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______________________________________________________________________________
การวิจยั เรื่ องนี้ จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบเนื้ อหา และกลยุทธ์การใช้สื่อ
สังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ มีแนวคิดที่ใช้ในงานวิจยั
ได้ แ ก่ แนวคิ ด สื่ อ สั ง คมและกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาด แนวคิ ด ชุ ม ชนออนไลน์ แนวคิ ด
อุตสาหกรรมบันเทิง และเพลงไทยในปัจจุบนั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา และแนวคาถามในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูบ้ ริ หารค่ายเพลง โดยศึกษาสื่ อ
สังคมของค่ายเพลง 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายกามิกาเซ่ ในเครื อบริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) และค่ายจีนี่
เรคคอร์ด ในเครื อบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบของสื่ อสังคมที่ค่ายเพลงใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และ
อินสตาแกรม ตามลาดับ โดยค่ายกามิกาเซ่ ใช้มิติเนื้ อหาด้านอารมณ์มากที่สุด มีความถี่ในการโพสต์
ใช้ภาษาวัยรุ่ น ส่ วนค่ายจีนี่เรคคอร์ ดใช้เนื้ อหาที่มีลกั ษณะผสมระหว่างมิติดา้ นอารมณ์และด้านการ
คิดมากที่สุด ความถี่ในการโพสต์นอ้ ยกว่าค่ายกามิกาเซ่ แต่ละช่องทางเนื้ อหาแตกต่างกัน ซึ่ งตรงกับ
กลยุทธ์ที่ค่ายเพลงกาหนดไว้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยค่ายกามิกาเซ่ มีกลุ่มเป้ าหมายคือ
วัยรุ่ นตอนต้น ขณะที่ ค่ายจี นี่เรคคอร์ ดมี กลุ่ มเป้ าหมายคื อคนที่ ชื่นชอบเพลงร็ อก นอกจากนี้ ด้าน
กลยุทธ์ในการสื่ อสารพบว่า ค่ายกามิกาเซ่ เน้นความเป็ นกันเอง ความสดใส สร้ างบรรยากาศแบบ
พี่นอ้ ง และค่ายจีนี่เรคคอร์ ดเน้นที่ความน่าสนใจของเนื้ อหา ความเป็ นตัวของตัวเอง ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่
ค่ายเพลงทั้งสองค่ายใช้ในการสื่ อสารเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับแนวเพลงและเอกลักษณ์
ด้า นข้อเสนอแนะจากงานวิจยั นี้ พ บว่า การออกแบบรู ป แบบเนื้ อหาและกลยุท ธ์ ในการ
สื่ อสารควรพิจารณาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ องค์กรควรรักษาบุคลิกหรื อ
แนวทางอันเป็ นเอกลักษณ์ไว้ในทุกช่องทางที่ทาการสื่ อสาร
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______________________________________________________________________________
This research on The Study of Contents and Strategies of Marketing Communication in
Social Media of Thai Record Labels is conducted with the objectives of studying and analyzing
the use and the strategic of social media in marketing campaigns among Thailand’s top record
labels. This research is qualitative. The concepts and theories involved include the concept of
social media as marketing strategies, the concept of social network and its implications, the
concept of entertainment industry and the concept of contemporary Thai music. The tools used to
collect data are tables with which we recorded acquired data and analyzed the content as well as
the degree of social media used by each record label. There is also a list of questions which we
used in conducting in-depth interviews with record labels’ executives. In choosing record labels
for this research, the highest number of followers on social media was our sole criterion. The
labels included in this research are Kamikaze, a record label owned by RS Public Company
Limited and Genie Records, a rock record label under GMM Grammy Public Company Limited.
From our research’s findings, the most popular social media that Thailand’s top record
labels use regularly in their marketing campaigns are Twitter, Facebook and Instagram,
respectively. Regarding the online content of each label, we found that while those of Kamikaze
are emotion-oriented, very frequently updated and teenagers-friendly, those of Genie Records are
rather a mix between emotion and contemplation. Their posts are less frequently updated, though

