางเดิมทุกๆ วัน เขาพบเห็นและทําพฤติกรรมแบบเดิมทุกวัน คือ นําต้นไม้ที่แห้งเหี่ ยวใกล้
ตายไปรับนํ้าจากท่อนํ้าทิ้ง ช่วยแม่คา้ ขายข้าวแกงเข็นรถขึ้นฟุตบาท กินอาหารร้านเดิมและแบ่งของ
กิ นให้กลับ สุ นัขที่ หิวโหย ให้เงิ นเด็ก ขอทานเพื่ อเป็ นทุ นการศึ กษา ตอนเย็นหลังจากกลับจากที่
ทํางานก็นาํ กล้วยไปแขวนหน้าห้องของคุณยายที่พกั หอพักเดี ยวกัน เขาทําแบบนี้ ทุกๆ วัน จนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของชีวติ โดยทั้งหมดที่เขาทํา เขาไม่ตอ้ งการได้รับสิ่ งใดกลับมา แต่ที่เขาทําเพราะมันทําให้
เขามีความสุ ขที่ได้ให้ และการให้ของเขา ทําให้เขาได้รับความรัก รอยยิ้ม และสิ่ งดี ๆ กลับมา ซึ่ ง
คลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 มียอดชม
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอไทยประกันชี วิต (Unsung Hero) เป็ นคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จ เพราะ
ยอดชมคลิปวิดีโอนี้ อยูท่ ี่ 23,863,202 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) และด้วยคลิปวิดีโอ
นี้ได้ถูกนําเสนอผ่านสื่ อหลัก คือ สื่ อโทรทัศน์ ทําให้เป็ นที่พูดถึงและบอกต่อ ทําให้ผคู ้ น Search หา
ดูคลิปวิดีโอนี้ ผ่าน YouTube ซึ่ งได้ปล่ อยคลิ ปวิดีโอนี้ ก่อนสื่ อหลัก เพื่อสร้ างกระแสการบอกต่อ
และถือว่าได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิ ปวิดีโอของไทยประกันชี วิตมีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 8
ข้อ ดังนี้
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1. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก วิดีโอของไทยประกันได้นาํ เสนอสะท้อนชี วิต
คนในสังคมเมือง ซึ่ ง ตรงใจกับความรู ้ สึกของผูช้ ม ทั้งในเรื่ องของความประทับใจ ซึ้ งกิ นใจและ
ยังให้แง่คิดต่างๆ จึงทําให้คลิปวิดีโอเรื่ องนี้ เป็ นที่สนใจและเกิดการแบ่งปั นส่ งต่อ อีกทั้งได้นาํ เสนอ
ผ่านสื่ อหลัก ยิง่ ทําให้เป็ นที่พดู ถึง
2. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด เนื้ อเรื่ องในคลิปวิดีโอแฝงไปด้วยแง่คิด การมองโลก
ในแง่ ดี การให้แบบไม่ หวัง ผลตอบแทน ซึ่ ง สะท้อนออกมาในสั ง คมไทย ทําให้ผูช้ มดู แล้วเกิ ด
ประโยชน์ คิ ดถึ งสังคมมากขึ้ น และเห็ นแก่ ตวั ให้น้อยลง ซึ่ งถ้าผูช้ มดูแล้วคิ ดตามในสิ่ งที่ วิดีโอ
ต้องการสื่ อสาร จะทําให้สังคมน่าอยูก่ ว่าเดิม
3. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโอโฆษณาของไทย
ประกันชีวติ ได้นาํ เสนอผ่านสื่ อหลัก คือ สื่ อโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่กว้างและมีผชู ้ มเป็ นจํานวนมาก
และหลากหลาย อี ก ทั้ง ยัง อัพ โหลดวิดีโอผ่า นเว็บ ไซต์ YouTube เพื่ อให้ง่ า ยต่ อการค้นหาและ
แบ่งปั น ทําให้คลิปวิดีโอนี้มียอดชมที่สูงและเป็ นที่พดู ถึง
4. Un-Advertising : ดูไม่เหมือนการโฆษณา วิดีโอของไทยประกันชี วิตไม่เน้นขายสิ นค้า
ส่ วนใหญ่จะนําเสนอเรื่ องการใช้ชีวิต การให้ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่ งเนื้ อเรื่ องซึ้ งกิ น
ใจผูช้ ม และระหว่างชมวิดีโอจะไม่มีการ tie-in แบรนด์ของไทยประกันชี วิต จะขึ้นโลโก้แค่ตอน
จบของเรื่ อง ทําให้ผชู ้ มรู ้สึกไม่ถูกยัดเยียดในการขายสิ นค้า และผูช้ มจะเต็มใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้
5. Unique : มีความเป็ นเอกลักษณ์ จากที่ผา่ นมาคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิตเกือบทุกๆ
ตอนที่นาํ เสนอ จะมีความเป็ นเอกลักษณ์ที่ผชู้ มดูแล้วรู ้วา่ นี่ คือโฆษณาของไทยประกันชีวิต เพราะ
เนื้อหาการนําเสนอแนวดราม่า สะท้อนชีวติ และซึ้ งกินใจ ทําให้ผชู ้ มจดจําในเอกลักษณ์น้ ีได้
6. Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง ด้วยเนื้ อหาและการเล่าเรื่ อง ซึ่ งเล่นกับความรู ้ สึกของ
ผูช้ ม ซึ่ งช่วงเวลาที่คลิปวิดีโอนี้ เผยแพร่ ไม่มีคลิปวิดีโอที่เล่าเรื่ องแนวนี้ ทาํ ออก จึงถือว่าคลิปวิดีโอ
ของไทยประกันเป็ นต้นแบบของการทําคลิปวิดีโอแนวซึ้ งกินใจ ดราม่า เรี ยกนํ้าตาผูช้ ม
7. Sufficiently Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ คลิปวิดีโอโฆษณาของไทย
ประกันชี วิต ได้รับการโปรโมทในหลายช่ องทาง ทั้งทางสื่ อออนไลน์และทางสื่ อหลัก ซึ่ งถื อว่า
ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ เพราะผูค้ นได้เห็นอย่างกว้างขว้าง และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เคยรับชมโฆษณาตัวนี้เกือบทุกคน
8. Effectively Executed : ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการถ่ายทําที่มีคุณภาพ ดู
ได้จากคุณภาพความคมชัดของวิดีโอ การจ้างนักแสดงและตัวประกอบต่างๆ เพื่อให้เนื้ อเรื่ องดําเนิ น
ไปตามที่ตอ้ งการ
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จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิตมีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์
เก็ตติ้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่ าสนใจ การตั้งชื่ อเรื่ องยังดึงดูดหรื อน่ าสนใจพอ อาจจะเป็ น
เพราะตั้งชื่ อเรื่ องให้สอดคล้องกับโฆษณาบนสื่ อหลัก และระยะเวลาของการรับ ชมวิดีโอถื อว่าใช้
เวลา แต่ดว้ ยเนื้อหาที่น่าสนใจและชวนให้ติดตาม จึงทําให้ผชู ้ มสามารถรอดูจนถึงตอนจบได้
2. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้ อหาในคลิ ปวิดีโอไม่ได้มีประเด็นไหนให้เกิ ดการ
ถกเถียงของคนในสังคม เพราะเนื้อหาที่นาํ เสนอออกมา นําเสนอในแง่บวก เน้นให้ผชู ้ มคิดบวกต่อ
สังคมมากว่า จึงไม่เกิดเป็ นประเด็นให้คนถกเถียงกัน ว่าดีหรื อไม่ดี ควรหรื อไม่ควร
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่ (5 ใน 6 คน) ชอบโฆษณาของไทยประกันชี วิต
เพราะดูแล้วเกิดความรู ้สึกที่ดี อยากให้คนในสังคมเป็ นแบบผูช้ ายในโฆษณา อีกทั้งโฆษณายังให้แง่
คิด ข้อคิดที่ดี เกี่ยวกับการให้โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่
(5 ใน 6 คน) เลือกแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ เพราะอยากส่ งต่อให้คนอื่น ได้รู้สึกดี อยากให้คนอื่นรู ้วา่
การให้ถึงแม้จะไม่ได้อะไรกลับมา มันก็ทาํ ให้เราได้ความสบายใจ และ 1 ใน 6 คน ไม่ชอบและไม่
แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ เพราะหนังโฆษณาเรื่ องนี้ สร้ างเกินจริ ง ในชี วิตจริ งไม่สามารถทําตามในหนัง
โฆษณาได้
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะอยากให้ สั ง คมไทยมี ค นแบบนี้ เ ยอะๆ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั สังคมจะน่าอยูข่ ้ ึนเยอะ แชร์ เพราะดูแล้วมันรู้สึกดี
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบมาก เพราะดูแล้วทําให้โลกน่าอยูม่ ากขึ้น เหมือนเป็ นการส่ งเสริ มว่า
ไม่ตอ้ งแคร์ ว่าโลกจะแย่ลงแค่ไหน ขอแค่ให้ทุกคนทําดี ก็ทาํ ให้ตวั เขาและคนรอบตัวเขามีชีวิตที่ดี
คิดจะส่ งต่อแน่นอน เพราะชอบ ชอบมาก
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี :ไม่ชอบและจะไม่แชร์ ต่อ เพราะโฆษณาทําออกมาเวอร์ เกิ นจริ ง ตรงที่
ต้นไม้เหี่ ยวแห้งขนาดนี้ไม่สามารถกลับมาออกดอกเติบโตได้เหมือนในโฆษณา และการให้เงินเด็ก
ขอทาน ก็ให้เกิ นตัว ควรแบ่งเงิ นให้เขาครึ่ งหนึ่ ง เพราะเขาก็ได้เราก็ได้ กลับให้เยอะเกินไป ทําให้
ตัวเองลําบาก แต่สําหรับการช่ วยแม่คา้ อันนี้ สมจริ ง เพราะชี วิตจริ งตัวเราก็เคยช่ วยแม่คา้ หรื อคนตา
บอดบนท้องถนน
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ชอบ เพราะดูแล้วได้รับความรู้สึกดีๆ ชอบตรงที่ผชู้ ายในเรื่ องมีจิตใจที่ดี
ไม่เลื อกที่ จะช่ วยเหลื อคน ทั้งคนที่ ต่ าํ กว่า เดื อดร้ อนกว่าหรื อแม้กระทัง่ สัตว์ ชอบเนื้ อหาในการ
นําเสนอ คือผูช้ ายคนนี้ไม่มีเงิน แต่มีจิตใจที่ดีงาม เห็นแล้วอยากจะแชร์ เลย
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ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบมาก เพราะสมัยนี้หาคนแบบในคลิปวิดีโอไม่ได้แล้ว ส่ วนใหญ่มีแต่
คนเห็นแก่ตวั ยิง่ ในเมืองหลวงยิง่ หายาก และชอบตรงที่ให้ขอ้ คิดในเรื่ องการให้ ถึงแม้ผชู ้ ายคนนี้ จะ
มีเงินไม่เยอะ แต่เขาเลื อกที่จะให้เงินเด็กเพื่อเป็ นทุนการศึกษา โดยไม่แคร์ สายตาคนอื่นที่มองแล้ว
ส่ า ยหน้า ในการกระทํา ของเขา เพราะเขารู ้ สึ กภู มิ ใ จที่ ไ ด้เป็ นผูใ้ ห้ อี ก ทั้ง เขายัง ได้ค วามรั ก ตอบ
กลับมาจากสิ่ งที่เขาได้มอบให้ใครหลายๆ คน ทําให้อยากแชร์ เพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่า การทําดี
การช่วยเหลือคน ถึงแม้จะไม่ได้อะไรตอบแทน แต่เราได้ความสบายใจ ความภูมิใจ ความสุ ขกลับมา
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ชอบเพราะในสังคมปั จจุบนั เชื่ อได้วา่ ไม่มีคนที่ทาํ อะไรแบบในวิดีโอนี้
แต่เขาพยายามสร้างให้คนมีจิตสํานึก ในการเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ้ ึ งกันและกัน ไม่ใช่มีแต่จิตใจที่คิดแต่จะ
เอาความสุ ขส่ วนตัวอย่างเดียว เราควรจะมีความเผื่อแผ่ให้คนอื่นในสังคมบ้าง แชร์ เพราะอยากให้
คนอื่นได้รับความรู ้สึกดีๆอย่างนี้
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ทุกคนชอบคลิปวิดีโอตัวนี้ เพราะเนื้อหาของวิดีโอที่นาํ เสนอ
ให้คนคิดดี ทําดี และให้ผอู ้ ื่นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน อีกทั้งเหตุการณ์บางอย่างในเนื้ อเรื่ องคล้ายกับ
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ทําให้มีอารมณ์ร่วมในขณะดูคลิปวิดีโอ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย
ส่ วนใหญ่แบ่งปั นคลิ ปวิดีโอ (5 ใน 6 คน) เพราะอยากให้คนอื่นในสังคมได้ดูและคิดตาม ทําตาม
เพื่อสังคมที่ดีข้ ึน และ 1 ใน 6 คน ไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอ เพราะเนื้ อหาของวิดีโอไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ ง
ที่สนใจ
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวีดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ชอบ เพราะซึ้ ง ดูแล้วจะร้องไห้ ตอนที่ผชู้ ายในคลิปวิดีโอกิ นข้าวกับ
นํ้าปลาเพราะเอาเงินไปให้เด็กขอทาน รู ้สึกว่า การทําอะไรดีๆ ก็จะได้แต่สิ่งดีๆ กลับมา แชร์ เพราะ
โดยส่ วนตัวชอบโฆษณาของไทยประกันชี วิตอยู่แล้ว ซึ่ ง ทําออกมาสะท้อนมุมมองของชี วิตใน
หลายๆด้านดี
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบ เพราะดูแล้วทําให้รู้สึกดี ให้ขอ้ คิดในการทําสิ่ งดี ๆ แต่จะไม่แชร์
เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่สนใจ แค่ดูแล้วทําให้รู้สึกดีเท่านั้น
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ เพราะดูแล้วอมยิม้ มันเป็ นเรื่ องดี ที่ใครสักคนจะคิดแบบนี้ ถ้าใคร
หลายๆคนคิดแบบนี้ได้มนั ก็คงจะดี แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นคิดได้แบบนี้ และถ้าทุกคนคิดได้ก็คง
จะทําให้สังคมดีข้ ึนกว่านี้
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบ เพราะตรงใจและมีส่วนคล้ายกับชี วิตเรา โดยส่ วนตัวถ้าเห็นขอทาน
ก็ชอบที่จะซื้ อข้าวไปให้ รู ้สึกอินกะเนื้ อหาบางตอนในคลิปวิดีโอ เพราะเราก็เคยทําแบบนั้น และใน
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คลิปก็ซ้ ึ งตรงที่ให้เงินเด็กขอทานเพื่อเป็ นทุนการศึกษา แชร์ เพราะอินกะเนื้ อเรื่ องที่นาํ เสนอออกมา
และอยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบนี้ดว้ ยเช่นกัน
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ เพราะ มีมิติในความคิด ที่เขามองผ่านอะไรหลายๆ อย่าง เช่น ต้นไม้
เขาเห็นแค่วา่ นํ้ามันไหลลงมาเลยยกต้นไม้ไปให้โดนนํ้า แล้ววันหนึ่ งต้นไม้ก็งอกงาม เขาก็รู้สึกดีใจ
เพราะสิ่ งที่เขาทําไปเขาไม่ได้หวังอะไรกลับมา เราเลยรู ้สึกว่ามันเป็ นประโยชน์ แชร์ เพราะเห็นว่ามัน
เป็ นโยชน์ อยากให้ ค นอื่ น ได้ดูบ ้า ง แล้วรู ้ สึ ก ว่า ปลื้ ม ปริ่ ม อยากให้ ค นในสั ง คมเป็ นแบบนี้ บ้า ง
ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จกั
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : ชอบและจะแชร์ เพราะโฆษณาของไทยประกันจะชอบทําออกมาแนวนี้
อยู่แล้ว และเรื่ องนี้ มีเนื้ อเรื่ องที่ นําเสนอที่ดี ตรงที่ผูช้ ายช่ วยเหลื อคนอื่ นในหลายๆ เรื่ อง ไม่ เว้น
แม้กระทัง่ ช่วยเหลือสัตว์ และการช่วยเหลือของเขาบางเรื่ องเราคาดไม่ถึง
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (11 ใน 12
คน) เพราะมีความรู้ สึกคล้ายๆ กัน คือ หลังดูคลิปวิดีโอนี้ จบทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดี อยากให้คนใน
สังคม มี ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกัน ลดความเห็ นแก่ ตวั ลง และกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอ
เรชัน่ เลือกแบ่งปั นคลิปวิดีโอ (11 ใน 12 คน) เพราะอยากให้คนอื่นคิดได้แบบผูช้ ายในคลิป วิดีโอ
และอยากให้คนในสังคมช่วยเหลือกัน ให้โดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน สังคมไทยจะได้ดีข้ ึน
คลิปที่ 2 : Dtac The Power of Love

ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงคลิป Dtac The Power of Love จากยูทูบ
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ภาพที่ 4.4 ภาพตัวอย่างจาก Dtac The Power of Love
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณาดีแทค เรื่ อง The Power of Love นําเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อกับลูก โดย
ใช้สายสัมพันธ์ความรักมาเป็ นไอเดียหลักในการนําเสนอ คือ สังคมสมัยนี้ ส่วนใหญ่พ่อไม่มีหน้าที่
หลักในการเลี้ ยงดูลูก การปล่อยให้พ่ออยูก่ บั ลูกเล็กสองต่อสอง ทําให้พ่อเกิ ดปั ญหาในการเลี้ ยงลูก
เมื่ อลู กร้ องไห้ พ่อไม่ส ามารถปลอบลู กให้หยุดร้ องได้ สิ่ งที่ เขานึ ก ถึ งคื อการโทรหาแม่ เพื่อถาม
วิธีการทําให้ลูกหยุดร้องไห้ ซึ่ งไม่วา่ จะทําตามวิธีการที่แม่บอกยังไงลูกก็ไม่หยุดร้อง จนกระทัง่ พ่อ
อุม้ ลู กขึ้ นมากอด ลู กจึงหยุดร้ อง เพราะการได้สัม ผัสแทนความรั กที่ พ่อมี ต่อลู ก มันมี ค่ามากกว่า
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่ งดี แทคต้องการสื่ อให้คนดู ได้รับรู ้ ว่า เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรั ก คลิ ป
วิดีโอนี้เผนแพร่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอดีแทค (The Power of Love) เป็ นคลิปที่ประสบความสําเร็ จอีกคลิปหนึ่ง เพราะ
ยอดชมคลิปวิดีโอนี้อยูท่ ี่ 17,611,815 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) และด้วยคลิปวิดีโอนี้
ได้ถูกนําเสนอผ่านสื่ อหลัก คื อ สื่ อโทรทัศน์ จึ ง เป็ นที่ พูดถึ งและบอกต่อ อี กทั้งนําเสนอผ่านสื่ อ
ออนไลน์ โดยอัพคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ซึ่ งมีท้ งั ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมคลิป
วิดีโอและคอมเม้น แบ่งปั น ส่ งต่อกันอย่างมากมาย จนทําให้คลิปวิดีโอนี้ มียอดวิวที่สูงและเป็ นที่
รู้จกั ของใครหลายๆ คน
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของดีแทค (The Power of Love) มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์
ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 6 ข้อ ดังนี้
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1. Emotional : เกี่ ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก ถือว่าสื่ ออารมณ์ให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วม ด้วยคอน
เซ็ ป เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ ความรั ก โดยนําเสนอในมุ มมองความสัมพันธ์ ของครอบครั ว ที่ มี
สื่ อกลางคือเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับชี วิตคนในปั จจุบนั ทําให้ผชู ้ มมีอารมณ์ ร่วม ประทับใจ ซึ้ ง
กินใจ และเข้าใจในสารที่โฆษณานําเสนอ
2. Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง การนําเสนอที่สร้างอารมณ์ให้ผชู ้ มซึ้ งถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อกับลู ก ซึ่ งยังไม่มีไวรั ลคลิ ปเรื่ องไหนทําออกมาในรู ปแบบนี้ และยังตอกยํ้ากับสารที่
ต้องการนําเสนอว่า เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรักผสมผสานกับการสื่ อสารในลักษณะครอบครัว
เข้าไป ทําให้ตรงใจคนในสังคมปั จจุบนั ที่หลงลืมความสัมพันธ์ของครอบครัว สนใจแต่เทคโนโลยี
จึงทําให้คลิปวิดีโอตัวนี้ถูกใจคนไทยและต่างชาติเป็ นอย่างมาก
3. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด เนื้ อหาการนําเสนอของคลิปวิดีโอเรื่ องนี้ ให้แง่คิดแก่
ผูช้ ม ในเรื่ องความสัมพันธ์ของคนในครอบครั ว การใช้เทคโนโลยีอย่างพอเหมาะ ซึ่ งถ้าผูช้ มคิ ด
ตามกับสารที่โฆษณาต้องการสื่ อจะเข้าใจในการนําเสนอนั้น
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโฆษณาของดีแทค ได้
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อหลัก คือ โทรทัศน์ และยังอัพโหลดผ่านเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้ผชู้ มเข้ามาค้นหา
ได้ง่ายผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อเพิ่มกระแสการแบ่งปั นส่ งต่อในโลกโซเชียลได้มากขึ้น
5. Sufficiently Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ เนื่ องด้วยคลิปวิดีโอตัวนี้ ได้
เผยแพร่ ผ่า นสื่ อโทรทัศน์ ทํา ให้ผูค้ นจํานวนมากได้รับ ชมหรื อผ่านตา อี กทั้งได้ทาํ โฆษณาผ่า น
เว็บไซต์ YouTube ยิง่ ทําให้คนเห็นคลิปวิดีโอมากขึ้น ถือว่าได้ทาํ การโปรโมทที่เพียงพอ จนทําให้
ได้ผชู้ มจํานวนมากและบอกต่อจนเกิดเป็ นไวรัล
6. Effectively Executed : ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ คุณภาพของคลิปวิดีโอมีความ
คมชัด และมี ที ม งานในการถ่ า ยทํา ที่ ไ ด้คุ ณ ภาพ ทํา ให้ วิ ดี โ อโฆษณาตัว นี้ ทํา ออกมาได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของคลิปวิดีโอของดีแทค (The Power of Love) มีจุด
ด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร็ เก็ตติ้ง 4 ข้อ ดังนี้
1. Un - Advertising : เป็ นการโฆษณาเกินไป ถึงแม้การเล่าเรื่ องน่าสนใจ ในมุมมองที่
สอดคล้องกับสังคมปั จจุ บนั แต่ดว้ ยเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีการสื่ อสาร บวกกับเป็ นแบรนด์
ของดี แทคจึง ทํา ให้คลิ ปวิ ดีโอตัวนี้ ดูเป็ นคลิ ปวิดีโอที่ เน้นโฆษณาเกิ นไป ทํา ให้บางคนดู แล้วไม่
อยากจะแบ่งปั น เพราะไม่อยากไปโฆษณาให้กบั ดีแทค ทั้งๆ ที่ชอบในเรื่ องราวการนําเสนอ
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2. Attractive : หัวข้อไม่น่าสนใจ คลิ ปวิดีโอตั้งชื่ อเรื่ องให้รู้วา่ เป็ นโฆษณาของ Dtac ซึ่ ง
อาจให้สอดคล้องกับการนําลงสื่ อหลัก เพื่อการค้นหาในโลกออนไลน์ จึงทําให้ชื่ อเรื่ องไม่มีความ
น่าตื่นเต้นหรื อดึงดูดผูช้ ม แต่เน้นให้ผชู ้ มเข้ามา Search หาหลังจากได้ชมผ่านโทรทัศน์
.3Controversial : มีความขัดแย้ง คลิปวิดีโอไม่มีประเด็นความขัดแย้งใดๆในสังคม เพราะ
การนําเสนอที่สื่อถึงอารมณ์และให้แง่คิด ทําให้คนในสังคมไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุม
ที่แตกต่างจนเกิดเป็ นประเด็นถกเถียงกัน
4. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ตัวภาพของหนังโฆษณา Mood & Tone ไม่ได้สื่อว่า
โฆษณาตัวนี้ เป็ นของดี แทค และในปั จจุ บ นั การทําไวรั ลคลิ ป ให้มี เนื้ อเรื่ องที่ ซ้ ึ ง โดนใจผูช้ ม ใน
รู ปแบบนี้มีเยอะ อาจทําให้คนดูสับสนและไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอที่ดูอยูเ่ ป็ นของแบรนด์ใด
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) เพราะการนําเสนอ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก ที่มีเทคโนโลยีมาเป็ นตัวช่วย ทําให้เกิดความรู ้สึกซึ้ งและตรงใจ
ในตอนจบที่บอกให้คนดูรู้ว่า เทคโนโลยีไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในชี วิต ความสัมพันธ์ ความรัก
ความอบอุ่นยังสําคัญอยูเ่ สมอในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เลื อกที่จะแบ่งปั นคลิ ป
วิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) เพราะชอบในตัวเนื้ อหาและอยากแบ่งปั นให้คนอื่นได้รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีที่
พอเพี ย ง ส่ วนคนที่ ไ ม่ ช อบและไม่ แบ่ง ปั น (2 ใน 6 คน) เพราะพวกเขารู ้ สึ ก ว่า การนํา เสนอใน
มุ มมองพ่อลู กแบบนี้ ดู ไม่เป็ นความจริ ง และโฆษณาตัวนี้ เน้นขายสัญญาณโทรศัพท์มากเกิ นไป
สังเกตได้จากการ Facetime ที่ไม่ติดขัดและการเปิ ดวิดีโอใน YouTube
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะ เห็นถึงความดูแลเอาใจใส่ ของพ่อที่อยูบ่ า้ นเลี้ยงลูก ถึงแม้จะ
ทําตัวไม่ถูก ที่ ลูก ร้ องไห้ แต่ ด้วยความเป็ นพ่อก็ส ามารถทําให้ลูก หยุดร้ องได้ แชร์ เพราะเป็ นอี ก
มุมมองที่ดูแล้วรู ้สึกดี น่ารักดี
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบ เพราะ ซึ้ ง และตรงใจกับ ความรู ้ สึ กว่า “ควรใช้เทคโนโลยีอย่า ง
เหมาะสม เทคโนโลยีไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่าง” อยากจะแชร์ เพราะอยากจะสะท้อนคํานี้ ออกไป
ถึงแม้วา่ เราจะทํางานในวงการเทคโนโลยี แต่เราก็ไม่ได้เชี ยร์ ว่าต้องใช้เทคโนโลยีมาตอบโจทย์ทุก
อย่าง รู ้สึกว่าคลิปนี้ตรงใจมากกับสิ่ งที่เราต้องการพูด
ผูห้ ญิ ง อายุ 42 ปี : รู ้ สึ กเฉย ๆ และไม่คิ ดจะแชร์ เพราะไม่ มีอะไรน่ าสนใจ คิ ดว่า ดี แท
คเน้นขายสัญญาณโทรศัพท์มากกว่า ไม่ได้สนใจถึ งพ่อที่ดูแลลูก แต่ก็เข้าใจที่พ่อจะตกใจที่เห็นลูก
ร้องได้และทําอะไรไม่ถูก เพราะเชื่อว่าสังคมปั จจุบนั พ่อจะมีหน้าที่เลี้ยงลูกน้อยกว่าแม่อยูแ่ ล้ว
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ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะการที่เด็กร้ อง พ่อควรจะรี บปลอบลูกไม่ใช่
หยิบโทรศัพท์มาโทรหาแม่ ตัวโฆษณาควรจะสื่ อสารไปอีกแบบ โทรศัพท์มีประโยชน์จริ งแต่ควร
นําเสนอในด้านคุณภาพของโทรศัพท์หรื อเครื อข่ายสัญญาณ เช่น พ่อเลี้ยงลูกดูแลลูกอย่างดี แล้วโทร
ไปหาแม่ ให้แม่ดูถึงความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก ไม่ใช่นาํ เสนอว่าลูกร้องไห้ไม่หยุด
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบและแชร์ เพราะสมัยนี้ผชู ้ ายไทย ไม่ได้เลี้ยงลูกเอง จะให้ผหู ้ ญิงเลี้ยง
ซะส่ วนใหญ่ ซึ่ งการนําเสนอของคลิปนี้ ก็ถ่ายทอดออกมาดี คือ ถึงแม้ผชู ้ ายจะทําตัวไม่ถูกที่เห็นลูก
ร้องไห้ แต่พอเขาก็ได้ลองสัมผัส ได้อุม้ ลูก จนทําให้ลูกหยุดร้ องไห้ ทําให้เห็ นถึ งความรัก สายใย
ระหว่างพ่อกับลูก และรู ้ สึกว่าตัววีดีโอสื่ อออกมาได้ตรงกับคําที่บอกว่า เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่
ความรัก
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ชอบ เพราะ รู ้ สึกว่าเด็กต้องการความรั กความอบอุ่นจากพ่อแม่แบบ
จริ งๆจังๆ สังเกตได้จากตอนพ่อลงไปอุม้ เด็ก เด็กก็จะหยุดร้องเพราะได้รับความอบอุ่นจากพ่อ แชร์
เพราะอยากให้คนอื่นได้เห็นว่าการอยูใ่ กล้ชิดกันไม่ควรจะเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีไม่ได้
แทนที่ทุกสิ่ งได้
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่ มตัวอย่า งเจนเนอเรชั่นวายแต่ล ะคนมี ความชอบละไม่ ชอบคลิ ป วิดีโอของดี แทคใน
จํา นวนเท่ า ๆ กัน กลุ่ ม ตัวอย่า งเจนเนอเรชั่น วายที่ ชอบรู ้ สึ ก ว่า คลิ ป นี้ ส ะท้อ นความรั ก ในยุค ที่
เทคโนโลยีกา้ วหน้าไปไกล จนทําให้คนเราลื มพูดคุ ยกับคนใกล้ตวั ดูแล้วซึ้ งในความสัมพันธ์ของ
พ่อลูก ส่ วนคนที่ไม่ชอบ รู ้สึกว่าไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับหนังโฆษณา อาจจะเป็ นเพราะยังไม่ได้เป็ น
พ่อคน เลยไม่อินเวลาที่เห็นลูกร้องไห้ และไม่แน่ใจในสารที่ดีแทคต้องการสื่ อผ่านโฆษณา ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เลือกที่จะไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะตัวหนังโฆษณาทํา
ออกมาให้ซ้ ึ ง แต่ไม่ได้มีจุดน่าสนใจที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายอยากแบ่งปั น เนื่ องด้วย
อายุของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ นอายุในช่วงวัยทํางาน ยังไม่มีครอบครัว ทําให้พวกเขาไม่
รับรู้ถึงความรู ้ สึกของคนเป็ นพ่อเป็ นแม่และหลายคนรู ้ สึกว่าไม่เข้าใจในความหมายของสารที่สื่อ
ออกมา
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ชอบ เพราะซึ้ งตรงที่ แม่ไม่อยู่พ่อก็สามารถดูแลลูกเองได้ แต่ไม่แชร์
เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจถึ งสารที่ดีแทคต้องการสื่ อออกมา ไม่แน่ ใจว่าดี แทคต้องการสื่ อถึ งความรั ก
ความห่วงใยในครอบครัวหรื อว่าสื่ อไม่ให้ใช้โทรศัพท์ เพราะดีแทคเป็ นค่ายสัญญาณโทรศัพท์และ
ตอนสุ ดท้า ยขึ้ นคํา ว่า อย่า ให้เทคโนโลยีม าทดแทนความรั ก เลยทํา ให้รู้สึ ก สั บ สนในสารที่ สื่ อ
ออกมา
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ผูช้ าย อายุ 25 ปี : เฉยๆ คือ ดูแล้วก็ซ้ ึ งดี แต่ไม่รู้วา่ ดีแทคต้องการจะสื่ อถึงอะไร ต้องการจะ
ขายอะไรในโฆษณาตัวนี้ โฆษณาไม่ ไ ด้เ กี่ ย วข้อ งอะไรกับ แบรนด์ แ ละไม่ แ ชร์ เพราะไม่ รู้ สึ ก
จุดประสงค์ที่ดีแทคนําเสนอในมุมมองแบบนี้
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : เฉยๆ และไม่แชร์ เพราะ ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเนื้อเรื่ อง เรายังไม่ได้เป็ น
พ่อคนและยังไม่มีครอบครัว เลยไม่อินกับโฆษณาที่นาํ เสนอมา
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะ ‚น่ ารําคาญ รําคาญพ่อ แค่ลูกร้ องก็อุม้ ก็
ปลอบสิ ไม่ใช่ ลุกลี้ลุกลน จะกลัวอะไร‛ รู ้สึกว่ามันดูไม่สมจริ ง เคยดูจบแค่ครั้งเดียวและหลังจาก
นั้นพอเห็นวิดีโอนี้ก็ไม่คิดจะดูอีก
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ เพราะแสดงถึงความอบอุ่นที่พ่อมอบให้ ตอนแรกคิดว่าเด็กเห็นแม่
แล้วจะหยุดร้อง แต่ก็ไม่ ทําให้รู้สึกว่าเนื้ อเรื่ องมีข้ ึนมีลง ดูน่าสนใจและน่าติดตาม โดยส่ วนตัวชอบ
โฆษณาของดีแทค เกือบทุกตัวอยูแ่ ล้ว เพราะรู ้สึกว่าเขาทําออกมาดี แชร์ เพราะโดนอารมณ์ของคน
ยิง่ กับคนมีครอบครัวน่าจะเข้าถึงอารมณ์ได้ง่าย
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : ชอบ เพราะได้ฉุกคิดว่า ปั จจุบนั นี้ เทคโนโลยีจะก้าวลํ้าไปมากเพียงใด ก็
อย่าลืมนึกถึงความใกล้ชิดของพ่อแม่หรื อญาติพี่นอ้ ง แต่รู้สึกเฉยๆ ต่อการแชร์
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวายมีความชอบในคลิปวิดีโอนี้
ไม่ต่างกัน (7ใน 12 คน) แต่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายชอบคลิปวิดีโอนี้ นอ้ ยกว่ากลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ เพราะพวกเขารู ้ สึกแค่ว่าทําออกมาซึ้ งดี แต่ไม่ได้มีอารมณ์ ร่วมในคลิ ปวิดีโอ อาจ
เป็ นเพราะ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่ได้มีครอบครั ว จึงไม่มีอารมณ์ ร่วมกับหนังโฆษณา
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ชอบคลิปวิดีโอนี้ เพราะการนําเสนอถึงเทคโนโลยีไม่ได้ตอบ
โจทย์ทุกอย่างของชีวติ การใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่ อสารอย่างพอเพียง และให้ความสําคัญกับคน
ใกล้ตวั ทางด้านการแบ่งปั นกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เลือกที่จะไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เพราะพวกเขารู ้สึกว่า มันได้แค่ความซึ้ ง แต่ไม่ได้มีความน่าสนใจที่
จะแบ่งปั นให้คนอื่นดู เทียบกับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่เลือกแบ่งปั นเพราะอยากให้คนอื่น
ได้ดูและใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือแต่พอควร ให้มอบความรัก ความอบอุ่นแก่คนในครอบครัว
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คลิปที่ 3 : Wacoal Mood Boost Up Bra

ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงคลิปวิดีโอวาโก้จากยูทูบ

ภาพที่ 4.6 ภาพตัวอย่างจากคลิปวิดีโอวาโก้
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เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณาขายชุดชั้นในยีห่ อ้ วาโก้ รุ่ น Mood boost up bra เมื่อใครได้ใส่ จะมีหน้าอกที่ใหญ่ข้ ึน
นําเสนอโดยใช้ผชู ้ ายแต่งตัว แต่งหน้าเป็ นผูห้ ญิงโชว์เรื อนร่ างและชุ ดชั้นใน ซึ่ งมีลกั ษณะที่แตกต่าง
จากหนังโฆษณาชุดชั้นในยีห่ อ้ อื่น คือ การนําเสนอถึงเรื อนร่ างของผูห้ ญิงที่แต่งหน้าสวยหวาน ถ่าย
โฟกัสช่วง ขา แขน ใบหน้า และหน้าอก ให้ดูมีความเซ็กซี่ น่าสนใจ จากนั้นก็เริ่ มล้างเครื่ องสําอาง
ถอดคอนแทคเลนส์ ทําให้ผชู ้ มได้รับรู ้ ถึงความแตกต่างและเริ่ มสงสัยว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น ต่อมาก็
ถอดเสื้ อผ้าออกให้เห็ นชุ ดชั้นในและหน้าอก ในตอนสุ ดท้ายก็ถอดชุ ดชั้นในออก ให้เห็ นว่าเป็ น
ผูช้ ายและไม่ได้มีหน้าอกที่ใหญ่โตเหมือนผูห้ ญิง แต่เพราะใส่ ชุดชั้นในของวาโก้ รุ่ น Mood boost up
bra ทําให้มีหน้าอกเหมือนผูห้ ญิง ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มียอดชมอยู่
ที่ 14,311,465 view
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอโฆษณาชุ ดชั้นในของวาโก้ (Mood Boost Up Bra) เป็ นคลิปวิดีโอที่ประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก เพราะยอดชมคลิ ปวิดีโออยู่ที่ 14,311,465 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15
มกราคม 2558) และในกระแสของโลกโซเชี ยลมีคนพูดถึ งและแบ่งปั นเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจาก
การนําเสนอของคลิปวิดีโอมีลกั ษณะที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์และหักมุม ทําให้เป็ นที่พูดถึงและเป็ น
ที่สนใจ
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของวาโก้มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร็ เก็ตติ้ง 6 ข้อ
ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ คือ ชื่ อเรื่ องต้องมีความน่าสนใจ เพราะเป็ นสิ่ งดึงดูดให้
ผูช้ มกดรับชม ซึ่ งคลิปวิดีโอของวาโก้ต้ งั ชื่ อเรื่ องได้น่าสนใจ คือ [18+] รี วิวอึ๋ม...ดูจบ 2 นาทีชีวิต
เปลี่ยน!! [2 Minutes Life Change!] เป็ นการจัว่ หัวชื่อเรื่ องที่เรี ยกเรตติ้งให้ผชู ้ มเข้ามารับชม ด้วยการ
เขียนนําหน้าว่า 18+
2. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก ซึ่ งคลิปวิดีโอนี้ ได้นาํ เสนอในด้านอารมณ์ที่ เซ็ก
ซี่ ตั้งแต่ตอนเริ่ มเรื่ อง ซึ่ งทําให้ผชู ้ มสนใจและติดตาม บวกกับตอนจบที่หกั มุมทําให้ผชู ้ มเกิดความ
ตลกและประหลาดใจในตอนท้าย จึงทําให้ผชู้ มอยากแบ่งปั นคลิปวิดีโอให้เพื่อนในเครื อข่ายได้รับ
ชม เพื่อเพื่อนจะได้รับความประหลาดใจเช่นเดียวกัน
3. Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง คลิ ปวิดีโอใช้วิธีการนําเสนอขายชุ ดชั้นในที่มีความ
แตกต่างจากการขายชุ ดชั้นในของยี่ห้ออื่น เนื่ องจากนําผูช้ ายเป็ นแบบในการนําเสนอ ซึ่ งโฆษณา
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ชายชุดชั้นในยีห่ อ้ อื่นๆ จะใช้ผหู ้ ญิงเป็ นแบบในการนําเสนอ และคลิปวิดีโอนี้ ทาํ ออกมาเพื่อเผยแพร่
ผ่านสื่ อออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากเนื้อหาไม่เหมาะสมที่จะนําเสนอผ่านสื่ อหลัก จึงทําให้คลิปวิดีโอ
นี้มีลกั ษณะที่แตกต่าง
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นไม่จาํ กัดการเช้าชม ซึ่ งคลิ ปวิดีโอนี้ ได้อพั โหลดผ่าน
เว็บไซต์ YouTube ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ไม่ได้จาํ กัดการเข้าชม และง่ ายต่อการแบ่งปั น จึ งทําให้คลิ ป
วิดีโอของวาโก้ตวั ได้แพร่ กระจายไปในวงกว้าง โดยผ่านการแบ่งปั นของผูช้ ม ทําให้เป็ นที่พูดถึง
และมียอดวิวบนยูทูป 330,000 view ภายใน 24 ชัว่ โมง
5. Sufficiently Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ เนื่ องจากคลิปวิดีโอนี้ เป็ นที่
พูดถึงและบอกต่อของกลุ่มคนในโลกโซเชียล จึงทําให้คลิปวิดีโอนี้ มีการส่ งต่อ แพร่ กระจายไปใน
วงกว้าง ถือเป็ นการโปรโมทคลิปวิดีโอไปในตัวและไม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุน เพราะผูบ้ ริ โภคได้ทาํ การส่ ง
ต่อ แบ่งปั นจนเป็ นไวรัลในที่สุด
6. Effective Executed : ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการถ่ายทําที่มีคุณภาพ สังเกต
ได้จากความคมชัดของวิดีโอ อารมณ์ของภาพที่ดูแล้วสบายตา อีกทั้งเพลงประกอบที่แต่งขึ้นใหม่
และทําขึ้นมาเพื่อใช้กบั วิดีโอโฆษณาตัวนี้โดยเฉพาะ
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของวาโก้มีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร็ เก็ตติ้ง 4 ข้อ
ดังนี้
1. Useful : การให้ประโยชน์หรื อให้แง่คิด ผูช้ มได้รับแต่ความบันเทิง ความตลกและความ
ประหลาดใจมากกว่าที่จะได้รับแง่คิดหรื อประโยชน์ในการใช้ชีวติ
.2Un - Advertising : โฆษณาขายสิ นค้าเกินไป คลิปวิดีโอเน้นขายสิ นค้าชุ ดชั้นมากเกินไป
สังเกตได้จากการโฟกัสที่ชุดชั้นในตลอดทั้งเรื่ อง แต่ดว้ ยเนื้อหาการนําเสนอที่แตกต่างและน่าสนใจ
ทําให้ผคู ้ นส่ วนใหญ่เลือกแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้
.3Controversial : มีความขัดแย้ง คลิปวิดีโอของวาโก้ไม่ได้มีประเด็นที่ ทาํ ให้เกิ ดการ
ถกเถียงของคนในสังคม ถึ งแม้ว่าเนื้ อหาในคลิ ปวิดีโอจะสื่ อออกมาในรู ปแบบวาบหวิว แต่ดว้ ย
ตอนจบที่หกั มุมและทําให้ผชู ้ มเกิดความตลก จึงทําให้ผชู ้ มไม่เกิดประเด็นถกเถียงหรื อแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน
4. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ คลิ ปวิดีโอนี้ ไม่ได้ใช้พรี เซนเตอร์ หลักเป็ นคน
นําเสนอ จึงทําให้ผชู ้ มเกิดความสับสนว่าเป็ นโฆษณาชุ ดชั้นในยี่ห้ออื่น ดังนั้นควรเพิ่มในด้านการ
สร้างเอกลักษณ์ เพื่อให้ผชู้ มจดจําถึงตราสิ นค้าได้
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กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) เพราะตอนจบที่
หักมุม เฉลยตอนสุ ดท้ายว่า ผูห้ ญิงในคลิ ปวิดีโอแท้จริ งเป็ นผูช้ าย ทําให้เกิดความประหลาดใจและ
รู ้ สึกว่าคลิ ปวิดีโอนี้ มีความน่ าสนใจ ส่ วน 2 ใน 6 คน ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอนี้ เพราะการนําเสนอใน
ช่วงแรกที่ดูเซ็กซี่ ทําให้เกิดความรู ้สึกในแง่ลบตั้งแต่เริ่ มดู และไม่รู้สึกว่ามีความตลกหรื อหักมุมใน
ตอนจบ กลุ่ ม ตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซื ไม่แบ่ งปั นคลิ ปวิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) เพราะกลัว เสี ย
ภาพลักษณ์ เนื่ องด้วยคลิ ป วิดีโอมีความเซ็ กซี่ ถ้าแบ่งปั นออกไปกลัวว่าจะทําให้ผอู ้ ื่ นเข้าใจผิดว่า
ตนเองมีรสนิยมแบบนี้
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทมี่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะดูหักมุม ในตอนแรกคิดว่าเป็ นผูห้ ญิงจะมาถ่ายคลิปโชว์น้ นั
โชว์นี่แต่สุดท้ายกลับกลายเป็ นผูช้ ายที่มาแต่งเป็ นผูห้ ญิง ไม่แชร์ เพราะดูเซ็ กซี่ เกิ นไปกลัวคนอื่น
เข้าใจผิด
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบ เพราะเนื้อเรื่ องหักมุมได้ชดั เจน ไม่คิดว่าจะจบหักมุมแบบนี้ ไม่คิด
จะแชร์ เพราะไม่อยากจะให้คนอื่นคิดว่า เราชอบสื่ อแนวนี้ “เป็ นคนห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง”
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ไม่ชอบ เพราะการขายชุ ดชั้นในไม่จาํ เป็ นต้องถ่ายแถวช่ วงขา ทําไมไม่
เน้นถ่ ายช่ วงหน้าอกอย่างเดี ยว “การโฆษณาชุ ดชั้นในมันมีไอเดี ยแบบอื่นที่ดีกว่านี้ ไหม ไม่คิดจะ
แชร์ ต่อด้วย แถมจะเขียนคอมเม้นด่าด้วย”
ผูห้ ญิ ง อายุ 44 ปี : ไม่ ช อบวิดีโอประเภทนี้ เห็ นแค่ 10 วินาที ก็ ปิ ด และไม่ คิ ดที่ จะดู ต่ อ
เพราะช่วงแรกของวิดีโอดูเซ็กซี่ วาบหวิว ไม่คิดจะแชร์ เพราะแค่ดูยงั ไม่อยากดู
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบ เพราะแค่การแต่งหน้าก็ทาํ ให้ผชู ้ ายกลายเป็ นผูห้ ญิงที่สวยหวานได้
แต่ถา้ ไม่แต่งหน้าก็ดูออกว่าเป็ นผูช้ าย “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” เครื่ องสําอางช่วยได้จริ ง
ๆ และชุ ดชั้นในก็ช่วยได้ ขนาดนมไม่มีแต่ใส่ ชุดชั้นในก็มีหน้าอกขึ้นมา อยากจะแชร์ ต่อ เพราะ
อยากให้คนอื่นดูแล้วประหลาดใจในตอนจบว่าสุ ดท้ายจากผูห้ ญิงที่สวยหวานกลับกลายเป็ นผูช้ าย
หล่อลํ่าได้
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ชอบ เพราะมันแปลกดี ตอนแรกดูแล้วคิดว่าเป็ นผูห้ ญิง แต่พอดูไปเรื่ อยๆ
ตอนจบกลับกลายเป็ นผูช้ าย หักมุ มดี คิ ดจะแชร์ ต่อ เพราะอยากให้คนอื่นได้รู้ว่ามันแปลก มันมี
อะไรแบบนี้ดว้ ยจากผูห้ ญิงสวยหวาน ตอนจบกลับเป็ นผูช้ าย
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะการนําเสนอที่
มีความแปลกใหม่ ให้ผชู ้ ายมาใส่ ชุดชั้นในแทนผูห้ ญิง ซึ่ งเป็ นการนําเสนอที่คาดไม่ถึงและยังไม่มี
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โฆษณาชุ ดชั้นในยี่ห้อไหนทํา ทําให้คลิ ปวิดีโอนี้ มีความน่ าสนใจ ทั้งการนําเสนอ การดําเนิ นเรื่ อง
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายชอบความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ และความตลกในตอนจบที่
เฉลยว่าเป็ นผูช้ าย แต่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย กลับไม่แบ่งปั นคลิปโฆษณาตัวนี้ (4 ใน 6 คน)
ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายจะชอบในการนําเสนอที่แปลกใหม่ แต่เนื้ อหายังไม่มีความ
น่าสนใจพอที่จะทําให้เกิดการแบ่งปั น พวกเขารู ้สึกว่า มันตลกดี แต่การแบ่งปั นออกไปมันไม่ได้
เกิดผลอะไรกลับมา
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ค่อยชอบ เพราะตอนแรกไม่คิดว่าเป็ นโฆษณาชุ ดชั้นใน นึ กว่าเป็ น
โฆษณาเครื่ องดื่มชูกาํ ลังที่ทาํ ให้หน้าอกใหญ่ ไม่ค่อยเข้าใจถึงสิ่ งที่ถูกนําเสนอในโฆษณา รู ้สึกแค่วา่
ฮาดีที่ตอนจบเฉลยว่าเป็ นผูช้ าย ไม่แชร์ เพราะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ ดูตอนแรกก็พอจะเดาออกว่า
หน้าตาเหมือนผูช้ าย ดูแล้วมันก็ฮาแต่ฮาแบบเป๊ กๆ
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบ เพราะมันแปลก คือใช้ความแปลก โดยการนําผูช้ ายมาแต่งเป็ น
ผูห้ ญิงให้ดูเซ็ กซี่ ทําให้อยากดูว่าจะเกิ ดอะไรขึ้นต่อไป ชวนให้น่าติดตาม แต่ไม่แชร์ เพราะคลิป
วิดีโอไม่ได้มีความน่าสนใจอะไร และยังไม่เจ๋ งพอที่จะแชร์
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ เพราะครี เอทดี ดูแล้วคิดไม่ถึงว่าจะเป็ นโฆษณาชุ ดชั้นในแต่เป็ น
ผูช้ ายใส่ ตอนแรกนึ กว่าโฆษณาหุ่ นผูห้ ญิงทัว่ ไป ขายนางแบบ ไม่แชร์ เพราะชอบแชร์ คลิ ปแนว
เศร้าๆ มากกว่า
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี :ชอบ เพราะมันจบหักมุม ตอนแรกคิ ดว่าเป็ นโฆษณาเครื่ องสําอางเนื้ อ
เรื่ องมีอะไรให้น่าติดตาม ตอนเริ่ มต้นเป็ นอีกแบบ กลางเรื่ องเป็ นอีกแบบ และตอนจบก็เป็ นอีกแบบ
คิ ดว่า มัน น่ า สนใจตั้ง แต่ ต อนเริ่ ม แต่ ไ ม่ แชร์ เพราะมัน ดู ส นุ ก แต่ ม นั ไม่ น่ า ตื่ นเต้นที่ จ ะแชร์ ต่ อ
อาจจะมีส่งให้เพื่อนบางคนดู แต่คงไม่ได้แชร์ ลงโซเชียลของตัวเอง
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ แต่ช่วงแรกไม่น่าสนใจคิดว่าสอนแต่งหน้า พอดูไปเรื่ อยๆเริ่ มล้าง
หน้า ถอดเสื้ อผ้าและสุ ดท้ายถอดชุ ดชั้นในกลายเป็ นผูช้ าย ‚ทําให้เราอึ้ง‛ เลยคิดที่จะแชร์ เพราะมัน
ตลกดี
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : ชอบ เพราะมันแปลกดี มีไอเดียดี ดูตอนแรกนึ กว่าเป็ นผูห้ ญิงจริ งๆ พอ
ตอนจบมาเฉลยว่าเป็ นผูช้ าย เลยรู ้ สึกว่าคลิปนี้ สร้ างสรรค์และแตกต่างจากคลิ ปอื่น มีเปอร์ เซ็นสู งที่
จะแชร์ คลิปนี้ให้เพื่อนดู
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวายชอบคลิปวิดีโอนี้ (9 ใน 12
คน) ซึ่ งส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวิดีโอคล้ายๆ กัน คือ มีไอเดียในการนําเสนอที่แปลกใหม่ ตอน
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จบของหนังโฆษณามีการหักมุม ผูช้ มคิดไม่ถึง มีความตลกและความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ
กลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่นส่ วนใหญ่ไม่แบ่งปั นวิดีโอนี้ ต่อ (8 ใน 12 คน) ถึ งแม้ดูแล้วเกิ ด
ความชอบ แต่พวกเขารู ้สึกว่าแบ่งปั นไปไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แค่ความสนุ ก ความตลก และ
แบ่งปั นไปอาจทําให้ภาพลักษณ์เสี ยหาย เพราะเนื้อหาของคลิปวิดีโอนําเสนอในด้านเซ็กซี่
คลิปที่ 4 : Bangkok 1st Time

ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงคลิป Bangkok 1st Time จากยูทูบ

ภาพที่ 4.8 ภาพตัวอย่างจาก Bangkok 1st Time
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณาขายหนังสื อ New York 1st time ของ เบ๊น ธนชาติ ที่นาํ เสนอโดยการนําอาจารย์
สอนวิชาปรัชญา จากนิวยอร์ ก ชื่อ เนวสัน ฮาอ์ว มาพูดถึงครั้งแรกในเรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
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ไทย ดํา เนิ นเรื่ องโดยการสัม ภาษณ์ ถ ามคํา ถามต่า งๆ เกี่ ย วกับประเทศไทย เนื้ อหาคํา ถามที่ ถ าม
เกี่ ยวกับ การโดนด่าครั้งแรก ซึ่ งเนวสันได้เล่าเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับการโดนด่าครั้งแรก และการ
เคารพพ่อแม่ของคนไทย รวมไปถึงคําด่าต่างๆ ที่คนไทยชอบพูด เนวสันได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆจากการ
มาอยูเ่ มืองไทย และตอนจบของหนังโฆษณาตัวนี้ ได้พูดถึงหนังสื อ New York 1st Time และภาคต่อ
ของลุงเนวสันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรให้ติดตามต่อ คลิปนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 มียอด
ชม อยูท่ ี่ 3,285,269 view
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอ Bangkok 1st Time เป็ นคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในด้านแบ่งปั นหรื อบอก
ต่อเพราะยอดชมคลิปวิดีโอนี้อยูท่ ี่ 3,285,269 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ถึงแม้ยอดวิว
ไม่ ถึ ง หลัก สิ บ ล้า นเหมื อ นคลิ ป วิ ดี โ อเรื่ อ งอื่ น แต่ ค ลิ ป วิ ดี โ อนี้ ได้รั บ ความนิ ย มในการทํา คลิ ป
เลี ยนแบบเป็ นอย่างมาก จึงเกิ ดกระแสและมีการส่ งต่อในหมู่วยั รุ่ นบนโลกโซเชี ยล และด้วยการ
นําเสนอที่แตกต่างทําให้ถูกใจกลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอ Bangkok 1st Time มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ต
ติ้ง 7 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ จากชื่ อเรื่ องของคลิปวิดีโอ Bangkok 1st Time ตั้งชื่ อ
เรื่ องได้น่าสนใจ คือ Bangkok 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่าครั้งแรก ทําให้ผชู ้ มอยากกดเข้ามาชม
ว่า ฝรั่งคนนี้โดนคนไทยด่ายังไง
2. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก ด้วยเนื้ อหาการนําเสนอที่สอดแทรกคําด่าและ
คําหยาบคาย แต่ถ่ายทอดออกมาในมุมที่ดูไม่น่าเกลียด ทําให้ผชู ้ มรู ้สึกสนุก ตลก และขําขันไปกับ
การรับชม เป็ นการนําเสนอในรู ปแบบใหม่ จึงเป็ นที่สนใจของผูช้ ม ทําให้เกิดการแบ่งปั นส่ งต่อ
3. Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง การนําเสนอของคลิปวิดีโอนี้ ถือว่ามีความแตกต่างจาก
คลิปไวรัลในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก แตกต่างโดยการนําฝรั่งที่เป็ นอาจารย์สอนวิชาปรัชญามาพูดถึง
การโดนคนไทยด่าครั้งแรก ที่มีเนื้อหาที่หยาบคายและเป็ นการนําเสนอในรู ปแบบการสัมภาษณ์ เล่า
เรื่ องต่างๆ เป็ นการตั้งกล้องถ่ายสัมภาษณ์ทวั่ ไป ไม่ได้มีมุมกล้องอะไรที่น่าสนใจ แต่การเล่าเรื่ อง
ในรู ปแบบนี้ กลับแตกต่างจนทําให้ผชู ้ มสนใจและแบ่งปั นต่อไปเรื่ อยๆ และคลิปวิดีโอนี้ ทาํ ออกมา
เพื่อเผื่อแพร่ ผ่านสื่ อออนไลน์เท่านั้น เพราะด้วยเนื้ อหาบางช่ วงไม่เหมาะสมที่ จะเผื่อแพร่ ผ่านสื่ อ
หลัก
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม เนื่องจากคลิปวิดีโอนี้ เผยแพร่ แค่
เฉพาะสื่ อออนไลน์เท่านั้น จึงได้อพั โหลดวิดีโอผ่าน เว็บไซต์ YouTube จึงทําให้ง่ายต่อการแบ่งปั น
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และไม่จาํ กัดการรับชม เพราะเว็บไซต์ YouTube ทําขึ้นมาให้ผใู ้ ช้ ใช้งานได้ง่าย และเหมาะกับการ
แบ่งปั นส่ งต่อ
5. Un-Advertising : ดูไม่เหมือนการโฆษณา การนําเสนอตลอดทั้งเรื่ อง ไม่ได้แฝงการ
โฆษณาหรื อพูดถึงสิ นค้า ทําให้ผชู้ มดูได้อย่างเพลิ ดเพลิน จนถึงตอนจบที่ขอพื้นที่ในการโฆษณา
ขายหนังสื อ ซึ่ งเป็ นการโฆษณาที่ไม่ยดั เยียดคนดู และยิ่งทําให้คนดูอยากติดตามหาซื้ อหนังสื อเล่ม
ที่โฆษณานี่ดว้ ย
6. Unique : มีความเป็ นเอกลักษณ์ ตลอดทั้งเรื่ องมีการสัมภาษณ์ ฝรั่งชื่ อเนวสัน ทําให้เนว
สันกลายเป็ นพรี เซนเตอร์หรื อคาแรกเตอร์ ของคลิปวิดีโอนี้ และเมื่อเห็นเนวสันก็จะนึกถึงคลิปวิดีโอ
Bangkok 1st Time
7. Effectively Executed : ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การถ่ายทําถือว่าได้คุณภาพตาม
งบประมาณ เนื่ องจากเป็ นการถ่ายทําที่ไม่ได้มีทีมงานเยอะ แต่คุณภาพของคลิปวิดีโอถือว่าคมชัด
และมีการเตรี ยมสคริ ปในการสัมภาษณ์ บวกกับการตัดต่อที่น่าสนใจ จึงถือว่าคลิปวิดีโอนี้ เป็ นการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวีดีโอของ Bangkok 1st Time มีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัล
มาร์ เก็ตติ้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. Useful : การให้ ป ระโยชน์ ห รื อ ให้ แ ง่ คิ ด คลิ ป วิ ดี โ อนี้ เน้ น ให้ ค วามบัน เทิ ง ความ
สนุกสนาน ความตลกขบขันมากกว่าการให้ความรู ้หรื อให้ประโยชน์ อีกทั้งคลิปวิดีโอนี้ มีคาํ หยาบ
คายเป็ นจํานวนมาก เด็กๆ ที่รับชมควรได้รับคําแนะนําจากผูป้ กครอง เพราะอาจนําคําพูดเหล่านี้ ไป
พูดเป็ นเยีย่ งอย่าง
2. Controversial : มีความขัดแย้ง คลิปวิดีโอตัวนี้ ไม่ได้เกิดเป็ นประเด็นให้คนในสังคม
ถกเถี ยงถึ งสิ่ งที่ผิดหรื อถู ก ถึ งแม้ว่าเนื้ อหาในคลิปวิดีโอจะมีคาํ หยาบคายและพลาดพิงถึ งคนใน
สังคมไทย ซึ่ งเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดในสังคมและนําเสนอออกมาในมุมที่ดูน่ารักมากกว่ามุมที่ดูขดั แย้ง
ต่อความคิดของคนในสังคม
3. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ เนื่ องจากคลิปวิดีโอตัวนี้ ทาํ
ขึ้นมาเพื่อ โปรโมทหนังสื อ New York 1st Time ซึ่ งอาจไม่ได้มีงบในการลงโฆษณาเพื่อโปรโมท
คลิปวิดีโอ แต่ดว้ ยการนําเสนอที่มีความแตกต่างและสร้างสรรค์ทาํ ให้ผชู ้ มเกิ ดการส่ งต่อ แบ่งปั น
กันเอง จนทําให้คลิปวิดีโอนี้มีผชู ้ มเยอะและเป็ นที่พดู ถึงในโลกออนไลน์
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะดูแล้วตลก
ขําในสิ่ ง ที่ ฝรั่ งพูด และหลายเรื่ องคื อเรื่ องจริ งที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย เป็ นเรื่ องใกล้ตวั แต่กลุ่ ม
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ตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ รู ้สึกว่าในคลิปวิดีโอมีคาํ หยาบคายเยอะ จึงไม่อยากแบ่งปั นคลิปวิดีโอ
(3 ใน 6 คน) เพราะกลัวว่าเด็กๆ จะเอาไปเป็ นเยีย่ งอย่างที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะดูแล้วตลกดี เป็ นเรื่ องจริ งที่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆ มี
ฝรั่งมาเมืองไทย พวกผูใ้ หญ่ก็จะไปสอนให้พูดคําหยาบคาย แชร์ เพราะตลกและเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้น
ในชีวติ จริ ง
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบ เพราะตลกแบบที่ดูไม่ต้ งั ใจจนเกินไปและเขาตั้งใจสื่ อออกมาแบบ
น่ารัก ทําให้ไม่รู้สึกว่ามันหยาบคาย อยากแชร์ ต่อ เพราะเป็ นมุขตลกที่แปลกใหม่
ผูห้ ญิ ง อายุ 42 ปี : ชอบ ตอนที่ ฝ รั่ ง ประทับ ใจเมื อ งไทย คนไทยดี อย่า งนั้น ดี อ ย่า งนี้
จนกระทัง่ ฝรั่งมาเมืองไทยครั้งที่ 3 แล้วเจอการเรี ยกแท็กซี่ ซึ่ งอันนี้ เราเคยมีประสบการณ์คล้ายๆ กับ
ในคลิปที่วา่ ยืนรอแท็กซี่ อยูใ่ กล้ๆ กับฝรั่ง แต่แท๊กซี่ กบั ไม่รับเรา วิ่งเลยไปหาฝรั่งแทน ซึ่ งคนไทย
ไม่มีคาํ ว่า คิว ส่ วนเรื่ องของคําหยาบนั้น ช่างสันหามาก แชร์ เพราะอยากให้คนไทยรับรู ้วา่ ฝรั่งมอง
เราคนไทยเป็ นแบบไหน แล้วคุณรู้สึกยังไง อยากให้ลองย้อนดูตวั เอง
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : น่ ารักดี ฝรั่งดูมีอธั ยาศัยที่ดี แต่ฝรั่งนั้นจะรู ้ มากไป สําหรับคําบางคําของ
ภาษาไทย มันอาจจะดูหยาบคายเกินไป เพราะพูดออกสื่ อ ดูไม่สุภาพ เด็กอาจจําไปพูดได้ ไม่คิดจะ
แชร์ เพราะเพื่อนในเครื อข่ายมีท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบ แต่รู้สึกว่าในคลิปพูดจาหยาบคายเกินไป เพราะการล้อชื่ อพ่อชื่ อแม่
ของคนไทยเปรี ยบเสมือน ด่าถึ งพ่อถึงแม่ และคําพูด คําหยาบคายในคลิปก็เยอะ ไม่แชร์ เพราะไม่
อยากให้เด็กได้เห็นเป็ นตัวอย่างในเฟสบุค๊ เรามีเด็ก มีลูกมีหลานอยูเ่ ยอะ คงดูเฉยๆมากกว่า
ผูช้ าย อายุ 51 ปี :ไม่ช อบและไม่แชร์ เพราะคําพูดบางคําหยาบคายและเหมือนประจาร
ประเทศไทย ถึงแม้คนในประเทศไทยจะเป็ นจริ งตามในวิ ดีโอ แต่ไม่ควรนําเสนอแบบนี้ เพราะจะ
ทําให้ประเทศอื่นมองคนไทยไม่ดี
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) ด้วยการนําเสนอที่
แปลกใหม่ยงั ไม่เคยมีใครทํามาก่อน ทําให้ถูกใจกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วาย อีกทั้งเนื้ อหาที่มีความ
ตลก มีคาํ หยาบที่คนไทยใช้พูดกัน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย รู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ องปกติ ไม่ได้
หยาบคาย เพราะการนําเสนอมีความตลกมากกว่าความหยาบคาย และโดยส่ วนใหญ่ (4 ใน 6 คน)
แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ เพราะความตลก ความฮาในวิดีโอ ทําให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย อยาก
แบ่งปั นให้คนอื่นได้มีความสุ ข ได้หวั เราะกับสิ่ งที่ได้ดู ส่ วน 2 ใน 6 คน ไม่ชอบและไม่แบ่งปั น
คลิปวิดีโอ เพราะรู ้สึกว่าในคลิปมีคาํ พูดที่หยาบคายและแบ่งปั นไปก็ทาํ ให้ประเทศไทยเสี ยหาย
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ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ชอบ เพราะดูแล้วขํามาก ตลก ฮา ไม่คิดว่าฝรั่งจะมาพูดคําหยาบแบบนี้
และการไปด่าพ่อเขา ถ้าเป็ นคนไทยก็คงโกรธ ในคลิปมีหลายเรื่ องทําให้น่าสนใจบวกกับเนื้ อเรื่ องที่
ตลกมากๆ ทําให้อยากจะแบ่งปั นให้คนอื่นได้ดูต่อ
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบมากๆ เพราะตลก และใช้ฝรั่งมาพูดคําหยาบที่เป็ นภาษาไทยรู ้สึกว่า
มันเป็ นอะไรที่แปลกใหม่ ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อน ดูแล้วรู ้ สึกเซอไพส์ เพราะอาจารย์ที่เป็ นฝรั่ ง
ส่ วนใหญ่เขาไม่พูดคําหยาบอยู่แล้ว เนื้ อเรื่ องที่นาํ เสนอก็มีเรื่ องราวที่ทาํ ให้ดูแล้วไม่รู้สึกเบื่อ แชร์
เพราะรู ้สึกว่า ตลกจนต้องแบ่งปั นให้คนอื่นดู
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ ตรงที่เป็ นฝรั่งมาพูดเรื่ องจริ งของประเทศไทย ในมุมมองที่แตกต่าง
ไปจากเดิม และมันเป็ นเรื่ องจริ งที่เราคนไทยทุกคนรู ้ ไม่วา่ จะเป็ นคําด่าต่างๆ หรื อการล้อชื่ อพ่อแม่
ของเด็กๆ รวมไปถึ งการแย่งแท๊กซี่ ก ัน และมันแปลกจากเดิ มที่ ฝรั่ งเป็ นคนนําเสนอเรื่ องนี้ แชร์
เพราะชอบมันตลกดี อยากให้คนอื่นได้ดูวา่ มันเจ๋ ง และไม่ค่อยมีคลิปแบบนี้ออกมาให้ชม
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบ เพราะตลก ขําในคําตอบของฝรั่งที่มนั ดูตรง ฮาร์ ดคอและดูดิบๆ
‚มันใช่จนต้องแชร์ คือดูยงั ไม่ทนั จบก็ตอ้ งรี บแชร์ เพราะกลัวคนอื่นจะแชร์ ก่อน‛
ผูช้ าย อายุ 30 ปี :ไม่ชอบ เพราะมันทําให้ภาพของประเทศไทยดูไม่ดี ทําไมคุ ณถึ งป้ อนสิ่ ง
เหล่านี้ ไป เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษานานาชาติ ใครก็สามารถรับรู ้ได้ การนําฝรั่งมาพูดแบบนี้ ทาํ
ให้คนไทย สังคมไทยเสี ย จึงทําให้ไม่แชร์ เพราะดูไม่ดี ภาพพจน์คนไทยเสี ยหาย
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี :ไม่ ชอบและไม่แชร์ เพราะไม่ควรนําเอาการล้อเลี ยนชื่ อของพ่อแม่หรื อคําพูด
หยาบคายมาเป็ นประเด็ นในการนํา เสนอ วัฒนธรรมต่ า งประเทศอาจไม่ ส นใจเรื่ องพวกนี้ แต่
สําหรับคนไทยมันดูไม่เหมาะสม
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย มีความชอบคลิปวิดีโอนี้ (9
ใน 12 คน) ในการนําเสนอที่มีความตลกขบขันของคลิปวิดีโอ รวมไปถึ งความแปลกใหม่ที่ใช้ฝรั่ง
มาพูดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่ งเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในสังคมไทย ตั้งแต่การล้อชื่ อพ่อ
แม่ของเด็ก การแย่งแท๊กซี่ กนั เอง หรื อการพูดจาหยาบคาย และด้วยเนื้ อหาที่มีคาํ พูดหยาบคาย ทํา
ให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวายไม่อยากแบ่งปั น ( 5 ใน 12 คน) เพราะเกรงว่าแบ่งปั น
ออกไปจะทําให้คนอื่นมองประเทศไทยไม่ดีและไม่อยากให้เด็กหรื อคนอื่นๆ นําคําพูดคําจาแบบนี้
ไปเป็ นเยีย่ งอย่าง ส่ วน (7 ใน 12 คน) เลือกที่จะแบ่งปั นเพราะ เห็นว่ามันมีความตลกมากๆ ตลกจน
ต้องให้คนอื่นได้รับรู ้ และพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกว่าในคลิปวิดีโอเสนอแต่สิ่งหยาบคาย
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คลิปที่ 5 : Burger King ครู ฟิวส์ ขาด บีบีแหลกยับคาห้ องเรียน

ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงคลิปครู ฟิวส์ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรี ยน จากยูทูบ

ภาพที่ 4.10 ภาพตัวอย่างจากครู ฟิวส์ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรี ยน
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณา Burger King ทํา ออกมาสร้ า งกระแสให้ ค นในสั ง คมพูดถึ ง โดยถ่ า ยทํา ให้
เหมื อนกับ การแอบถ่ า ยในห้องเรี ย น ที่ นักศึ กษาหน้าห้องเรี ยนกํา ลัง เล่ นโทรศัพท์บีบี แชทตอบ
กลับไปมาและไม่ได้ปิดเสี ยงโทรศัพท์ ในขณะที่อาจารย์สอนอยูห่ น้าชั้นเรี ยน และสักพักมีสายเข้า
นัก ศึ กษาพูดคุ ย ไม่ ไ ด้ส นใจอาจารย์ จนกระทัง่ อาจารย์เกิ ดความโมโห คว้า โทรศัพ ท์ใ นมือของ
นักศึกษาและขว้างลงพื้น หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห์ ได้ปล่อยคลิ ปเฉลยว่าเป็ นการจัดฉาก สร้ าง
กระแสให้คนพูดถึง ซึ่ งทําขึ้นเพื่อโปรโมทแคมเปญของ Burger King ในคอนเซ็ ป อย่าปล่อยให้
ความหิ วทําให้คุณเปลี่ยนไป คลิปนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 มียอดชม อยูท่ ี่ 2,734,854
view
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ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอครู ฟิวส์ ขาดปาบีบี แหลกคาห้อง (BurgerKing) เป็ นอีกหนึ่ งคลิปวิดีโอที่ถือว่า
ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั นหรื อบอกต่อ ถึงแม้จาํ นวนยอดวิวใน YouTube จะไม่ได้เยอะ
ถึงหลักสิ บล้าน (2,734,854 View เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) เพราะไม่แน่ใจว่า คลิป
วิดีโอที่อพั โหลดตัวนี้ เป็ นตัวเดียวกันกับที่เป็ นข่าวช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาหรื อเปล่า อาจจะมีการลบ
และอัพ ใหม่ และคลิ ป วิ ดี โ อเรื่ อ งนี้ เป็ นที่ พู ด ถึ ง เป็ นอย่ า งมาก จนรายการเรื่ อ งเล่ า เช้ า นี้ ของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 นําไปออกอากาศ ทําให้ยงิ่ เป็ นกระแสการพูดถึง บอกต่อของคนจํานวนมาก
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิ ปวิดีโอของครู ฟิวส์ ขาดปาบีบี แหลกคาห้อง (BurgerKing) มี
จุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 7 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ ตั้งชื่ อได้น่าสนใจเป็ นอย่างมาก คือ ครู ฟิวส์ขาด บี บี
แหลกยับคาห้องเรี ยน ซึ่ งเรี ยกให้ผชู ้ มต่างกดเข้ามาดูได้อย่างดี และด้วยระยะเวลาของวิดีโอที่ส้ ัน
มาก ประมาณครึ่ งนาที ทําให้คลิปวิดีโอนี้ถูกส่ งต่อและคนดูเยอะ อีกทั้งเนื้ อหาที่รุนแรงทําให้ยงิ่ ทํา
ให้เป็ นที่พดู ถึง
2. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก คลิปวิดีโอนี้ สื่ออารมณ์ให้ผูช้ มรู้สึกตกใจ คาด
ไม่ถึง กับเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในคลิ ปวิดีโอ เมื่อผูช้ มดูจบจะเกิ ดคําถามต่างๆ ว่า เรื่ องจริ งหรื อเปล่ า
ครู ทาํ แบบนี้ ไม่เหมาะสม นักเรี ยนก็ทาํ พฤติกรรมที่ไม่ดี ทําให้เกิ ดกระแสการส่ งต่อแบ่งปั น และ
เป็ นที่พดู ถึงได้อย่างมาก
3. Controversial : มีความขัดแย้ง ด้วยคลิปวิดีโอที่มีเนื้ อหาที่รุนแรงจึงเป็ นประเด็นให้คน
ในสังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามความคิดเห็นแต่ละบุคคล จนกลายเป็ น Talk of The Town
ด้วยเนื้อหาที่นาํ เสนอในด้านลบ ทําให้ผชู ้ มเกิดการถกเถียงกัน
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโอนี้ ได้อพั โหลดผ่าน
เว็บไซต์ YouTube และเกิ ดการอัพต่อผ่านเว็บไซต์วาไรตี้หรื อเว็บไซต์ให้ข่าวสารอื่นๆ ไปเรื่ อยๆ
จนทําให้มีหลายช่องทางในการนําไปแบ่งปั น
5. Un-Advertising : ดูไม่เหมือนการโฆษณา คลิปวิดีโอจงใจทําขึ้นมาในลักษระการแอบ
ถ่ า ย คุ ณ ภาพของวิ ดี โ อไม่ ไ ด้ค มชัด ตัว นัก แสดงเป็ นคนทั่ว ไปที่ ไ ม่ มี ใ ครรู ้ จ ัก เป็ นการสร้ า ง
สถานการณ์ ให้เหมือนของจริ ง ทําให้ผูช้ มเชื่ อ ว่าเป็ นเหตุ การณ์ จริ ง จนมี คลิ ปวิดีโอเฉลยมาใน
ภายหลังว่าเป็ นคลิปที่สร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมทแคมเปญ
6. Effectively Executed : ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากคอนเซ็ปของแคมเปญ
ต้องการสร้ า งกระแสให้ผูช้ มคิ ดว่า การนํา เสนอในคลิ ป วิดีโอเป็ นเรื่ องจริ ง จึ งมี ก ารถ่ า ยทํา ใน
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รู ปแบบเหมือนการแอบถ่ายในห้องเรี ยน เพื่อให้ดูสมจริ งและมีอีกคลิปวิดีโอเป็ นภาคต่อเพื่อเฉลย
การกระทําจากคลิปวิดีโอแรก จึงถือว่าเป็ นการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีการคิดคอน
ซ็ปการนําเสนอในรู ปแบบนี้
7. Sufficiently Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ คลิปวิดีโอตัวนี้ ได้ถูกอัพ
โหลดเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ YouTube และได้ถูกแบ่งปั นจากผูช้ มในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
ถือว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นผู ้ โปรโมทคลิปวิดีโอ จนเป็ นกระแสให้รายการของสถานี โทรทัศน์ช่อง 3 นําไป
เสนอเป็ นข่าว ยิ่งทําให้เกิ ดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ในวงกว้างและผูช้ มเกื อบทัว่ ประเทศได้ดูคลิ ป
วิดีโอนี้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอของครู ฟิวส์ขาดปาบีบี แหลกคาห้อง (BurgerKing) มีจุด
ด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรื อให้แง่คิด เนื่ องจากเนื้ อหามีความรุ นแรงและพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เด็กๆ ที่ดูควรได้รับคําแนะนําจากผูป้ กครอง เพราะอาจทําพฤติกรรมตามคลิปวิดีโอ
และเกิดผลเสี ยต่อผูอ้ ื่น และคลิปวิดีโอนี้ นาํ เสนอไม่เหมาะสมตรงที่นาํ พฤติกรรมครู มานําเสนอใน
มุมมองนี้ อาจทําให้อาชีพครู เสี ยชื่อเสี ยง
2. Unseen : ไม่ มีล ักษณะที่ แตกต่ าง เป็ นคลิ ปวิดีโอที่ ทาํ ขึ้ นมาเพื่ อสร้ า งกระแสให้
สอดคล้องกับแคมเปญ ซึ่ งถือว่าไม่ได้มีความแตกต่าง เพราะปั จจุบนั คลิปวิดีโอในรู ปแบบนี้ มีเยอะ
ที่นาํ เสนอในรู ปแบบที่ดูรุนแรง โดยถ่ายทอดจากสถานการณ์จริ งของบุคคลจริ ง ไม่มีการจัดฉาก
เพื่อถ่ายทําและยังเกิดเป็ นกระแสพูดถึงในแง่ลบในโลกออนไลน์
3. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ เนื่องจากคลิปวิดีโอนี้ ตอ้ งการนําเสนอในรู ปแบบ
การแอบถ่ายโดยการจัดฉากสร้างสถานการณ์ จึงทําให้ผชู ้ มไม่รับรู ้ ถึงความเป็ นแบรนด์ที่ตอ้ งการ
สื่ อออกมา ไม่มีเอกลักษณ์ที่บอกถึงความเป็ น Burger King จนกระทัง่ คลิปวิดีโอที่มาเฉลยจึงทําให้รู้
ว่าคลิปวิดีโอตัวนี้ทาํ ออกมาเพื่อโปรโมทแคมเปญ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทุกคนไม่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (6 ใน 6 คน) เพราะพฤติกรรมที่
รุ นแรงของอาจารย์ การทํากิริยาที่ไม่เหมาะสม และการกระทําที่ไม่ดีของ ทําให้ส่วนใหญ่ไม่แบ่งปั น
คลิปวิดีโอ (4 ใน 6 คน) เพราะกลัวเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีและไม่อยากประจารอาจารย์ให้เสี ยชื่ อเสี ยง
แต่มีสองคนที่ไม่ชอบแต่กลับแบ่งปั น เพราะอยากแบ่งปั นเพื่อให้คนอื่นดูถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี และ
ไม่ควรทําตามเป็ นแบบอย่าง
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
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ผูช้ าย อายุ 36 ปี :ไม่ ช อบ เพราะ การสั่ ง สอนมี วิ ธี ที่ ไ ม่ ต้อ งรุ น แรงขนาดนี้ คิ ด ว่ า ไม่
เหมาะสม โตๆ กันแล้ว น่าจะคุยกันได้ ตัวนักศึกษาก็ทาํ พฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่คิดว่าทั้งสองฝ่ าย
ควรจะคุยกันก่อน ก่อนที่จะทําอะไรรุ นแรงแบบนี้ แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นดูวา่ มันมีเหตุการณ์
แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะรู ้สึกรุ นแรงเกินไป ถึงแม้นกั เรี ยนจะทําในสิ่ ง
ที่ไม่ถูก แต่ลกั ษณะที่อาจารย์ตอบโต้ก็รุนแรงเกินไป ทําให้พฤติกรรมทั้งหมดดูรุนแรง
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะเด็กไม่มีกาลเทศะ ไม่มีสัมมาคาราวะ เวลา
เรี ย นแทนที่ จะปิ ดเสี ย งโทรศัพ ท์ จะได้ไ ม่ ดัง รบกวนคนอื่ น แต่ ที่ ค รู ท าํ ก็ แรงเกิ นไป ครู อาจจะ
ตักเตือนก่อน แต่ถา้ เตือนแล้วไม่ฟัง ก็ควรจะสัง่ สอนให้นกั เรี ยนรู ้
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะเด็กไม่ต้ งั ใจฟั งครู สอน รู ้สึกว่าเป็ นการกระทํา
ที่ไม่ดี ดูไม่ทนั จบก็รู้สึกไม่ไหว ไม่ชอบพฤติกรรมการไม่ต้ งั ใจเรี ยนของเด็ก
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ไม่ชอบเลย เพราะครู ไม่เป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั ลูกศิษย์ ควรจะบอกกันดีๆ
ไม่เห็นจะต้องมาขว้างโทรศัพท์ การที่เด็กพูดโทรศัพท์ไม่ฟังครู ดูเหมือนไม่ผิด กลับกลายเป็ นครู ที่
ทํา ผิด เพราะไปขว้างโทรศัพท์เด็ ก ไม่ แชร์ เพราะกลัวจะเป็ นตัวอย่า งที่ ไม่ ดี ยิ่ง มี ก ารแชร์ เยอะก็
เหมือนไปประจาร อาจทําให้หมดอาชีพได้
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ไม่ชอบ เพราะอาจารย์ใช้อารมณ์จริ งจังกับการเรี ยนเกินไป และในขณะที่
เด็กติ ดระบบสื่ อสารมากเกิ นไป ทําให้อาจารย์เกิ นความโมโหและขว้างปาข้าวของเสี ยหาย แชร์
เพราะอยากให้ทุกคนดูวา่ พฤติกรรมแบบนี้ มนั ไม่ดี ไม่อยากให้คนทําตาม ศิษย์ก็ควรให้ความเคารพ
อาจารย์ใ นการศึ ก ษาหาความรู ้ และในขณะเดี ย วกันอาจารย์ก็ไ ม่ ค วรทํา พฤติ กรรมแบบนี้ ที่ ใ ช้
อารมณ์เข้ามาตัดสิ น
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ไม่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะ ไม่ชอบ
กิ ริย าที่ อาจารย์ใ นคลิ ป วิดีโอทํา มันดู รุนแรง และบางคนคิ ดว่า ไม่ ใ ช่ เรื่ องจริ ง เพราะ คนที่ เป็ น
อาจารย์ไม่น่าจะทําพฤติกรรมแบบนี้ และไม่คิดว่าในห้องเรี ยนจะมีใครมาถ่ายวิดีโอ เลยคิดว่าจงใจ
จัดฉากขึ้นมา โดยส่ วนใหญ่เลือกที่จะไม่แบ่งปั น (5 ใน 6 คน) เพราะแบ่งปั นไปก็ไม่เกิดประโยชน์
ทําให้คนอื่นมองอาจารย์ไทยในแง่มุมที่ไม่ดี ส่ วนคนที่ชอบและแชร์ (1 ใน 6 คน) เพราะชอบคลิป
ประเภทนี้เป็ นการส่ วนตัว ดูแล้วรู ้สึกสะใจ ที่นกั ศึกษาโดนแบบนี้ เพราะ นักศึกษาก็ทาํ พฤติกรรมไม่
ดี

ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
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ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ชอบ เพราะมันดูรุนแรงที่ครู ปาโทรศัพท์นกั ศึกษา แต่นกั ศึกษาก็ทาํ ตัว
ไม่ดี ถ้าจะเล่นก็น่าจะปิ ดเสี ยง ไม่แชร์ เพราะไม่อยากให้คนอื่นเห็นการกระทําที่ดูรุนแรง
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ไม่ชอบ เพราะคิ ดว่าไม่เป็ นเรื่ องจริ ง ความจริ งใครจะมาถ่ายวิดีโอใน
ห้องเรี ยน คิดว่าคลิปนี้ ตอ้ งเป็ นการจัดฉากสร้ างสถานการณ์ข้ ึนมา คงไม่แชร์ ในโซเชี ยล แต่อาจจะ
ส่ งต่อในแชทให้เฉพาะบุคคลหรื อเลือกกลุ่มแชร์
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : เฉยๆ เพราะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็ นเรื่ องจริ ง คนที่เป็ นอาจารย์ไม่น่าจะทํา
อะไรแบบนี้ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องจริ ง อาจารย์คนนี้ ก็ทาํ พฤติกรรมที่รุนแรงเกิ นไปและไม่เหมาะสม ไม่
แชร์ เพราะแชร์ ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร แชร์ ไปก็ไม่ได้ทาํ ให้ใครอยากดูเพิ่ม
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบและอินมาก เพราะส่ วนตัว ชอบอะไรที่ ดูจริ งแบบนี้ รู ้ สึกว่าเด็ก
สมควรแล้วที่โดนแบบนี้ เพราะเล่นโทรศัพท์หน้าห้องข ไม่มีความเกรงใจต่ออาจารย์ และตอนที่
อาจารย์ปาโทรศัพท์รู้สึกว่า ‚มันใช่เลย แบบนี้แหละ รู ้สึกอินกะคลิปนี้มาก‛ แชร์ พร้อมกับการด่าไป
ด้วยและอยากให้คนอื่นได้ดูดว้ ย
ผูช้ าย อายุ 30 ปี :ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะครู ทาํ รุ นแรงเกินไป ภาพพจน์ครู ดูไม่ดี ครู ดีๆก็
มีเยอะ กลัวแชร์ ไปคนอื่นจะคิดแต่วา่ ครู ไทยมีแต่พฤติกรรมแบบนี้
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี :ไม่ชอบแต่จะแชร์ ต่อ เพราะ พฤติกรรมของอาจารย์ในคลิปนั้นรุ นแรงไป
ทําเกินกว่าเหตุ นักศึกษาก็ยงั ไม่ได้คุยโทรศัพท์นานขนาดที่เสี ยมารยาท
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย ส่ วนใหญ่ไม่ชอบคลิ ป
วิดีโอนี้ (11 ใน 12 คน) โดยให้เหตุผลคล้ายๆ กัน คือ พฤติกรรมที่รุนแรงของอาจารย์ เป็ นการ
กระทําที่ไม่เหมาะสม ควรจะตักเตือนมากกว่าการใช้อารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่ให้ความเคารพของ
นักศึกษาในชั้นเรี ยน และกลุ่มตัวอย่างทั้ง2 เจนเนอเรชัน่ ส่ วนใหญ่เลือกที่จะไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้
(10 ใน 12 คน) เพราะไม่อยากส่ งเสริ มการกระทําที่ไม่ดีและไม่อยากประจารให้อาชี พครู เสี ยชื่ อ
ส่ วนคนเจนเนอเรชัน่ วายที่เลือกแบ่งปั นคลิปวีดีโอนี้ เพราะรู ้สึกว่านักเรี ยนสมควรแล้วที่โดนแบบนี้
และคนเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์แบ่งปั นเพราะอยากให้คนอื่นดูวา่ ไม่ควรทําพฤติกรรมแบบนี้
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คลิปที่ 6 : Bar B Q Plaza ปี ใหม่ ในมุมทีค่ ุณอาจนึกไม่ ถึง

ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงคลิปBar B Q Plaza ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึกไม่ถึงจากยูทูบ

ภาพที่ 4.12 ภาพตัวอย่างจากBar B Q Plaza ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึกไม่ถึง
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณา Bar B Q Plaza นําเสนอในมุมมองอาชี พที่เสี ยสละในช่ วงที่ทุกคนเฉลิมฉลอง
สังสรรค์ในวันขึ้นปี ใหม่ โดยเนื้ อหาในคลิปวิดีโอเน้นอาชี พพยาบาลเป็ นหลัก ถ่ายทอดออกมาให้
เห็ นถึ งความเสี ยสละในด้านต่างๆ การรองรั บอารมณ์ คนไข้ ความทุกข์ที่ได้เห็ นผูป้ ่ วยทุกข์ และ
ความสุ ขในการได้ทาํ อาชีพนี้ นอกจากอาชีพพยาบาลแล้วยังมีอีกหลายอาชีพ คือ พนักงานทําความ
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สะอาด, คนขับรถไฟฟ้ า, ตํารวจ, ทหาร, พนักงานร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งคลิปนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2556
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอ ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึง (Bar B Q Plaza) เป็ นคลิปวิดีโอที่ผวู ้ ิจยั จัดว่าไม่
ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น เพราะยอดชมคลิปวิดีโอนี้อยูท่ ี่ 63,214 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่
15 มกราคม 2558) ซึ่ งถื อว่าเป็ นยอดวิวที่มีจาํ นวนน้อย ไม่เป็ นที่รู้จกั และมีคนจํานวนมากไม่เคย
รับชมวิดีโอตัวนี้ อีกทั้งเนื้ อเรื่ องในคลิปวิดีโอและตอนจบไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ทําให้ผูช้ มเกิดความ
สับสนและไม่เข้าใจในสารที่วดิ ีโอต้องการสื่ อสาร รวมไปถึงการสอดแทรก Tie –in ตราสิ นค้าอย่าง
ชัดเจนในตอนท้าย ทําให้ผชู ้ มรู ้สึกว่า ถ้าแบ่งปั นแล้วจะเป็ นการโฆษณาให้ตราสิ นค้านั้น
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิ ปวิดีโอปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึง (Bar B Q Plaza) มี
จุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 4 ข้อ ดังนี้
1. Emotional : เกี่ ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก นําเสนอถึ งอาชี พที่เสี ยสละในช่ วงวันหยุดปี
ใหม่ โดยใช้อาชีพนางพยาบาลเป็ นอาชีพหลักในการดําเนินเรื่ อง ซึ่ งคลิปวิดีโอต้องการสื่ อสารให้
ผูช้ มรู ้สึกซึ้ งและเข้าใจถึงความเสี ยสละของหลายๆอาชีพ
2. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด ให้ผชู้ มฉุ กคิดถึงคนอื่น คนที่ยอมเสี ยสละเวลา ในช่วง
ที่คนอื่นได้เฉลิมฉลอง ซึ่ งพวกเขามีหน้าที่ดูแลและให้บริ การคนทั้งประเทศ
3. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโอนี้ ถูกอัพโหลดผ่าน
เว็บไซต์ YouTube ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ไม่จาํ กัดการเข้าชมและง่ายต่อการนําไปแบ่งปั นต่อ แต่ดว้ ย
คลิปวิดีโอไม่ได้ถูกโปรโมทเท่าที่ควร ทําให้คนส่ วนใหญ่ไม่ได้รับชมคลิปวิดีโอและทําให้ไม่เกิ ด
การแบ่งปั น
4. Effectively Executed : ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คลิปวิดีโอนี้ มีการถ่ายทําที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยคุณภาพความคมชัดของคลิปวิดีโอและมีนกั แสดงหลักในการถ่ายทํา มีฉากใน
การดําเนินเรื่ องหลายฉาก จึงถือว่าคลิปวิดีโอนี้ดาํ เนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึง (Bar B Q Plaza) มีจุด
ด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 6 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : ระยะเวลาในการรับชมคลิปวิดีโอมีระยะเวลานานเกินไปและการนําเสนอที่
พยายามเรี ยกนํ้าตาคนดู ให้มีอารมณ์ร่วม แต่เนื้ อหาที่นาํ เสนอยังไม่สามารถพาอารมณ์ของผูช้ มไป
ถึ ง จุ ดที่ มี อารมณ์ ร่ วมได้ จึ ง ทํา ให้ ผูช้ มเกิ ด ความเบื่ อหน่ า ยในการนํา เสนอบวกกับ ระยะเวลาที่
ยาวนาน
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2. Un - Advertising : ดูเป็ นโฆษณามากเกินไป จากต้นเรื่ องไปจนถึงกลางเรื่ อง นําเสนอถึง
อาชีพยาบาล การเสี ยสละ ความลําบากต่างๆ และพูดถึงแต่อาชี พพยาบาลเป็ นหลัก แต่ตอนจบกลับ
สอดแทรกเกี่ยวกับแบรนด์ Bar B Q Plaza ซึ่ งทําให้ผชู ้ มเกิดความสับสนและงุนงง ว่าต้องการสื่ อถึง
พยาบาลหรื อ Bar B Q Plaza เป็ นการจงใจนําเสนอถึงตราสิ นค้าเด่นชัดเกินไป
3. Unseen : ไม่มีลกั ษณะที่แตกต่าง แม้วา่ การนําเสนอจะเข้าถึงอารมณ์ของผูช้ มบางกลุ่ม
และสอดแทรกแง่คิด ให้ผชู ้ มคิดถึ งอาชี พอื่นๆที่เสี ยสละ แต่เนื้ อหาและการนําเสนอในรู ปแบบนี้
กลับเหมือนคลิ ปไวรัลเรื่ องอื่นๆ โดยให้ผูช้ มเกิ ดอารมณ์ ร่วมตามคลิ ปวิดีโอ แต่ด้วยคลิ ปวิดีโอนี้
อารมณ์ยงั ไม่ถึงขีดสุ ดที่จะทําให้ผชู ้ มมีอารมณ์ร่วมได้
4. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ ถ้าเทียบกับงบประมาณที่เสี ย
ไปกับการถ่ายทํา เพราะใช้นกั แสดงหลายคน อีกทั้งมีตวั ประกอบและสถานที่ที่ใช้ในการประกอบ
ฉากมากมาย แต่กระแสตอบรับกลับมีไม่มาก เพราะไม่ได้ถูกโปรโมทจึ งทําให้ออกไปสู่ สายตา
ผูบ้ ริ โภคน้อยและไม่เกิดการแบ่งปั น
5. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้ อหาของคลิ ปวิดีโอไม่มีจุดที่ทาํ ให้เกิดเป็ นประเด็น
ถกเถียงของคนในสังคม เพราะการนําเสนอเกี่ ยวกับอาชี พที่เสี ยสละทําให้ผชู ้ มไม่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันและคลิปวิดีโอนี้มีผชู ้ มน้อย จึงไม่ได้เป็ นกระแสให้เกิดการถกเถียงกัน
6. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ เพราะปั จจุบนั การนําเสนอในรู ปแบบเรี ยกนํ้าตาของ
ผูช้ มมีเยอะในไวรัลคลิป ซึ่ งผูช้ มไม่ได้รับรู ้วา่ คลิปวิดีโอนี้ เป็ นของบาร์ บีคิวพลาซ่ า เพราะปกติบาร์
บีคิวพลาซ่าไม่ทาํ คลิปวิดีโอแนวนี้ จึงอาจทําให้ผชู ้ มเกิดความสับสน
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ชอบคลิปวิดีโอนี้ (3 ใน 6 คน) เพราะการนําเสนอให้คนอื่น
ในสังคมได้รับรู ้วา่ ยังมีอีกหลายอีกชี พที่เสี ยสละ ไม่ใช่แค่เฉพาะ พยาบาล ทหาร หรื อตํารวจเท่านั้น
ที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และกลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ อีก 3 ใน 6 คน ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอนี้
เพราะอาชี พพยาบาลไม่ ได้เกี่ ยวอะไรกับบาร์ บี คิวพลาซ่ า และพยาบาลบางคนทํางานเพราะเป็ น
หน้าที่ บางคนไม่ได้เต็มใจทํา จึงทําให้ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอนี้ ที่ตีแผ่เฉพาะมุมมองที่ดีของพยาบาล
ซึ่ง 4 ใน 6 คนเลือกที่จะไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ เพราะเนื้ อหานําเสนอไม่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า ถ้า
แบ่งปั นจะเป็ นการโฆษณาตราสิ นค้า
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะรู้ดีและมันเป็ นเรื่ องจริ ง มีหลายอาชีพที่ตอ้ งเสี ยสละทํางาน
ในช่วงปี ใหม่ ในขณะที่คนอื่นเฉลิมฉลองและกลับบ้านต่างจังหวัด แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นได้ดู
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ว่า ในขณะที่เราสนุกสนาน ยังมีคนบางส่ วนเสี ยสละเวลา คอยช่วยเหลือเรา เช่น พยาบาล คนอื่นจะ
ได้เห็นใจและเข้าใจคนที่ทาํ อาชีพนี้
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบ เพราะดราม่าดี โดยส่ วนตัวชอบวิดีโอเนื้ อหาสไตล์น้ ี เลยตรงกับ
ความรู ้สึก แต่ไม่แบ่งปั นเพราะรู ้สึกตั้งใจผูกกับแบรนด์สินค้ามากเกินไป ดูไม่เนี ยน ซึ่ งการเสี ยสละ
ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวแบรนด์บาร์ บีคิวพลาซ่า
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : เฉยๆและไม่แบ่งปั น เพราะอาชี พที่เลื อกมานําเสนอ ไม่ได้ทาํ ให้เรามี
อารมณ์ร่วม ควรนําภาพทหารที่รบอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา เพื่อให้เรารู ้สึกว่าอาชี พนี้ เสี ยสละ
มากกว่าการนําภาพทหารที่ยนื ที่ป้อม ส่ วนพยาบาลก็มีท้ งั คนดีและไม่ดี เรารู ้วา่ คุณทํางานเหนื่ อย แต่
การบริ การในชีวติ จริ งคุณจะทําเหมือนที่ถ่ายทําโฆษณาหรื อเปล่า พยาบาลที่ยมิ้ แย้ม อัธยาศัยดีและ
บริ การเป็ นอย่างดีมนั มีนอ้ ยมากในสังคมไทย
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่ชอบและไม่แบ่งปั น เพราะ ไม่ได้รู้สึกอินกะตัววิดีโอ ในชี วิตจริ ง
พยาบาลก็มีท้ งั ดี และไม่ดี แต่ส่วนมากที่ จะเจอแบบไม่ค่อยดี ไม่ได้ต้ งั ใจทํางานอย่างเต็มใจหรื อ
เสี ยสละจริ ง ๆ อีกทั้งอาชีพอื่นๆ ในคลิปวิดีโอ เช่น คนทําความสะอาด พนักงานตามร้านค้า ถ้าพวก
เขาได้เรี ยนสู งๆ ก็คงไม่มาทําอาชี พนี้ และทุกวันนี้ ก็ไม่รู้สึกว่าตํารวจเป็ นอาชี พที่เสี ยสละ ควรจะ
เลือกอาชีพที่คนดูแล้วรู ้สึกว่าคนเหล่านั้นได้เสี ยสละจริ งๆ ในสังคมไทย
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบ ที่นาํ เสนอเกี่ ยวกับพยาบาลที่ช่วยเหลื อคนเจ็บป่ วย คอยบริ การ
รองรับอารมณ์คนป่ วย เป็ นอาชี พที่ใจไม่รักทําไม่ได้จริ งๆ ต้องทุ่มเทเสี ยสละ แต่ไม่เข้าใจว่าเกี่ ยว
อะไรกับบาร์ บีคิวพลาซ่ า แชร์ เพราะ อยากแชร์ ให้คนรู ้ ว่าอาชี พพยาบาลมันเหนื่ อย มันน่ ายกย่อง
เพราะมีเพื่อนเป็ นพยาบาลหลายคน
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ไม่ชอบ เพราะดูแล้วก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจว่า พยาบาลเกี่ยวอะไรกับบาร์ บีคิว
พลาซ่ า แต่รับรู ้วา่ พยาบาลคอยช่ วยเหลื อผูป้ ่ วย และให้ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่คนเดียว แต่
พอดูจนจบก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจว่าวิดีโอต้องการสื่ อถึงอะไร ไม่แชร์ เพราะตัวเราเองยังดูไม่รู้เรื่ อง ก็คิด
ว่าคนอื่นก็คงดูไม่รู้เรื่ องเช่นกัน
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ชอบและแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ (3 ใน 6 คน) เพราะเนื้ อหาการ
นําเสนอที่สะท้อนให้เห็ นอาชี พที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมในช่ วงวันหยุดเทศกาล ส่ วนคนที่ไม่ชอบ
รู้สึกเฉยๆ และไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอ (3 ใน 6 คน) เพราะเนื้ อหาและการนําเสนอมีอยูใ่ นคลิปไวรัล
ทัว่ ไป และคลิปวิดีโอไม่มีเนื้ อหาที่แตกต่างและไม่น่าสนใจ อีกทั้งความยาวของคลิ ปวิดีโอ ทําให้
เกิดความเบื่อหน่ายและทําให้ไม่อยากแบ่งปั น
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ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ชอบ เพราะ ได้เห็ นถึ งความเสี ยสละของอาชี พอื่ นๆ ที่ วนั หยุดสิ้ นปี
เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม แชร์ เพราะน่าจะตรงกับชีวติ ใครหลายๆ คน
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : เฉย ๆ คือ เป็ นคลิปที่ดูแล้วก็ลืม เนื้ อหาในคลิปไม่มีอะไรก็แค่ปีใหม่ ดู
ไม่ออกว่าต้องการสื่ ออะไร ไม่ได้อินหรื อมีประสบการณ์ ร่วมเกี่ ยวกับอารมณ์ ในคลิปวิดีโอ เพราะ
ช่วงปี ใหม่เราก็ไม่ได้ทาํ งานอะไรหรื อเสี ยสละอะไรอย่างในคลิ ปวิดีโอ ไม่แชร์ เพราะไม่น่าสนใจ
พอที่จะแชร์ และไม่ชอบแชร์ คลิปที่ดูเศร้าๆ
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ เพราะตรงใจ คือแม่ทาํ อาชีพพยาบาล ยิ่งได้ดูคลิปนี้ ก็รู้สึกว่ามันโดน
ใจ ตรงใจของเรา และทําให้รู้ว่ายังมีอีกหลายอาชี พที่เสี ยสละวันหยุดในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ แชร์
เพราะมันโดนใจ อยากให้คนอื่นได้รับรู ้วา่ มีหลายอาชีพที่เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี :ไม่ชอบ เพราะคลิปวิดีโอยาว และเนื้ อเรื่ องไม่น่าสนใจ ดูชีวิตดราม่าเกิ น
ไม่ค่อยชอบแนวนี้ ไม่สนุก ไม่น่าดูต่อ ไม่แชร์ เพราะคลิปยาวและไม่น่าสนใจ
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ เพราะคนเราก็คิดเหมือนกัน ปี ใหม่อยากกลับบ้าน ทุกคนอยากกลับ
บ้านหมด แต่บางอาชี พ ถ้าเขากลับบ้านแล้วใครจะมาดูแลเรา หนึ่ งในเคสนั้นอาจเป็ นเราที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือ เลย อยากจะแชร์ ให้สังคมได้รู้วา่ อาชีพนี้เสี ยสละ
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : รู้สึกเฉยๆและไม่แบ่งปั น เพราะวิดีโอแนวนี้ มีออกมาให้ดูเยอะ เนื้ อ
เรื่ องไม่ได้มีจุดพีคหรื อน่าประทับใจ
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย มีสัดส่ วนความชอบและไม่
ชอบในคลิ ป วิ ดีโอนี้ เท่ า กัน กลุ่ ม ตัวอย่า งเจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ และวายมี ความชอบในคลิ ปวิ ดีโอ
คล้ายๆ กัน คื อ การนําเสนอให้เห็ นอาชี พอี กหลายๆ อาชี พที่ เสี ยสละช่ วงเวลาฉลองปี ใหม่ กลุ่ ม
ตัวอย่า งเจนเนอเรชั่นวายไม่ช อบคลิ ป วิดีโอนี้ เพราะเนื้ อหาไม่น่า สนใจ ไม่ มีประสบการณ์ ร่วม
เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่ยกตัวอย่าง อีกทั้งตอนจบขึ้นโลโก้ของบาร์ บีคิวพลาซ่ า ทําให้ไม่ชอบและไม่
อยากแบ่งปั น ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ วาย แต่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คิดว่า การนําเสนอเกี่ ยวกับพยาบาลที่ให้เห็ นการ
ทํางานต่างๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าบาร์ บีคิวพลาซ่ า ถ้านําเสนอในมุมมองเสี ยสละ ควรทําให้
สอดคล้องโดยตรงหรื อใกล้เคียงกับตราสิ นค้า
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คลิปที่ 7 : KFC จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าคุณหูหนวก 1 วัน

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงคลิป KFC จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหูหนวก 1 วันจากยูทูบ

ภาพที่ 4.14 ภาพตัวอย่างจาก KFC จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหูหนวก 1 วัน
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณา KFC นําเสนอในด้านให้โอกาสคนพิการทางหู ได้มีอาชี พ โดยเนื้ อหาของโฆษณา
นําผูบ้ ริ หารในตําแหน่งต่างๆ ของเคเอฟซี มาทดลองเป็ นคนหู หนวก 1 วัน เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ถึง
ความลํา บากในการสื่ อสาร หรื อการดํารงชี วิต ของคนพิก ารทางหู ซึ่ งเรื่ องราวในคลิ ปวิ ดีโอได้
นําเสนอถึงความลําบากที่ท้ งั 3 คนได้พบเจอ และทําให้เกิดแคมเปญสร้างอาชี พให้กบั คนพิการทาง
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หู ซึ่งมี 3 สาขาเท่านั้นที่เปิ ดรับให้คนพิการทางหูได้ทาํ งาน คลิปวิโอนี้ เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2556
ผลตอบรับ
คลิ ป วิดีโอ จะเกิ ดอะไรขึ้ นถ้า คุ ณหู หนวก 1 วัน (KFC) เป็ นคลิ ปวิดีโอที่ ผูว้ ิจยั จัดว่า ไม่
ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น เพราะยอดชมคลิปวิดีโอนี้ อยูท่ ี่ 33,076 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่
15 มกราคม 2558) ซึ่ งถือว่าเป็ นยอดวิวที่มีจาํ นวนน้อย ไม่เป็ นที่รู้จกั และมีคนจํานวนมากยังไม่เคย
รับชมวิดีโอนี้และด้วยระยะเวลาในการนําเสนอที่ยาวนาน บวกกับการเล่าเรื่ องที่ไม่มีจุดตื่นเต้นหรื อ
น่าสนใจ ทําให้ผชู ้ มเกิดความเบื่อหน่ายและไม่คิดที่จะแบ่งปั น
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหู หนวก 1 วัน (KFC) มีจุดเด่น
ตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 3 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ หัวข้อของคลิปวิดีโอนี้ ถือได้วา่ น่ าสนใจ คือ จะเกิ ด
อะไรขึ้นถ้าคุ ณหู หนวก 1 วัน เป็ นชื่อเรื่ องที่ทาํ ให้ผชู้ มสนใจ แต่การนําเสนอในคลิปวิดีโอไม่มีจุด
น่าตื่นเต้นหรื อสร้ างให้ผูช้ มมีอารมณ์ ร่วม อีกทั้งระยะเวลาในการรับชมที่ยาวนาน ทําให้ผชู ้ มไม่
อยากดูต่อและไม่คิดจะแบ่งปั น
2. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด เรื่ องนี้ ทาํ ออกมาให้ผชู ้ มรู ้วา่ KFC ได้มอบโอกาสการ
ทํางานให้แก่ ผพู ้ ิการทางหู ทําให้ผูช้ มได้รับรู ้ ถึงข้อมูล และแบ่งปั นเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ ผพู ้ ิการ
หรื อญาติของผูพ้ ิการได้รับรู ้ และบอกต่อให้ผพู ้ ิการทางหูทวั่ ประเทศมีอาชีพ มีงานทํา
3. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโอนี้ ถูกอัพลงผ่าน
เว็บไซต์ YouTube ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ไม่จาํ กัดการเข้าชมและง่ายต่อการนําไปแบ่งปั นต่อ แต่ดว้ ย
คลิปวิดีโอไม่ได้ถูกโปรโมทเท่าที่ควร ทําให้คนส่ วนใหญ่ไม่ได้รับชมและไม่เกิดการแบ่งปั น
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิ ปวิดีโอจะเกิ ดอะไรขึ้นถ้าคุ ณหู หนวก 1 วัน (KFC) มีจุดด้อย
ตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติง้ 7 ข้อ ดังนี้
1. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ ทําให้ผชู ้ มไม่มีช่องทางในการ
รับชมหรื อพบเห็ น ยอดชมจึงไม่สูงและเมื่อผูช้ มได้รับชมน้อย การเกิ ดกระแสไวรัลมาร์ เก็ตติ้งจึง
เป็ นไปได้ยาก
2. Emotional : ขาดในเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู ้สึก ซึ่ งคลิปวิดีโอนี้ ให้ประโยชน์
หรื อข่ าวสารแก่ ผูอ้ ื่ นมากกว่า การรั บรู ้ หรื อมี ค วามรู ้ สึก ร่ วมไปกับ เนื้ อหาในวิดีโอ ด้วยเนื้ อหาที่
นําเสนอไม่สื่ออารมณ์ให้ผชู ้ มซึ้ งกินใจเหมือนกับคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิต จึงทําให้ผชู ้ มไม่มี
ความรู ้สึกอยากจะแบ่งปั น
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3. Unseen : ไม่มีลกั ษณะที่แตกต่าง ด้วยเนื้ อหาการนําเสนอที่ไม่มีความตื่นเต้นเข้ามา
ดึงดูดความสนใจและไม่มีสิ่งที่แตกต่างหรื อสร้างสรรค์ ทําให้คลิ ปวิดีโอนี้ ไม่เป็ นที่น่าสนใจ บวก
กับการนําเสนอที่มีระยะเวลานาน ทําให้ผชู ้ มไม่อยากรับชมและแบ่งปั น
4. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้อหาของคลิปวิดีโอไม่มีจุดให้เกิดเป็ นประเด็นถกเถียง
ของคนในสังคม เพราะนําเสนอถึ งโอกาสในด้านการทํางานของผูพ้ ิการและนําเสนอให้เห็ นถึ ง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและด้วยคลิปวิดีโอนี้มีผชู ้ มน้อย จึงไม่ได้เป็ นกระแสให้เกิดการถกเถียง
5. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ นักแสดงหลักทั้ง 3 คน ไม่ใช่ดาราดังหรื อนักแสดง
ที่คุน้ หน้าคุน้ ตา ซึ่ งเป็ นจุดที่ทาํ ให้ผชู ้ มไม่เกิดความอยากดู และการเล่าเรื่ องที่ไม่น่าติดตามบวกกับ
การแสดงที่ไม่เป็ นธรรมชาติ คลิ ปวิดีโอนี้ จึงไม่มีเอกลักษณ์ ที่ทาํ ให้ผชู ้ มเกิ ดความสนใจที่อยากจะ
แบ่งปั นส่ งต่อไปแก่ผอู ้ ื่น
6. Un - Advertising : ดูเป็ นโฆษณาเกินไป ถึงแม้ตลอดทั้งเรื่ องไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับ
KFC แต่ตอนจบ เฉลยอย่างเห็นได้ชดั ว่าโฆษณานี้ทาํ ออกมาเพื่อโปรโมท KFC และให้ผชู้ มทราบถึง
ข้อดีขององค์กรที่ให้โอกาสการทํางานแก่ผพู ้ ิการ จึงทําให้ผชู ้ มไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอ เพราะไม่อยาก
โฆษณาให้กบั KFC
7. Effectively Executed : ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คลิปวิดีโอเรื่ องนี้ ถ่ายทําดี แต่
วิธีการดําเนิ นเรื่ องยาว ควรตัดให้ส้ ันกระชับและน่ าสนใจ เพื่อการรับชมของผูช้ มจะได้ชมจนจบ
และอยากที่จะชมต่อเพราะมีความน่าสนใจ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะไอเดียใน
การนําเสนอที่ดี ให้คนหู ดีมาทดลองเป็ นคนหู หนวก 1 วัน เพื่อรับรู้ ถึงความรู้ สึกของคนหู หนวก
รับรู ้ ในความลําบากด้านต่างๆ ทั้งการสื่ อสาร การเดิ นทาง และยังให้โอกาสคนพิการมีอาชี พมีงาน
ทํา กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่เลื อกแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะอยาก
ให้คนที่หูดี ตาดีได้เห็ นใจคนที่หูหนวกหรื อคนพิการ อีกทั้งแบ่งปั นเพื่อให้คนอื่นได้ไปบอกต่อถึ ง
กิจกรรมดีๆ สร้างอาชี พให้กบั คนพิการ ส่ วน 1 ใน 6 คนที่ไม่ชอบและไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอ เพราะ
ดูไม่รู้เรื่ อง ไม่เข้าใจว่าคลิปวิดีโอต้องการสื่ อถึงอะไร และคิดว่าในเมื่อเราไม่เข้าใจ การแบ่งปั นวิดีโอ
ไปให้คนอื่นดูก็คงไม่มีใครเข้าใจเช่นกัน
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มผู้สัมภาษณ์ เจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบ เพราะปั จจุบนั มีหลายๆ หน่ วยงานเปิ ดโอกาสให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสเข้า
ร่ วมทํางาน จึงเป็ นเรื่ องราวดีๆ แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นได้รับรู้เรื่ องราวดีๆ
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ผูช้ าย อายุ 37 ปี : น่ารักดี ดูแล้วใส่ ใจสังคม แต่มนั นานเกินไป ดูแล้วน่าเบื่อ เนื้ อเรื่ องไม่ได้
มีอะไรน่าตื่นเต้น จึงเลื่อนไปดูตอนท้าย ว่าเขาต้องการสื่ อถึงอะไร การเล่าเรื่ องยาวไป คงจะแบ่งปั น
ให้กลุ่มที่คิดว่าเขาชอบเนื้อหาประมาณนี้จริ ง ๆ
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ก็ชอบ เพราะสื่ อออกมาดี คือให้ตาํ แหน่ งใหญ่โตมาลองทําอะไรแบบนี้
เพื่อจะได้รับรู ้ถึงชีวติ ของคนพิการหูหนวก คิดจะแบ่งปั น เพราะให้คนที่หูดีๆ จะได้มีสาํ นึกบ้าง
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่ชอบ เพราะ ดูไม่รู้เรื่ อง ไม่เข้าใจว่าต้องการสื่ อสารอะไร เนื้ อเรื่ อง
และการนําเสนอไม่ชดั เจน ไม่คิดจะส่ งต่อ เพราะว่าเราเองยังดู ไม่รู้เรื่ อง คิ ดว่าคนอื่ นก็ดูไม่รู้เรื่ อง
เหมือนกัน
ผูห้ ญิ ง อายุ 50 ปี : ชอบ เพราะ แค่ วนั เดี ย วที่ เราไม่ ไ ด้ยินยัง ดู วุ่นวายไปหมด ไม่ ว่า จะ
สื่ อสารกับคนอื่น หรื อการเดิ นทาง ก็ดูติดขัดไปหมด ขนาดวันเดี ยววันยังดูทุกข์ดูอึดอัด น่ าเห็ นใจ
คนหู ตึงหรื อเป็ นใบ้ไปทางไหนก็ลาํ บาก แชร์ เพราะ อยากให้คนที่หูดีตาดีรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนที่
พิการทางหู
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ชอบ ในลักษณะเป็ นการสื่ อให้รู้วา่ ถ้าเราไม่ได้ยิน เราจะใช้ชีวิตประจําวัน
ยังไง ดูแล้วรู้ สึกอึดอัด ที่ ไม่สามารถสื่ อสารกับใคร แล้วพอคนอื่ นสื่ อสารกลับมาเราก็ไม่รู้เรื่ อง
เพราะเราไม่ได้ยิน แชร์ เพราะให้คนอื่นได้รับรู ้ ว่า ถ้าการสื่ อสารมันไม่ดีก็จะทําอะไรไม่ประสบ
ความสําเร็ จ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่ไม่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (4 ใน 6 คน) เพราะระยะเวลา
ของวิดีโอที่ ยาวเกิ นไปและเนื้ อเรื่ องไม่มีความน่ าสนใจ ไม่มีจุดที่ ให้อารมณ์ ข้ ึ นลงหรื อเกิ ดความ
ตื่นเต้น ทําให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยากดูต่อ เพราะสาเหตุน้ ี
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย จึงเลือกไม่แบ่งปั น (5 ใน 6 คน) ส่ วน 1 ใน 6 คน ที่เลือกแบ่งปั น
เพราะอยากให้บริ ษทั อื่นๆได้เห็นไอเดียที่ KFC ทํา จะได้นาํ ไอเดี ยนั้นไปใช้กบั บริ ษทั ตนเอง เพื่อ
เพิ่มโอกาสการทํางานของคนพิการ
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ชอบ เพราะเป็ นวิดีโอที่ดูต้ งั ใจทําขึ้นมา ให้เห็นว่าแค่ใส่ ที่ปิดหู ก็ไม่ได้
ยิน แต่จริ งๆก็ได้ยนิ อยูด่ ี ทําออกมาไม่เนี ยน และไม่เข้าใจในตัวโฆษณาว่าเกี่ยวอะไรกับคนหู หนวก
ไม่แชร์ เพราะดูไม่รู้เรื่ อง
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบไอเดีย ตรงที่บอกว่าร้านตัวเองยินดีตอ้ นรับให้คนพิการทางหู มาร่ วม
ทํางาน คิดว่าเป็ นไอเดี ยที่ดีที่นาํ มาเป็ นจุดขาย เนื้ อเรื่ องไม่มีจุดตื่นเต้นให้สนใจ รวมทั้งเสี ยงเพลง
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บรรเลงไม่น่าสนใจ ไม่แชร์ เพราะ แชร์ ไปเพื่ออะไร ขายของให้กบั KFC ก็คงจะไม่ใช่ ไม่ได้มี
ความรู ้สึกเกี่ยวพันหรื อเกี่ยวข้องอะไรกับคลิปวิดีโอนี้
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ เพราะเป็ นไอเดียที่ดีตรงที่ให้คนพิการมีอาชี พในการทํางาน แชร์
เพราะจะได้ให้สินค้าหรื อบริ ษทั อื่นๆ ได้ให้โอกาสคนพิการมีอาชี พทําเหมือนคนทัว่ ไป เพราะเขาก็
คงอยากมีอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง
ผูห้ ญิ ง อายุ 28 ปี :ไม่ ช อบ เพราะรู ้ สึ ก ว่า ยาวเกิ นไปและไม่ มี จุดน่ า สนใจที่ ต้องดู จ นจบ
ช่วงแรกก็อยากดูว่าเรื่ องเล่าจะดําเนิ นยังไง เพราะคําที่บอกว่า ถ้าคุณเป็ นคนหู หนวก 1 วัน แต่พอดู
ต่อเรื่ อยๆ เริ่ มไม่น่าสนใจและไม่อยากดูต่อ ไม่แชร์ เพราะยาวเกินไปและไม่มีสิ่งที่น่าสนใจ
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : เฉยๆ เพราะไม่มีอะไรดึงดูด ดูได้เรื่ อยๆ ตัวแสดงอาจจะไม่ใช่วยั รุ่ นหรื อ
นักแสดงที่รู้จกั และรู ้ สึกว่ามันนานไป ไม่แชร์ เพราะมันไม่ถึงแก่น มันไม่ถึงขั้วที่ทาํ ให้เรารู้ สึกมี
อารมณ์ร่วมได้
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : รู้สึกเฉยๆและไม่คิดที่ จะแบ่งปั นต่อ เพราะ รู ้ เรื่ องราวว่าจะดําเนิ นไป
ยังไง รู ้วา่ เป็ นการทดลองให้คนลองมาเป็ นผูพ้ ิการทางหู ระยะเวลาของคลิปยาวไป ทําให้เบื่อหน่าย
และเนื้อเรื่ องไม่ได้สื่อถึงความเป็ นอยูท่ ี่ยากลําบากของคนหูหนวก
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่ อเปรี ย บเที ยบกันแล้วกลุ่ มตัวอย่า งเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และวาย มีความชอบในวิดีโอนี้
แตกต่างกัน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ชอบคลิปวิดีโอนี้ มากกว่า อาจเป็ นเพราะเนื้ อหาการ
นําเสนอที่สะท้อนให้นึกถึงคนพิการและการให้โอกาสคนอื่นได้มีงานทํา ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอ
เรชัน่ วาย ชอบคลิปวิดีโอนี้ นอ้ ยกว่า เพราะเนื้ อเรื่ องไม่น่าติดตามและการดําเนินเรื่ องที่ยาวนาน ทํา
ให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่สามารถรอดูจนจบ เนื่ องด้วยอุปนิ สัยของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอ
เรชัน่ วายมีความอดทนตํ่า ไม่ชอบรออะไรนานๆ ทําให้คลิ ปนี้ ไม่เป็ นที่ถูกใจของกลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ วาย
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คลิปที่ 8 : Giffarine Diet Series 1