(5)
are still on a regular basis. From this, one can see that each record label has their own target
audience and thus the content of their advertising or marketing campaigns is understandably very
different. To put it simply, each record label corresponds to the specific marketing strategies of
their own company and uses social media based on behaviors of their target audience. For
Kamikaze, their target group are pre-teens and early adolescents. In contrast, for Genie Records,
their target group are much broader. It can be a person of any age group who is interested in rock
music. This means that the Genie records’ fans are generally older than those of Kamikaze’s
artists. Furthermore, we also studied the marketing strategies in general and found that
Kamikaze’s online campaigns often give off the air of friendliness. They represent joy, and often
create the atmosphere of love between brothers and sisters. Conversely, for Genie Records, the
campaigns are more self-assured and somewhat reserved. They seem to try to not be annoying to
their followers.
In any case, the strategies used in communicating through social media generally
correspond to music type and music identity of each record label. And with social media always
ready at hands, the record companies can now communicate with the consumers directly, much
more clearly and better than ever before.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บ ัน อุ ต สาหกรรมเพลงไทยมี ก ารแข่ ง ขั น ที่ สู งขึ้ นจากในอดี ต โดยตลาดของ
อุตสาหกรรมเพลงไทยมีมูลค่ารวม 4,280 ล้านบาท (เรวดี แก้วมณี , 2557) และหากพิจารณาตาม
ประเภทเพลงพบว่าเพลงไทยสากลเป็ นแนวเพลงที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดโดยมีสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 45 รองลงมาคือเพลงลูกทุ่งและเพลงสากล มีสัดส่ วนร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ตามลาดับ
และอีกร้อยละ 5 เป็ นเพลงประเภทอื่น (บริ ษทั เอเอสทีวีผจู ้ ดั การ จากัด, 2550) นอกจากนี้ ปั จจุบนั
ยังมีค่ายเพลงอิสระที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรู ปแบบดนตรี ทางเลือก ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างจาก
เพลงสมัยนิ ยม (Mainstream/Popular Music) อาทิ ค่ายเลิ ฟอี ส (Love Is) ค่ายสมอลล์รูม (Small
Room) ฯลฯ เป็ นทางเลื อกที่ ตอบสนองรสนิ ยมและความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่า งตรงความ
ต้องการ

ภำพที่ 1.1 ข้อมูลส่ วนแบ่งการตลาดเพลงไทยปี พ.ศ. 2557
แหล่งทีม่ ำ: บริ ษทั มาร์ เก็ตเธี ยร์ จากัด, 2557.
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ในประเทศไทยบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่ดาเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมเพลงมายาวนานและเป็ นที่
ยอมรั บ ได้แก่ บริ ษ ทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (อาร์ เอส) และบริ ษ ทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน) (แกรมมี่) ซึ่ งขยายค่ายเพลงให้ครอบคลุมแนวเพลงที่หลากหลาย ทั้งเพลงไทยสากล อาทิ
ป๊ อป ร็ อก ฮิพฮ็อพ แด๊นซ์ และเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนสร้างศิลปิ นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นและ
มีความแตกต่าง เพื่อเป็ นตัวเลือกอันหลากหลายที่พร้ อมรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีรสนิยมในการฟังเพลงและความชื่นชอบต่างกัน