ภาพที่ 4.15 ภาพแสดงคลิป Giffarine Diet Series 1 จากยูทูบ

ภาพที่ 4.16 ภาพตัวอย่างจาก Giffarine Diet Series 1
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เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณา Giffarine นําเสนอเป็ น Series เกี่ยวกับการลดนํ้าหนัก โดยในเรื่ องจะมีผหู้ ญิงอวบ
อ้วนกินแต่แอปเปิ ลตั้งแต่ตื่น ไม่วา่ จะทําอะไร ไปไหน ในมือก็มีแต่แอปเปิ ล เพราะเธออยากมีหุ่นที่
สวย ผอม ใส่ ชุดอะไรจะได้สวยดูดี เธอจึงรับประทานแต่แอปเปิ ล ในเนื้ อเรื่ องยังไม่ได้สรุ ปถึ งผล
ของการกินแอปเปิ ล ว่าเธอคนนี้ ผอมหรื อไม่ แต่ลงท้ายตอนจบเป็ นประโยคคําถามที่ว่า ทรมานไป
ไหม ฝื นใจทุกมื้อ? และนําเสนอผลิตภัณฑ์ อิสเลส และไม่ได้บอกให้ผชู ้ มติดตามดูตอนต่อไป คลิป
นี้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอ ลองรึ ยงั ? แอป... ทําผอม หลายคนลองแล้ว (Giffarine) เป็ นคลิปวิดีโอที่ผวู้ ิจยั
จัดว่าไม่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น เพราะยอดชมคลิปวิดีโออยูท่ ี่ 19,520 (เช็คยอดชม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ซึ่ งถือว่าเป็ นยอดวิวที่มีจาํ นวนน้อย ไม่เป็ นที่รู้จกั และมีคนจํานวนมาก
ไม่เคยรับชม และคลิปวิดีโอนําเสนอเป็ นตอนๆ ซึ่ งในตอนแรกไม่มีสิ่งที่บอกให้ติดตามดูตอนอื่นๆ
ทําให้ผชู ้ มไม่ทราบว่าคลิปวิดีโอเรื่ องนี้เป็ นซี รี่ย ์ และในเนื้ อเรื่ องไม่มีจุดน่าสนใจ ไม่ตื่นเต้นหรื อให้
แง่คิด ให้ประโยชน์ จึงทําให้ผชู้ มไม่อยากแบ่งปั นหรื อแม้กระทัง่ ดูต่อจนจบ
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวีดีโอลองรึ ยงั ? แอป... ทําผอม หลายคนลองแล้ว (Giffarine)
มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่ าสนใจ ตั้งชื่ อเชิ ญชวนให้ผชู ้ มอยากกดรับชมได้น่าสนใจ คือ
ลองรึ ยงั ? แอป... ทําผอม หลายคนลองแล้ว โดยการใช้คาํ ว่า แอป ที่ปัจจุบนั มีแอพพลิเคชัน่ ในการ
แต่งรู ปให้ตวั เองดูผอมอยู่หลายแอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งชื่ อเรื่ องนี้ เรี ยกได้ว่าใช้คาํ พ้องจากแอพพลิ เคชัน่
เป็ นแอปเปิ ล และคําที่บอกว่า หลายคนลองแล้ว เป็ นการการันตีให้น่าสนใจขึ้น
2. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จดั การเข้าชม คลิปวิดีโอของ Giffarine ได้อพั
โหลดผ่านเว็บไซต์ YouTube ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่แบ่งปั นคลิปวิดีโอได้ง่าย และไม่จาํ กัดการเข้าชม
แต่เนื่องด้วยคลิปวิดีโอ ไม่มีการนําเสนอที่ชวนให้ผชู ้ มเข้าถึงอารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆ และยังไม่ให้
แนวคิด ประโยชน์หลังชม จึงทําให้ผชู้ มไม่อยากแบ่งปั นคลิปวิดีโอ
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอลองรึ ยงั ? แอป... ทําผอม หลายคนลองแล้ว (Giffarine)
มีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 8 ข้อ ดังนี้
1. Emotional : ขาดในเรื่ องอารมณ์และความรู้สึก การดําเนิ นเรื่ องไม่จุดที่ให้ผชู ้ มสนุ ก
ตลก หรื อซึ้ งประทับใจในตอนใดของเรื่ อง เมื่อผูช้ มไม่มีความอารมณ์ร่วม การแบ่งปั นไม่สามารถ
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เกิดขึ้นได้ เพราะผูช้ มดูแล้วไม่เข้าใจในสารที่คลิปวิดีโอต้องการสื่ อสารและคลิปวิดีโอไม่มีจุดเด่นที่
น่าสนใจพอที่จะแบ่งปั น
2. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรื อแง่คิด เนื้ อหาของคลิปวิดีโอไม่ได้แฝงประโยชน์หรื อแง่
คิดจากการรับชมวิดีโอ การหวังให้ผชู ้ มแบ่งปั นคลิปวิดีโอจึงไม่เกิดขึ้น เพราะผูช้ มรู ้สึกว่าแบ่งปั น
ไปคนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์หรื อแง่คิดอะไรจากคลิปวิดีโอนี้
3. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ เรื่ องนี้ ทาํ ขึ้นเป็ นซี รี่ย ์ แต่กลับ
ไม่มีการโปร โมทให้ผอู ้ ื่นได้ติดตามดูในตอนต่อไป จึงทําให้มีผชู ้ มน้อยและไม่เป็ นที่พดู ถึง
4. Un - Advertising : โฆษณาขายสิ นค้ามากเกินไป การดําเดินเรื่ องมีแอปเปิ ลเป็ นสื่ อหลัก
ซึ่ งสอดคล้องกับผลิ ตภัณฑ์ของ Giffarine อีสเลส ที่ทาํ ขึ้ นจากแอปเปิ ล และในตอนจบขึ้นสิ นค้า
อย่างเด่นชัด ทําให้ผชู้ มรู ้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้ เน้นขายผลิตภัณฑ์มากกว่าเนื้อเรื่ องที่ตอ้ งการนําเสนอ
5. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้อหาของคลิปวิดีโอไม่มีจุดให้เกิดเป็ นประเด็นถกเถียง
กัน ของคนในสั ง คม เพราะการนํา เสนอไม่ ไ ด้สื่ อถึ ง สิ่ ง ที่ เป็ นประเด็ นและการนํา เสนอที่ ไ ม่ มี
สาระสําคัญ จึงไม่ทาํ ให้ผชู ้ มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และคลิปวิดีโอนี้ มีผชู ้ มน้อย จึงไม่ได้เป็ น
กระแสให้เกิดการถกเถียง
6. Unseen : ไม่มีลกั ษณะที่แตกต่าง เนื้ อหาการนําเสนอไม่มีสิ่งที่น่าสนใจหรื อมีความคิด
สร้ า งสรรค์ที่ แตกต่ า งจากวิดีโออื่ นและคลิ ปวิ ดีโอนี้ ไ ม่ ส ามารถสื่ อสารให้ผูช้ มเข้า ใจในสารได้
เพราะคลิปวิดีโอมีตอนต่อไป แต่ในภาคแรกไม่มีจุดไหนที่บอกให้ผูช้ มติดตาม จึงไม่เป็ นที่สนใจ
ของผูช้ ม
7. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ คลิปวิดีโอไม่มีเอกลักษณ์ที่ดูแล้วรู ้วา่ เป็ นคลิปวิดีโอ
ของ Giffarine เนื่ อ งจากนัก แสดงไม่ ใ ช่ พ รี เ ซนเตอร์ ห ลัก มี แ ต่ ก ารกิ น แอปเปิ ลที่ พ ยายามให้
สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผูช้ มบางคนไม่สามารถรับรู ้ได้
8. Effectively Executed : ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คลิ ปวิดีโอนี้ มีการถ่ายทําที่มี
คุณภาพและมีหลายตอนให้ติดตาม แต่ในตอนแรกที่นาํ มาวิคราะห์ ไม่ได้แสดงข้อความหรื อบอก
ให้ติดตามตอนต่อไป ทําให้ผูช้ มไม่ รู้ว่า เนื้ อเรื่ องไม่จบภายในตอนนี้ และควรรอดู ผลรั บในตอน
ต่อๆไป จึงทําให้ผชู ้ มไม่อยากรับชมต่อ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่ไม่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะเนื้ อหา
และการนําเสนอไม่มีสาระ ไม่มีประเด็นหรื อความน่ าสนใจ ทั้งเรื่ องนําเสนอแต่การกิ นแอปเปิ ล
และตอนจบขายผลิ ตภัณฑ์ ไม่ได้บอกถึงผลลัพธ์หรื อตอนต่อไปให้ติดตาม ทําให้กลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ ไม่แบ่งปั น (4 ใน 6 คน) ส่ วนคนที่ชอบและแบ่งปั น (1 ใน 6 คน) เพราะอยากแบ่งปั น
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ให้คนอื่นรู ้วา่ การลดนํ้าหนักที่ถูกวิธีไม่ใช่การกินแอปเปิ ล ต้องออกกําลังกายและกินอาหารให้ครบ
5 หมู่
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทมี่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ 36 ปี :ไม่ชอบ เพราะไม่น่าสนใจ ทั้งคลิ ปกิ นแต่แอปเปิ ล ไม่แชร์ เพราะมันไม่
น่าสนใจและคนอื่นคงไม่สนใจ่นกัน
ผูช้ าย อายุ 37 ปี :ไม่ชอบ เพราะ ไม่ได้อินกับเนื้ อเรื่ อง เป็ นเรื่ องไกลตัว ไม่ได้ลดนํ้าหนัก
และคงไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้า อาจส่ งต่อให้เฉพาะคนที่รู้สึกว่ามีบุคลิกตรงกับคลิปวิดีโอ ก็
คงส่ งไปแซวเล่น
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ไม่ชอบ เพราะ เราถูกสอนมาว่า ถ้าอยากผอมต้องกิ นอาหารให้ครบ 5
หมู่ เลือกกินอาหารและออกกําลังกาย แต่ในคลิปวิดีโอกินแต่แอปเปิ ล กําลังกายไม่ออก มันจะผอม
ได้หรอ ทําโฆษณาขายของเกินจริ งไป
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี :ไม่ชอบและไม่แบ่งปั น เพราะไม่มีสาระอะไร ตื่นนอนมาก็กินแอปเปิ ล
ตูเ้ ย็นก็มีแต่แอปเปิ ล ซึ่ งในความเป็ นจริ งมันไม่ใช่
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี :ไม่ชอบ เพราะมันจะผอมได้ยงั ไงแค่ลืมตามาก็กิน ไม่ได้กินแค่ลูกเดี ยว
ด้วย ถ้ามื้อหนึ่งกินแค่ลูกเดียวก็คงจะผอม แต่เรื่ องจริ งมันเป็ นไปไม่ได้ที่จะกินแต่แอปเปิ ลตลอด ถ้า
จะผอมก็คงต้องกินสักหนึ่งปี และคงได้โรคกลับมา ไม่แชร์ ไม่มีสาระอะไรให้น่าแชร์
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ตลกดี เพราะคนอ้วนอยากผอม เห็ นคนอื่ นกิ นอะไรตัวเองก็กินไม่ไ ด้
ตัวเองถูกบีบคั้นด้วยการกินแต่แอปเปิ ลอย่างเดียว เพราะต้องการลดนํ้าหนัก แต่การทําแบบนี้ ก็ไม่ใช่
วิธีการลดนํ้าหนักจริ งๆ เพราะดูแล้ว สัดส่ วนรู ปร่ างไม่ได้ลดลง ควรจะกินอาหารให้ครบห้าหมู่และ
ออกกําลังกายมากกว่า ซึ่ งดี กว่าการกิ นแอปเปิ ลแต่อย่างเดี ยว ดู เป็ นการทรมานร่ างกาย แชร์ ต่อ
เพราะให้คนอื่นได้รับรู ้วา่ การกระทําแบบนี้มนั ไม่เป็ นประโยชน์ มีแต่จะเป็ นโทษ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่ไม่ชอบหรื อรู ้สึกเฉยๆ กับคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน)
เพราะไม่รู้ว่าคลิ ปวิดีโอนี้ ตอ้ งการสื่ อถึ งอะไร กิ นแอปเปิ ลตลอดทั้งเรื่ องนําเสนอเกิ นจริ ง ในชี วิต
จริ งไม่สามารถกินแอปเปิ ลได้ตลอด จึงไม่เกิดการแบ่งปั น (6 ใน 6 คน) เพราะแบ่งปั นออกไป คน
อื่นก็ไม่ได้สาระหรื อประโยชน์ การแบ่งปั นก็เหมือนไปโฆษณาขายสิ นค้าให้กบั แบรนด์สินค้านั้น
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะ ดูไม่รู้วา่ โฆษณาเกี่ยวกับอะไร ทั้งเรื่ องกินแต่
แอปเปิ ล ไม่ได้สื่อถึ งอะไรเลย และตอนจบมาขึ้นแค่ หุ่ นสวยไม่ตอ้ งฝื ดกิ น ทั้งที่ในเนื้ อเรื่ องไม่มี
ขวดสิ นค้าที่จะขายเลย
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ผูช้ าย อายุ 25 ปี : เฉยๆ เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชี วิต ส่ วนตัวไม่ได้ลดความอ้วน คง
อาจจะไม่ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย แต่ก็ ถือว่าทําให้ค ลิ ป ให้คนได้ติดตามว่า สุ ดท้า ยมัน จบยัง ไง ไม่แชร์
เพราะไม่ได้ตรงใจและไม่รู้สึกเกี่ยวข้อง
ผูช้ าย อายุ 26 ปี :ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะเนื้อเรื่ องกินแต่แอปเปิ ล ไม่มีเนื้ อหาตรงไหนที่ดู
แล้วน่าสนใจ รู ้สึกแค่ตอ้ งการขายของ
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบ เพราะมันตลกดี ด้วยเสี ยงเพลงที่บรรเลงมันทําให้เราสนุ ก ไม่น่า
เบื่อ และถ้าดูคลิปนี้ ไม่จบจะแชร์ วา่ ‚ต่อไปกูจะแดกแอปเปิ ลทุกมื้อ‛ แต่พอดูจบเห็นโลโก้ของกิ ฟ
ฟารี นทําให้ไม่อยากแชร์
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : เฉยๆ เพราะรู ้สึกว่ามันทําไม่ได้ เราเคยทําแบบนี้ แต่เรารู ้ สึกว่าไม่ได้ผล
เราก็เคยทําแต่ก็อว้ นอยู่ ไม่แชร์ เพราะดูขายสิ นค้าเกินไปและเราก็ไม่บริ โภคสิ นค้านี้
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : รู้สึกเฉยๆและไม่แบ่งปั น เพราะดูรู้วา่ เป็ นโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลด
นํ้าหนัก และไม่อินกะตัวโฆษณา ทั้งๆ ที่เราก็อยากผอม แต่ตวั โฆษณาไม่ได้ทาํ ออกมาให้โดนใจ
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่ วนใหญ่ไม่ชอบหรื อรู ้สึก
เฉยๆ กับคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) และมีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน คือ เนื้ อหาของวิดีโอไม่มีความ
น่าสนใจ ทั้งเรื่ องกินแต่แอปเปิ ลเพื่อลดความอ้วน ในเนื้ อเรื่ องไม่ได้พูดถึ งผลลัพธ์ที่ได้จากการกิ น
แอปเปิ ล แต่กลับขายผลิตภัณฑ์ในตอนจบของหนังโฆษณา จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่
ไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ทุกคนเลือกไม่แบ่งปั น ผิดกับกลุ่มตัวอย่าง
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ที่เลือกแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ 2 คน
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คลิปที่ 9 : 1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH

ภาพที่ 4.17 ภาพแสดงคลิป1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH จากยูทูบ

ภาพที่ 4.18 ภาพตัวอย่างจาก 1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH
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เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณาที่ทาํ ออกมาสนับสนุ นแคมเปญ 1 นาที 67 ล้านความคิด ลักษณะการนําเสนอเป็ นการ
สัมภาษณ์คนทัว่ ไป มีท้ งั เด็ก วัยรุ่ น หรื อคนวัยทํางาน โดยจะถามเกี่ยวกับหนึ่ งนาทีที่คุณยืนเคารพธง
ชาติ คุ ณคิดถึ งอะไร ซึ่ งผูถ้ ูกสัม ภาษณ์ จะตอบตามความคิดเห็ นของตนเอง ทําให้คาํ ตอบมีความ
หลากหลาย และในคลิปมีการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกในคําถามเดียวกันที่ถามคนทัว่ ไป ซึ่ งคําตอบที่
ได้มีความแตกต่าง เพราะทหารคนนี้ ในหนึ่ งนาที เขาคิดถึงประเทศชาติ การเสี ยสละเพื่อชาติ คลิป
นี้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557
ผลตอบรับ
คลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด เป็ นคลิปวิดีโอที่ผวู ้ ิจยั จัดว่าไม่ประสบความสําเร็ จใน
ด้านการแบ่งปั น เพราะยอดชมคลิปวิดีโออยูท่ ี่ 11,843 (เช็คยอดชมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นยอดวิวที่มีจาํ นวนน้อย ไม่เป็ นที่รู้จกั และมีคนจํานวนมากไม่เคยรับชมวิดีโอนี้ ทั้งๆที่การ
นําเสนอในคลิปวิดีโอเป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่างหลายคนเลื อกที่จะแบ่งปั น
คลิปวิดีโอนี้ เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศชาติ แต่ในความเป็ นจริ งคลิปวิดีโอนี้ กลับไม่ได้รับความ
นิยมและพูดถึงในช่วงมีแคมเปญ
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวีดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์
ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 4 ข้อ ดังนี้
1. Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก คลิปวิดีโอนี้ ได้นาํ เสนอให้ผชู้ มมีความรู้ สึกรัก
ชาติ ซึ่ งกินใจ ทําให้คนดูฉุกคิดถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และการเสี ยสละของอาชี พทหาร
ชายแดน
2. Useful : ให้ประโยชน์ ให้แง่คิด ด้วยเนื้ อหาการนําเสนอที่สื่อเกี่ยวกับประเทศชาติ ทํา
ให้ผชู ้ มต่างฉุ กคิดและเกิดคําถามว่า เราทําอะไรเพื่อชาติบา้ ง กับการยืนเคารพธงชาติที่ในคลิปวิดีโอ
นําเสนอ เราตั้งใจยืนเคารพธงชาติหรื อเปล่า
3. Un-Advertising : ดู ไม่เหมือนการโฆษณา คลิ ปวิดีโอตัวนี้ ทาํ ออกมาในแนวการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของวัยรุ่ นทัว่ ไปที่มาสยามสแควร์ ซึ่ งคําถามนั้นสอดคล้องกับตัวแคมเปญ ที่
จะนํามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของคนไทยทั้งชาติ ลักษณะการนําเสนอจึงไม่เหมือน
การโฆษณาขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิปวิดีโอนี้ ถูกอัพลงผ่าน
เว็บไซต์ YouTube ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ไม่จาํ กัดการเข้าชมและง่ายต่อการนําไปแบ่งปั นต่อ แต่ดว้ ย
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คลิปวิดีโอนี้ ไม่ได้ถูกโปรโมทที่เพียงพอ ทําให้คนส่ วนใหญ่ไม่ได้รับชมคลิ ปวิดีโอและจึงไม่เกิ ด
การแบ่งปั น
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด มีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์
ไวรัลมาร์ เก็ตติง้ 6 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ ซึ่ งคลิปวิดีโอนี้ ไม่ได้ต้ งั ชื่ อเรื่ องให้น่าสนใจ ทําให้ผชู ้ ม
ไม่อยากที่จะกดรับชม อีกทั้งระยะเวลาในการรับชมคลิปวิดีโอที่นาน ทําให้ผชู้ มไม่มีความอดทน
ในการรอดูจนจบ
2. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ คลิปวิดีโอตัวนี้ เป็ นคลิปวิดีโอ
ที่กลุ่มตัวอย่างชอบในการนําเสนอและไอเดียเกี่ยวกับการยืนเคารพธงชาติ แต่กลุ่มตัวอย่างเกือบทุก
คนไม่เคยชมคลิปวิดีโอนี้ มาก่อน แสดงว่าคลิปวิดีโอนี้ ขาดการโปรโมทที่เพียงพอ ด้วยเนื้ อหาและ
ไอเดียการนําเสนอที่ น่าสนใจ แต่กลับไม่มีคนพูดถึ งหรื อบอกต่อ บวกกับยอดชมที่มีจาํ นวนน้อย
ตอกยํ้าถึงความล้มเหลวในการแบ่งปั น ถ้าเทียบกับการลงทุนในการผลิตคลิปวิดีโอ น่าจะถือว่าไม่
คุม้ และอาจทําให้คนไปร่ วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นน้อย แคมเปญก็อาจไม่ประสบความสําเร็ จ
เท่าที่ควร
3. Unseen : ไม่มีลกั ษณะที่แตกต่าง การนําเสนอในคลิปวิดีโอไม่ได้มีลกั ษณะที่แตกต่าง
หรื อสร้างสรรค์ เป็ นการสัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่ นถึงประเด็นที่เตรี ยมไว้ การดําเนิ นเรื่ องจึงไม่มีอารมณ์
ขึ้นลงที่ทาํ ให้ผชู้ มได้ตื่นเต้นและติดตาม
4. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้ อหาของคลิปวิดีโอไม่มีจุดไหนให้เกิดเป็ นประเด็น
ถกเถี ยงของคนในสังคม ถึ งแม้จะมี ความคิดเห็ นที่แตกต่างในเรื่ องเกี่ ยวกับประเทศชาติ แต่ดว้ ย
คลิปวิดีโอนี้มีผชู ้ มน้อย จึงไม่ได้เป็ นกระแสให้เกิดการถกเถียง
5. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ ไม่มีจุดเด่นที่น่าสนใจหรื อคาแรกเตอร์ ที่ทาํ ให้รู้ว่า
คลิปวิดีโอนี้สื่อถึงแบรนด์ใด จึงทําให้ไม่มีจุดที่ผชู ้ มอยากจะแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้
6. Effectively Executed : การดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การตัดต่อในการนําเสนอดู
ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งตอนใกล้จบมีการทิ้งระยะการนําเสนอให้ดูเหมือนจบ แต่มีการนําเสนอต่อ ทําให้
ผูช้ มเกิดความสับสนและไม่คิดจะดูต่อให้จบ
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ 6)ใน เพราะการนําเสนอ (คน 6
เกี่ยวกับประเทศชาติ การตีแพร่ ความคิดของคนในสังคม เป็ นการให้มุมมอง แง่คิดที่ดีที่น่่าสนใจ
และกระตุน้ ให้คนในสังคมมีสามัญสํานึกที่ดี โดยกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่เลือกที่
จะแบ่งปั น 5)ใน เพราะอยากให้คนอื่นทําเพื่อชาติและคิ (คน 6ดถึงประเทศชาติ ส่ วน คน 6 ใน 1
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ชอบแต่เลื อกไม่แบ่งปั น เพราะ คําสัมภาษณ์ของเด็กในคลิปวิดีโอตอบไม่ดี จึงไม่อยากแบ่งปั นไป
เพราะกลัวคนอื่นมาว่าเด็กในคลิปวิดีโอ
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูช้ าย อายุ : ปี 36ชอบ เพราะ เป็ นการตีแพร่ ความคิดของคนในชาติ ว่าเขาคิดกันแบบนี้ แชร์
เพราะให้ใครหลายๆ คนดู และจะได้บอกคนอื่นว่า มันเป็ นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ที่บอกว่าเสี ยเวลา
เพราะเพลงชาติแสดงถึงความเป็ นชาติ เป็ นเอกราช เราสมควรจะเคารพ สมควรภูมิใจที่มีเพลงชาติ
ของเรา
ผูช้ าย อายุ : ปี 37ชอบ เพราะดูเป็ นเรื่ องราวดีๆ สร้างสังคมดีๆ เป็ นการนําเสนอในแง่มุมที่
คงไม่มีใ ครเคยคิ ดว่า เวลาเคารพธงชาติ ในหนึ่ งนาที ก็คิดอะไรได้หลายๆ อย่าง มุ มมองในการ
นําเสนอของเนื้ อเรื่ องแปลกดี คิดจะแบ่งปั น แต่ก็คงเลื อกกลุ่มที่จะแบ่งปั นออกไป เพราะสําหรับ
บางกลุ่มอาจจะรู ้สึกไม่ใส่ ใจ
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 42 ชอบ เพราะให้ความรู้ สึกดี กระตุน้ สามัญสํานึ ก ให้เราได้คิดว่าใน 1
นาทีที่เรายืนเคารพธงชาติ เราอาจจะคิดเรื่ องนู่นเรื่ องนี้ ที่เรายืนเคารพธงชาติเพราะเรารู ้ ว่ามันเป็ น
หน้า ที่ ทุ ก ครั้ งที่ ไ ด้ยิ นเพลงชาติ จ ะต้องยืนตรงทุ ก ครั้ ง ไม่ ไ ด้ส นใจว่า คนอื่ นจะหยุดยืน หรื อไม่
แบ่งปั นแน่นอนเพราะอยากให้คนอื่นได้รู้วา่ ชาติเราเป็ นยังไง
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 44ชอบมาก เพราะเนื้ อหาในวิดีโอเกี่ ยวกับประเทศชาติ ตัวโฆษณาดี สอน
ให้เราตระหนักคิ ดถึ ง ประเทศชาติ แบ่งปั นแน่ นอน เพราะอยากให้คนอื่ นได้คิ ดถึ ง ประชาติ ด้วย
เช่นกัน
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 50ชอบ เพราะประชาชนคนไทยเป็ นคนที่ได้ยินเพลงชาติไทยแล้วต้องลุก
ขึ้นยืนทุกคน แต่การยืนเคารพธงชาติ เราก็ไม่เคยคิดอะไร แค่รู้ว่าเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งทํา ถ้าไม่ยืนจะ
รู ้สึกผิด และถ้ามีคนไม่ยนื จะรู ้สึกว่าคนนั้นประหลาด ไม่รักชาติหรอ แค่นาทีเดียวก็ยืนให้ไม่ได้ ไม่
แชร์ เพราะ เด็กๆสามคนในคลิปตอบไม่ดี กลัวว่าถ้าแชร์ ไปจะมีคนมาวิพากษ์วจิ ารณ์เด็ก
ผูช้ าย อายุ : ปี 51ชอบ เพราะสอนให้คนรักประเทศ เปรี ยบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ชาติเขา
สอนให้คนเคารพในสิ ทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าแถวขึ้นรถไฟฟ้ า แต่กลับคนไทยแค่เพลงชาติข้ ึนยัง
เดิ นกันเฉย ไม่สนใจ พอหลังๆ มีคนปฏิ บตั ิตามกันเยอะๆ ก็ทาํ ให้คนในชาติเริ่ มซึ มซับพฤติกรรม
และเพียงนาที แค่ยนื เคารพธงชาติก็ไม่ได้ทาํ ให้เราเสี ยเวลาอะไรมาก1 แชร์ เพราะจะได้ให้ทุกคนได้
เห็นได้ซึมซับและถือปฏิบตั ิต่อๆ กันไป
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้ (5 ใน 6 คน) เพราะเนื้ อหาที่
เกี่ยวกับประเทศชาติ และสิ่ งใกล้ตวั ที่เราพบเจอกันอยูท่ ุกวัน อีกทั้ง Key Word ในวิดีโอที่ทาํ ให้ทุก
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คนฉุ กคิ ด ทําให้คนเจนเนอเรชัน่ วายส่ วนใหญ่เลื อกที่จะแบ่งปั น เพราะอยากให้คนอื่นในสังคมดู
แล้วหยุดคิดหรื อคิดตาม เพื่อประเทศชาติ ส่ วน 1 ใน 6 คน ที่ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะรู ้สึกว่าคลิป
วิดีโอนี้ต้ งั ใจทําขึ้นมา คนที่ถูกสัมภาษณ์ดูเหมือนเตรี ยมตัวมา รู้สึกเป็ นการจัดฉาก
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะ ดู เหมื อนการจัดฉากสัมภาษณ์ ดู ไม่เป็ น
ธรรมชาติ ยิง่ ตอนสัมภาษณ์เด็กสามคน ยิง่ รู ้สึกไม่ชอบ เหมือนเด็กโดนบังคับมา
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบ เพราะเกี่ยวกับประเทศชาติ ดูมีคุณค่า เป็ นคลิปวิดีโอที่ดี ไม่ใช่คลิป
แนวซึ้ งๆ ดราม่า หรื อขายของ แต่เป็ นคลิ ปที่ทาํ เพื่อประเทศชาติ มี เปอร์ เซ็ นต์สูงที่จะแชร์ เพราะ
อยากให้คนอื่นได้คิดตาม
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : ชอบ เพราะเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับประเทศชาติ เมื่อจบทําให้กลับมาคิดถึงหนึ่ ง
นาทีที่เคารพธงชาติ และต่อไปเมื่อได้ยินเพลงชาติ ในหนึ่ งนาทีที่เราหยุดยืน เราคงจะคิดเพื่อชาติ
มากขึ้น แชร์ เพราะอยากให้คนในชาติคิดเพื่อชาติมากกว่านี้
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบตอนแรก ที่ใช้ Key word ที่วา่ ทําไมต้องยืนเคารพธงชาติ คือ คํานี้
มันหยุดให้เราดูต่อ เพราะเรารู ้สึกว่า ‚เออ มันจริ ง!! ทําไมเราต้องหยุด หยุดแล้วเรานึกถึงอะไร‛ แต่
ตอนเริ่ มสัมภาษณ์ไม่ค่อยชอบ เพราะรู ้สึกว่านานเกินไป เริ่ มไม่อยากดูแล้ว แชร์ เพราะ ใช่มนั เป็ น
คําถามที่เรารู ้สึกเหมือนกัน ว่า 1 นาทีที่เรายืนเคารพธงชาติ เราคิดถึงอะไร
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ เราลองย้อนมองกลับมาที่ตวั เองว่า ทุกเช้าที่เราเดิ นไปบีทีเอสแล้ว
ต้องยืนเคารพทุกชาติ เราคิดเหมือนเขาไหม เออ เราก็คิดคล้ายๆ เขาด้วย ว่าเดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้ ต่อ
แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่มีเพลงชาติให้ร้อง อยากให้คนไทยคิดบวก คิดดี ๆต่อชาติบา้ ง แชร์ เพราะอยากให้
คนในสังคมไทยคิดถึงประเทศชาติบา้ ง
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : ชอบ เพราะทําให้เราได้คิดถึง 1นาทีที่เรายืนเคารพธงชาติ ว่าใน 1นาที
นั้นเราได้คิดอะไรอยู่ ถ้านึ กดูแล้วก็คงคิดว่า เมื่อไรจะจบ เป็ นคลิปที่ดี ทําออกมากระตุน้ ให้คนคิดดี
ทําดี คิดทําอะไรเพื่อคนอื่น และ คิดที่จะแบ่งปั น
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอนี้
(11 ใน 12 คน) และมีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน คือ ดูแล้วทําให้กลับมาถามตนเองว่า ทําอะไรเพื่อชาติ
ได้บา้ ง กับการยืนเคารพธงชาติเราตั้งใจทํามันหรื อเปล่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ส่ วนใหญ่
แบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ (10 ใน 12 คน) และ 2 ใน 12 คน เลือกไม่แบ่งปั นมีความคิดเห็นเหมือนกัน คือ
ไม่ชอบเด็ก 3 คนที่ให้สัมภาษณ์ในคลิปวิดีโอ เลยทําให้ไม่อยากแบ่งปั น
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คลิปที่ 10 : Oriental Princess ชื่ อผู้หญิงมีอะไรซ่ อนอยู่

ภาพที่ 4.19 ภาพแสดงคลิปOriental Princess ชื่อผูห้ ญิงมีอะไรซ่อนอยูจ่ ากยูทูบ

ภาพที่ 4.20 ภาพตัวอย่างจาก Oriental Princess ชื่อผูห้ ญิงมีอะไรซ่อนอยู่
เนือ้ หาและรู ปแบบการนาเสนอ
โฆษณา Oriental Princess ใช้ไอเดีย Go green ในการนําเสนอ คือ ในชื่อผูห้ ญิงแต่ละคนจะ
มีรหัสในการปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น แยกขยะ, เซฟทิชชู่, ประหยัดนํ้า, ประหยัดไฟ, ใช้ถุง
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ผ้า, งดไดผม เป็ นต้น ซึ่ งการนําเสนอนอกจากใช้ผหู ้ ญิงแต่ละคนเป็ นตัวดําเนิ นเรื่ อง ยังมี
เพลงที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อการสื่ อสารที่สอดคล้องกับภาพ ให้เข้าใจในตัวภาพได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
คลิปนี้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ผลการตอบรับ
คลิปวิดีโอ ชื่ อผูห้ ญิงมีอะไรซ่ อนอยู.่ .. มาดูกนั (Oriental Princess) เป็ นคลิปวิดีโอที่ผวู้ ิจยั
จัดว่าไม่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น เพราะยอดชมคลิปวิดีโอนี้ อยูท่ ี่ 9,293 (เช็คยอดชม
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ซึ่ งถือว่าเป็ นยอดวิวที่มีจาํ นวนน้อย ไม่เป็ นที่รู้จกั และมีคนจํานวนมาก
ไม่เคยรับชมเพราะการนําเสนอของคลิปวิดีโอเป็ นการแสดงประกอบเพลงและเนื้ อเรื่ องดําเนิ นไป
ตามเสี ยงเพลงเป็ นหลัก ซึ่ งเพลงที่นาํ มาประกอบ วิธีการร้ องทําให้ผูช้ มฟั งลําบาก อีกทั้งจังหวะ
ทํานองของเพลงไม่ได้ตื่นเต้นหรื อน่าสนใจ แต่กลับก่อให้เกิดความรําคาญแกผูฟ้ ั งและทําให้ไม่เกิด
การแบ่งปั น
การวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ ไวรัลมาร์ เก็ตติง้
จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอ ชื่ อผูห้ ญิงมีอะไรซ่ อนอยู.่ .. มาดูกนั (Oriental Princess)
มีจุดเด่นตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 4 ข้อ ดังนี้
1. Attractive : หัวข้อต้องน่าสนใจ ตั้งชื่อคลิปวิดีโอได้น่าสนจ คือ ชื่ อผูห้ ญิงมีอะไรซ่ อนอยู่
... มาดูกนั ซึ่ งเชิ ญชวนให้ผหู้ ญิงกดรับชม แต่คลิปวิดีโอนี้ มีระยะเวลาในการรับชมที่นาน ทําให้
ผูช้ มบางกลุ่มเกิดความเบื่อหน่ายและรู ้สึกรําคาญ ถ้าเป็ นผูช้ ายซึ่ งไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายโดยตรง จะไม่
อยากรับชมคลิปวิดีโอนี้และไม่อยากที่จะแบ่งปั นหรื อส่ งต่อ
2. Unseen : มี ลกั ษณะที่ แตกต่าง ด้วยการนําเสนอที่ ไ ม่ได้เล่ าเรื่ องในแนวซึ้ งหรื อ
สอดแทรกแง่คิด แต่เป็ นการเล่าเรื่ องโดยใช้เพลงเป็ นสื่ อหลัก และนําเสนอด้วยคอนเซ็ป Go Green
เป็ นไอเดี ย ในการผูก ภารกิ จไว้ก ับชื่ อต่ า งๆ ของหญิ งสาว อี กทั้ง เป็ นเรื่ องราวให้ผูช้ มติ ดตามว่า
ผูห้ ญิงแต่ละคนมีภารกิจอะไร
3. Un-Advertising : ดูไม่เหมือนการโฆษณา การนําเสนอตลอดทั้งเรื่ องจะเน้นการใช้
ทรัพยากร การประหยัดพลังงานต่างๆ โดยไม่ได้แฝงหรื อสอดแทรกขายผลิ ตภัณฑ์ อี กทั้งเพลง
ประกอบที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะและเนื้ อร้องจะมีคาํ ว่า Go Go Green ซึ่ งทําให้ผบู ้ ริ โภคคิดว่าเป็ น
คลิปวิดีโอส่ งเสริ มให้ประหยัดพลังงานมากกว่า
4. Convenient : ง่ายต่อการแบ่งปั นและไม่จาํ กัดการเข้าชม คลิ ปวิดีโอนี้ อพั โหลดผ่าน
เว็บไซต์ YouTubeซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ไม่จาํ กัดการเข้าชมและง่ายต่อการนําไปแบ่งปั น แต่ดว้ ยคลิ ป
วิดีโอนี้ไม่ได้ถูกโปร โมท ทําให้คนส่ วนใหญ่ไม่ได้รับชมคลิปวดีโอนี้และไม่เกิดการแบ่งปั น
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จากการวิเคราะห์พบว่า คลิปวิดีโอ ชื่ อผูห้ ญิงมีอะไรซ่ อนอยู.่ .. มาดูกนั (Oriental Princess)
มีจุดด้อยตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง 6 ข้อ ดังนี้
1. Emotional : ขาดในเรื่ องอารมณ์และความรู ้สึก เนื้ อเรื่ องทําออกมาเพื่อให้ความบันเทิง
ความสนุ ก แต่ไม่สามารถสื่ ออารมณ์ให้ผชู ้ มมีอารมณ์ ร่วมได้ อีกทั้งเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ เพื่อนํามา
ประกอบคลิปวิดีโอ ฟังรู้เรื่ องเพราะการร้องนําเสี ยงที่เรี ยบง่ายและทุม้ ตํ่าจึงทําให้ฟังยากและสร้ าง
ความรําคาญแต่ผชู ้ ม
2. Sufficiently Promoted : ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ จากยอดชมที่มีจาํ นวนหลักพัน
แสดงว่าคลิปวิดีโอตัวนี้ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ ถ้าเทียบกับงบประมาณที่เสี ยไปกับการถ่าย
ทํา เพราะใช้นัก แสดงหลายคนและแต่ ง เพลงขึ้ นมาใหม่ เพื่ อใชเประกอบคลิ ปวิดีโอตัวนี้ แต่
กระแสตอบรับกลับกลับน้อยมาก
3. Controversial : มีความขัดแย้ง เนื้อหาของคลิปวิดีโอไม่มีประเด็นให้เกิดการถกเถียงกัน
ของคนในสังคม เพราะการนําเสนอที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ซึ่ งไม่ทาํ ให้ผชู ้ มมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน และคลิปวิดีโอนี้มีผชู ้ มน้อย จึงไม่ได้เป็ นกระแสให้เกิดการถกเถียงกัน
4. Unique : ไม่มีความเป็ นเอกลักษณ์ การนําเสนอทําให้ผชู ้ มสับสนว่าเป็ นคลิปวิดีโอที่ให้
ประโยชน์ในเรื่ องการใช้พลังงานหรื อเป็ นคลิปวิดีโอที่นาํ เสนอในรู ปแบบมิวสิ ควิดีโอ
5. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรื อแง่คิด การนําเสนอในรู ปแบบเพลง ทําให้ผชู ้ มไม่เข้าใจใน
สารที่ ตราสิ นค้า ต้องการนําเสนอและอาจฟั ง เนื้ อหาสารไม่รู้เรื่ อง จึ งไม่ได้รับข้อมูลที่ดีจากคลิ ป
วิดีโอนี้
6. Effectively Executed : ดําเนิ นงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ถึ งแม้การถ่ ายทํา ฉากและ
นักแสดงจะมีจาํ นวนมาก แต่เพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อเป็ นหัวใจหลักในการเล่าเรื่ อง มีจงั หวะทํานองที่
ทําให้ผชู้ มฟังยาก อีกทั้งเสี ยงของนันกั ร้องที่ร้องด้วยโทนเสี ยงที่ต่าํ ทั้งเพลง จึงทําให้ผชู ้ มฟั งเนื้ อหา
ของเพลงไม่รู้เรื่ องในบางช่วงและไม่เข้าใจความหมายของเพลงที่ตราสิ นค้าต้องการสื่ อสาร
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่ ม ตัวอย่า งเจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ช อบคลิ ป วิดีโอนี้ 5 )ใน เพราะ (คน 6
เหตุการณ์ต่างๆ ในคลิปวิดีโอทําออกมาเกินจริ ง ซึ่ งในชี วิตจริ งไม่สามารถทําได้ จึงไม่แบ่งปั นคลิป
วิดีโอนี้ 5 )ใน คน ที่ชอบและ 6 ใน 1 ร้ างเกิ นจริ ง ส่ วนเพราะไม่มีสาระ ดูไม่รู้เรื่ องและส (คน 6
แบ่งปั นคลิ ปว่ิดีโอ เพราะเป็ นการรณรงค์ให้คนช่วยกันรักโลก ประหยัดไฟ ใช้น้ าํ อย่างประหยัด
และการนําเสนอที่มีเรื่ องราวที่ตลก ทําให้น่าติดตาม
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์ ทมี่ ีต่อคลิปวิดีโอ
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ผูช้ าย อายุ : ปี 36 ชอบ เพราะเป็ นการรณรงค์ให้ประหยัดไฟ ประหยัดพลัง และครี เอทดี
ตรงที่ เ อาผูห้ ญิ ง ไม่ เ ป่ าผมมายื น เหวี่ ย งหัว ไปมา ดู แล้ว ตลกดี แชร์ เ พราะมัน ตลกและบางเรื่ อ ง
บางสถาณการณ์เป็ นสิ่ งที่เราปฏิบตั ิได้และมันก็เป็ นเรื่ องที่ดี เช่น การคัดแยกขยะ การรี ไซเคิล
ผูช้ าย อายุ : ปี 37ไม่ชอบและไม่แบ่งปั น เพราะไม่ได้มีความรู ้ สึกร่ วม ถึงแม้คอนเซ็ ปGo
Green จะดี แต่ไม่อินกับเนื้อเรื่ อง ไม่ตลก ดูฝืดๆ แม้แต่ดูยงั ขี้เกียจดู
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 42 ไม่ชอบ เพราะเนื้ อหาเกิ นจริ งตรงที่ผหู ้ ญิงนํ้าเดิ นยังแวะรับคนอื่น การ
แยกขยะที่ตอ้ งมีผหู้ ญิงคอยแยกขยะให้ตลอด ทําไมไม่ใช้การติดป้ ายบอก ซึ่ งในความเป็ นจริ งมัน
ไม่ใช่ ความจริ งในคลิปวิดีโอแทบไม่เหลือ
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 44ไม่ชอบและไม่แชร์ เพราะ ดูเวอร์ ถ้าตามความเป็ นจริ ง คนที่เจ็บท้องนํ้า
เดินจะแวะรับคนได้เยอะขนาดนี้ แต่บางตอนก็ดูสนุ ก ตลกดี และสอนให้คนทิ้งขยะ แยกขยะ แค่
ภาพรวมเวอร์ เกินจริ ง
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 50 ก็ดี แต่มนั นาน โฆษณาเกินจริ งไปหน่อย คือถ้าทําได้อย่างในคลิปจะช่วย
ลดโลกร้ อนไปเยอะ แต่ความเป็ นจริ งมันทําไม่ได้ เช่ น อาบนํ้าไปซักผ้าไป หรื อคนท้องนํ้าเดิ นแต่
แวะรับคนเต็มรถ ซึ่ งคอนเซ็ป Go Green มันดี แต่ไม่ควรนําเสนอที่ออกมาเกินจริ ง ไม่แชร์ เพราะ
มันโฆษณาเกินจริ งไป ไม่ชวนให้แชร์
ผูช้ าย อายุ : ปี 51ไม่ชอบเพราะ ยังจับประเด็นในตัววิดีโอไม่ได้ ไม่รู้วา่ ต้องการสื่ อถึงอะไร
รู ้แค่ให้ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้ า ทิ้งขยะแยกขยะให้ถูก และรู ้ สึกว่ามันเกินจริ งไป เช่ น นํ้าที่
ชําระล้างร่ างกายจะเอามาซักผ้าต่อได้ยงั ไง เพราะชําระร่ างกายแล้วมันก็เกิดความสกปรก ถ้าเอาไป
ซักผ้าต่อก็คงไม่สะอาด ไม่แชร์ เพราะดูไม่รู้เรื่ องและหาสาระไม่ได้
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ชอบคลิปวิดีโอนี้ (3 ใน 6 คน) เพราะไอเดียการนําเสนอที่ใช้
เพลงมาช่วยในการสื่ อสาร และภารกิจที่ซ่อนไว้ในชื่ อของหญิงสาว ทําให้น่าติดตามว่าแต่ละคนทํา
ภารกิจอะไร ส่ วนอีก 3 ใน 6 คน ไม่ชอบคลิปวิดีโอนี้ เพราะดูไม่รู้เรื่ องและหาสาระจากคลิปวิดีโอ
ไม่ได้ อีกทั้งเพลงประกอบร้องเร็ วจนฟังไม่ออก ทําให้ไม่แบ่งปั นคลิปวิดีโอ (4 ใน 6 คน) เพราะไม่
ชอบในตัวคลิปวิดีโอและแบ่งปั นไปไม่ได้ทาํ ให้เกิดประโยชน์ ส่ วนคนที่ชอบคลิ ปวิดีโอแต่เลือกที่
จะไม่แบ่งปั น (1 ใน 6 คน) เพราะตอนจบของคลิปวิดีโอขึ้นโลโก้สินค้า ทําให้รู้สึกไม่อยากแบ่งปั น
ไม่อยากโฆษณาขายสิ นค้าให้แก่ตราสิ นค้านั้น
ความคิดเห็นและความรู้ สึกของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวายทีม่ ีต่อคลิปวิดีโอ
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : รู้สึกเฉยๆ และไม่แชร์ เพราะดูไม่ค่อยรู ้ เรื่ อง ฟั งแต่เพลงอย่างเดี ยวและ
คลิปวิดีโอมีความยาวเกินไป
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ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ไม่ชอบเพราะดูแล้วไม่มีสาระ เพลงที่ร้องเร็ วไปฟั งไม่ทนั ทําให้ฟังใน
สารที่ตอ้ งการสื่ อออกมาไม่ได้ ไม่ชดั เจนพอ ไม่แชร์ แน่นอน เพราะไม่มีอะไรน่าสนใจ เหมือนคลิป
ทัว่ ๆ ไปที่ทาํ ออกมาให้คนแยกขยะ
ผูช้ าย อายุ 26 ปี : รําคาญมาก ไม่ชอบ ไม่อยากดู เพราะไม่มีสาระหรื อเนื้ อหาอะไร ไม่มี
เรื่ องราวที่น่าสนใจ รําคาญเพลงในตัวโฆษณา ไม่แชร์ เพราะไม่น่าสนใจดูแล้วเกิดความน่ารําคาญ
ผูห้ ญิง อายุ 28 ปี : ชอบ เพราะตลกดี ในทุกๆ ช๊อตที่นาํ เสนอเรื่ องราวมันไม่ซ้ าํ ทําให้มนั น่า
ติดตามดูว่าผูห้ ญิ งแต่ละคนจะชื่ ออะไรและมีเรื่ องราวอย่างไร ไม่แชร์ เพราะตอนจบขึ้ นโลโก้แบ
รนด์สินค้า เลยไม่อยากจะไปโฆษณาสิ นค้าให้เขา แต่ถ้าเป็ นโฆษณาที่เรารู ้ สึกอิ นกับตัวโฆษณา
ถึงแม้ตอนจบจะขึ้นโลโก้แบรนด์สินค้า เราก็จะแชร์ เพราะมีอารมณ์ร่วมกับหนังโฆษณา
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ตอนแรกไม่ชอบ ไม่อยากแชร์ เพราะช่วงแรกรู ้สึกรําคาญ แต่มาฮาตรงที่
ผูห้ ญิงไดผมที่เหวี่ยงหัวไปมา รู ้สึกว่าคิดได้ไง อยากจะลองทําดูบา้ ง กลายเป็ นจุดดึงดูด แชร์ เพราะ
ชอบผูห้ ญิงเหวี่ยงหัว มันตลกและครี เอทมากๆ คนเราจะคิดได้ยงั ไงว่าสระผมแล้วไม่ตอ้ งไดผม ให้
เหวีย่ งหัวแทน ใครมันจะคิดแบบนี้ได้
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : น่ ารักดี สนุ กดี ไม่คิดว่าจะเป็ นแบรนด์สินค้านี้ นึ กว่าเป็ นองค์กรรักโลก
คิดจะส่ งต่อ
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ส่วนใหญ่ไม่ชอบและไม่แบ่งปั นคลิ ป
วดี โอนี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เพราะลักษณะของวิดีโอนําเสนอเกิ นจริ งและไม่มี
สาระหรื อเนื้อหาที่น่าสนใจ เพราะกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีลกั ษณะที่ชอบในความจริ ง แต่
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายมีลกั ษณะชอบความสนุก ความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ จึง
ทําให้คลิปวิดีโอนี้ โดนใจกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
4.2 ส่ วนที่ 2 การสั มภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
4.2.1 ส่ วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับจุดประสงค์ และแรงจูงใจทีม่ ีผลต่ อการแบ่ งปันเนือ้ หา
.1คลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10 ท่านชอบคลิปวิดีโอเรื่ องไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด และอยาก
แบ่งปั นต่อหรื อไม่
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ชอบคลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด กับ ไทยประกัน
ชีวติ ในจํานวนที่เท่ากัน ที่เหลือชอบคลิปวิดีโอของบาร์ บีคิวพลาซ่าและดีแทค
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
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ผูช้ าย อายุ ปี 36: ชอบบาร์ บีคิว พลาซ่ า เพราะดูแล้วอินรู ้ สึกได้วา่ บางอาชี พเสี ยสละเวลา
ดูแลคนอื่น แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นได้ดูวา่ มีหลายอาชีพที่เสี ยสละเวลามาคอยช่วยเหลือเรา
ผูช้ าย อายุ ปี 37: ชอบ ไทยประกันชี วิตมากที่ สุด เพราะ ชอบเนื้ อเรื่ องที่ ดราม่า และการ
นําเสนอที่กระตุน้ ให้สังคมทําดี ส่ งต่อแน่นอน เพราะอยากกระตุน้ ให้คนในสังคมคิดดี
ผูห้ ญิง อายุ ปี 42: ชอบ 1 นาที =67 ล้านความคิดมากที่สุด เพราะได้รับความรู้สึกที่คลิป
วิดีโอสื่ อออกมา รั บ รู ้ ได้ สัมผัสได้ มันสอนให้เราคิ ดถึ งประเทศชาติ ส่ ง ต่อให้คนอื่ นดู แน่ นอน
เพราะอยากให้คนอื่นได้รู้ ได้คิดถึงชาติเรา
ผูห้ ญิง อายุ ปี 44: ชอบ 1 นาที =67 ล้านความคิดมากที่สุด เพราะดูแล้วทําให้คิดถึ ง
ประเทศชาติ โดยส่ วนตัวแล้วเป็ นคนที่รักประเทศ รักพระมหากษัตริ ยอ์ ยูแ่ ล้ว คลิปวิดีโอนี้ จึงโดนใจ
มากที่สุด และอยากจะส่ งต่อให้คนอื่นได้ดู ได้รักในประเทศชาติ รักในหลวงเหมือนกัน
ผูห้ ญิง อายุ ปี 50: ชอบ Dtac เพราะดูแล้วมันสัมผัสได้ ยิง่ คนเป็ นพ่อเป็ นแม่จะยิ่งรู ้สึกได้ ดู
ครั้งแรกนํ้าตาไหลเลย สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น สัมผัสได้ถึงอ้อมกอด แชร์เพราะชอบมากและเข้าใจ
หัวอกของคนเป็ นพ่อเป็ นแม่เวลาเห็นลูกร้องไห้
ผูช้ าย อายุ ปี 51: ชอบ ไทยประกันชีวติ เพราะทําให้คนมีจิตสํานึกว่า หากเราจะทําดี เราไม่
จําเป็ นต้องเลือกที่จะทําดี เราทําดีได้กบั ทุกๆ คน แชร์ เพราะ อยากให้คนไทยมีจิตสํานึกที่ดี
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอของ ไทยประกันชี วิต ) 3 ใน 6 คน (
เพราะเนื้ อหาการนําเสนอที่สื่อถึงการช่วยเหลือคนในสังคมและอยากแบ่งปั นให้คนในสังคมได้คิด
ตาม ส่ วน3 คนที่เหลือชอบคลิปวิดีโอของ Bangkok 1st Time ,วาโก้ ,1 นาที =67 ล้านความคิด
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: ชอบไทยประกันชี วิต เพราะทําให้เรารู ้สึกดีและจะส่ งต่อเพราะอยากให้
คนอื่นได้รับรู ้ถึงความรู ้สึกดีที่เราได้รับรู ้จากคลิปวีดีโอนี้
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : ชอบ Bangkok 1st Time เพราะมันตลกมากๆ จนต้องแชร์ มันมีความฮา ฮา
จนต้องแชร์ ให้คนอื่นได้รับรู ้ถึงความฮา ความตลกนี้ดว้ ย
ผูช้ าย อายุ ปี 26: ชอบ ไทยประกันชี วิต เพราะดูแล้วอมยิม้ มันเป็ นเรื่ องดีที่ใครสักคนจะ
คิดแบบนี้ ถ้าใครหลายๆ คนคิดแบบนี้ ได้ ก็คงจะดี แชร์ เพราะอยากให้คนอื่นคิดได้แบบนี้ และถ้า
ทุกคนคิดได้ก็คงจะทําให้สังคมดีข้ ึนกว่านี้
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: ชอบวาโก้ เพราะดูจบแล้วเกิดความรู ้สึก ว้าวววว ไม่คิดว่าจะจบแบบนี้
มันหักมุมมากๆ แต่ไม่แชร์ เพราะมันยังไม่โดนใจและไม่ทาํ ให้มีความรู ้สึกร่ วมได้
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ผูช้ าย อายุ 30 ปี : ชอบ1 นาที = 67 ล้านความคิดมากที่สุด เพราะ รู้สึกใกล้ตวั ที่สุด ได้ยิน
เพลงชาติทุกวัน และทุกคนรู ้ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของเพลงชาติและทําเหมือนกันหมด ทําให้อยากรู ้วา่
ในหนึ่งนาทีของเพลงชาติน้ นั เราคิดอะไร แชร์ เพราะอยากให้คนในสังคมไทยคิดถึงประเทศชาติ
ผูห้ ญิง อายุ 31 ปี : ชอบไทยประกันชี วิตมากที่สุด เพราะดูมีสาระ เนื้ อเรื่ องทําให้คิดตาม
อยากส่ งต่อให้คนอื่นได้ดู เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ดี ดูแล้วมีความสุ ขและคนอื่นๆ จะได้อยากทําตามผูช้ าย
คนนี้
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายชอบคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิต
มากกว่ากลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ อาจเป็ นเพราะเนื้ อหาที่ นาํ เสนอในคลิ ปวิดีโอมี ความ
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวติ ของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ นกลุ่ม
คนวัยเรี ยนและวัยเริ่ มทํางาน ทําให้การเดินทางไปเรี ยนหรื อทํางาน อาจพบเจอภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ที่คล้ายกับคลิปวิดีโอ จึงทําให้มีความชอบมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
2. คลิปวิดีโอทั้ง 10 เรื่ อง ท่านไม่ชอบเรื่ องไหนมากที่สุด และเพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ไม่ชอบคลิปวิดีโอของ Burger King ครู ปาบีบี (4 ใน 6 คน)
เพราะพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมของอาจารย์ที่ ไ ม่ ค วบคุ ม อารมณ์ แ ละใช้ค วามรุ น แรง อี ก ทั้ง
พฤติก รรมของนักศึ ก ษาที่ ไ ม่ เคารพอาจารย์ ส่ วน 2 ใน 6 คน ไม่ช อบคลิ ป วิดีโอของ กิ ฟ ฟารี น
เพราะไม่มีสาระและไม่มีประโยชน์ อีกทั้งดูไม่รู้เรื่ อง ไม่เข้าใจในการสื่ อสาร
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ไม่ชอบคลิปวิดีโอ กิฟฟารี น เพราะดูแล้วไม่มีสาระ ไม่มีประโยชน์
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ไม่ชอบคลิปวิดีโอ ครู ปาบีบี เพราะดูรุนแรงเกินไป
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ไม่ชอบคลิปวิดีโอ กิฟฟารี น เพราะดูไม่มีประโยชน์ ดูไม่รู้เรื่ อง
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอ ครู ปาบีบี เพราะมีความรุ นแรงทั้งกิ ริยาที่ครู ทาํ และ
พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักศึกษา อีกทั้งตัวคลิปทําออกมาโดยไม่รู้วา่ จะสื่ ออะไร
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี :ไม่ชอบคลิปวิดีโอ ครู ปาบีบี เพราะรุ นแรงและไม่มารยาท แทนที่จะบอก
ลูกศิษย์ดีๆ กลับทํากิริยาที่รุนแรงแบบนี้ และ”ครู มีพฤติกรรมแบบนี้ จะสอนเด็กให้ได้ดีได้ยงั ไง"
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ไม่ชอบคลิปวิดีโอ ครู ปาบีบี เพราะการกระทําของคนเราควรมีสติ เขา
เป็ นอาจารย์ค วรจะทํา ตัวให้ดีเป็ นแบบอย่า ง ไม่ ใ ช่ ใ ช้อารมณ์ ขว้า งปาสิ่ ง ของ ควรจะเลื อกการ
ลงโทษแบบอื่น ส่ วนนักศึกษาควรจะเคารพอาจารย์ไม่ใช้เอาแต่เล่นโทรศัพท์
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กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่ชอบคลิปวิดีโอของ Oriental Princess) 2 ใน 6 คนเพราะ (
ดูไม่รู้เรื่ อง เนื้ อหาไม่มีความน่าดึงดูด ส่ วนที่เหลือ4 ใน 6 คน ไม่ชอบคลิปวิดีโอของ 1 นาที = 67
ล้านความคิด ,Dtac, KFC, Bangkok 1st Time
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ 23 ปี : ไม่ชอบคลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด เพราะดูแล้วเหมือนตั้งใจ
ทํา ให้เด็กออกมาพูด ไม่เป็ นธรรมชาติ
ผูช้ าย อายุ ปี 25:ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอ Oriental Princess เพราะ ไม่มีความดึงดูดให้น่าดูต่อ
น่ า รํ า คาญซะด้วยซํ้า ว่า ร้ องเพลงอะไรหนัก หนา ปะติ ดปะต่ อเรื่ องราวไม่ ถู ก ไม่ รู้ว่า ตัวโฆษณา
ต้องการจะสื่ อถึงอะไร
ผูช้ าย อายุ ปี 26: ไม่ชอบคลิปวิดีโอ Oriental Princess เพราะ ดูไม่รู้เรื่ องและไร้สาระ ไม่มี
เนื้อหาอะไรที่น่าสนใจ
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: ไม่ชอบคลิปวิดีโอ ดีแทค เพราะดูแล้วน่ารําคาญ รําคาญที่พ่อไม่สามารถ
จะปลอบลูกได้ต้ งั แต่ลูกร้อง
ผูช้ าย อายุ ปี 30:ไม่ชอบคลิปวิดีโอ เคเอฟซี เพราะมันน่าเบื่อ และยาวเกินไป ไม่สนุก
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอ Bangkok 1st Time เพราะเนื้ อหาพูดจาหยาบคาย ดู
แล้วเหมือนดูถูกเรา ถึงแม้คนไทยจะชอบล้อชื่ อพ่อชื่ อแม่ แต่ก็ไม่ควรนําจุดนี้ มานําเสนอ เพราะจะ
ทําให้ชาติอื่นมองคนไทยไม่ดี อยากให้ชาวต่างชาติ รับรู ้ ว่า มาเมื องไทยจะได้รับสิ่ งดี ๆ ไม่ใช้คาํ
หยาบคาย
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ไม่ชอบคลิปวิดีโอแตกต่าง
กัน คือ กลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ส่วนใหญ่ ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอของ Burger King เพราะ
เนื้ อหาที่รุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ที่ไม่ชอบคลิ ป
วิดีโอนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย อายุนอ้ ยและมีลกั ษณะนิสัยที่ชอบความท้าทาย
จึงไม่รู้สึกว่าคลิปของ Burger King ดูรุนแรงจนต้องเลือกให้เป็ นคลิปที่ไม่ชอบมากที่สุด และคลิป
วิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายไม่ชอบมากที่สุด คือ Oriental Princess ซึ่ งคลิปวิดีโอนี้ ไม่มี
ใครในกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์เลือก
.3คลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10 มีคลิปวิดีโอเรื่ องไหนบ้างที่ท่านเคยดูและเคยแบ่งปั นมาก่อน
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
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กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ทั้ง คน เคยดูคลิปว 6่ิดีโอของไทยประกันชี วิต รองลงมา
คือ ดีแทค 4)ใน รองลงมาคือ (คน 6Burger King ( รองลงมาคือ (คน 6 ใน 2BKK 1st Time และวา
โก้ 1)ใน 6คนและ (แบ่งปั นคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิต 3)ใน รองลงมา คือ (คน 6 BKK 1st
Time, Burger King และวาโก้ 1)ใน (คน 6
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ : ปี 36เคยดู ไทยประกันชีวติ , Dtac, Burker King เคยแบ่งปั น ไทยประกันชีวติ
ผูช้ าย อายุ 37ปี :เคยดู ไทยประกันชี วิต, Bangkok 1st Time เคยแบ่งปั น Bangkok 1st
Time
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 42เคยดู ไทยประกันชีวติ , Dtac ไม่เคยแบ่งปั นคลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 44เคยดู ไทยประกันชีวติ , Dtac เคยแบ่งปั น ไทยประกันชีวติ
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 50เคยดู วาโก้, ไทยประกันชีวติ , Dtac ไม่เคยแบ่งปั นคลิปวิดีโอทั้ง เรื่ อง 10
ผูช้ าย อายุ : ปี 51เคยดู วาโก้, ไทยประกันชี วิต, Burker King เคยแบ่งปั น วาโก้, ไทย
ประกันชีวติ , Burker King
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เคยดูคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิต )5 ใน 6 คนรองลงมา (
คือ วาโก้, Burger King และ Bangkok 1st Time (4 ใน 6 คน) รองลงมา คือ Dtac (3 ใน 6 คน) และ
สุ ดท้าย 1 นาที = 67 ล้านความคิด )1 ใน 6 คน (และแบ่งปั นคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิตมาก
ที่สุด 4)ใน รองลงมาคือ (คน 6Bangkok 1st Time 3) ใน รองลงมาคือ (คน 6Burger King และ วา
โก้ 1)ใน (คน 6
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: เคยดูวาโก้ ,Burker King ไม่เคยแบ่งปั นคลิปวีดีโอทั้ง เรื่ อง แต่ 10เคย
แบ่งปั นคลิปวิดีโอไทยประกันชีวติ ที่เป็ นเรื่ องอื่น
ผูช้ าย อายุ ปี 25: เคยดู วาโก้ ,ไทยประกันชี วิต ,Bangkok 1st Time ,Burker King เคย
แบ่งปั น Bangkok 1st Time
ผูช้ าย อายุ : ปี 26เคยดูวาโก้ ,ไทยประกันชี วิต ,Dtac, Bangkok 1st Time, Burker King เคย
แบ่งปั น ไทยประกันชีวติ , Bangkok 1st Time
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: เคยดูไทยประกันชี วิต ,Dtac, Bangkok 1st Time, Burker King เคย
แบ่งปั น ไทยประกันชีวติ , Bangkok 1st Time, Burker King
ผูช้ าย อายุ ปี 30: เคยดูไทยประกันชีวติ เคยแบ่งปั น ไทยประกันชีวติ
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ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: เคยดู วาโก้ ,ไทยประกันชี วิต ,Bangkok 1st Time,Dtac,1 นาที =67 ล้าน
ความคิดเคยแบ่งปั น ไทยประกันชีวติ และวาโก้
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่ วนใหญ่เคยดูคลิปวิดีโอ
ของไทยประกันชี วิตมากที่สุด แต่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ดูคลิปวิดีโอของวาโก้, Burger
King และ Bangkok 1st Time มากกว่า กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และกลุ่มตัวอย่างเจนเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ เคยดูคลิปวิดีโอของดีแทคมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนในด้านการ
แบ่งปั นกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย เคยแบ่งปั นคลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ Bangkok 1st Time
4. เหตุผลที่ท่านแบ่งปั นคลิปวิดีโอเพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
เหตุผลที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ แบ่งปั นคลิปวิดีโอมีหลายเหตุผล ดังนี้ (1)
อยากให้คนอื่นได้ดูต่อ เพราะมีใครหลายคนอาจไม่เคยดูคลิปวิดีโอนี้ (2) อยากสร้างภาพลักษณ์
ของตนเอง การแบ่งปั นอะไรไป ทําให้คนอื่นมองเราได้หลายแง่มุม (3) ชอบเป็ นการส่ วนตัวและ
เห็ นว่าวิดีโอมี ความน่ าสนใจ จึ งอยากให้คนอื่ นได้ดูคลายเครี ยด (4) อยากให้คนอื่นได้เห็ น
ประโยชน์จากสิ่ งที่แบ่งปั นออกไป (5) อยากให้คนอื่นมีความสุ ขและอมยิ้มไปกับสิ่ งที่แบ่งปั น
เพราะเลือกสรรมาแล้วว่าสิ่ งที่แบ่งปั นออกไปต้องมอบความสุ ขให้แก่ผอู ้ ื่น
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : แบ่งปั นวิดีโอ เพราะเกิดความรู ้สึกดีๆ เกิดความสนใจ จึงอยากแชร์ ให้คน
อื่นได้ดูต่อ เพราะบางทีเราเล่าให้ฟัง คนอื่นก็อาจบอกว่าไม่เคยดู เราจึงอยากแชร์ ให้คนอื่นได้ดูบา้ ง
เผือ่ คนที่ไม่เคยดูจะได้ดูบา้ ง
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : แบ่งปั นวิดีโอ เพราะอยากสร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง เช่น การแชร์ ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี หรื อบางครั้ งก็อยากให้เป็ นข้อมูลแก่บุคคลเหล่านั้น เช่ น แชร์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกัน
การตลาดเท่ๆบางครั้งก็อยากให้สังคมดีข้ ึนก็จะแชร์ สิ่งดีๆ
ผูห้ ญิ ง อายุ 42 ปี : แบ่ งปั นวิดีโอ เพราะชอบในตัววิ ดีโอและเห็ นว่าน่ า สนใจ จึ งอยาก
แบ่งปั นให้เพื่อนๆ ได้ดู เช่น คลิปหมาที่ตลกๆ ก็อยากแชร์ให้เพื่อนได้ดูคลายเครี ยด
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : แบ่งปั นวิดีโอ เพราะความชอบส่ วนตัว อยากให้เพื่อนได้เห็ นได้รับรู ้
เราแชร์ ไปก็มีท้ งั เพื่อนมาคอมเม้นแบบไม่ดีและมี ท้ งั คอมเม้นชื่ นชม สิ่ งที่ เราจะแชร์ น้ นั นอกจาก
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ความชอบแล้วเรายังเลือกดูวา่ มันสร้ างสรรค์มนั มีประโยชน์ต่อเพื่อนไหม ไม่ใช่แชร์ ทุกสิ่ งแต่กลับ
ไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่น
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : แบ่งปั นวิดีโอ เพราะอยากให้คนอื่นได้รับรู ้ถึงประโยชน์หรื อความน่ารัก
จากสิ่ งต่างๆ ที่เราแบ่งปั นไป เพื่อให้คนที่ดูได้มีความสุ ขและอมยิม้ ไปกับสิ่ งนั้น วิดีโอไหนที่ดูแล้ว
รู ้ สึกว่าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่แชร์ หรื อแค่อ่านหัวข้อแล้วไม่มีประโยชน์ไม่น่าสนใจก็จะไม่แชร์
เพราะการแชร์ แต่ละทีจะต้องให้คนที่มาดูได้รับประโยชน์ดว้ ย
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : แบ่งปั นวิดีโอ เพราะแทนความรู ้สึกของเราที่เห็นว่ามันดี มีประโยชน์ ได้
ให้ความรู ้คนอื่น ให้คนอื่นได้รู้ในสิ่ งที่ดีๆ ที่เราเลือกมาแล้ว
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
เหตุ ผลที่ ทาํ ให้กลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย แบ่งปั นคลิ ปวิดีโอมี หลายเหตุ ผล ดังนี้ (1)
อยากให้คนอื่ นได้ดูและชอบในสิ่ งที่ แบ่งปั นออกไป อยากให้คนอื่นมีความสุ ข ได้สนุ ก (2 )ได้
หัวเราะ อยากให้คนอื่นได้ (3)ฉุ กคิดในแง่คิดต่างๆ จากคลิปวิดีโอที่แบ่งปั น อยากให้เพื่อนได้ดู (4)
ได้เห็น เพราะเชื่ อว่าบางคลิปวิดีโอที่ดีๆ เพื่อนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยงั ไม่ได้ดู อยากให้ (5)
คนอื่นได้รับรู ้ถึงประโยชน์หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งปั น
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: แบ่งปั นวิดีโอ เพราะอยากให้คนอื่นได้ดูและชอบในสิ่ งที่แชร์ ออกไป
เพราะสิ่ งที่เราแชร์ ไปนั้นจะเป็ นคลิ ปประเภทซึ้ งเศร้ าหรื อไม่ก็แนวตลก ๆ เพื่อนที่ มาดูจะได้สนุ ก
หรื ออินไปกับคลิปวิดีโอที่เราแชร์ ออกไป ถึงเขาจะดูแล้วก็เถอะ เราก็อยากจะแชร์ ออกไป
ผูช้ าย อายุ ปี 25: แบ่งปั นวิดีโอ เพราะ มันตลก อะไรที่มนั ดูแล้วตลกเลยชอบแชร์ และ
อยากให้คนอื่นได้รับรู ้ถึงความตลกนั้น มีความสุ ขหรื อขําไปกับสิ่ งที่เราแชร์
ผูช้ าย อายุ : ปี 26แบ่งปั นวิดีโอ เพราะมันโดนใจและอะไรที่มนั เกี่ยวกับส่ วนร่ วมหรื อทํา
ให้คนอื่นได้คิด ก็อยากจะแชร์ ให้คนอื่นได้รับรู ้ ได้ฉุกคิดเพื่อสังคมบ้าง
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: แบ่งปั นวิดีโอ เพราะอยากให้คนอื่นได้ดูเหมือนที่เรารู้ อยากให้คนอื่น
ได้รับรู ้ถึงความฮาที่เราอยากแชร์ ว่า ‚มันว่ะฮาว่ะเจ๋ งว่ะ‛
ผูช้ าย อายุ ปี 30: แบ่งปั นวิดีโอ เพราะวิดีโอไหนมันโดนก็น่าแบ่งปั น อยากให้เพื่อนได้ดู
เพราะเราเชื่อว่าเพื่อนบางคนก็ไม่เคยดูบางคลิปที่เราได้ดู เมื่อเราเห็นคลิปที่มีประโยชน์หรื อน่าสนใจ
ก็อยากให้เพื่อนได้ดูดว้ ย เราเชื่ อเสมอว่าเพื่อนในเครื อข่ายจะดูคลิปที่เราแชร์ และหลายครั้งก็มีการ
คอมเม้นตอบกลับมา ทําให้เรารู้สึกดี
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: แบ่งปั นวิดีโอเพราะเนื้อเรื่ องที่มีความแปลกหรื อเนื้ อเรื่ องที่เราดูแล้วคาด
ไม่ถึงว่าจะนําเสนอออกมาแบบนี้ เช่น วาโก้ หรื อคลิปวิดีโอที่ดูแล้วยิม้ ได้ก็จะชอบแบ่งปั น
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เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ มีเหตุผลในการแบ่งปั นวิดีโอคล้าย
ๆ กัน แต่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ต่างออกไป คือ เลื อกแบ่งปั นวิดีโอเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ของตนเอง เลื อกให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ ตวั ตนเฉพาะในด้านที่ตอ้ งการให้รู้ และเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ วาย ที่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คือ แบ่งปั นคลิปเพื่อให้แง่คิด ให้คนที่
ได้ดูฉุกคิด อาจเพื่อสังคม เพื่อครอบครัวหรื อเพื่อตัวเราเอง
5. การแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอของท่าน ส่ วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลใด เช่น เว็บไซต์ข่าวสาร
ข้อมูลจากเพื่อน ข้อมูลจาก Facebook Fanpage เป็ นต้น และเพราะเหตุใดถึงเลือกแหล่งข้อมูลนั้น
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่เลือกที่จะแบ่งปั นข้อมูลจาก Facebook Fanpage
(4 ใน 6 คน) เพราะแฟนเพจที่เลื อกติดตามให้ขอ้ มูลในด้านที่สนใจ เมื่อดูแล้วมีประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
หรื อดูแล้วชอบ จะแบ่งปั นให้คนอื่นได้ดู อีกทั้งมีคลิปวิดีโอที่เยอะให้ลือกชม แหล่งข้อมูลรองลงมา
คือ เว็บไซต์ข่าวสารและเว็บไซต์ที่ให้เซิ ทหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้ (1 ใน 6 คน)
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : แบ่ ง ปั นแหล่ ง ข้อมูล ต่ อจากเว็บ ไซต์ข่ า วสารคื อเว็บไซต์สนุ ก เพราะมี
ข่าวสารมีคลิปวิดีโอต่างๆให้เลือกดู
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเพื่อนกับแฟนเพจที่ติดตาม เพราะ แฟนเพจที่
ติ ด ตามจะให้ ข ้อ มู ล ตรงกับ ที่ เ ราต้อ งการอยู่ แ ล้ ว ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นเรื่ อ งเฉพาะทาง และ
แหล่งข้อมูลจากเพื่อน คือเราไม่ตอ้ งไปเสี ยเวลาหา พอเจออันที่มนั ตรงใจก็จะแชร์ ต่อ
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ส่ วนมากจะพิมพ์หาข้อมูลมากกว่า ถ้าดู แล้วมันน่ าสนใจก็จะแบ่งปั น
เพราะเป็ นคนที่ชอบเขาไปเซิ ทหาคลิปต่างๆในยูทูบอยูแ่ ล้ว ถ้าคลิปไหนน่าสนใจก็จะนํามาแบ่งปั น
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : แบ่งปั นแหล่ งข้อมูลต่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจที่กดไลค์และเพื่อนที่แชร์
ต่อๆ กันมา เพราะมีคลิปวิดีโอต่างๆให้เลือกดู
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากแฟนเพจที่กดไลค์ เพราะมีวิดีโอให้เลือกดู
เยอะ และจะเลือกดูเลือกแชร์เฉพาะวิดีโอที่มีประโยชน์
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเฟสบุ๊คแฟนเพจเพราะ มันสะดวก เราเล่ น
เฟสบุค๊ อยูแ่ ล้วทุกวัน พอเห็นคลิปต่างๆ ที่น่าสนใจขึ้นมา ก็เลยอยากให้คนอื่นได้ดูแล้ว และการแชร์
จากเฟสบุค๊ แฟนเพจมันก็ง่ายและสะดวกต่อการแชร์ มากๆ
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กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่เลือกแบ่งปั นข้อมูลจาก เพื่อนมากกว่า 4)ใน (คน 6
เพื่อน เพราะจะสนใจในเนื้อหาและคลิปวิดีโอคล้ายๆ กันและในหน้า Feed Timeline ของ Facbook
มีสิ่งต่างๆ ที่ เพื่อนแบ่งปั น ถ้าคลิ ปวิดีโอไหนดู แล้วชอบ น่ าสนใจ ก็แบ่งปั น แหล่งข้อมูลที่เลื อก
แบ่งปั นรองลงมา คือ ยูทูบ 1 ) ใน เพราะยูทู (คน 6บมีวิดีโอแนะนําอยู่ดา้ นขวา เวลาเข้าไปดูวิดีโอ
อื่นๆ ทําให้สามารถเลือกดูได้อย่างสะดวก และเมื่อดูแล้วชอบวิดีโอนั้นก็แบ่งปั นต่อจากยูทูบ
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากยูทูบ เพราะเวลาเข้าไปดูคลิปอื่นๆ จะมีวิดีโอ
อื่นๆ อยูด่ า้ นข้าง ทําให้เราสนใจที่จะกดไปดู และพอดูแล้วชอบเราก็จะแชร์ ให้เพื่อนได้ดูเหมือนกัน
ผูช้ าย อายุ 25 ปี : แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเพื่อนมากกว่า เพราะเพื่อนในเครื อข่ายน่าจะ
ชอบอะไรแนวเดียวกับเราและเพื่อนๆของเรา
ผูช้ าย อายุ : ปี 26แบ่งปั นแหล่ งข้อมูลต่อจาก มากกว่า Fanpage Facebook เพราะขึ้นใน
ถ้าดูแล้วน่าสนใจก็จะกดแชร์ เลย Timeline
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเพื่อนมากกว่า เพราะไม่ได้ตามอ่านข้อมูล
จากเว็บไซต์ข่าวสาร จะเล่ น Facebook และดูตาม Timeline ที่เพื่อนแชร์ ต่อๆ กันมา ถ้าเห็ นว่า
น่าสนใจหรื อชอบก็จะแชร์ ต่อทันที