สถิติรายได้รวมของอาร์เอส

สถิติรายได้รวมของแกรมมี่

ภำพที่ 1.2 สถิติรายได้รวมของอาร์เอสและแกรมมี่ ปี พ.ศ. 2553-ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557
แหล่งทีม่ ำ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557ก, 2557ข.
ในอดีตบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงมักสื่ อสารการตลาดโดยใช้สื่อกระแสหลักหรื อ
สื่ อมวลชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รายการโทรทัศ น์ ห รื อคลื่ น วิ ท ยุ ข องค่ า ย ซึ่ งมั ก ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปิ นหรื อผลงานเพลงใหม่ๆ เช่น ช่อง You Channel คลื่น Cool Fahrenheit 93 ใน
เครื ออาร์ เอส รายการ O:IC คลื่น Chill FM 89 ในเครื อแกรมมี่ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
ไปยัง ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมายในระดับ มวลชนได้จานวนมาก ครอบคลุ ม ทัว่ ประเทศ อาทิ การ
ประชาสั มพันธ์ ผลงานศิ ลปิ นในรายการโทรทัศน์ ส่ งเพลงให้รายการวิท ยุ อี ก ทั้ง ใช้การสื่ อสาร
การตลาดแบบ Below The Line เข้ามาประกอบ ได้แก่ งานแถลงข่าว พบปะกลุ่มแฟนคลับ (Meet
and Greet) ฯลฯ ซึ่ งการใช้งานแต่ละเครื่ องมือต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อสร้างการรับรู ้ ความ
ชื่นชอบ และการติดตาม อันจะก่อให้เกิดการซื้ อผลงานเพลงในเวลาต่อมา
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ปั จจุบนั ในยุคที่ผคู ้ นส่ วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มวัยรุ่ นและวัยทางานนิ ยมติดต่อสื่ อสาร
ผ่า นสื่ อใหม่ หรื อสื่ อออนไลน์ ส่ ง ผลให้สื่ อกระแสหลัก ถู ก ลดบทบาทลง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคยุค
ปั จจุ บ นั มีท างเลื อกที่ หลากหลายสามารถใช้สื่ อสังคมเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารได้ อี ก ทั้ง ด้วย
คุณลักษณะของสื่ อสังคมที่เป็ นอิสระจากข้อจากัดด้านพื้นที่และเวลา (Timeless & Spaceless) ซึ่ ง
เป็ นอุปสรรคที่สาคัญของสื่ อเก่า ประกอบกับความเจริ ญ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการรับส่ งข้อมูล
อันสะดวกและรวดเร็ วแบบในทันที (Real-Time) ส่ งผลให้สื่อสังคมเป็ นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม
ทั้งในกลุ่มผูบ้ ริ โภคหน่วยงานและบริ ษทั ต่างๆ ที่ตอ้ งการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้น การเลือกใช้สื่อ
ออนไลน์จึงเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาดที่สาคัญสาหรับบริ ษทั ด้านอุตสาหกรรมเพลง
ซึ่ งมีกลุ่มเป้ าหมายอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นและวัยทางาน
อาร์ เอสและแกรมมี่ มีเว็บ ไซต์ที่ เป็ นช่ องทางหลักในสื่ อออนไลน์ คือ www.rs.co.th และ
www.gmmgrammy.com นอกจากนี้ ยงั มี ช่องทางในสื่ อสังคม (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และบัญชีผใู้ ช้งานไลน์แบบเป็ นทางการ (Official Account) ซึ่ งจะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูใ้ ช้งานสื่ อสังคม จะเห็นได้วา่ สื่ อออนไลน์โดยเฉพาะสื่ อสังคมค่อนข้าง
ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้งานสื่ อใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถติดตาม
ข่าวสารจากค่ายเพลงและศิลปิ นที่ชื่นชอบ ไม่วา่ จะเป็ นสมาชิกของสื่ อสังคมใด ซึ่ งถือเป็ นอีกหนึ่ ง
ช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ สื่ อสังคมของอาร์ เอสและแกรมมี่มีท้ งั ในรู ปแบบบัญชี ผูใ้ ช้งานหลักของบริ ษทั และ
บัญชี ผูใ้ ช้งานของค่ ายเพลงในเครื อ โดยสามารถจาแนกสื่ อสั ง คมของทั้ง สององค์ก รข้างต้นใน
ปั จจุบนั (ศึกษาเฉพาะด้านธุ รกิจเพลงของบริ ษทั ) ดังนี้
1.1.1 สื่ อสั งคมของอำร์ เอส
ตำรำงที่ 1.1 สื่ อสังคมอาร์เอสและสถิติผตู้ ิดตาม
ประเภทสื่ อสั งคม

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนหลักของบริษัท

Facebook Pages

rsfriends (257,554)

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนของค่ ำยเพลงในเครือ
(จำนวนผู้ติดตำม)
1) Kamikaze (1,632,607)
2) Cho Music (82,344)
3) Gardenmusic (13,499)
4) Yes Music (4,589)
5) RsiamMusic (6,459)
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ)
ประเภทสื่ อสั งคม

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนหลักของบริษัท

Twitter

rsfriends (81,950)

Instagram

rsfriends (28,639)

Youtube

rsfriends (1,694,321)