ผูช้ าย อายุ 30 ปี : แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเพื่อน และยูทูบป แต่ส่วนใหญ่เห็นจากเพื่อน
ไปดูและเราก็แชร์ ต่อ การแชร์ จากเพื่อนมันง่ายกว่าการเข้าเว็บอื่นแล้วนํามาแชร์
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: แบ่งปั นแหล่งข้อมูลต่อจากเพื่อน เพราะเพื่อนจะชอบมาแนะนําให้ดู
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกัน แล้ว กลุ่ ม ตัว อย่ า งเจนเนอเรชั่น เอ็ ก ซ์ แ ละวาย เลื อ กแบ่ ง ปั น จาก
แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เลือกแบ่งปั นต่อจากเพื่อน เพราะกลุ่มคนรุ่ น
เดียวกันมีลกั ษณะนิสัย ความชอบคล้ายๆ กัน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เลือกแบ่งปั นจาก
Facebook Fanpageเพราะมีคลิปวิดีโอหรื อข้อมูลให้เลือกชมเลือกดูที่หลากหลาย หากสนในสิ่ งไหน
สามารแบ่งปั นได้โดยง่าย
4.2.1 ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับรู ปแบบการนาเสนอคลิปวีดีโอทีม่ ีผลต่ อการแบ่ งปัน
1. คลิ ปวิดีโอประเภทใดที่ ท่ านอยากแบ่ง ปั นเป็ นพิ เศษเพราะเหตุ ใ ด (เช่ น ตลก เศร้ า
ประทับใจ ซึ้ งโดนใจ ตื่นเต้น ประหลาดใจ ตกใจ โกรธ เป็ นต้น)
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
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กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีความชอบในประเภทคลิปวิดีโอที่แตกต่างกันไป คือ ชอบ
ประเภทซึ้ งกิ นใจที่แสดงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว, ประเภทตลก เพราะทําให้หัวเราะ
คลายเครี ยด, ประเภทให้แง่คิด ให้ผอู ้ ื่นฉุ กคิดและทําในสิ่ งดี ๆ, ประเภทเกี่ ยวกับการท่องเที่ยว,
ประเภทน่ารัก เช่น คลิปสัตว์เลี้ยง, ประเภทสร้างความประทับใจ ดูแล้วรู้สึกดี
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ 36 ปี : ชอบคลิปวิดีโอประเภท ซึ้ งกินใจ ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ที่
ให้มุมมองในแง่บวก
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : ชอบคลิปวิดีโอประเภทตลก เพราะทําให้มีความสุ ข หัวเราะ และประเภท
สร้างความประทับในมุมมองที่ดีต่อสังคม
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : ชอบคลิ ปวิดีโอประเภทให้แง่คิด เพราะในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มี
หลาน มีเด็กๆ อยูเ่ ยอะ อยากให้วดิ ีโอพวกนี้ช่วยดึงความคิด จิตใจของเด็ก ในแง่คิดดีทาํ ดี
ผูห้ ญิ ง อายุ 44 ปี : ชอบคลิ ป วิดี โ อประเภทการท่ อ งเที่ ย ว ธรรมชาติ ที่ ส วยๆ สถานที่
ท่องเที่ยวสวยๆ ที่ให้คนอื่นเห็นแล้วอยากไป
ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี : ชอบคลิปวิดีโอประเภทน่ารักๆ เช่น สัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ดูแล้วน่ารัก เมื่อ
เราเห็นก็จะมีความสุ ข อมยิม้ อีกทั้งคนอื่นที่มาดูจะได้ความสุ ข ความน่ารักนี้กลับไปด้วย
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ชอบคลิ ปวิดีโอประเภทประทับใจ เพราะเมื่อเราดู แล้วเรารู้ สึก ดี
ประทับใจก็อยากให้คนอื่นได้ดูได้รู้สึกเหมือนที่เรารู ้สึก
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วายชอบแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอประเภท ให้กาํ ลังใจ ให้แง่คิดในเชิ ง
บวก 3)ใน เพราะคนอื่นจะได้ม (คน 6่พี ลังในการดําเนิ นชี วิต มีกาํ ลังมีแรงใจ ส่ วนประเภทที่ชอบ
รองลงมา คือ ตลก 2 )ใน เพราะอยากให้คนอื่นได้หัวเราะและ (คน 6สนุ ก ประเภทสุ ดท้าย คื อ
ประเภทที่ดูเหมือนจริ ง 1 )ใน เป็ นประเภทการแอบถ่าย การทะเลาะวิวาทที่ไม่รุนแรง การ (คน 6
เหมือนจริ งจนคนดูสร้างสถานการณ์ที่ดูจับไม่ได้
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: ชอบคลิปวิดีโอประเภทตลก เช่น คนแกล้งคนแล้วเกิดความผิดพลาดที่ทาํ
ให้เราขํา หรื อคลิปแอบถ่ายแบบตลก ๆ
ผูช้ าย อายุ ปี 25: ชอบคลิปวิดีโอประเภทตลก แต่ไม่ใช่ตลกแบบไร้สาระ ต้องเป็ นตลกที่มี
จุดพีค มีจุดน่าสนใจ เป็ นตลกที่มีความแปลกใหม่ เช่น คลิปวิดีโอ Bangkok 1st Time มันตลกและ
แปลกตรงที่เอาฝรั่งมาพูดคําหยาบภาษาไทย และในคลิปไม่ก็ไม่ได้พดู ถึงหนังสื อมากเท่าไร
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ผูช้ าย อายุ : ปี 26 ชอบคลิ ป วิดี โ อประเภทซึ้ งกิ น ใจ ให้ แ ง่ คิ ด ในด้า นบวก ให้ ก ํา ลัง ใจ
สร้างสรรค์สังคม ดูแล้วฉุกคิด
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: ชอบคลิปวิดีโอประเภทที่ดูเหมือนจริ ง แอบถ่าย ทะเลาะวิวาทแต่ไม่
ถึงกับเลือดตกยางออก หรื อคลิปประเภทที่ดูแล้วได้ความสะใจ ก็จะชอบแชร์ พร้อมกับเขียน caption
ที่รู้สึกว่าเค้าสมควรแล้วที่โดนแบบนั้น แต่คลิปพวกตีกนั แบบรุ นแรงหรื อรถชนกันจะไม่แชร์ เพราะ
ถ้าแชร์ มนั จะอยูบ่ นทามไลน์ของเรา มันดูหดหู่เวลาเลื่อนไปเจอ
ผูช้ าย อายุ ปี 30: ชอบคลิปวิดีโอประเภทสร้างความประทับใจในเชิงบวกที่มีสาระ เพราะ
สิ่ งในโลกมันเลวร้ายมากพอ อยากจะแชร์อะไรที่มนั จรรโลงใจ
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: ชอบคลิปวิดีโอประเภทให้แง่คิดในด้านบวก ไม่ได้เศร้ามาก ดูแล้วรู ้สึกมี
พลังที่จะทําอะไรในชี วิตให้ดีข้ ึน หรื อเป็ นคลิปที่มีจุดพีค มีบทสรุ ป มีเหตุ มีผล ก็จะชอบแชร์ และ
คลิปประเภทที่ดูแล้วประหลาดใจ ทําให้เราทึ่งในสิ่ งที่เห็น จนต้องร้องว๊าว ไม่ก็เป็ นคลิปตลก
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย มีความชอบในประเภทของคลิป
วิดีโอที่เกาะกลุ่มมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยแบ่งได้ 2 ประเภท คือ (1) ประเภทให้
แง่คิดในเชิงบวก (2) ประเภทตลกขบขัน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ไม่มีความชอบใน
ประเภทเดียวกันจึงแบ่งได้ 6 ประเภท คือ (1) ชอบประเภทซึ้ งกินใจ (2)ประเภทตลก (3) ประเภท
ให้แง่คิด ให้ผอู ้ ื่นฉุ กคิด (4) ประเภทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (5) ประเภทดูแล้วน่ารัก (6) ประเภท
สร้างความประทับใจ
2. คลิปวิดีโอประเภทใดที่ท่านไม่ชอบหรื อไม่สนใจที่จะแบ่งปั นและเพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทรุ นแรง ต่อยตี หรื อตกใจกลัว 5)
ใน เพราะเป็ นคลิป (คน 6วิดีโอที่ไม่เหมาะสม ดูแล้วไม่เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น อีกทั้งจะ
เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชน และ คน ไม่ชอบคลิป 6 ใน 1วิดีโอประเภทหวาดเสี ยวพวกอุบตั ิเหตุ
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ : ปี 36ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทรุ นแรง เช่ นเด็กตบกัน ตีกนั เพราะ การที่เรา
แชร์ ออกไป อาจจะมีวยั รุ่ นเข้ามาดู แล้วเขายังคิดวิเคราะห์ไม่ได้วา่ มันถูกหรื อมันผิด กลัวเขาจะเอา
ไปเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี เพราะทุกวันนี้เด็กขาดการคิดวิเคราะห์
ผูช้ าย อายุ : ปี 37ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทรุ นแรง คลิปที่นาํ เสนอแบบการใช้กาํ ลังรุ นแรง
หรื อทําให้เรากลัว ตกใจ
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ผู้ห ญิ ง อายุ : ปี 42 ไม่ ช อบคลิ ป วิ ดี โ อเกี่ ย วกับ อุ บ ัติ เ หตุ ห รื อ ภาพหวาดเสี ย ว เพราะ
เหมือนกับเราไปแชร์ คนเสี ยชี วิตและข้อมูลบางอย่างเราก็ไม่รู้จริ ง เช่น การแชร์ เกี่ยวกับเด็กหาย เรา
ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นกลับบ้านแล้วหรื อยัง เพราะเราไม่ได้เช็คอย่างละเอียดจริ งๆ จึงไม่ชอบแบ่งปั น
อะไรพวกนี้
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 44ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทความรุ นแรง มีการต่อยตีกนั หรื อคลิปเด็กตีกนั
ตบกัน แต่ถา้ เป็ นคลิปเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ จะแชร์ เพราะ จะได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 50ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทตีกนั ตบกัน แย่งผูช้ ายแค่เห็นหัวข้อแบบนี้ ก็จะ
ไม่แชร์ เลย เพราะว่าไม่ชอบ มันรู ้ สึกไร้สาระ แชร์ ไปก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนไปส่ งเสริ มให้เด็กๆ
ทําพฤติกรรมแบบนี้
ผูช้ าย อายุ : ปี 51ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทน่ากลัว ฆ่ากัน ตีกนั หรื อมีความรุ นแรง เพราะ
เห็นว่าไม่เหมาะสม ไม่สมควรที่จะต้องแชร์
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทตีกนั หรื อสร้างความรุ นแรง 3)ใน
เพราะดูแล้วหดหู่ ใจ ดูแล้วน่าสมเพช (คน 6 รองลงมาคือ คลิปวิดีโอประเภทซึ้ งกินใจประเภทไม่ ,
ประเภทหดหู่ ,มีสาระ
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทรุ นแรง ฆ่ากัน ตีกนั เพราะดูแล้วหดหู่ ใจ ไม่
ชอบดูคลิปที่มีเลือดสาดแบบดุเดือด และเวลาเล่น“facebookแล้วเห็ นใครแชร์ อะไรแบบนี้ ก็จะกด
ซ่อน ไม่ที่จะดู”
ผูช้ าย อายุ ปี 25: ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทซึ้ งกิ นใจ เรี ยกนํ้าตา เพราะรู ้ สึกไม่ใช่ ตวั เอง
ส่ วนตัวแล้วเป็ นคนตลกจึงชอบแชร์ คลิปตลกมากกว่าคลิปซึ้ ง แต่ถา้ คลิปแนวซึ้ งในทางประเทศชาติ
ก็อาจจะแชร์
ผูช้ าย อายุ : ปี 26ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทไร้ สาระดูแล้วไม่มีประโยชน์ ไม่สร้ างสรรค์
ไม่มีเรื่ องราว เช่นเริ่ มเรื่ องเป็ นไง แล้วปูเนื้อเรื่ องมา แบบนี้ๆ ให้ดูมีความตื่นเต้นน่าสนใจ
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทหดหู่ เพราะรู ้ สึกมันหดหู่ เกิดไป ไม่อยากเอา
มันมาแปะไว้ในโซเชียลของเรา คนอื่นต้องมาเห็น ร่ วมทั้งตัวเราเองด้วยที่ตอ้ งเห็น
ผูช้ าย อายุ ปี 30: ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทตบกัน ตีกนั หรื ออะไรที่ดูแล้วเสื่ อมๆ จะไม่
แชร์ เพราะแชร์ ไปเราก็ดูไม่ดี
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ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทตีกนั หรื อใช้ความรุ นแรง เพราะ ดูแล้วสมเพช
เพราะการตีกนั แล้วได้อะไร ส่ วนตัวเราดูไปก็ไม่ได้อะไร จึงไม่อยากแชร์ ให้คนอื่นดูเพราะ ไม่ได้รับ
สาระในการดู
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทเดียวกัน
คือ ประเภทความรุ นแรง (8 ใน 12 คน) เพราะการนําเสนอที่มีความรุ นแรง ดู แล้วเกิ ดความหดหู่
เวทนา ไม่สร้างสรรค์ ทําให้คลิแวิดีโอประเภทนี้ไม่เป็ นที่ถูกใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่
3. อะไรในคลิปวิดีโอที่ทาํ ให้ท่านสนใจแบ่งปั น (เช่ น ดูแล้วเข้าใจง่าย เนื้ อเรื่ องน่ าสนใจ
น่าติดตาม ชื่อเรื่ องหรื อรู ปภาพตัวอย่างวิดีโอ เป็ นต้น)
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ส่ วนใหญ่สนใจในเนื้ อเรื่ อง เนื้ อหาของคลิปวิดีโอ 5)ใน 6
คือ เนื้ อ (คนเรื่ องต้องสั้น กระชับ ไม่ยืดเยื้อและไม่ยาวจนเกิ นไป จึงทําให้คนเจนเนอเรชัน่ นี้ อยาก
แบ่งปั น ส่ วนอีก คน 6 ใน 1สนใจในรู ปภาพตัวอย่างและชื่อเรื่ อง เพราะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดให้เข้าไปชม
อีกทั้งรู ปภาพตัวอย่างที่น่าสนใจจะทําให้เพื่อนคนกดรับชมและแบ่งปั นต่อ
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ : ปี 36รู ปภาพตัวอย่างและชื่ อเรื่ องน่าสนใจ จะทําให้เราเข้าไปดู และพอดูแล้ว
เนื้อเรื่ องน่าสนใจก็จะแชร์ ต่อ
ผูช้ าย อายุ : ปี 37ชอบเนื้ อเรื่ องที่ ส้ ันกระชับไม่ยืดเยื้อ แล้วก็มุมมองคอนเซปของวีดีโอที่
แตกต่างแหวกแนวไม่เหมือนวีดีโอเดิมๆ
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 42สนใจเนื้อหาของวิดีโอ ถ้ามีอะไรให้น่าติดตามก็จะดู เช่น วิดีโอที่ปล่อย
ออกมาเป็ นตอน ๆ ถ้าตอนแรกดูแล้วเราไม่ชอบ ไม่น่าสนใจ ก็ไม่คิดที่จะตามดู ตอนอื่ นๆ แต่ถ้า
ตอนแรกดูแล้วน่าสนใจมาก ก็จะติดตามรอดูตอนอื่นๆ อีก เพราะความประทับใจครั้งแรกจะดึงให้ “
”เราสนใจไปตลอด
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 44 เนื้ อเรื่ อง ที่ นําเสนอ ถ้าเปิ ดดู แล้วน่ า สนใจ ชอบเป็ นการส่ วนตัวก็จะ
แบ่งปั น แต่ถา้ เรื่ องไหนที่เปิ ดมาแล้วเนื้อเรื่ องนําเสนอไม่น่าสนใจหรื อมีภาพวาบหวิวก็จะปิ ดและไม่
คิดที่จะแบ่งปั น รู ปตัวอย่างวิดีโอก็มีส่วนในการกดคลิ๊กเข้าชม ก่อนที่จะตัดสิ นใจแชร์
ผูห้ ญิง อายุ : ปี 50 เนื้ อเรื่ องที่สื่อออกมา ถ้ามันดีน่าสนใจ มีประโยชน์ ให้แง่คิดดีๆ ก็จะทํา
ให้เราแชร์
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ผูช้ าย อายุ : ปี 51ส่ วนใหญ่ตอ้ งเข้าไปดูเนื้ อเรื่ องก่ อนว่าดี ไหม เหมาะสมไหมถึ งจะแชร์
ไม่ใช่ดูแค่ชื่อเรื่ องแล้วเราจะแชร์ เลย
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่สนใจในเนื้ อเรื่ อง เนื้ อหาของคลิปวิดีโอ 5)ใน 6
(คน เพราะคลิปวิดีโอที่เนื้อเรื่ องดี ย่อมน่าสนใจ น่าติดตาม ยิ่งเนื้ อเรื่ องที่มีจุดให้ลุน้ ยิ่งน่าตื่นเต้น ทํา
ให้ไม่น่าเบื่อ และอยากแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นได้ดื ส่ วน คน สนใจในการถ่ายทํา มุมมอ 6 ใน 1งกล้องที่
นําเสนอ ความละเอียดของวิดีโอที่คมชัด และเนื้อหาที่ตอ้ งมีความตลก ทําให้อยากแบ่งปั น
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: ชอบเนื้ อหา ถ้าเนื้ อหาของวิดีโอดูแล้วเราชอบก็แชร์ ถึงแม้บางวิดีโอจะ
เขียนชื่อเรื่ องดี แต่พอเปิ ดเข้าไปดูแล้วไม่ชอบ ก็จะไม่แชร์
ผูช้ าย อายุ ปี 25: ชอบการถ่ายทํา บางวิดีโอถ่ายทํา มุมกล้องชวนให้เวียนหัว ตัดต่อไม่ลง
ตัว ดูแล้วไม่เข้าใจ คุ ณภาพของไฟล์วิดีโอควรคมชัดทําให้น่าดู ส่ วนเนื้ อหาต้องตลก ภาพรวมคือ
ชอบการนําเสนอที่ดูแล้วใช้ความคิดในการสร้าง
ผูช้ าย อายุ : ปี 26จะแชร์ หรื อสนใจเนื้ อเรื่ อง ถ้าเนื้ อเรื่ องดี มีจุดตื่นเต้น จุดน่าสนใจก็แชร์
รู ปภาพตัวอย่างหรื อชื่อเรื่ องไม่มีผลต่อการแชร์
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: ชอบแชร์ เพราะเนื้ อเรื่ องดี เนื้ อเรื่ องมีอะไรหักมุม มีความน่าสนใจ ชื่ อ
วิดีโอกับภาพตัวอย่างไม่มีผลต่อการแชร์
ผูช้ าย อายุ ปี 30: เนื้อเรื่ องเข้าถึงอารมณ์ จะใช้ความรู ้สึกเป็ นสิ่ งตัดสิ นในการแชร์ ถ้าเนื้ อหา
หรื อรู ปแบบที่เขาจัดมามันไม่ทาํ ให้เรารู ้สึก เราก็จะไม่แชร์
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: เนื้ อเรื่ องดูแล้วน่ าสนใจก็อยากจะแบ่งปั น เนื้ อเรื่ องโดนใจและเราชอบ
และดูแล้วรู ้สึกว่าเจ๋ งก็จะแชร์
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ สนใจในเนื้ อหาต่อการแบ่งปั นเป็ น
หลัก (10 ใน 12 คน) เพราะการดําเนิ นเรื่ องที่ดี ทําให้คนดูไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเกิดความสนใจอยู่
ตลอดเวลา และความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย
สนใจในการผลิต คุณภาพของคลิป วิดีโอ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ สนใจในรู ปภาพ
ตัวอย่างและชื่อเรื่ อง
4. เวลาแต่ละคลิปวิดีโอมีผลต่อการรับชมของท่านหรื อไม่ เพราะเหตุใด
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
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เวลาไม่มีผลต่อการแบ่งปั นของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ 3 ) ใน (คน 6 เพราะถ้าดู
แล้วชอบ ระยะเวลายาวแค่ไหนก็ดูต่อได้ แต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบจะปิ ดทันที ส่ วน คน 6 ใน 3ที่เหลื อ
เวลามีผลต่อการแบ่งปั น ถ้าไม่เกิน นาทีก็แบ่งปั น 3-2เพราะคิดว่าไม่รบกวนเวลาคนอื่น แต่ถา้ เกิ น
กว่านี้ ไม่ว่าเนื้ อเรื่ องดี ยงั ไง ก็ไม่แบ่งปั น เพราะคิดว่าคงไม่มีใครเสี ยเวลามาดูคลิปวิดีโอที่ยาวนาน
ขนาดนี้ได้
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
ผูช้ าย อายุ ปี 36: เวลามีผลต่อการรับชมและการแชร์ ไม่เกินสองนาที คือ กําลังดีที่จะดู แต่
ถ้าเกินสองนาทีแล้วเนื้อหาดีก็จะดูต่อ
ผูช้ าย อายุ ปี 37 : เวลามี ผ ลต่ อการแบ่ ง ปั น เพราะถ้า วิดีโอที่ ย าวเกิ น 1นาที จะรู ้ สึ ก ว่า
รบกวนคนอื่นมากเกินไป ถ้าเกิน 1 นาทีแล้วเนื้อหาน่าสนใจก็ดูต่อ แต่ก็มีลิมิตในการดู คือถ้าเกิน5
นาที จะไม่อยากดู เพราะไม่มีเวลานานที่จะดู และรู ้สึกว่าคลิปวิดีโอมีความยาวหลายนาที มักไม่มีจุด
น่าสนใจหรื อให้ติดตาม
ผูห้ ญิง อายุ ปี 42: ระยะเวลา ไม่มีผลต่อการแบ่งปั น เพราะถ้าชอบก็ดู จะแบ่งปั น แต่ถา้ ดูไป
นิดเดียวไม่น่าสนใจ ดูแล้วน่าเกลียด จะปิ ดเลย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 44: เวลาไม่มีผลต่อการแบ่งปั น ถ้าเนื้ อเรื่ องของวิดีโอน่าสนใจ จะดูจนจบไม่
ว่าจะกี่นาที ก่อนที่จะแชร์ วดิ ีโอนั้น
ผูห้ ญิง อายุ ปี 50: เวลาไม่มีผลต่อการแชร์ และการดู ถ้าเนื้ อเรื่ องน่ าสนใจและมีประโยชน์
นานแค่ไหนก็ดู แต่ถา้ เปิ ดดูได้นิดเดียว ดูแล้วไม่มีประโยชน์ไม่น่าสนใจจะปิ ดทันที
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : เวลามีผลต่อการดูและการแชร์ ส่ วนใหญ่เวลาจะอยูท่ ี่ 3-5 นาที เพราะคิดว่า
ถ้าคลิปที่ยาวๆ ส่ วนใหญ่คนจะไม่ดูไม่สนใจ จึงเลือกแชร์ คลิปที่ส้ ันๆ มากกว่า ถึ งเนื้ อเรื่ องจะดีแค่
ไหน แต่ถา้ ยาวมากๆ ก็ไม่แชร์
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
เวลาไม่มีผลต่อการรับชมของกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย 3) ใน ถ้าการนําเสนอ (คน 6
ของคลิปว่ิดีโอน่าสนใจและเป็ นประเภทคลิปวิดีโอที่ตนเองสนใจ เกิน นาที 5สามารถรับชมต่อได้
แต่ถา้ เกิน นาที 3-2กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ นี้บางส่ วน 3)ใน (คน 6รู ้สึกมันนานเกินไปที่จะแบ่งปั นให้
คนอื่นดู ถึงแม้เนื้อหาจะน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตาม
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: เวลาไม่มีผลต่อการดูและการแชร์ ถ้าเนื้ อเรื่ องที่นาํ เสนอออกมาตลก 5
นาที 10 นาทีก็ดูได้ ไม่มีผลอะไรกับเราเลย
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ผูช้ าย อายุ 25 ปี : เวลามีผลต่อการแบ่งปั น ถ้าคลิปที่ยาวมากก็คงไม่แชร์ ถ้า 2 นาทีก็จะแชร์
แต่ถา้ 5 นาทีส่วนมากไม่อยากแชร์ แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั เนื้ อหาในคลิ ปวิดีโอด้วย ถ้าน่ าสนใจนานเกิน 2
นาทีก็แชร์
ผูช้ าย อายุ : ปี 26เวลาไม่มีผล จะยาวจะสั้น ถ้าเนื้ อเรื่ องดี ก็จะแชร์ แต่เนื้ อเรื่ องก็ตอ้ งเป็ น
แนวดราม่าซึ้ งกินใจด้วย ถ้าเนื้อเรื่ องที่แปลก แต่ไม่มีเรื่ องราวก็จะไม่แชร์
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: เวลามีผลต่อการรับชมและแบ่งปั นเป็ นอย่างมาก มีสมาธิ ต่อการรับชมได้
เพียงแค่ 1 นาที แต่ถา้ เนื้อเรื่ องสนุกมาก ก็จะขอดูก่อนว่ามันยาวมากไหม ถ้านานก็จะเลื่อนไปดูตอน
จบเลย และถ้าเนื้อเรื่ องดียงั ไงแต่ถา้ เกิน 3 นาทีก็ไม่แชร์ และไม่อยากดูดว้ ย เพราะรู ้สึกว่านานเกินไป
ที่คนอื่นจะดูจบ
ผูช้ าย อายุ ปี 30: เวลามีผลต่อการแชร์ แต่ถา้ มันน่ าสนใจห้านาทีก็รู้สึกว่าแป้ ปเดี ยว แต่ถ้า
เนื้อเรื่ องไหนไม่น่าสนใจ สามนาทีก็มากเกินไปที่จะดู
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: เวลาไม่มีผลต่อการรับชม อยูท่ ี่เนื้ อเรื่ องมากกว่า ว่าน่าสนใจไหม ถ้าเนื้ อ
เรื่ องน่าติดตาม แม้เวลาจะนาน 3-5 นทีก็จะดูจนจบ
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกันแล้วเวลามี ผ ลและไม่ มี ผ ลกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น อยู่ที่
เนื้อหาการดําเนินเรื่ องว่าน่าสนใจพอให้แบ่งปั นหรื อเปล่า ส่ วนเรื่ องของเวลาเป็ นเรื่ องรอง มีบางคน
รู ้ สึกว่า เกิ น 3 นาที มันมากไปสําหรับการดูคลิป วิดีโอ และไม่อยากให้คนอื่ นมาเสี ยเวลาดู คลิ ป
วิดีโอที่แบ่งปั น จึงทําให้เวลาการรับชมคลิปวิดีโอมีผลต่อการแบ่งปั น
5. ท่ า นมี ค วามรู ้ สึ ก อย่า งไรกับ คลิ ป วิ ดีโอที่ หลอกให้ช มแล้วเฉลยตอนท้า ยว่า เป็ นการ
โฆษณาสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีความรู ้สึกที่แตกต่างกัน คือ 3 ใน 6 คน รู้สึกเฉยๆ เพราะ
เข้าใจว่า ปั จจุบนั ทุกคลิปวิดีโอเน้นขายสิ นค้า ถ้าทําออกมาในเชิ งบวกแล้วตรงใจก็แบ่งปั น แต่ถา้
ทําออกมาในเชิ งลบจะไม่สนใจและไม่แบ่งปั น ส่ วน 2 ใน 6 คน รู ้สึกว่าตนเองโดนหลอกและรู้สึก
ในด้านลบต่อตราสิ นค้านั้น เพราะการทําแบบนี้ เล่นกับความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค จะไม่สนใจในตรา
สิ นค้านั้นอีก 1 ใน 6 คน สุ ดท้ายรู ้สึกว่า นักการตลาดของตราสิ นค้านี้ เก่ง ที่หลอกให้เราชมวิดีโอจน
จบและจะติดตาม Feed back ของคลิปวิดีโอนั้น ว่าคนอื่นๆ คิดและรู ้สึกอย่างไร
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นเอ็กซ์
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ผูช้ าย อายุ 36 ปี : รู ้สึกว่าโดนหลอก จะต่อต้านตราสิ นค้านั้น รู้สึกไม่ชอบ คลิปวิดีโอที่ทาํ
ออกมาสร้างกระแสที่มีความรุ นแรง รู ้สึกไม่ดีต่อวิดีโอและจะไม่สนใจ ไม่ให้ความติดตามต่อ
ผูช้ าย อายุ 37 ปี : รู ้สึกว่ามาร์ เก็ตติ้งเขาฉลาดที่ทาํ ออกมาแบบนี้อาจจะรู ้สึกหมัน่ ไส้นิดหน่อยและจะ
ติดตาม Feed back ของคลิปนี้ดว้ ยซํ้า เพราะรู ้สึกว่าคนทําเขาเก่งดีที่ทาํ ออกมาให้เกิดกระแส
ผูห้ ญิง อายุ 42 ปี : รู ้สึกไม่ชอบตรงที่มาเล่นกับความรู ้สึกของเรา จะต่อต้านตราสิ นค้าและ
จะไม่ใช้สินค้านัน่ เลย และโฆษณาที่นาํ เสนอโอเวอร์ เกินจริ ง เช่ น แอคแทค โฆษณาผงซักฟอกเกิ น
จริ งทุกตัวว่าขาวจริ ง แต่พอลองใช้จริ งๆ แล้วกลับไม่ได้ขาวอย่างที่โฆษณา ทําให้เรารู ้สึกไม่ดีกะแบ
รนด์และเลิกใช้ไปเลย
ผูห้ ญิง อายุ 44 ปี : ไม่รู้สึกอะไรถึ งการหลอกให้ชมจนจบแล้วมาเฉลยทีหลัง เพราะถ้า
วิดีโอนําเสนอออกมาในมุมมองที่ดี ถึงหลอกขายสิ นค้า หรื อหลอกให้แบ่งปั นเพื่อสร้างกระแสก็ไม่
รู ้สึกแย่ ไม่รู้สึกติดลบกับตัวสิ นค้า
ผูห้ ญิ ง อายุ 50 ปี : ไม่รู้สึ ก อะไร ถ้า วิดีโอนั้นทํา ออกมาในเชิ ง บวก แต่ ถ้า วิดีโอนั้นทํา
ออกมาในเชิ งลบสร้ างกระแสให้ดงั ๆ จะไม่ชอบในตัวแบรนด์สินค้า ยิ่งถ้ามีดารามาเป็ นตัวสร้ าง
กระแสจะยิง่ ไม่ชอบเพราะรู ้สึกว่า ดาราสมัยนี้ ชอบสร้างกระแส ไม่วา่ จะกระแสในเชิงบวกหรื อเชิง
ลบ ก็จะสร้างให้ตวั เองดังเป็ นที่พูดถึง และการนําดารามาผูกกับตัวแบรนด์สินค้าแล้ว ก็จะไม่สนใจ
ทั้งดาราและ แบรนด์สินค้านั้นๆ
ผูช้ าย อายุ 51 ปี : ไม่รู้สึกอะไร เพราะทุกวันนี้เกือบทุกคลิปวิดีโอเน้นขายของซะส่ วนใหญ่
แต่เราก็เลื อกดูคลิปที่มนั สร้ างสรรค์ มันมีประโยชน์ แต่ถา้ อันไหนเราดูแล้วว่ามันดูเหมือนขายของ
อย่างเดียวเราก็เลือกที่จะไม่แชร์
กลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่มีความรู้สึกระทบถ้าดูคลิปวิดีโอจบแล้วเฉลยว่าขายสิ นค้า
5)ใน (คน 6เพราะพวกเขารู ้สึกว่าทุกคลิปวิดีโอสมัยนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อขายสิ นค้า อยูท่ ี่วา่ ทําออกมาใน
แง่บวกหรื อแง่ลบ ถ้าทําออกมาขายสิ นค้าแล้วภาพรวมของหนังโฆษณานั้นเป็ นแง่บวกก็รู้สึกดีและ
อยากแบ่ ง ปั น แต่ ถ้า ทํา ออกในแง่ ล บจะไม่ ช อบในแบรนด์สิ นค้า นั้น และถ้า ไม่ จาํ เป็ นจะไม่ ซ้ื อ
ผลิ ตภัณฑ์ ส่ วน รู ้สึกผิดหวังนิ ดหน่ อยที่โดนหลอก แต่ไม่ถึงกับ คน 6 ใน 1ต่อต้านแบรนด์สินค้า
หรื อเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ในสิ นค้านั้น ๆ
คาตอบของกลุ่มตัวอย่ างเจนเนอเรชั่ นวาย
ผูห้ ญิง อายุ ปี 23: ไม่รู้สึกอะไร เพราะทุกคลิปวิดีโอก็ขายสิ นค้ากันทั้งนั้น ถ้าเป็ นคลิ ปที่
ชอบอยู่แล้ว ขึ้ นโลโก้ขายสิ นค้าก็จะแชร์ แต่ถา้ เป็ นคลิ ปที่ เนื้ อเรื่ องไม่ดีแล้วมาขึ้นโลโก้สินค้าใน
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ตอนท้า ย ยิ่ง ไม่ ชอบและไม่แชร์ ถ้า เป็ นคลิ ป ที่ ทาํ ออกมาเพื่อสร้ า งกระแสที่ ใ ช้ความรุ นแรงซึ่ ง
ส่ วนตัวไม่ชอบอยูแ่ ล้ว พอมาเฉลยตอนหลังว่าขายสิ นค้า ก็ทาํ ให้ยงิ่ ไม่ชอบคลิปนั้นเข้าไปใหญ่
ผูช้ าย อายุ ปี 25:ไม่รู้สึกอะไร รู ้ สึกว่าแบรนด์น้ นั คิดมาเจ๋ ง ทํามาได้ดี ไม่รู้สึกโดนหลอก
เพราะมันเป็ นเทคนิ คที่ทาํ ให้เกิดกระแส ให้คนติดตาม เพราะรู ้สึกว่าคลิปที่ทาํ ออกมาในปั จจุบนั ไม่
ถึงกับหลอกลวงอะไรขนาดนั้น อาจจะเป็ นคลิปแนวทะเลาะหรื อมีความรุ นแรง แต่ก็ไม่ถึงกับฆ่ากัน
ตาย นอกเสี ยจากทําคลิ ปออกมาบอกว่า สิ นค้านี้ ถา้ คุ ณกินไปแล้วอาจจะถึ งตายได้ แบบนี้ ทาํ ให้คน
รู ้สึกว่าโดนหลอกแล้วเกิดความกังวลมากกว่า
ผูช้ าย อายุ : ปี 26รู ้สึกเฉยๆ เพราะการขายของก็ตอ้ งมีหลายทาง นี้ก็คงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ที่
เขาต้องการขายของ มันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอะไรกับเรา ถึงเค้าจะมาหลอกแบบนี้ เราก็ไม่ได้รู้สึก
ลบต่อแบรนด์หรื อแอนตี้ เพราะก็คิดว่ามันการตลาดในแบบของเขา
ผูห้ ญิง อายุ ปี 28: รู ้สึกผิดหวังนิ ดหน่ อย เหมือนโดนหักหลังว่า ‚ชอบอ่ะ จะแชร์ อยูแ่ ล้ว‛
แต่ตอนจบมีโลโก้สินค้า ทําให้ไม่อยากแชร์ และรู ้ สึกว่า เนื้ อเรื่ องที่ดูมามันคนละเรื่ องกะแบรนด์
สิ นค้านี้ หรื อเปล่า จะขายของก็ขายสิ นค้าให้เต็มที่เลย ไม่ใช่ ทาํ โฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่ องอื่นแล้วมาผูก
กับการขายของ มันคนละเรื่ องกันหรื อเปล่า รู ้สึกเหมือนโดนหลอกเบาๆ
ผูช้ าย อายุ ปี 30: ถ้าเป็ นคลิ ปในแง่ เชิ งบวก จะรู ้ สึกดี แต่ถ้าเป็ นคลิ ปในแง่เชิ งลบที่เสนอ
แบบตบตี หรื อมีความรุ นแรง จะไม่ชอบสิ นค้านั้น ไม่ซ้ื อ แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่จาํ เป็ นต้องซื้ อก็จะซื้ อ
แต่ถา้ ไม่จาํ เป็ นก็จะไม่ซ้ื อ เพราะไม่ชอบที่เขามาหลอกกันในเชิงลบแบบนี้
ผูห้ ญิง อายุ ปี 31: ไม่ถึงกะแอนตี้แบรนด์ แต่จะรู ้สึกว่าเรี ยกกระแสเกินไป และรู ้สึกไม่ดี ถ้า
เรี ยกกระแสโดยใช้ความรุ นแรง และไม่ติดตามหาข่าวเกี่ยวกับกระแสนี้ดว้ ย ไม่ได้รู้สึกแง่บวกกับ
แบรนด์เพราะคิดว่าน่าจะทําไวรัลแบบอื่นที่ดีกว่านี้
เปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่นวาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่รู้สึกกระทบกับความรู ้สึก มีแค่ 1
คนที่รู้สึกว่าโดนหลอก แต่ไม่ถึงกับรุ นแรงจนเกลียดหรื อต่อต้านแบรนด์สินค้า แต่กลุ่มตัวอย่างเจน
เนอเรชัน่ เอ็กซ์ มี 2 คนที่รู้สึกว่าโดนหลอกและไม่สมควรมาเล่นกับความรู้สึกของผูบ้ ริ โภคและคิด
ว่าการโฆษณาต่าง ๆ ควรจะมีความจริ ง ไม่ควรหลอกให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อ เพราะจะทําให้เกิดการอคติต่อ
แบรนด์และมองแบรนด์ในแง่ลบ
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บทที่5
สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์คลิปวิ ดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติ้งและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
แบ่ ง ปั น เป็ นการศึ ก ษาที่ มุ่ งเน้นวิเคราะห์ ค ลิ ป วิดีโอและการตัดสิ นใจแบ่ ง ปั นวิดีโอ โดยใช้วิธี
วิเคราะห์เนื้อหาแบบพรรณนา ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึก ษาวิเคราะห์ รูป แบบการนําเสนอคลิ ปวิ ดีโอการสื่ อสารการตลาด ในรู ปแบบ
Viral Marketing ที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปั น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวิดีโอในรู ปแบบ Viral Marketing
การวิจยั ครั้งนี้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นการศึกษาแบบวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาถึงรู ปแบบและเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จและ
ล้มเหลว จํานวน 10 เรื่ อง และส่ วนที่สองเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาถึง
รู ปแบบ ประเภทของคลิปวิดีโอที่คนทัว่ ไปนิยมแบ่งปั น โดยทําการสัมภาษณ์ท้ งั หมด 12 คน
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในบทที่ 4 คลิ ป วิ ดี โ อที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ควรมี
หลัก เกณฑ์ไ วรั ล มาร์ เก็ ตติ้ ง อย่า งน้อย 5 ข้อ จากการวิเคราะห์ ส รุ ป ได้ว่า คลิ ป วิดีโอที่ ประสบ
ความสํา เร็ จทั้ง 5 เรื่ อ งมี อย่า งน้อย 5-7 ข้อ และข้อที่ ค ลิ ปวิ ดีโ อที่ ประสบความสําเร็ จควรมี คื อ
Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่ งมีในคลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จทั้ง 5 เรื่ อง และอีก
ข้อที่ควรมี คือ Useful : การให้ประโยชน์ ให้แง่คิด เพราะเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มอยากแบ่งปั นออกไปเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผูท้ ี่มารับชม เช่ น คลิ ปวิดีโอของไทยประกันชี วิต ที่มีการให้แง่ คิด มุมมองการใช้
ชีวิต หรื อคลิปวิดีโอมีลกั ษณะที่แตกต่าง (Unseen) เพื่อเป็ นจุดขายหรื อดึงดู ดความสนใจของผูช้ ม
เช่น คลิปวิดีโอของ Bangkok 1st Time ไม่ได้นาํ เสนอในมุมให้แง่คิดหรื อประโยชน์ แต่ดว้ ยการ
นําเสนอที่มีความแตกต่างและไม่มีคนเคยทํามาก่อน ทําให้คลิปวิดีโอเรื่ องนี้ได้รับการแบ่งปั นและ
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เป็ นที่ พูด ถึ ง อี ก ข้อที่ ท าํ ให้ค ลิ ป วิ ดีโ อประสบความสํ า เร็ จ ในด้า นการแบ่ ง ปั น คื อ Sufficiently
Promoted : ได้รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ การโปรโมทที่เพียงพอจะทําให้คลิปวิดีโอออกไปสู่
สายตาผูบ้ ริ โภคได้เป็ นจํานวนมากและทําให้คลิปวิดีโอเกิ ดการแบ่งปั นจากกลุ่ มผูช้ มจนเกิ ดเป็ น
กระแสไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ซึ่ งคลิ ปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ เลื อกแบ่งปั นมากที่สุด คือ
ไทยประกันชี วิต (Unsung Hero) เป็ นคลิปวิดีโอที่ตรงกับการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ต
ติ้ง 8 ข้อ และเป็ นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่มีผชู้ มมากที่สุด ด้วยเนื้ อหาการนําเสนอเกี่ยวกับการทําดีต่อ
ผูอ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และยังสะท้อนให้คนในสังคมฉุ กคิดถึงสิ่ งต่างๆที่ได้กระทําเพื่อสังคม
ทําให้คลิปวิดีโอนี้กลายเป็ นที่พดู ถึงและส่ งต่อเป็ นอย่างมากและกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ส่ วน
ใหญ่เคยดูคลิปวิดีโอเรื่ องนี้ มาก่อน อีกทั้งบางคนเคยแบ่งปั นคลิปวิดีโอนี้ เพราะอยากให้คนอื่นใน
สังคมได้ชมคลิปวิดีโอนี้ และหันมาเริ่ มต้นให้ในสิ่ งเล็กๆ เพื่อมอบความสุ ขคืนแก่สังคมไทย จึงถื อ
ได้วา่ คลิปวิดีโอของไทยประกันชีวติ ตัวนี้ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น และเนื้ อหาที่เข้าถึง
อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่
คลิ ป วิดีโอที่ ไ ม่ป ระสบความสํา เร็ จในด้า นการแบ่ ง ปั นทั้ง 5 เรื่ อง มีก ารวิเคราะห์ ตาม
หลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติง้ น้อยกว่า 5 ข้อ และทุกเรื่ องขาดในข้อ Insufficiently Promoted : ไม่ได้
รับการโปรโมทที่เพียงพอ หลายคลิปวิดีโอมีการนําเสนอที่ดีแต่กลับไม่ประสบความสําเร็ จ เพราะ
ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอ เช่น คลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด เป็ นคลิปวิดีโอที่มีท้ งั
Emotional และ Useful แต่กลับไม่มีคนแบ่งปั น อาจเป็ นเพราะการโปรโมทที่ไม่เพียงพอ จึงทําให้
แคมเปญนี้ ไม่ มี ก ารบอกต่ อ และไม่ มี ก ารแบ่ ง ปั น คลิ ป วิ ดี โ อ อี ก ข้อ ที่ ค ลิ ป วิ ดี โ อไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จควรมี คือ Unseen : ควรมีลกั ษณะที่แตกต่าง หลายคลิปวิดีโอไม่มีความแตกต่างในการ
นําเสนอ เช่น คลิปวิดีโอของ KFC หรื อ Giffarine ไม่ได้นาํ เสนอในมุมมองที่แตกต่าง ไม่ทาํ ให้
ผูช้ มเกิดความประหลาดใจหรื อตื่นเต้น ถึงแม้คลิปวิดีโอของ KFC จะใช้หลักเกณฑ์ Useful แต่กลับ
ไม่โดนใจผูช้ มให้เกิดการแบ่งปั น อาจเป็ นเพราะเนื้อหาการนําเสนอที่ไม่แตกต่างและยังนําเสนอไม่
ถึงอารมณ์ของคนดู บวกกับสารที่ตอ้ งการนําเสนอไม่ชดั เจน ทําให้ผชู ้ มไม่เข้าใจในตัวสาร จึงทํา
ให้ไม่เกิดการแบ่งปั น และคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ไม่แบ่งปั นมากที่สุด คือ ครู
ฟิ วส์ขาดปาบีบีแหลกคาห้อง (Burger King) ซึ่ งคลิปวิดีโอเรื่ องนี้ ถูกจัดอยูใ่ นคลิปวิดีโอที่ประสบ
ความสําเร็ จ แต่ดว้ ยเนื้อหาที่มีความรุ นแรง ทําให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ส่ วนใหญ่เลือกที่
จะไม่แบ่งปั น เพราะการนําเสนอที่รุนแรงของอาจารย์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา
บวกกับผูช้ มไม่ทราบว่า คลิปวิดีโอนี้ เป็ นการจัดฉากสร้ างสถานการณ์ เพื่อโปรโมทแคมเปญของ
Burger King ปลุกอารมณ์เผ็ดร้อนในตัวคุณ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ไม่ชอบและไม่
แบ่งปั น แต่คลิปวิดีโอของ Buger King นั้นกลับมียอดวิวที่สูง อาจเป็ นเพราะช่วงเผยแพร่ คลิปวิดีโอ
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นี้ มีการพูดถึงเป็ นอย่างมาก และได้ถูกนําเสนอผ่านรายการข่าวต่างๆ ทําให้ผบู้ ริ โภคจํานวนมากพูด
ถึงและเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ ผูว้ จิ ยั จึงจัดให้คลิปวิดีโอนี้ ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น อีก
คลิ ปวิดีโอที่ กลุ่มตัวอย่างไม่แบ่งปั น คื อ Giffarine ซึ่ งคลิ ปวิดีโอตัวนี้ ขาดหลักเกณฑ์สําคัญๆ ทั้ง
Emotional Useful และ Unseen ด้วยเนื้ อหาในคลิ ปวิดีโอเน้นขายผลิ ตภัณฑ์อย่างชัดเจน ทําให้
กลุ่มตัวอย่างรู ้ สึกเหมือนดูโฆษณา ที่ ยดั เยียดเกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ มากกว่าสาระหรื อประโยชน์
อื่นๆ อีกทั้งคลิปวิดีโอเรื่ องนี้ไม่สอดแทรกประโยชน์หรื อข้อมูลให้แก่ผชู ้ ม จึงทําให้คลิปวิดีโอนี้ ไม่
ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น
ดังนั้นการทําคลิ ปวิดีโอให้ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น คือ เนื้ อเรื่ องและการ
นําเสนอควรมีอย่างน้อย 5 หลักเกณฑ์ของการทําไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ซึ่ งหลักเกณฑ์สําคัญที่ควรมี คือ
Emotional : เกี่ยวกับอารมณ์และความรู ้สึก Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง Sufficiently Promoted :
ได้รับการโปรโมทที่เพีย งพอ Useful : ให้ประโยชน์หรื อให้แง่คิด ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเลื อก
แบ่งปั นคลิปวิดีโอที่ให้ประโยชน์มากกว่าคลิปวิดีโอที่มีแต่ความตลก ความสนุ กสนาน เพราะการ
แบ่งปั นคลิปวิดีโอที่ให้ประโยชน์ให้แง่คิด จะให้ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นมากกว่าคลิปวิดีโอที่ให้แต่ความ
บันเทิง และการโปรโมทที่เพียงพอหรื อทําโฆษณาเพื่อ โปรมทคลิปวิดีโอ จะทําให้คลิปวิดีโอมีผชู้ ม
มากยิง่ ขึ้น ในการทําคลิปวิดีโอควรมีหลักเกณฑ์สาํ คัญที่กล่าวมา เพื่อให้คลิปวิดีโอที่ทาํ ออกมาเกิด
เป็ นกระแสไวรัลมาร์ เก็ตติง้ และประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น
ตารางที่ 5.1 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้ อหา
คลิปวิดีโอ
ไทยประกันชีวติ : Unsung Hero

จุดเด่ น

จุดด้ อย

1. Emotional : นําเสนออารมณ์ซ้ ึง
ประทับใจ ทําให้ผชู ้ มมีอารมณ์
ร่ วมกับเนื้อเรื่ อง
2. Useful : ให้แง่คิดการใช้ชีวติ ใน
สังคมไทย การให้โดยไม่หวัง
สิ่ งตอบแทน
3. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม
4. Un-Advertising : เรื่ องราวที่

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องไม่
น่าสนใจ เพราะตั้งชื่อให้
สอดคล้องกับโฆษณาบน
โทรทัศน์
2. Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอเป็ นไปในด้านบวก
จึงไม่เกิดประเด็นถกเถียงของ
คนในสังคม ให้เกิดเป็ น
กระแสวิพากษ์วจิ ารณ์
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวิดีโอ

จุดเด่ น

5.

6.

7.

8.

Dtac : The Power of Love

1.

2.

3.

จุดด้ อย

นําเสนอไม่เหมือนโฆษณาเพราะ
ไม่แฝงขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
มากเกินไป
Unseen : มีลกั ษณะที่แตกต่าง
การเล่าเรื่ องและการนําเสนอ
แตกต่างจากคลิปวิดีโออื่นๆ ที่
นําเสนอเกี่ยวกับการให้ของคน
ในสังคมไทย
Unique : โฆษณาของไทย
ประกันชีวติ ทุกตัวมีความเป็ น
เอกลักษณ์ในการนําเสนอ ทําให้
ผูช้ มรับรู ้วา่ โฆษณาตัวนี้เป็ นของ
ใคร
Sufficiently Promoted : นอกจาก
อัพโหลดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
แล้ว ยังเผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์
ซึ่งทําให้มีคนเห็นจํานวนมาก
Effective Executed : คุณภาพ
ของการถ่ายทําที่มีประสิ ทธิภาพ
มีตวั ประกอบ ตัวแสดงหลักและ
ฉากต่างๆ ที่นาํ เสนอได้ตรงตาม
เนื้อเรื่ อง
Emotional : นําเสนออารมณ์
1. Un - Advertising : นําเสนอถึง
ความสัมพันธ์ของคนใน
ตราสิ นค้ามากเกินไป
ครอบครัว
2. Attractive : ชื่อเรื่ องตั้งไม่
Unseen : การนําเสนอที่ตอกยํ้า
น่าสนใจ เพราะตั้งชื่อให้
ความสัมพันธ์ของคนใน
สอดคล้องกับโฆษณาบน
ครอบครัวกับเทคโนโลยีใน
โทรทัศน์
ปั จจุบนั
3. Controversial : เนื้อหาการ
Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเอา
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
ใจใส่ดูแลคนในครอบครัว
ความขัดแย้งของคนในสังคม
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวิดีโอ

วาโก้ : Mood Boost Up Bra

จุดเด่ น
4. Convenient : อัพโหลดคลิปวิดีโอ
ผ่านเว็บไซต์ YouTube ทําให้
แบ่งปันได้ง่ายและไม่จาํ กัดการ
เข้าชม
5. Sufficiently Promoted : ทํา
โฆษณาผ่าน YouTube และ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อโทรทัศน์
6. Effective Executed : คุณภาพ
ของคลิปวีดีโอมีประสิ ทธิภาพ มี
การถ่ายทําที่ดี
1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
น่าสนใจ
2. Emotional : นําเสนออารมณ์ที่
เซ็กซี่ ตลกและประหลาดใจ
3. Unseen : มีลกั ษณะการนําเสนอที่
แตกต่างจากโฆษณาชุดชั้นใน
ยีห่ อ้ อื่น
4. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม
5. Sufficiently Promoted : ผูบ้ ริ โภค
เป็ นผูส้ ่งต่อคลิปวิดีโอ จึงถือเป็ น
การโปรโมทคลิปวิดีโอ
6. Effective Executed : คุณภาพ
ของการถ่ายทํามีประสิ ทธิภาพ มี
การแต่งเพลงขึ้นใหม่ เพื่อใช้
ประกอบคลิปวิดีโอ

จุดด้ อย
4. Unique : ไม่มีพรี เซนเตอร์
หรื อการดําเนินเรื่ องที่ดูรู้วา่
เป็ นของตราสิ นค้าใด

1. Useful : การนําเสนอไม่ให้
ประโยชน์หรื อแง่คิด
2. Un - Advertising : เป็ น
โฆษณาที่เน้นขายสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์มากเกินไป
3. Controversial : ถึงแม้การ
นําเสนอจะดูเซ็กซี่ แต่ดว้ ย
ตอนจบทําให้คนดูประหลาด
ใจ จึงไม่เกิดเป็ นประเด็น
ถกเถียง
4. Unique : การนําเสนอดูไม่
ออกว่าเป็ นโฆษณาของตรา
สิ นค้าใดและไม่มีพรี เซนเตอร์
หลักในการนําเสนอ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวีดีโอ
BKK 1st Time

จุดเด่ น

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
น่าสนใจ
2. Emotional : นําเสนออารมณ์ตลก
ขบขัน
3. Unseen : นําเสนอในลักษณะที่
แตกต่าง โดยการนําฝรั่งมาเล่า
เรื่ องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
4. Convenient : อัพโหลดคลิปวิดีโอ
ผ่านเว็บไซต์ YouTube ทําให้
แบ่งปันได้ง่ายและไม่จาํ กัดการ
เข้าชม
5. Un-Advertising : การนําเสนอใน
รู ปแบบการสัมภาษณ์และไม่ได้
แฝงผลิตภัณฑ์ ทําให้ดูไม่เหมือน
โฆษณาขายสิ นค้า
6. Unique : ลุงฝรั่งเนวสันได้
กลายเป็ นพรี เซนเตอร์หลักของ
คลิปวิดีโอนี้
7. Effective Executed : มีสคริ ปที่
ใช้ในการสัมภาษณ์และการตัด
ต่อที่ทาํ ให้เนื้อเรื่ องน่าติดตาม
Burger King : ครู ฟิวส์ขาดปาบี บี 1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
แหลกคาห้อง
น่าสนใจ
2. Emotional : นําเสนออารมณ์ที่
รุ นแรง
3. Controversial : มีประเด็นของ
อาจารย์และนักศึกษาที่ทาํ
พฤติกรรม กิริยาไม่ดีทาํ ให้เกิด
ประเด็นถกเถียงของคนในสังคม
4. Convenient : อัพโหลดคลิปวิดีโอ
ผ่านเว็บไซต์ YouTube ทําให้

จุดด้ อย
1. Useful : ไม่ได้ให้ประโยชน์
หรื อแง่คิดหลังชม
2. Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
ความขัดแย้งของคนในสังคม
3. Sufficiently Promoted : ไม่ได้
ลงโฆษณาบน YouTube หรื อ
สื่ อโทรทัศน์

1. Useful : การนําเสนอไม่ให้
ประโยชน์หรื อแง่คิด
2. Unseen : การนําเสนอที่มี
ความรุ นแรง เป็ นประเภทที่มี
มากในไวรัลคลิปวิดีโอ
3. Unique : ไม่ได้สื่อถึงตรา
สิ นค้า หรื อความเป็ น
เอกลักษณ์ของตราสิ นค้า
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวีดีโอ

Bar B Q Plaza : ปี ใหม่ในมุมที่
คุณอาจนึกไม่ถึง

KFC : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหู
หนวก 1 วัน

จุดเด่ น
แบ่งปันได้ง่ายและไม่จาํ กัดการ
เข้าชม
5. Un-Advertising : เป็ นการจัดฉาก
ให้ดูสมจริ ง
6. Effectively Executed : คิดคอน
เซ็ปก่อนถ่ายทําและทําได้สมจริ ง
7. Sufficiently Promoted :
ผูบ้ ริ โภคแบ่งปั นต่อๆ กัน จน
เกิดเป็ นกระแสให้สถานี
โทรทัศน์นาํ ไปเผยแพร่
1. Emotional : นําเสนออารมณ์ซ้ ึง
ประทับใจ
2. Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับการ
เสี ยสละของคนในอาชีพต่างๆ
เพื่อส่วนรวม
3. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม
4. Effectively Executed : การ
นําเสนอมีหลายฉากและ
นักแสดงหลายคน ถือว่าเป็ นการ
ถ่ายทําที่มีประสิ ทธิภาพ

จุดด้ อย

1. Attractive :ระยะเวลาในการ
รับชมนานเกินไป
2. Un - Advertising : เน้นขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อตราสิ นค้า
เกินไป
3. Unseen : การนําเสนอไม่มี
ลักษณะที่แตกต่างจากคลิป
วิดีโออื่น
4. Sufficiently Promoted : ไม่ได้
ทําการโปรโมทคลิปวิดีโอ
อย่างเพียงพอ
5. Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
การขัดแย้งของคนในสังคม
6. Unique : ไม่สามารถทําให้
ผูช้ มรับรู ้ได้วา่ คลิปวิดีโอนี้
เกี่ยวกับตราสิ นค้าใด
1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
1. Sufficiently Promoted : ไม่ได้
น่าสนใจ
รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ
Useful : ให้ประโยชน์แก่ผพู ้ ิการ 2. Emotional : ไม่สร้างอารมณ์
ได้มีอาชีพ
ให้ผชู ้ มรู ้สึกร่ วมตามได้
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวิดีโอ

จุดเด่ น
3. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม

Giffarine : Diet Series

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
น่าสนใจ
2. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม

จุดด้ อย
3. Unseen : การเล่าเรื่ องยังไม่มีจุด
ที่แตกต่างจากคลิปวิดีโออื่นๆ
และไม่มีจุดน่าสนใจ
4. Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
การขัดแย้งของคนในสังคม
5. Un - Advertising : ระหว่าง
การดําเนินเรื่ องจะแฝงเกี่ยวกับ
ตราสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
6. Unique: ไม่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ในการนําเสนอที่ทาํ
ให้รู้สึกต่างจากคลิปวิดีโออื่น
7. Effectively Executed : การ
ดําเนินเรื่ องยืดเยื้อ ไม่กระชับ
ไม่น่าสนใจ
1. Emotional : การนําเสนอไม่
สร้างให้ผชู ้ มเกิดอารมณ์ร่วม
2. Useful : ไม่ให้ประโยชน์หรื อ
แง่คิดหลังดูจบ
3. Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
การขัดแย้งของคนในสังคม
4. Sufficiently Promoted :
ไม่ได้ทาํ การโปรโมทคลิป
วิดีโออย่างเพียงพอ
5. Unseen : เนื้อหาการเล่าเรื่ อง
ไม่มีจุดน่าสนใจหรื อแตกต่าง
6. Un - Advertising : เป็ น
โฆษณาขายสิ นค้ามากเกินไป
7. Unique : ไม่มีเอกลักษณ์ที่ทาํ
ให้ผชู ้ มจําได้วา่ เป็ นของผูใ้ ด
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
คลิปวิดีโอ

1 นาที = 67 ล้านความคิด

จุดเด่ น

1. Emotional : นําเสนออารมณ์ให้
คนเกิดความรักชาติ รักประเทศ
2. Useful : ให้แง่คิดเกี่ยวกับ
สังคมไทยและประเทศชาติ
3. Un-Advertising : เป็ นการ
สัมภาษณ์กลุ่มวัยรุ่ นและถาม
ความคิดเห็น
4. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม

จุดด้ อย

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Oriental Princess : ชื่อผูห้ ญิงมี
อะไรซ่อนอยู่

1. Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องได้
น่าสนใจ
2. Unseen : การนําเสนอโดยใช้
เพลงเล่าเรื่ อง
3. Un-Advertising : เหมือนเป็ น
MV ประกอบเพลงเกี่ยวกับ Go
Green
4. Convenient : อัพโหลดคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ YouTube ทํา
ให้แบ่งปั นได้ง่ายและไม่จาํ กัด
การเข้าชม

1.

2.

3.

5.

8. Effectively Executed :
การเล่าเรื่ องไม่ได้บอกว่ามี
ตอนต่อไปให้รับชม
Attractive : ตั้งชื่อเรื่ องไม่
น่าสนใจ
Sufficiently Promoted : ไม่ได้
รับการโปรโมทอย่างเพียงพอ
Unseen : การนําเสนอไม่มี
ลักษณะที่แตกต่างจากคลิป
วิดีโออื่น
Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
การขัดแย้งของคนในสังคม
Unique : ไม่มีเอกลักษณ์ที่ทาํ
ให้คนดูรู้วา่ สื่ อถึงตราสิ นค้าใด
Effectively Executed : การ
ลําดับเรื่ อง การตัดต่อไม่มี
ประสิ ทธิภาพ
Sufficiently Promoted : ไม่ได้
ทําการโฆษณาโปรโมทคลิป
วิดีโอ
Emotional : การการนําเสนอ
ไม่ชวนเกิดอารมณ์ร่วมหรื อ
ความรู ้สึกต่างๆ
Controversial : เนื้อหาการ
นําเสนอไม่มีประเด็นให้เกิด
การขัดแย้งของคนในสังคม
Unique : ไม่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ที่ดูแล้วรู ้วา่ เกี่ยวกับ
ตราสิ นค้าใด
Useful : ไม่ให้แง่คิดหรื อ
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คลิปวิดีโอ

จุดเด่ น

จุดด้ อย
ประโยชน์หลังดูจบ
6. Effectively Executed : เพลงที่
ใช้ในการเล่าเรื่ องฟังยาก

5.1.2 การสั มภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
การสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ แบ่งปั นคลิ ปวิดีโอ คือ (1)
อยากให้ผูอ้ ื่นได้ดูและชอบในสิ่ งที่แบ่งปั นออกไป (2) อยากให้ผูอ้ ื่นมีความสุ ข ความสนุ กและ
หัวเราะไปกับ คลิ ป วิดีโอที่ แบ่ง ปั น (3) อยากให้ผูอ้ ื่ น ได้ฉุ ก คิ ดในแง่ มุ มต่ า งๆ จากคลิ ป วิดีโอที่
แบ่งปั น (4) อยากให้ผอู้ ื่นได้เห็น เพราะเชื่ อว่าบางคลิปวิดีโอที่ดีๆ ยังมีหลายคนไม่ได้รับชม (5)
อยากให้ผอู้ ื่นได้รับรู ้ถึงประโยชน์หรื อข้อมูลต่างๆ ที่แบ่งปั น (6) อยากสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง
เพราะการแบ่งปั น จะทําให้คนอื่นมองได้หลายมุม ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ให้เหตุผล
คล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ แบ่งปั นวิดีโอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
ตนเอง เลื อกให้ผูอ้ ื่นรับ รู้ ตวั ตนเฉพาะในด้านที่ ต้องการให้รู้ และกลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย
แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คือ แบ่งปั นคลิปวิดีโอเพื่อให้แง่คิด ให้คนที่ได้ดูฉุกคิด
ตามที่คลิปวิดีโอนําเสนอ อาจเพื่อสังคม เพื่อครอบครัวหรื อเพื่อตนเอง
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย เลื อกแบ่งปั นข้อมูลจากเพื่อน เพราะกลุ่มคนรุ่ นเดี ยวกันมี
ลักษณะนิ สัย ความชอบคล้ายๆ กัน จึ งเลือกแบ่งปั นข้อมูลต่อจากเพื่อนน่ าจะมีความใกล้เคียงกับ
ชอบของตนเองมากกว่าหาจากแหล่ งข้อมูลอื่ นและการแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอต่อจากเพื่อน เป็ นการ
บอกแหล่งที่มาว่าดูคลิปวิดีโอนี้ จากใคร ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ เลื อกแบ่งปั นข้อมูล
จาก Facebook Fanpage และเพื่อน เพราะข้อมูลจาก Facebook Fanpage ที่กดติดตาม เป็ นข้อมูลที่
ตนเองสนใจ ดังนั้นเมื่อ Fanpage แบ่งปั นอะไร ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีการ
แบ่งปั นต่อที่สูง
ประเภทคลิ ปวิดีโอที่กลุ่ มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ อยากแบ่งปั นเป็ นพิเศษมี ความ
หลากหลายแตกต่างกันไป คือ คลิปวิดีโอประเภทซึ้ งกินใจที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
ประเภทตลก เพราะทําให้หัวเราะ คลายเครี ยด ประเภทให้แง่คิด ให้ผอู ้ ื่นฉุ กคิด ประเภทที่ดูแล้ว
น่ารัก เช่น คลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารัก คลิปประเภทท่องเที่ยว สร้างความประทับใจดูแล้วรู้สึกดี
และคลิปที่ไม่อยากแบ่งปั นคือ ประเภทรุ นแรง ต่อยตี หรื อตกใจกลัว เพราะเป็ นคลิปที่ไม่เหมาะสม
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ดูแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น อีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน ส่ วนคลิปวิดีโอที่
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย อยากแบ่งปั นเป็ นพิเศษ คือ คลิปประเภทให้กาํ ลังใจ ให้แง่คิดในเชิ ง
บวก เพราะให้ พ ลัง ในการดํา เนิ น ชี วิ ต มี ก ํา ลัง มี แ รงใจ และคลิ ป วิ ดี โ อที่ ไ ม่ อ ยากแบ่ ง ปั น คื อ
ประเภทตีกนั หรื อสร้ างความรุ นแรง เพราะดู แล้วหดหู่ ใจ ดู แล้วน่ าสมเพชกับสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ งไม่
แตกต่างจากลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
แรงจูงใจที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ แบ่งปั นคลิปวิดีโอ คือ เนื้ อเรื่ องและการ
นําเสนอของคลิปวิดีโอ เพราะคลิปวิดีโอที่เนื้ อเรื่ องดี ย่อมน่าสนใจ น่าติดตาม ยิ่งเนื้ อเรื่ องที่มีจุดให้
ลุน้ หรื อตื่นเต้น ทําให้คนดูไม่น่าเบื่อ และทําให้อยากแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่น อีกทั้งเนื้ อเรื่ องต้องสั้น กระชับ
ไม่ยืดเยื้อและไม่ยาวจนเกินไป นอกจากเนื้ อเรื่ องแล้ว สิ่ งที่กลุ่มตัวอย่างสนใจคือ คุ ณภาพของการ
ถ่ายทําและรู ปภาพตัวอย่างของคลิปวิดีโอ
เวลาไม่มีผลต่อการรับชมและแบ่งปั นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ถ้าเนื้ อหาและ
การนําเสนอของคลิปวิดีโอมีความน่าสนใจ และเป็ นประเภทคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างชอบเป็ นการ
ส่ วนตัว ถึงคลิปวิดีโอจะมีระยะเวลาเกิน 5 นาทีก็รับชม แต่ถา้ เกิน 2-3 นาที กลุ่มตัวอย่างบางคน
รู ้สึกว่ามันนานเกินไปที่จะแบ่งปั นให้คนอื่นดู ถึงแม้เนื้ อหาจะน่าสนใจมากก็ตาม เพราะคิดว่าความ
ยาวของคลิปวิดีโอจะรบกวนผูอ้ ื่นและด้วยความยาวที่ยาวนานจะทําให้ผอู้ ื่นไม่กดมาดูคลิปวิดีโอนี้
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์รู้สึกว่าตนเองโดนหลอกหลังชมคลิปวิดีโอที่เฉลยตอนท้าย
ว่าจงใจขายสิ นค้า เพราะรู ้ สึกว่าเล่นกับความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภคและไม่สนใจในตราสิ นค้านั้นอีก
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย รู ้วา่ คลิปวิดีโอสมัยนี้จดั ทําขึ้นเพื่อขายสิ นค้า อยูท่ ี่วา่ ทําออกมาใน
แง่บวกหรื อแง่ลบ ถ้าทําออกมาขายสิ นค้าแล้วภาพรวมของหนังโฆษณาเป็ นแง่ บวกก็รู้สึกดี และ
อยากแบ่งปั น แต่ถา้ ทําออกในแง่ลบจะไม่ชอบในตราสิ นค้านั้น และถ้าไม่จาํ เป็ นจะไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์
ของตราสิ นค้านั้น
ตารางที่ 5.2 สรุ ปการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
คาถาม

Generation X

Generation Y

คลิปวิดีโอ10 เรื่ องที่ชอบมาก
ที่สุดและอยากแบ่งปั น เพราะ
เหตุใด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอ
ไทยประกันชีวติ : Unsung Hero และ 1
นาที = 67 ล้านความคิด เพราะเนื้อหา
เกี่ยวกับสังคมไทย อยากแบ่งปันให้
คนในสังคมได้รับรู ้ และช่วยกันทําให้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบคลิป
วีดีโอ ไทยประกันชีวติ : Unsung
Hero เพราะการนําเสนอที่สื่อถึงการ
ช่วยเหลือคนในสังคม และอยาก
แบ่งปันให้คนในสังคมได้ดู
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
คาถาม

Generation X

Generation Y

คลิปวิดีโอ 10 เรื่ อง ที่ไม่ชอบ
เพราะเหตุใด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบคลิป
วิดีโอ Burger King เพราะการนําเสนอ
ที่รุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของอาจารย์และนักศึกษา

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบคลิป
วิดีโอ Oriental Princess เพราะ
เนื้อหาและการนําเสนอไม่น่าสนใจ
ทําให้ดูไม่รู้เรื่ อง

คลิปวิดีโอทั้ง 10 เรื่ องเคย
แบ่งปันและเคยดูคลิปวิดีโอ
เรื่ องใดบ้าง

เคยดูคลิปวิดีโอของ ไทยประกันชีวติ ,
ดีแทค, Burger King, Bangkok 1st
Time, วาโก้
เคยแบ่งปันคลิปวิดีโอของ ไทยประกัน
ชีวติ , Bangkok 1st Time, Burger King

เคยดูคลิปวิดีโอของ ไทยประกัน
ชีวติ , วาโก้, Burger King, Bangkok
1st Time, Dtac, 1 นาที = 67 ล้าน
ความคิด
เคยแบ่งปันคลิปวิดีโอของ ไทย
ประกันชีวติ , Bangkok 1st Time,
Burger King, วาโก้
เหตุผลแบ่งปั น
1. สร้างภาพลักษณ์ของตนเอง การ
1. อยากให้คนอื่นได้สนุก ได้
แบ่งปันอะไรออกไป จะทําให้คนอื่น หัวเราะ ได้ดูและชอบไปกับคลิปที่
มองในลักษณะหรื อประเภทที่แบ่งปั น แบ่งปัน
2. ชอบเป็ นการส่วนตัวและรู ้สึกว่าคลิป 2. อยากให้คนอื่นได้ฉุกคิด ได้
วีดีโอนั้นมีความน่าสนใจ3. อยากให้คน ประโยชน์จากคลิปที่แบ่งปั น
อื่นได้เห็นและมีความสุขไปกับสิ่งที่
แบ่งปันและยังเป็ นประโยชน์แก่คนอื่น
เลือกแบ่งปันคลิปวิดีโอจาก
แบ่งปันคลิปวีดีโอต่อจาก Facebook
แบ่งปันคลิปวีดีโอต่อจากเพื่อน
แหล่งข้อมูลใดและเพราะเหตุ Fanpage เพราะFanpage จะโพสถ์คลิป เพราะเพื่อนมีความ ชอบในสิ่ งที่
ใด
วิดีโอที่ตวั เรานั้นมีความสนใจ
สนใจคล้ายๆ กัน
ประเภทคลิปวิดีโอที่อยาก
ประเภทให้แง่คิด เพราะอยากให้คนอื่น ประเภทให้กาํ ลังใจ ให้แง่คิดในเชิง
แบ่งปันเป็ นพิเศษ และเพราะ ได้ฉุกคิดถึงสิ่ งต่างๆ ไม่เพื่อตนเองก็คน บวก เพราะคนอื่นจะได้มีพลังใน
เหตุใด
รอบข้าง
การดําเนินชีวติ มีกาํ ลังใจ
คลิปวิดีโอประเภทใดที่ไม่ชอบ ประเภทรุ นแรง ต่อยตีหรื อทําให้ตกใจ ประเภทตีกนั หรื อใช้ความรุ นแรง
และไม่แบ่งปั น เพราะเหตุใด กลัว เพราะเป็ นคลิปที่ไม่เหมาะสม ดู เพราะดูแล้วหดหู่ใจ น่าสมเพช
แล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
อะไรคือสิ่ งที่น่าสนใจในคลิป การเล่าเรื่ อง คือ เนื้อเรื่ องต้องสั้น
เนื้อเรื่ องและการดําเนินเรื่ อง เพราะ
วิดีโอ เพราะเหตุใด
กระชับ ไม่ยดื เยือ่ ไม่ยาวจนเกินไปและ คลิปวิดีโอที่มีเนื้อเรื่ องดี ย่อมมี
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)
คาถาม

Generation X
ต้องเข้าใจง่าย

เวลามีผลต่อการรับชมหรื อไม่

รู ้สึกอย่างไรถ้าดูคลิปวิดีโอที่
เฉลยที่หลังว่าทําออกมาเพื่อ
โฆษณา

Generation Y
ความน่าสนใจ และการดําเนินเรื่ อง
ที่ทาํ ให้อารมณ์ผชู ้ มขึ้นลง จะมี
ความน่าความตื่นเต้น
ไม่มีผลต่อการรับชม ถ้าคลิปวิดีโอ
นั้นเป็ นประเภทที่สนใจ

ไม่มีผลต่อการรับชม ถ้าดูคลิปนั้นแล้ว
ชอบ หรื อคลิปวิดีโอมีการนําเสนอที่
น่าสนใจ
รู ้สึกเฉยๆ ถ้าคลิปวิดีโอนั้นทําออกมา ไม่รู้สึกอะไร เพราะเข้าใจอยูแ่ ล้วว่า
ในเชิงบวก แต่ถา้ ทําออกมาในเชิงลบจะ คลิปวิดีโอที่ทาํ ขึ้นมาทุกวันนี้ เพือ่
ไม่สนใจและไม่แบ่งปั น
การโฆษณาขายสิ นค้า