Line Official
Account
แหล่งทีม่ ำ: บริ ษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน), 2557.
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนของค่ ำยเพลงในเครือ
(จำนวนผู้ติดตำม)
1) Kamikaze (112,828)
2) chomusic (8,406)
3) Garden Music (438)
4) Yes! Music (1,888)
5) RsiamMusic (3,482)
1) kamikaze_music (103,247)
2) chomusic (337)
3) gardenmusic (1,689)
4) RsiamMusic (7,979)
1) welovekamikaze (1,411,354)
2) chomusicchannel (1,758)
3) garden music (174,657)
4) Yes! Music Label (19,225)
5) RsiamMusic (882,052)
1) kamikaze (887,355)
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1.1.2 สื่ อสั งคมของแกรมมี่
ตำรำงที่ 1.2 สื่ อสังคมแกรมมี่และสถิติผตู้ ิดตาม
ประเภทสื่ อสั งคม

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนหลักของบริษัท

Facebook Pages

GMEMBER (759,828)

Twitter

gmemberfans (36,201)

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนของค่ ำยเพลงในเครือ
(จำนวนผู้ติดตำม)
1) genie records (349,453)
2) Sanamluang Music (72,776)
3) GMMA (95,102)
4) UP-G (15,446)
5) DUCKBAR (50,309)
6) Musiccream (130,069)
7) Croissong (12,255)
8) Humbrella (39,384)
9) White Music (38,194)
10) WerkGang (56,963)
11) WE (139,048)
12) FRONTAGE (7,466)
13) G.iD (7,007)
14) Danze Planet (250)
15) Grammy Gold (5,814)
1) genie records (27,379)
2) Mr.Sanamluang Music (6,186)
3) GMM A (3,305)
4) UP^G GMM Grammy (5,218)
5) DUCKBAR (7,005)
6) Musiccream (2,654)
7) Croissong (479)
8) Humbrella (2,483)
9) White Music (823)
10) WerkGang (1,235)
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ตำรำงที่ 1.2 (ต่อ)
ประเภทสื่ อสั งคม

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนหลักของบริษัท

Twitter

gmemberfans (36,201)

Instagram

gmemberfans (34,912)

Youtube

GMM GRAMMY OFFICIAL
(3,467,900)
gmembermusic (63,110)

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนของค่ ำยเพลงในเครือ
(จำนวนผู้ติดตำม)
11) werecords (6,164)
12) FRONTAGEMUSICLABEL (569)
13) G.iD MUSIC LABEL (158)
14) Danze Planet (117)
1) genierecords (19,392)
2) Sanamluangofficial (1,951)
3) DUCKBARTEAM (10,320)
4) Musiccream (5,862)
5) CroissongGMM (458)
6) Humbrellamusic (1,001)
7) WhiteMusicRecord (307)
8) WerkGang (986)
9) WErecords (8,148)
10) FRONTAGEMUSICLABEL
(2,107)
11) G_iD(1,791)
12) GrammyGold (18)
1) Genierock (2,134,215)
2) Sanamluang (588,646)
3) UPGband (21,653)
4) duckbarteam (264,828)
5) musiccreamgmm (120,116)
6) Croissong (16,954)
7) Humbrellamusic (28,138)
8) OfficialWhiteMusic (89,681)
9) WerkGang (237,292)
10) werecordsgmm (1,458,534)
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ตำรำงที่ 1.2 (ต่อ)
ประเภทสื่ อสั งคม

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนหลักของบริษัท

Youtube

gmembermusic (63,110)

Line Official
Account

GMM GRAMMY
(1,117,758)

บัญชี ผ้ ใู ช้ งำนของค่ ำยเพลงในเครือ
(จำนวนผู้ติดตำม)
11) FRONTAGEMUSICLABEL (3,461)
12) G.iD (2,825)
13) GMM GRAMMY GOLD
OFFICIAL (11,079)
1) Genierock (-)

แหล่งทีม่ ำ: บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน), 2557.
หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
นอกจากสื่ อสังคมที่ทางค่ายเพลงเป็ นผูจ้ ดั ตั้งเองในตารางข้างต้นแล้ว ยังมี แอพพลิ เคชัน่
ประเภทคลังเพลง (Music Box) คือ แอพพลิเคชัน่ ดีซเซอร์ (Deezer) ที่ได้ลิขสิ ทธิ์ เพลงจากอาร์ เอส
โซนี่ มิวสิ ก เลิ ฟอี ส สมอลล์รูม และแอพพลิ เคชั่นเคเคบ็อกซ์ (KKBOX) ที่ได้ลิขสิ ทธิ์ เพลงจาก
แกรมมี่ บีอีซีเทโรมิวสิ ก และสมอลล์รูม ซึ่ งเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าไปฟังเพลง
และติ ดตามข่าวสารต่างๆ จากค่า ยเพลงได้ โดยในแอพพลิ เคชั่นดังกล่ า วผูร้ ั บสารสามารถเลื อก
เชื่ อมโยงกับสื่ อสั งคมเพื่อแบ่ งปั นข้อมู ล การฟั ง เพลง และแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกับ เพื่อนใน
เครื อข่าย (Social Music Streaming) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกให้สามารถฟั ง
เพลงออนไลน์ได้โดยไม่ตอ้ งดาวน์โหลด ถือเป็ นอีกหนึ่งรู ปแบบที่แปลกใหม่ในการฟังเพลง
จากตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2 จะเห็นได้วา่ แต่ละค่ายเพลงมีจานวนผูต้ ิดตามในสื่ อสังคม
ที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทาง โดยในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะค่ายกามิกาเซ่ (ในเครื ออาร์
เอส) และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด (ในเครื อแกรมมี่) เนื่องจากเป็ นค่ายเพลงที่ได้รับความนิ ยมและมีผตู ้ ิดตาม
ในสื่ อสังคมจานวนมาก โดยจากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเห็ นว่าค่ายกามิกาเซ่ มีจานวนผูต้ ิดตาม
ในเฟซบุก๊ มากถึง 1,632,607 คน และค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีจานวนผูต้ ิดตามในเฟซบุ๊ก 349,453 คน ซึ่ ง
เป็ นจานวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับค่ายเพลงอื่นๆ ภายในเครื อ นอกจากนี้ ยงั พบว่าในบางสื่ อสังคมมี
ผูต้ ิดตามค่ายเพลงเหล่านี้มากกว่าช่องทางหลักของบริ ษทั เช่น เฟซบุ๊ก RSfriends ที่เป็ นเฟซบุ๊กหลัก
ซึ่ งใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของค่ายเพลงในเครื ออาร์ เอสมีจานวนผูต้ ิดตาม 257,554 คน ซึ่ งน้อย
กว่าผูต้ ิดตามเฟซบุก๊ ของค่ายกามิกาเซ่ถึง 4 เท่าโดยประมาณ
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กามิกาเซ่ (Kamikaze) เป็ นค่ายเพลงในเครื อบริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีศิลปิ นจานวน 10 กลุ่ มในขณะนั้น เน้นบุคลิ กภาพ
“แสบ กวน ซ่า และมีความเป็ นผูน้ า” ภายใต้สโลแกนว่า กามิกาเซ่ ค่ายเพลงไทย เพื่อคนไทย หัวใจ
วัยรุ่ น โดยมีแนวคิดหลักคือ ต้องการให้วยั รุ่ นมีเพลงที่เป็ นเพลงของตนเองฟั ง นาเสนอเนื้ อหาที่ใกล้
ตัว ลดช่ องว่างด้านภาษาและอายุของคนฟั งเพลง ซึ่ งจะช่ วยสร้ างอารมณ์ และความรู ้สึกร่ วมไปกับ
เพลงได้มากยิง่ ขึ้น จึงเกิดเป็ นจุดเริ่ มต้นของค่ายกามิกาเซ่ (กามิกาเซ่, 2557)
ค่ายกามิกาเซ่สร้างสรรค์งานเพลงแนวสมัยนิยม (Trendy) ที่มีท่วงทานองสนุ กสนาน สดใส
แปลกใหม่ เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นและแตกต่างจากค่ายเพลงไทยอื่นๆ โดยปั จจุบนั ค่ายกามิกาเซ่
ได้ขยายแนวเพลงให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมีการร่ วมทางานเพลงกับศิลปิ นค่ายอื่นๆ
ทั้งนี้ การสร้างสรรค์งานเพลงจะอยูภ่ ายใต้แนวคิด Kids Strike มีกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมายคือ วัยรุ่ นอายุ
ระหว่าง 9-17 ปี โดยปั จจุบนั ในค่ายมีศิลปิ น 9 วง ได้แก่ โฟร์ มด เฟย์ฟางแก้ว เนโกะจัม๊ พ์ ขนมจีน
หวาย ธามไท ทรี ทูวนั มิณทร์ และ Thank You และมีศิลปิ นใหม่ (Kamikaze Newcomer) 9 คนที่
เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้แก่ มาก่อน ไปป์ พาร์ ท กรี น ปี เตอร์
ปลื้ม พอร์ ช มาร์ ค และเติร์ด (Kamikaze, 2557ก)