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นการอภิปรายดังต่อไปนี้
5.2.1 รู ปแบบการนาเสนอคลิปวิดีโอไวรัลมาร์ เก็ตติง้ ทีป่ ระสบความสาเร็จและล้ มเหลว
จากผลการวิจยั คลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น ส่ วนใหญ่เป็ นประเภท
คลิปวิดีโอเกี่ ยวกับอารมณ์ และความรู ้ สึก การดึงอารมณ์ ของผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่ วมในคลิ ปวิดีโอ
หรื อให้ประโยชน์ให้แง่คิด รวมไปถึ งการนําเสนอโดยใช้ไอเดี ยที่แปลกใหม่ทาํ ให้ผูช้ มมีอารมณ์
ร่ วมกับคลิ ปวิดีโอมีความสนใจที่จะดูต่อจนจบและแบ่งปั นในท้ายที่สุด ส่ วนคลิ ปวิดีโอที่ลม้ เหลว
เป็ นประเภทคลิ ปวิดีโอที่ มีความยาวเกิ นไปและเนื้ อเรื่ องไม่น่าสนใจ การดํา เนิ นเรื่ องไม่มีจุดให้
ตื่นเต้นหรื อน่าติดตาม อีกทั้งไม่มีเนื้ อหาสาระที่แบ่งปั นแล้ว ผูอ้ ื่นจะได้รับประโยชน์ หรื อไม่ได้รับ
การโปรโมทที่เพียงพอ ทําให้เป็ นคลิปวิดีโอที่กลุ่มตัวอย่างไม่สนใจและไม่แบ่งปั น สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งองค์ประกอบที่ทาํ ให้คลิปวิดีโอเกิดเป็ นไวรัลมาร์ เก็ตติ้งควรมีอย่างน้อย 5 ใน
10 ข้อ จากหลักเกณฑ์ไวรัลมาร์ เก็ตติ้งที่ผวู ้ จิ ยั สรุ ปจากนักวิชาการ
5.2.1.1 หลักเกณฑ์ ทที่ าให้ คลิปวิดีโอประสบความสาเร็จ
คลิปวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จทั้ง 5 เรื่ อง ใช้เทคนิคโดยใช้ Emotional คือสร้าง
คลิ ป วิดีโ อที่ มี เรื่ องราวสอดคล้องกับ ความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค เช่ น คลิ ป วิ ดีโอของดี แ ทคที่
นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อลูก ทําให้ผชู้ มรู้สึกประทับใจ หรื อคลิปวิดีโอของวา
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โก้ที่ นํา เสนอโดยใช้ ค วามเซ็ ก ซี่ เ ป็ นจุ ด ให้ ผู ้ช มสนใจและปิ ดท้า ยด้ว ยความตลก ซึ่ งเทคนิ ค
Emotional เป็ นการกระตุน้ ความรู ้สึกของผูช้ ม ให้มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่ งที่ตราสิ นค้าต้องการสื่ อสาร
และเมื่อผูช้ มเข้าถึงอารมณ์ จะทําให้ผชู ้ มเกิดการแบ่งปั น ส่ งต่อให้แก่ผอู ้ ื่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Botha and Reyneke (2013) พบว่าผูช้ มใช้อารมณ์เป็ นตัวตัดสิ นในการแบ่งปั น ถ้าผูช้ มมีอารมณ์
เชื่ อมโยงกับเนื้ อหาของวิดีโอ โอกาสแบ่งปั นวิดีโอจะสู ง แต่ ถ้าไม่มีอารมณ์ ร่วมหรื อความรู ้ สึ ก
เชื่อมโยงกับวิดีโอ โอกาสแบ่งปั นจะตํ่า นอกจากการนําเสนอในด้านอารมณ์แล้ว ยังมีเทคนิคในด้าน
การนําเสนอที่แตกต่าง (Unseen) คือ คิดเนื้ อเรื่ องให้นอกกรอบแตกต่างจากคลิ ปวิดีโออื่นๆ เช่ น
คลิปวิดีโอของ BKK 1st Time ที่ใช้ฝรั่งพูดถึงเรื่ องราวต่างๆ ของเมืองไทย ในเรื่ องที่คนไทยคิดว่า
เป็ นเรื่ องปกติ แต่ฝรั่งนําเสนอในอีกมุมมอง และเป็ นคลิ ปวิดีโอที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ เฉพาะสื่ อ
ออนไลน์เท่านั้น ทําให้คลิ ปวิดีโอมีเนื้ อหาที่แตกต่างจากคลิ ปวิดีโออื่น เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ เนื้ อหาที่มีความขัดแย้ง (Controversial) หรื อเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคม ยังเป็ นที่
สนใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค เช่น คลิปวิดีโอของ Burger King เป็ นที่พูดถึง ในแง่ของพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เกิดเป็ นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จนสื่ อหลายช่องนําไปออกอากาศ ทําให้เป็ นกระแส Talk
of the Town ประสบความสําเร็ จในมุมของไวรัลมาร์ เก็ตติ้งและการแบ่งปั นส่ งต่อ ซึ่ งตราสิ นค้า
ต้องการนําเสนอในมุมมองที่เผ็ดร้อนเพื่อสอดคล้องกับแคมเปญ Burger King Angry WHOPPER
ซึ่ งถือว่าสร้างกระแสให้ผคู ้ นสนใจและจดจําตราสิ นค้า Burger King ได้ ไม่นบั ว่าจดจําในแง่บวก
หรื อแง่ลบ (นิวฒั น์ ชาตะวิทยากูล, 2553) การนําเสนอคลิปวิดีโอในรู ปแบบให้แง่คิด ให้ประโยชน์
เป็ นอีกหนึ่งข้อที่คลิปวิดีโอควรมี เพราะผูบ้ ริ โภคเลือกแบ่งปั นเพื่อให้ประโยชน์แก่ผทู้ ี่มารับชม เช่น
คลิปวิดีโอของไทยประกันชี วิต เนื้ อหาของคลิ ปวิดีโอให้แง่คิด สะท้อนสังคมในปั จจุบนั อีกทั้งยัง
สร้ า งความประทับ ใจหลัง ดู จบ ทํา ให้เป็ นอี ก หนึ่ งคลิ ปวิ ดีโ อที่ ประสบความสําเร็ จ ในด้านการ
แบ่งปั น ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มาริ สา ธี รตยาคีนันท์ (2555) ที่ พบว่า เนื้ อหาที่บอก
ประโยชน์การใช้งาน มักเป็ นไปในด้านบวกสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมและไม่ยดั เยียดขาย
สิ นค้าจนเกินไป และนอกจากเทคนิคในการนําเสนอเล่าเรื่ องในรู ปแบบต่างๆ คลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่ อง
ที่ประสบความสําเร็ จยังมี ชื่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจและความยาวของแต่ละคลิปนั้นไม่นานเกินไปใช้
เวลาประมาณ 1-2 นาทีต่อการรับชมแต่ละคลิ ปวิดีโอ อีกทั้งการโปรโมทที่เพียงพอ มีการส่ งต่อ
อย่างแพร่ หลาย ทําให้คลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่ องประสบความสําเร็ จและมียอดชมเกิน สองล้าน อีกทั้งมี
คนพูดถึง ส่ งต่อกันในวงกว้าง
5.2.1.2 ข้ อควรระวังทีท่ าให้ คลิปวิดีโอล้มเหลว
คลิปวิดีโอที่ลม้ เหลวในการแบ่งปั น 5 เรื่ องนั้น ส่ วนใหญ่ขาดการนําเสนอในเรื่ อง
Emotional การนําผูช้ มเข้ามามีอารมณ์ร่วม เช่น คลิปวิดีโอของกิฟฟารี นและ Oriental Princess เนื้ อ
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เรื่ องไม่นาํ เสนอให้ผชู ้ มมีอารมณ์ร่วมและยังขาดแง่คิดหรื อประโยชน์ที่ผชู ้ มสามารถนํามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งวิดีโอเป็ นการโฆษณาขายของมากเกินไป ซึ่ ง O’Neil (2010) ได้กล่าวไว้ว่า
ข้อผิ ดพลาดข้อใหญ่ ข องการทํา ไวรั ล วิดี โอให้ออกมาในรู ป แบบโฆษณามากจนเกิ นไป ทําให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกไม่อยากแบ่งปั น เพราะคนส่ วนใหญ่ชอบแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอที่มีความตลก น่ าตกใจ
หรื อประหลาดใจมากกว่าการแบ่งปั นคลิปวิดีโอที่เน้นโฆษณาขายสิ นค้า ซึ่ งเป็ นการยัดเยียดสิ นค้า
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคมากเกิ นไป การทําโฆษณาควรเน้นไปที่ การสร้ างสรรค์เรื่ องเล่า (Story telling) ที่
เบี่ ย งเบนความสนใจของผูบ้ ริ โภคไปที่ ค วามรู ้ สึ กตื่ นเต้น โศกเศร้ า หรื อความรู ้ สึ กต่ า งๆ ทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคลืมนึกถึงสิ นค้าผลิตภัณฑ์ที่นาํ เสนอ คลิปวิดีโอทั้ง 5 เรื่ องที่ไม่ประสบความสําเร็ จขาดการ
โปรโมทที่เพียงพอ ถึ ง แม้เนื้ อหาการนําเสนอในคลิ ปวิดีโอจะดี แต่ไม่ได้รับการโปรโมท คลิ ป
วิดีโอนั้นก็ถือว่าออกสู่ สายตาผูบ้ ริ โภคน้อย และทําให้ไม่เป็ นที่พูดถึงหรื อบอกต่อ ไม่เกิ ดเป็ นไวรัล
มาร์ เก็ตติง้ ถือว่าไม่ประสบความสําเร็ จ เช่น คลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด นําเสนอเนื้ อเรื่ อง
ที่ดี เกี่ ยวกับประเทศชาติ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างชอบเนื้ อหาการนําเสนอของคลิปวิดีโอนี้ แต่คลิปวิดีโอนี้
กลับมียอดชมที่นอ้ ย และคนส่ วนใหญ่ไม่เคยรับชมคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่า ขาดการโปรโมท ถ้า
คลิปวิดีโอนี้ ได้รับการโปรโมท น่าจะประสบความสําเร็ จในด้านแบ่งปั นและมีคนพูดถึงหรื อส่ งต่อ
นอกจากนี้ คลิ ปวิดีโอทั้ง 5 เรื่ องที่ไม่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น ยังขาดในเรื่ องความ
แตกต่างของคลิ ปวิดีโอหรื อความโดดเด่ น ถึ งแม้คลิ ปวิดีโอของบาร์ บีคิวพลาซ่ าและ 1 นาที 67
ความคิด จะมีเนื้ อหาที่ซาบซึ้ ง ทําให้ผชู ้ มประทับใจคล้ายๆ กับเรื่ องของไทยประกันชี วิต แต่ดว้ ย
ลักษณะเนื้ อหาไม่ได้แตกต่างหรื อมีจุดที่น่าสนใจ อีกทั้งคนดูไม่รู้สึกร่ วมไปกับเรื่ องราวที่นาํ เสนอ
เมื่ อ คนดู ไ ม่ มี อ ารมณ์ ร่ ว ม โอกาสแบ่ ง ปั น ยิ่ ง ตํ่า นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ท ํา ให้ ค ลิ ป วิ ดี โ อไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จมาจากระยะเวลาของการรับชมวิดีโอ ถ้านานเกินไปผูบ้ ริ โภคหลายคนไม่มีเวลาพอที่จะ
ดูคลิปวิดีโอนั้นๆ ถึ งแม้ว่าเนื้ อเรื่ องของคลิ ปวิดีโอจะดี แต่ระยะเวลาการชมเป็ นส่ วนสําคัญ เพราะ
ผูบ้ ริ โภคจะเลือกไม่แบ่งปั น เช่น คลิปวิดีโอของ KFC ที่นาํ เสนอในด้านการให้โอกาสคนพิการทาง
หู มีงานทําซึ่ งคลิปวิดีโอนี้ กลุ่มตัวอย่างหลายคนชอบในการนําเสนอ แต่เลื อกไม่แบ่งปั นเพราะ
ระยะเวลาที่ยาวของคลิปวิดีโอ และการดําเนิ นเรื่ องที่ไม่มีจุดน่าสนใจ ทําให้เป็ นอีกหนึ่งข้อที่ทาํ ให้
คลิปวิดีโอนั้นไม่ประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั นและไม่เกิดเป็ นไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง
ดังนั้นสิ่ งที่ทาํ ให้คลิปวิดีโอประสบความสําเร็ จในด้านการแบ่งปั น คือ เนื้ อหาการ
นําเสนอ ที่สื่ออารมณ์ต่างๆ ส่ งผลให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกในด้านบวกและความคิดสร้างสรรค์ในการ
นําเสนอที่มีความต่างแตกหรื อเนื้ อหาที่มีความขัดแย้งเป็ นประเด็นถกเกี ยงกันในสังคม รวมไปถึ ง
การให้แง่คิดหรื อให้ประโยชน์ และการโปรโมทให้คลิปวิดีโอเป็ นที่รู้จกั เพราะหลังจากทําการโป
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รโมทแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นผูส้ ่ งต่อและกระจายคลิปวิดีโอไปในวงกว้าง ทําให้เกิดเป็ นไวรัลมาร์ เก็ต
ติ้ง
5.2.2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจแบ่ งปันคลิปวิดีโอ
จากผลการวิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชั่น ปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจแบ่ งปั นคลิ ปวิดีโอมี อยู่ 3 ปั จจัย หลัก คื อ ลัก ษณะเนื้ อหาและวิธีการนําเสนอ ปั จจัย
รองลงมา คือ ความชอบหรื อความประทับใจหลังชมคลิปวิดีโอ ปัจจัยสุ ดท้ายคือ ความเหมาะสมใน
การแบ่งปั น
สิ่ งที่ กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญในการแบ่งปั นมากที่ สุดเป็ นลักษณะเนื้ อหาและวิธีการ
นํา เสนอ คื อ เนื้ อเรื่ องที่ สื่ อสารให้ผูช้ มเข้า ถึ ง อารมณ์ และเข้า ใจสารที่ ตราสิ นค้า ต้องการสื่ อสาร
ออกไป รวมไปถึงความชอบหรื อความประทับใจส่ วนตัวของแต่ละบุคคล จะเห็นได้วา่ แต่ละคลิป
วิดีโ อมี ค นชอบและไม่ ช อบแตกต่ า งกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฎี ค วามแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
(Defleur, 1989) อธิ บายไว้ว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่ น บุคลิ กภาพ ทัศนคติ
สติ ปั ญ ญา และความสนใจ เป็ นต้น ซึ่ งความแตกต่ า งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับ สภาพแวดล้อ ม สั ง คมและ
วัฒนธรรม ทําให้มีพฤติกรรมการสื่ อสารหรื อการเลื อกเปิ ดรับสารที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการ
เปิ ดรับสารที่แตกต่างกัน มีผลทําให้การตัดสิ นใจแบ่งปั นแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วิน รัตนาธี ราธร (2553)ที่พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ งต่อหรื อไม่ส่งต่อ
Viral Video มี 2 ปั จจัย คือ ความประทับใจหลังจากดูออนไลน์วิดีโออันเนื่ องมากจากเนื้ อหาและ
วิธี ก ารนํา เสนอ ปั จจัย รองลงมา คื อ ความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ แชร์ ล งไปในเครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ ปั จจัยรองลงมา คือ ความชอบหรื อความประทับใจหลังชมคลิ ปวิ ดีโอ ปั จจัยนี้ เป็ นอี ก
ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น เพราะหลัง จากดู ค ลิ ป วิ ดี โ อจบ ผูช้ มเกิ ด ความชอบหรื อ ความ
ประทับใจ ทําให้เกิดการแบ่งปั นต่อสู ง แต่มีกลุ่มตัวอย่างหลายคนที่ชอบหรื อประทับใจเรื่ องราวใน
คลิปวิดีโอ แต่กลับไม่แบ่งปั นเพราะไม่ใช่ประเภทของคลิปวิดีโอที่ตนเองชอบหรื อสนใจ แค่ดูคลิป
วิดีโ อแล้ว รู ้ สึ ก ชอบ ประทับ ใจ แต่ ไ ม่ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ อ ยากแบ่ งปั น ปั จจัย สุ ดท้าย คื อ ความ
เหมาะสมในการแบ่งปั น เพราะผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ดูความเหมาะสมก่อนที่จะแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอ
เนื่องจากบางคนห่วงภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง ถ้าการแบ่งปั นคลิปวิดีโอที่มีลกั ษณะเซ็กซี่ อาจทําให้
คนอื่ นมองว่า เป็ นคนชอบคลิปวิดีโอประเภทนี้ และการแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอเกี่ ยวกับเรื่ องศาสนา
การเมือง เรื่ องเพศ ต้องดู ความเหมาะสมก่ อนที่ จะแบ่งปั น เพราะความเห็ นของคนในเครื อข่า ย
อาจจะไม่ตรงกับตัวผูแ้ บ่งปั น และจะเกิดข้อถกเถียงขึ้นได้
ดังนั้นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวีดีโอคือ3 ปั จจัยหลักตามที่กล่าวมาและยังมี
ปั จจัยภายในตัวบุคคล (Hawkins อ้างอิงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล , 2550) คือ
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ทัศ นคติ ซึ่ ง ทัศ นคติ ป ระกอบไปด้ว ย 3 องค์ประกอบ คื อ 1) องค์ประกอบทางด้านความเชื่ อ
ความคิด ซึ่ งแต่ละบุคคลมีทศั นคติในด้านนี้ แตกต่างกัน จึงทําให้การแบ่งปั นคลิปวิดีโอแตกต่างกัน
เพราะกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความเชื่อในศาสนาหรื อการเมือง แต่อีกคนกลับไม่มีความเชื่ อด้านนี้ ทํา
ให้คลิปวิดีโอเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างจะแบ่งปั นหรื อไม่แบ่งปั นต่างกัน 2) องค์ประกอบทางด้าน
ความรู ้สึก กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีความชอบ ความรู ้สึกหลังชมคลิปวิดีโอแตกต่างกัน ซึ่ งถูกกระตุน้
ขึ้นมาจากการรับชมวิดีโอ ทําให้การแบ่งปั นคลิปวิดีโอนั้นแตกต่างกัน 3) องค์ประกอบทางด้าน
แนวโน้มของการกระทํา เป็ นผลมาจากความคิดและความรู้สึก ของบุค คลต่อสิ่ งเร้า เช่ น การชอบ
คลิ ป วิดีโอนี้ แล้วอยากแบ่ ง ปั นให้เพื่ อนหรื อคนในเครื อข่ า ยได้ดู ได้ส นุ ก คื อแนวโน้มจากการ
กระทําในด้านความคิดและความรู้สึก
5.2.3 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย กับการแบ่ งปันคลิปวิดีโอ
จากผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ส่วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอประเภทซึ้ งกิ นใจ
ให้แง่คิดและตลกขบขัน ไม่ชอบคลิปวิดีโอประเภทต่อยตี รุ นแรง หรื อทําให้ตกใจกลัว และเลือกที่
จะแบ่งปั นคลิปวิดีโอต่อจากเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์มีความสนใจในเนื้ อหาของคลิป
วิดีโอ ที่ ตอ้ งสั้นกระชับ ไม่ยืดเยื้อ เพราะฉะนั้นระยะเวลาของคลิ ปวิดีโอมี ผลต่อการรั บชมและ
แบ่งปั น ถ้านานเกิ น 3 นาที เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ไม่อยากที่จะแบ่งปั น เพราะพวกเขาคิดว่านาน
เกินไปที่จะมีใครมารับชมซึ่ งสอดคล้องกับบทความของ ทวี สมบัติกุลธนะ (2545) ที่พูดถึงการ
เปิ ดรับโฆษณาของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์วา่ การทําโฆษณาให้คนกลุ่มนี้ ควรเน้นข้อมูลที่เป็ นจริ ง
เท่านั้น เพราะคนกลุ่มนี้ จะศึ กษาในสิ่ งที่ตนเองสนใจและถ้าพวกเขารู ้ ว่าข้อมูลที่ นาํ เสนอไม่เป็ น
ความจริ งหรื อเกิ นจริ ง เขาจะรู ้ สึกไม่ดีต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การนั้นทันที ดังนั้นโฆษณาที่จะเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ควรเน้นให้ประโยชน์อย่างแท้จริ งและกลุ่มเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ยัง
ชอบความท้าทาย กล้าเสี่ ยง ทั้ง ด้านอาชี พ การงานหรื องานอดิ เรก ซึ่ งบทความนี้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ศรี กญั ญา มงคลศิริ (2548) ได้วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่มี ความแตกต่ างจากเจนเนอเรชั่นอื่ น คื อ รั ก อิ ส ระ รักการเป็ นเจ้าของ
กิ จ การ กล้า แสดงออกและต้อ งการให้ ผู ้อื่ น ยอมรั บ ชอบความจริ ง แต่ เ กลี ย ดขั้น ตอนและ
กฎระเบียบ หลงใหลในเทคโนโลยี ห่วงใยสุ ขภาพ หลงใหลในตนเองและตราสิ นค้า
กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอประเภทให้แง่คิดให้กาํ ลังใจ และ
ตลกขบขัน ไม่ชอบคลิ ปวิดีโอประเภทต่อยตี หรื อสร้ างความรุ นแรง และเลื อกที่ จะแบ่งปั นคลิ ป
วิดีโอต่อจากเพื่อน กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชัน่ วาย สนใจในลักษณะเนื้ อหาและการนําเสนอ ที่ มี
เรื่ องราวให้น่าติดตาม เพราะฉะนั้นเวลาของการรับชมจึงไม่มีผล ถ้าเนื้ อเรื่ องน่ าสนใจ น่าติดตาม
แต่อย่าเกิน 5 นาที เพราะลักษณะนิสัยของคนเจนเนอเรชัน่ วาย ไม่สามารถทนรอนานๆ ได้ สารที่
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สื่ อสารกับเจนเนอเรชัน่ นี้ ตอ้ งสั้นและกระชับ รวมไปถึ งต้องมัน่ ใจว่ามีประโยชน์ต่อเจนเนอเรชัน่
วาย ซึ่ งสอดคล้องกับบทความของ Marketing Oops (2558) กล่าวถึง การผลิตคอนเท้นต์ให้
เหมาะสมกับหนุ่มสาว Gen Y คือ เจนเนอเรชัน่ นี้ ตอ้ งสร้างคอนเท้นต์ที่มีความแตกต่าง เพื่อดึงดูด
ความสนใจ โดยต้องทําการสํารวจ ตีโจทย์ในสิ่ งที่กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายสนใจ และคอนเท้นต์น้ นั
ต้องมีประโยชน์ ช่วยพัฒนาในด้านการใช้ชีวิตของเจนเนอเรชัน่ นี้ อีกทั้งต้องสั้นกระชับ เข้าใจง่าย
ไม่ขายของจนเกินไป เพราะพวกเขาจะรู ้สึกอึดอัด และคอนเท้นต์ที่เจนเนอเรชัน่ วายชอบต้องมีความ
ตลก สร้างอารมณ์ขนั เมื่อดู เพราะคนเจนเนอเรชัน่ นี้ ไม่ชอบอะไรที่เครี ยด และการแบ่งปั นสําหรับ
เจนเนอเรชัน่ วาย สิ่ งที่พวกเขาตัดสิ นใจแบ่งปั นไป ส่ วนใหญ่จะเป็ นเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและ
เพื่อนๆ หรื อแบ่งปั นไปแล้วต้องเท่ห์ ต้องทําให้ตวั เองดูฉลาดหรื อกระตุน้ ความคิด ไม่เช่ นนั้นกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ วายจะไม่แบ่งปั น ซึ่ งกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายชอบรับข่าวสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์และ
นิ ยมการบอกต่อแบบปากต่อปากเกี่ ยวกับแบรนด์ที่ชอบในสื่ อสังคมออนไลน์และนอกจากนี้ กลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ วาย ยังให้ความสําคัญกับการเชื่ อมโยง ติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
และจะไม่เลิกพฤติกรรมพึ่งพาระบบออนไลน์แม้อายุจะมากขึ้น กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย เชื่ อว่าสังคม
ออนไลน์เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิตทําให้ได้เข้าถึ งสังคมใหม่ๆ และได้รับความช่ วยเหลื อ
ความคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ ได้เรี ยนรู ้ สิ่ งที่ น่าสนใจจากประสบการณ์ ชีวิตคนอื่ นในสื่ อสังคม
ออนไลน์ และได้รู้จกั โลกในมุ มมองที่ ก ว้างขึ้ น (ผูจ้ ดั การ 360 สัปดาห์ , 2553) และทวี สมบัติ
กุล ธนะ (2545) ได้ก ล่ า วถึ ง พฤติ กรรมเกี่ ยวกับ เจนเนอเรชั่นวายไว้ว่า เจนเนอเรชั่นวายชอบ
โฆษณาที่ เ น้นความสนุ ก สนาน ไม่ ต้อ งการข้อ มู ล รายละเอี ย ดมาก ข้อ ความที่ จ ะสื่ อ ควรเป็ น
ข้อความที่จาํ ง่าย เพราะคนกลุ่มนี้สนใจในช่วงเวลาสั้นๆ และคนกลุ่มนี้ เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วมาก
ภาษาที่ใช้ควรทันสมัยหรื อเป็ นภาษาเดียวกันกับกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
ดังนั้น ความแตกต่างของทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ตามที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) กล่าวไว้วา่ คนที่
มีลกั ษณะประชากรต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่ต่างกัน ซึ่ งมีปัจจัยดังนี้ 1) อายุ เป็ นปั จจัยที่
ทําให้มีความแตกต่างทางความคิดและพฤติ กรรม คนที่ มีอายุน้อยมักมี ความคิ ดเสรี นิยม ยึดถื อ
อุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่ มีอายุมากกว่า และคนที่ มีอายุมากกว่าจะมีความคิ ด
อนุ รักษ์นิย ม ยึดถื อปฏิ บตั ิ มองโลกในแง่ ร้ายมากกว่าคนอายุน้อย เนื่ องจากผ่านประสบการณ์ ที่
แตกต่างกัน 2) เพศ ทําให้มีพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารที่ต่างกัน เช่น เพศหญิงมีแนวโน้มความ
ต้องการที่จะส่ งและรับสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการส่ งและรับสาร
เพียงอย่างเดียว และยังมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดรับสาร ซึ่ ง Schramm (1973) ได้กล่าวไว้ คือ
ความสามารถในการรับสารของแต่ละคนไม่เท่ากัน อยูท่ ี่สภาพร่ างกายและจิตใจ อีกทั้งสถานภาพ
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ทางอารมณ์เป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจในความหมายของสาร ร่ วมไปถึงทัศนคติ ยังเป็ นตัวกําหนด
ท่าทีในการรับและตอบสนองต่อสิ่ งที่เปิ ดรับ ดังนั้นความแตกต่างของแต่ละเจนเนอเรชัน่ จึงมีผล
ต่อการแบ่งปั นที่ แตกต่างกัน เนื่ องจากลักษณะประชากรในด้านต่างๆ ที่ แตกต่างกัน รวมไปถึ ง
ทัศนคติ อารมณ์ ภูมิหลัง ที่แตกต่างกันด้วย
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
สําหรับองค์กร ธุ รกิจที่สนใจทําไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ในรู ปแบบของคลิ ปวิดีโอ เป็ นเครื่ องมือ
การสื่ อสารการตลาด
1. การทําคลิปวิดีโอให้เกิ ดเป็ นกระแสไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง เนื้ อเรื่ องและการนําเสนอควรมี
ลักษณะที่สื่อถึงอารมณ์ เพื่อให้ผชู้ มเข้าถึงอารมณ์ที่คลิปวิดีโอต้องการนําเสนอและควรแฝงไปด้วย
ประโยชน์หรื อการให้แง่คิดต่างๆ เพื่อผูช้ มอยากที่จะแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ถึงประโยชน์และแง่คิด
ต่างๆ นอกจากนี้ควรมีความคิดสร้างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม เพราะปั จจุบนั คลิปไวรัลมี
จํานวนมากบนสื่ อสังคมออนไลน์ และคลิปไวรั ลที่ประสบความสําเร็ จควรจะมีลกั ษณะที่แตกต่าง
สื่ ออารมณ์ และแฝงไปด้วยแง่คิดหรื อประโยชน์แก่ผชู ้ ม เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ชอบคลิปวิดีโอที่มีเรื่ องราวในการนําเสนอที่ให้แง่คิด ให้ประโยชน์ในด้านบวก หรื อคลิป
วิดีโอที่ให้ความตลกขบขัน นําเสนอได้อย่างสร้ างสรรค์ ซึ่ งคลิ ปวิดีโอประเภทนี้ กลุ่ มตัวอย่าง
เลือกที่จะแบ่งปั นให้แก่คนในเครื อข่ายได้รับชม
2. เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 เจนเนอเรชัน่ ส่ วนใหญ่ไม่สามารถทนดู
อะไรนานๆ ที่ตนเองไม่มีความสนใจได้ ดังนั้นการนําเสนอเรื่ องราวต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอไม่ควรเกิน
3 นาที เพราะภายใน 3 นาทีสามารถเล่าเรื่ องราวต่างๆ ได้มากมายและการดําเนิ นเรื่ องควรมีจุดที่ให้
อารมณ์ ของผูช้ มมีความขึ้นลง เพื่อเพิ่มความรู ้สึกตื่นเต้นและทําให้ผชู้ มอยากติดตามชมคลิปวิดีโอ
ต่อจนจบ ไม่วา่ จะมีระยะเวลานานแค่ไหน
3. การสร้างกระแสจากคลิปวิดีโอ ให้เกิ ดเป็ นไวรัลมาร์ เก็ตติ้ง ถ้าสร้ างกระแสออกมาใน
ด้านบวก ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึกดี ต่อคลิ ปวิดีโอและตราสิ นค้า แต่ถา้ สร้ างออกมาในด้านลบ ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่จะเกิดความอคติต่อคลิปวิดีโอและตราสิ นค้า เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง
2 เจนเนอเรชัน่ รู ้สึกดีกบั คลิปวิดีโอที่ทาํ ออกมาในด้านบวกมากกว่าคลิปวิดีโอที่ทาํ ออกมาในด้านลบ
เพราะพวกเขารู ้สึกว่า บางอย่างไม่ควรเล่นกับความรู ้สึก อีกทั้งตราสิ นค้าอาจจะถูกโจมตีอย่างหนัก
จากผูบ้ ริ โภคในสื่ อสังคมออนไลน์
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4. การนําเสนอไวรั ล มาร์ เก็ ตติ้ งในรู ป แบบของคลิ ป วิดีโอ ควรทําออกมาในรู ปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับ ภาพลัก ษณ์ ของสิ นค้า หรื อธุ รกิ จ ไม่ ใช่ มุ่ง เน้นเพื่อสร้ า งกระแสให้
ผูบ้ ริ โภคแบ่งปั นและบอกต่อเพียงอย่างเดียว เพราะการทําเพื่อสร้างกระแสเพียงอย่างเดียวอาจทําให้
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อธุ รกิจเป็ นไปในทางลบ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคไม่ได้รู้สึกดีต่อสิ นค้าหรื อธุ รกิจ จาก
การวิเคราะห์ผลการวิจยั คลิปวิดีโอของ Burger King ที่ทาํ ออกมาเพื่อสร้างกระแสให้คนในสังคม
พูดถึง โดยการจัดฉากสร้างสถาณการณ์ในห้องเรี ยน ซึ่ งอาชี พครู ไม่ได้สอดคล้องหรื อเกี่ยวข้องกับ
ตราสิ นค้าของ Burger King และคลิปวิดีโอนี้ ทาํ ออกมาสร้างกระแสในด้านลบและเกิดเป็ นประเด็น
ถกเถียงของคนในสังคม ทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับรู ้หรื อจดจําในตราสิ นค้าได้
5. ยูทูบ (YouTube) เป็ นช่องทางในการอัพโหลดเผยแพร่ คลิปวิดีโอต่างๆ ทุกคนมีสิทธิ์ อัพ
โหลดคลิปวิดีโอผ่านยูทูบเพียงสร้าง Account และปั จจุบนั สามารถทําโฆษณาผ่านยูทูบได้ ซึ่ งคลิป
วิดีโอที่ประสบความสําเร็ จหลายตัว ได้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ยูทูบเพื่อเพิ่มการเข้าถึ งคลิ ปวิดีโอ
และสามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายได้ตามต้องการ จากผลการวิจยั คลิปวิดีโอที่ไม่ประสบความสําเร็ จ
ขาดในหัวข้อ Sufficiently Promoted คือ ไม่ได้รับการโปรโมทคลิ ปวิดีโอที่เพียงพอ ดังนั้นยูทูบ
เป็ นอีกช่องทางในการโปรโมทคลิปวิดีโอ ด้วยการทําโฆษณาผ่านเว็บไซต์ YouTube
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึกและวิเคราะห์เนื้ อหา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 12 คน ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สามารถนําไป
วิเคราะห์คนส่ วนมากได้ ควรทําวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลของกลุ่ม
ตัว อย่า งมากขึ้ น หรื อ สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งในจํา นวนที่ ม ากขึ้ น อี ก ทั้ง ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบระหว่างเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย เพราะจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่ไม่ลึก ควร
เลือกศึกษาเฉพาะเจนเนอเรชัน่ ใดเจนเนอเรชัน่ หนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและแม่นยํา
2. งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 12 คน อาจจะไม่สามารถนําไปใช้ตีความเป็ น
ความเห็ นของคนส่ วนใหญ่ ไ ด้ ด้วยงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นงานวิจ ัย เชิ ง คุ ณภาพ ข้อสรุ ป ที่ ไ ด้จึ ง เป็ น
รายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติในด้านต่างๆ ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์จากการชมคลิปวีดีโอ และปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจแบ่งปั นคลิปวีดีโอ ไม่สามารถนําข้อสรุ ปจากงานวิจยั ครั้งนี้ ไปตีความเป็ นความคิด
เห็นของคนส่ วนใหญ่ในสังคมได้ เนื่องจากผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 12 คนเท่านั้น
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ภาคผนวก
คาบรรยายพร้ อมภาพประกอบคลิปวิดโี อ
คลิปที่ 1 : Wacoal Mood Boost Up Bra

ภาพตัวอย่างจากคลิปวาโก้
ชื่ อคลิปวิดีโอ [18+] รี วิวอึ๋ม ดูจบ 2 นาทีชีวิตเปลี่ยน!! คลิ ปนี้ ถูกโพสต์โดย Wacoal
Mood เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 มียอด view อยู่ที่ 14,311,465 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15
มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
โฆษณาขายชุ ดชั้นในยี่ห้อวาโก้ รุ่ น Mood boost up bra ใครได้ใส่ จะมีหน้าอกที่ใหญ่ข้ ึน
นําเสนอโดยผูห้ ญิงหน้าหวาน ที่แต่งตัว แต่งหน้าโชว์เรื อนร่ างและชุ ดชั้นใน โดยกล้องจะจับภาพ
ในสั ด ส่ ว นต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นช่ ว งขา ช่ ว งแขน ใบหน้า และช่ ว งหน้า อกเพื่ อ สื่ อถึ ง ความเซ็ ก ซี่
น่าสนใจ จากนั้นผูห้ ญิงคนนั้นก็เริ่ มล้างเครื่ องสําอาง ถอดคอนแท็คเลนส์ ทําให้ผชู ้ มได้รับรู ้ถึงความ
แตกต่างต่อมาผูห้ ญิงคนนี้เริ่ มถอดเสื้ อออกให้เห็นชุดชั้นในในตอนสุ ดท้ายเธอก็ถอดชุดชั้นในและ
วิกผมทําให้เห็นว่าจริ งๆแล้วเธอคนนี้ เป็ นผูช้ ายไม่ได้มีหน้าอกที่ใหญ่โตเหมือนผูห้ ญิง แต่เพราะใส่
ชุดชั้นในวาโก้ รุ่ น Mood boost up bra จึงทําให้เธอมีเนินหน้าอกเหมือนผูห้ ญิง
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คลิปที่ 2 : ไทยประกันชีวติ ตอน Unsung Hero

ภาพตัวอย่างจากไทยประกันชีวติ ตอน Unsung Hero
ชื่อคลิปวิดีโอ ‚Unsung Hero‛ (Official HD) : TVC Thai Life Insurance 2014 : โฆษณา
ไทยประกันชี วิต 2557 คลิปนี้ ถูกโพสต์โดย Thai life channel เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 มียอด
view อยูท่ ี่ 23,863,202 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับผูช้ ายคนหนึ่งเดินไปทํางานในเส้นทางเดิมทุกๆ วัน เขาจะพบเห็นและ
ทําพฤติกรรมแบบเดิมทุกวัน คือ นําต้นไม้ที่แห้งเหี่ ยวใกล้ตายไปรับนํ้าจากท่อนํ้าทิ้ง ช่วยแม่คา้ ขาย
ข้าวแกงเข็นรถขึ้ นฟุตบาท กิ นอาหารร้ านเดิ มและแบ่งของกิ นให้กลับสุ นัขที่ หิวโหย ให้เงิ นเด็ก
ขอทานเพื่อเป็ นทุนการศึกษา ตอนเย็นหลังจากกลับจากที่ทาํ งานก็นาํ กล้วยไปแขวนหน้าห้องของ
ยายที่พกั หอพักเดียวกัน เขาทําแบบนี้ทุกๆ วัน จนเป็ นส่ วนหนึ่งของชี วิต โดยทั้งหมดที่เขาทํา เขาไม่
ต้องการได้รับสิ่ งใดกลับมา แต่ที่เขาทําเพราะมันทําให้เขามีความสุ ขที่ได้ให้ และการให้ของเขานั้นก็
ทําให้เขาได้รับความรัก รอยยิม้ และสิ่ งดีๆ กลับมา
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คลิปที่ 3 : Bangkok 1st Time

ภาพตัวอย่างจากBangkok 1st Time
ชื่ อคลิ ป วิดีโอ BKK 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่ าครั้ งแรกคลิ ปนี้ ถูกโพสต์โดย
Thanachart Siripatrachai เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 มียอด view อยูท่ ี่ 3,285,269 (เช็คยอดวิวจาก
วันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เรื่ องราวที่ พูดถึ งการโดนคนไทยด่ าครั้ งแรกโดยผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่ งผูถ้ ูกสัมภาษณ์ คือ
อาจารย์สอนวิชาปรั ชญา จากนิ วยอร์ ก ชื่ อ เนวสัน ฮาอ์วพูดถึ งครั้ งแรกในเรื่ องต่า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นที่
ประเทศไทย เนื้ อหาคําถามที่ถามจะเกี่ยวกับ การโดนด่าครั้งแรกซึ่ งเนวสัน ก็ได้เล่าเรื่ องราวต่างๆ
เกี่ ยวกับการโดนด่าครั้งแรก การเคารพพ่อแม่ของคนไทย รวมไปถึงคําด่าต่างๆ ที่คนไทยชอบพูด
ซึ่ งเนวสันได้เรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆจากการมาอยู่เมื องไทย และตอนจบของหนังโฆษณาตัวนี้ ได้พูดถึ ง
หนังสื อ New York 1st Time และภาคต่อของลุงเนวสันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรให้ติดตามในตอน
ต่อไป
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คลิปที่ 4 : Dtac The Power of Love

ภาพตัวอย่างจาก Dtac The Power of Love
ชื่อคลิปวิดีโอ Dtac ‚the power of love‛ TVC (Official HD) : โฆษณาดีแทคคลิปนี้ ถูก
โพสต์โดย Dtac เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2557 มียอด view อยูท่ ี่ 17,611,815 (เช็คยอดวิวจากวันที่
15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ข องพ่ อ กับ ลู ก โดยใช้ ส ายสั ม พัน ธ์ ค วามรั ก และ
เทคโนโลยีมาเป็ นไอเดี ยในการนําเสนอ เพราะสังคมสมัยนี้ ส่วนใหญ่พ่อจะไม่มีหน้าที่หลักในการ
เลี้ ยงดู ลูก การที่ปล่ อยให้พ่ออยู่กบั ลู กเล็กสองต่อสอง ทําให้พ่อเกิ ดปั ญหาในการเลี้ ยงลู ก เมื่อลู ก
ร้องไห้ พ่อไม่สามารถจะปลอบลูกให้หยุดร้องได้ สิ่ งที่เขานึกถึงคือการโทรหาแม่ เพื่อถามวิธีการทํา
ให้ลูกหยุดร้องไห้ ซึ่ งไม่วา่ เขาจะทําตามวิธีการที่แม่บอกยังไงลูกก็ไม่หยุดร้อง จนกระทัง่ พ่ออุม้ ลูก
ขึ้นมากอด ลูกจึงหยุดร้ อง เพราะได้สัมผัสถึ งความรักที่พ่อมีต่อลูก ซึ่ งมันมีค่ามากกว่าเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยดีแทคต้องการสื่ อให้คนดูได้รับรู ้วา่ เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความรัก
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คลิปที่ 5 : Burger King ครู ฟิวส์ ขาด บีบีแหลกยับคาห้ องเรียน

ภาพตัวอย่างจากครู ฟิวส์ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรี ยน
ชื่อคลิปวิดีโอ ครู ฟิวส์ขาด บีบีแหลกยับคาห้องเรี ยนคลิปนี้ถูกโพสต์โดย the angry club
เมื่อวันที่ 6กันยายน 2553 มียอด view อยูท่ ี่ 2,734,854 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นคลิปวิดีโอที่ทาํ ออกมาสร้างกระแสให้คนในสังคมพูดถึง โดยถ่ายทําให้เหมือนกับการ
แอบถ่ายในห้องเรี ยน ที่นกั ศึกษาหน้าห้องเรี ยนกําลังเล่นโทรศัพท์บีบี แชทตอบกลับไปมาและไม่ได้
ปิ ดเสี ยงโทรศัพท์ ในขณะที่ อาจารย์สอนอยู่หน้าชั้นเรี ยน สักพักมีสายเข้า นักศึกษาก็พูดคุ ยไม่ได้
สนใจอาจารย์ จนกระทัง่ อาจารย์เกิ ดความโมโห คว้าโทรศัพท์ในมือของนักศึกษาและขว้างมันลง
พื้น หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห์ ได้ปล่อยคลิปเฉลยว่าเป็ นการจัดฉาก สร้างกระแสให้คนพูดถึง ซึ่ งจะ
สอดคล้องกับแคมเปญของ Burger King ในคอนเซ็ป อย่าปล่อยให้ความหิ วทําให้คุณเปลี่ยนไป
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คลิปที่ 6 : 1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH

ภาพตัวอย่างจาก1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH
ชื่อคลิปวิดีโอ 1 นาที = 67 ล้านความคิด #Think1minuteTH #Thailand คลิปนี้ ถูกโพสต์
โดย Think1minuteTH เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มียอด view อยูท่ ี่ 11,843 (เช็คยอดวิวจากวันที่
15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นคลิ ปวิดีโอที่ ทาํ ขึ้ นมาสนับ สนุ นแคมเปญ 1นาที 67 ล้า นความคิ ดเล่ า เรื่ องโดยการ
สัมภาษณ์ คนทัว่ ไป มีท้ งั เด็ก วัยรุ่ น และคนวัยทํางาน ซึ่ งคําถามจะถามเกี่ ยวกับหนึ่ งนาทีที่คุณยืน
เคารพธงชาติ คุ ณคิดถึ งอะไร ซึ่ งผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ก็ตอบตามความคิดเห็ นของตนเอง ทําให้คาํ ตอบมี
ความหลากหลาย และในคลิปมีการสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกในคําถามเดียวกันกับที่ถามคนทัว่ ไป ซึ่ ง
คํา ตอบที่ ไ ด้น้ ันมี ค วามแตกต่ า ง เพราะทหารคนนี้ ในหนึ่ ง นาที น้ ัน เขาคิ ดถึ ง ประเทศชาติ การ
เสี ยสละเพื่อชาติ
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คลิปที่ 7 : KFC จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าคุณหูหนวก 1 วัน

ภาพตัวอย่างจากKFC จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหู หนวก 1 วัน
ชื่อคลิปวิดีโอ จะเกิ ดอะไรขึ้นถ้าคุ ณหู หนวก 1 วัน? คลิ ปนี้ ถูกโพสต์โดย KFC Thailand
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มียอด view อยูท่ ี่ 33,076 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
โฆษณา KFC ที่นาํ เสนอในด้านให้โอกาสคนพิการทางหูได้มีอาชีพ โดยเนื้ อหาของโฆษณา
จะเอาผูบ้ ริ หารในตําแหน่งต่างๆ ของเคเอฟซี มาทดลองเป็ นคนหู หนวก 1 วัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้
ได้รับรู้ถึงความลําบากในการสื่ อสาร หรื อการดํารงชี วิตของคนที่พิการทางหู ไม่ว่าจะเป็ นการขับ
รถ การประชุม การสั่งอาหาร ซึ่ งเรื่ องราวในคลิปวีดีโอได้นาํ เสนอถึงความลําบากที่ท้ งั 3 คนได้พบ
เจอ และทําให้เกิ ดแคมเปญสร้ างอาชี พให้กบั คนพิการทางหู ซึ่ งมี 3 สาขาเท่านั้นที่ เปิ ดรับให้คน
พิการทางหูได้มาทํางาน
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คลิปที่ 8 : Oriental Princess ชื่ อผู้หญิงมีอะไรซ่ อนอยู่

ภาพตัวอย่างจาก Oriental Princess ชื่อผูห้ ญิงมีอะไรซ่อนอยู่
ชื่ อคลิปวิดีโอ ชื่ อผูห้ ญิงมีอะไรซ่ อนอยู่...มาดู กนั คลิ ปนี้ ถูกโพสต์โดย Oriental Princess
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 มียอด view อยูท่ ี่ 9,293 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
โฆษณา Oriental Princess ที่ใช้ไอเดีย Go green ในการนําเสนอ โดยใช้ชื่อของผูห้ ญิงแต่
ละคนมาเล่าเรื่ อง ซึ่ งในชื่ อของผูห้ ญิงจะมีรหัสในการปฏิ บตั ิภารกิ จต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น แยกขยะ,
เซฟทิชชู่, ประหยัดนํ้า, ประหยัดไฟ, ใช้ถุงผ้า, งดไดผม เป็ นต้น ซึ่ งการนําเสนอนอกจากจะใช้ผหู ้ ญิง
แต่ละคนมาเป็ นตัวดําเนิ นเรื่ องแล้ว ยังมี เพลงที่แต่งขึ้ นมาโดยเฉพาะ ที่ แต่งขึ้นมาเพื่อสื่ อสารให้
สอดคล้องกับตัวภาพ
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คลิปที่ 9 : Bar B Q Plaza ปี ใหม่ ในมุมทีค่ ุณอาจนึกไม่ ถึง

ภาพตัวอย่างจาก Bar B Q Plaza ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึกไม่ถึง
ชื่อคลิปวิดีโอ ปี ใหม่ในมุมที่คุณอาจนึ กไม่ถึงคลิปนี้ ถูกโพสต์โดย Bar B Q Plaza เมื่อวันที่
19ธันวาคม 2556 มียอด view อยูท่ ี่ 63,214 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15 มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นเรื่ องราวที่นาํ เสนอในมุมมองของอาชี พที่เสี ยสละในช่วงที่ทุกคนเฉลิมฉลองสังสรรค์
ในวันขึ้นปี ใหม่ โดยเนื้ อหาในคลิปวีดีโอจะเน้นอาชี พพยาบาลเป็ นหลัก ถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึง
ความเสี ย สละในด้า นต่ างๆ เช่ น การรองรั บ อารมณ์ ค นไข้ ความทุ ก ข์ที่ ไ ด้เห็ นผูป้ ่ วยทุ กข์ และ
ความสุ ขในการได้ทาํ อาชี พนี้ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากอาชี พพยาบาลแล้ว ยังมีอีกหลายอาชี พที่ได้ถูก
นําเสนอผ่านคลิ ป วีดีโอนี้ คื อ พนักงานทําความสะอาด, คนขับรถไฟฟ้ าบี ทีเอส, ตํารวจ, ทหาร,
พนักงานร้ านอาหาร เป็ นต้น และคลิ ปวีดีโอนี้ จดั ทําขึ้ นมาเพื่ออยากให้ผูบ้ ริ โภคร่ วมให้กาํ ลังใจ
บุคคลที่ทาํ อาชีพเสี ยสละนี้ โดยผ่าน Bar B Q Plaza
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คลิปที่ 10 : Giffarine Diet Series 1

ภาพตัวอย่างจาก Giffarine Diet Series 1
ชื่อคลิปวิดีโอ ลองรึ ยงั ? แอป...ทําผอม หลายคนลองแล้ว [Diet Series 1]คลิปนี้ ถูกโพสต์
โดย Giffarine Thailandเมื่อวันที่ 4ตุลาคม 2556 มียอด view อยูท่ ี่ 19,520 (เช็คยอดวิวจากวันที่ 15
มกราคม 2558)
เรื่องย่อ
เป็ นการนําเสนอเกี่ ยวกับการลดนํ้าหนัก โดยในเรื่ องจะเห็ นว่าผูห้ ญิงอวบอ้วนคนนี้ กินแต่
แอปเปิ ลตั้งแต่ตื่น ไม่วา่ จะทําอะไร ไปไหน ในมือก็จะมีแต่แอปเปิ ล กินแต่แอปเปิ ล เพราะเธออยาก
มีหุ่นที่สวย ผอม ใส่ ชุดอะไรก็สวยดูดี เธอจึงรับประทานแต่แอปเปิ ล ในเนื้ อเรื่ องยังไม่ได้สรุ ปถึงผล
ของการกินแอปเปิ ล ว่าเธอคนนี้ จะผอมหรื อไม่ แต่ลงท้ายตอนจบเป็ นประโยคคําถามที่ว่า ทรมาน
ไปไหม ฝื นใจทุกมื้อ? และนําเสนอผลิ ตภัณฑ์กิฟฟารี นอิสเลส ซึ่ งคลิปวีดีโอเรื่ องนี้ ทาํ ออกมาเป็ น
ตอนๆ ให้ผชู้ มได้ติดตามตอนจบ
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