ภำพที่ 1.3 ศิลปิ นค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ ำ: เอ็มไทยดอทคอม, 2557.
จีนี่เรคคอร์ ด (Genie Records) เป็ นค่ายเพลงในเครื อแกรมมี่ เน้นศิลปิ นแนวเพลงร็ อกและ
แนวเพื่อชีวติ ภายใต้การดาเนินงานของนายวิเชียร ฤกษ์ไพศาล กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เปิ ดตัวเป็ น
ทางการ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ด้วยมุมมองแบบ Music Lover และแนวคิดที่วา่ “ดนตรี ในโลก
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นี้มีรูปแบบมากมาย ควรที่จะมีทางเลือกให้กบั นักฟังเพลงอย่างเปิ ดกว้าง” ทั้งนี้ เนื่ องจากในขณะนั้น
วงการเพลงไทยยังอยู่ในยุคบุกเบิ ก การสร้ างสรรค์ผลงานเพลงค่อนข้างจากัดอยู่ในสายการผลิ ต
เฉพาะกลุ่มและเฉพาะทาง ศิลปิ นหลายคนจึงไม่มีโอกาสนาเสนอผลงานที่มาจากการรังสรรค์ของ
ตนเองเพราะข้อจากัดทางธุ รกิ จบางอย่า ง จี นี่ เรคคอร์ ด จึ ง เกิ ดขึ้ น โดยหวัง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการ
สนับสนุ นวงการเพลงไทยให้เติบโตอย่างเสถี ยร ไม่เน้นด้านรู ปร่ างหน้าตา แต่ให้ความสาคัญกับ
คุ ณภาพ ความสามารถ และตัวตนของศิ ลปิ น ซึ่ งต้องมี ความแตกต่างและชัดเจน ด้วยนิ ยามที่ ว่า
“Genie is Chance” (Genierecords, 2557)
จีนี่เรคคอร์ ดในปั จจุบนั มีศิลปิ นในสังกัดจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิ ลปิ นแนวเพลง
ร็ อก ได้แก่ บิ๊ กแอส บอดี้ ส แลม ค็อกเทล อิ นสติ๊ ง ท์ กะลา เคลี ยร์ โนมอร์ เที ยร์ ป้ าง พาราด็อกซ์
พลพล เรทโทรสเปคท์ สวีทมัลเล็ท เดอะมูสส์ เดอะเยอรส์ และทเวนตี้ไฟว์เอาร์ โดยทางค่ายได้จดั
คอนเสิ ร์ตใหญ่ “Genie Fest 16 ปี แห่ งความร็ อก” เนื่ องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2557 ซึ่ งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คอนเสิ ร์ตนี้ ใช้สื่อสังคมเป็ นช่ องทางหลักใน
การสื่ อสาร โดยกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จีนี่เรคคอร์ ดกล่าวว่า เนื่ องจากคอนเสิ ร์ตนี้ เกิ ดจากความ
ต้องการของกลุ่มแฟนคลับที่แสดงความคิดเห็นมาทางสื่ อสังคม การใช้ช่องทางดังกล่าวจึงสามารถ
สื่ อสารถึ งกลุ่ มเป้ าหมายได้โดยตรงและไม่รบกวนผูอ้ ื่ น อี กทั้งโดยปกติ ก็ใ ช้สื่ อสัง คมในการส่ ง
ข้อมูล ข่ าวสารต่า งๆ ถึ ง กลุ่ ม ผูฟ้ ั งอยู่แล้ว ทางค่ ายจึ ง เห็ นว่า สื่ อดังกล่ าวมี ค วามเหมาะสมที่ จะใช้
ประชาสัมพันธ์คอนเสิ ร์ตใหญ่ครั้งนี้ (คมชัดลึกออนไลน์, 2557)

ภำพที่ 1.4 ศิลปิ นค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ ำ: สโป๊ กดาร์กทีวี, 2557.
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ค่ายกามิกาเซ่ และค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีแนวเพลงและศิลปิ นที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ มีการวาง
จุดยืนหรื อตาแหน่ ง (Positioning) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยค่ายกามิ กาเซ่ จะเน้นแนวเพลงที่
ทันสมัย นาสิ่ งที่อยู่ในกระแสสังคมมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในเพลง และมีการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ศิลปิ นให้มีความสดใส ร่ าเริ ง เพื่อให้ตรงกับลักษณะและความต้องการของผูฟ้ ั งเป้ าหมายคือกลุ่ ม
วัยรุ่ น ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ ดจะโดดเด่นในแนวเพลงร็ อก บุคลิ กภาพและเอกลักษณ์ ของศิลปิ นจึง
แตกต่างจากค่ายกามิกาเซ่ อย่างชัดเจน โดยจะเน้นที่ความเท่ตามรู ปแบบของศิลปิ นร็ อก ซึ่ งจะตอบ
โจทย์ของกลุ่มผูฟ้ ังเป้ าหมายที่มีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มผูฟ้ ังของค่ายกามิกาเซ่
ทั้งนี้ เนื่ องจากค่ายกามิกาเซ่ และค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมายคือ วัยรุ่ น-วัยทางาน
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มกั จะติดต่อและเปิ ดรับข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่ อสังคม โดยจากผลสารวจการ
มีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรื อนของสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ พบว่า กลุ่มวัยรุ่ นที่มี
อายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่ วนการใช้อินเทอร์ เน็ตสู งกว่ากลุ่มอื่นจากร้อยละ 39.7 ในปี พ.ศ. 2550
เป็ นร้อยละ 51.9 ในปี พ.ศ. 2554 และคาดว่าการใช้อินเทอร์ เน็ตของกลุ่มดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ นอกจากนี้ ยงั พบว่า กลุ่มวัยรุ่ นมักใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหาข้อมูลทัว่ ไป/สิ นค้า
หรื อบริ การ มากถึงร้อยละ 79.6 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)

ภำพที่ 1.5 จานวนประชากรที่ใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย
แหล่งทีม่ ำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
นอกจากนี้จากการเปิ ดเผยข้อมูลทางสถิติของ Thailand Zocialinc เว็บไซต์วิเคราะห์สถิติสื่อ
ออนไลน์ในงาน Thailand Zocial Awards (2014) พบว่าประเทศไทยใช้เฟซบุ๊กมากเป็ นอันดับ 9
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ของโลก เท่ า กับ ประเทศเยอรมนี โดยมี จานวนผูใ้ ช้ม ากถึ ง 28 ล้านราย คิดเป็ นร้ อยละ 42 ของ
ประชากรทั้งประเทศ โดยการเติบโตของผูใ้ ช้สังคมออนไลน์ในไทยนั้น อัตราการใช้เฟซบุ๊กโตขึ้น
ร้อยละ 53 อินสตาแกรมร้อยละ 13 และการใช้งานทวิตเตอร์ เติบโตมากถึงร้อยละ 350 (ปานระพี
รพิพนั ธุ์, 2557)

ภำพที่ 1.6 จานวนผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมในประเทศไทย
แหล่งทีม่ ำ: ปานระพี รพิพนั ธุ์, 2557.
จากข้อมูลและสถิติในข้างต้นปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่ อสังคมเป็ นช่ องทางที่มีความสาคัญและมี
บทบาทต่อผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น-วัยทางาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของค่ายเพลงไทยสากล
อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นในอนาคต การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อ
สังคมจึงมีโอกาสสู งในการเข้าถึง สร้างการติดตามและกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วม (Involvement)
ได้ เนื่องจากเป็ นสื่ อที่กลุ่มเป้ าหมายใช้งานเป็ นสื่ อหลักในชีวติ ประจาวันในปั จจุบนั
การสื่ อสารและสร้ า งชุ ม ชนออนไลน์ใ นสื่ อสังคมจึ งเป็ นแนวทางที่ ค่ า ยเพลงต่ า งๆ ให้
ความสาคัญและใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสาร เพราะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างตรง
กลุ่ม รวดเร็ ว และเกิดประสิ ทธิ ผล อันจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผูท้ ี่ชื่นชอบศิลปิ นหรื อแนวเพลง
เดียวกัน ในรู ปแบบของกลุ่มแฟนคลับ โดยใช้พ้นื ที่สื่อสังคมในการสื่ อสารและพัฒนาความสัมพันธ์
ซึ่ งสามารถต่อยอดเป็ นกิจกรรมต่างๆ ได้ในอนาคต ถือเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นผลจากการสื่ อสารบน
พื้นที่สื่อสังคมที่มีความแตกต่างจากการใช้สื่อมวลชนกระแสหลักดังที่ผา่ นมา
ด้วยปั จจัยที่กล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษารู ปแบบเนื้ อหาและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดใน
สื่ อสังคมของธุ รกิจเพลงในประเทศไทย โดยเฉพาะสื่ อสังคมที่ได้รับความนิ ยมสู งในปั จจุบนั ได้แก่
เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ โดยจะศึกษาและทาความเข้าใจลักษณะ สถานการณ์
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กลยุทธ์ รวมถึ งแนวโน้มในประเด็นดังกล่าว อันนามาซึ่ งการประยุกต์ การพัฒนาการสื่ อสาร และ
ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมกับผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ให้ดียงิ่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย
2) เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย

1.3 ปัญหำนำวิจัย
1) รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทยเป็ นอย่างไร
2) กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทยเป็ นอย่างไร

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากการศึกษารู ปแบบเนื้ อหาและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคม
ของค่ายกามิกาเซ่ และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ในสื่ อสังคมคือ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม
และไลน์ ในช่วงวันที่ 1 สิ งหาคม - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ งเป็ นช่วงที่มีการ
จัดกิจกรรมสาคัญของทั้งสองค่ายเพลงคือ คอนเสิ ร์ต AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance เนรมิต
ของค่ายกามิกาเซ่ (จัดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และคอนเสิ ร์ตบอดี้สแลม ดัม-มะ-ชา-ติ ของค่ายจีนี่
เรคคอร์ ด (จัดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกคอนเสิ ร์ตในข้างต้นเป็ นกรณี ศึกษา
เนื่องจากทั้งสองคอนเสิ ร์ตจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและเป็ นคอนเสิ ร์ตใหญ่ซ่ ึ งเป็ นกิจกรรมสาคัญ
ของทั้งสองค่ายเพลง โดยคอนเสิ ร์ต Dance เนรมิต เป็ นคอนเสิ ร์ตที่ศิลปิ นทุกคนในค่ายกามิกาเซ่
ร่ วมแสดง และคอนเสิ ร์ตบอดี้ สแลม ดัม-มะ-ชา-ติ เป็ นคอนเสิ ร์ตใหญ่เต็มรู ปแบบทัว่ ประเทศครั้ง
แรกของวงบอดี้สแลม จัดใน 30 จังหวัดทัว่ ประเทศ (เริ่ มครั้งแรกวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
ดาเนิ นการวิจยั โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) โดยบันทึก ในตารางข้อมูล (Coding
Sheet) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูบ้ ริ หารค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
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1.5 นิยำมศัพท์
1) การใช้สื่อสังคม หมายถึ ง การสื่ อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนพื้นที่สื่อสังคมของค่าย
กามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ซึ่ งเป็ นการติดต่อสื่ อสารและบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภค
รู ปแบบหนึ่ง (Customer Relationship Management: CRM) โดยจะสามารถช่วยพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายเพลงและผูบ้ ริ โภคได้ ผ่านการสื่ อสารบนสื่ อสังคมในช่องทางดังต่อไปนี้
(1) เฟซบุก๊ เพจ
https://www.facebook.com/ilovekamikaze
https://www.facebook.com/genierecords
(2) ทวิตเตอร์
https://twitter.com/kamikaze_music
https://twitter.com/genierecords
(3) ยูทูบ
http://www.youtube.com/user/welovekamikaze
http://www.youtube.com/user/Genierock
(4) อินสตาแกรม
http://instagram.com/Kamikaze_music
http://instagram.com/genierecords
(5) ออฟฟิ เชียลไลน์
Kamikaze และ Genierock
2) การสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง การสื่ อสารในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ และค่ายจี นี่
เรคคอร์ ดถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายผ่านเนื้ อหาหลายรู ปแบบ ได้แก่ ข้อความ รู ปภาพ คลิ ปวิดีโอ
และรู ปแบบผสมผสาน โดยเป็ นเนื้ อหาที่มีลกั ษณะเชิ งโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
ศิลปิ น ผลงาน และค่ายเพลง ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อสร้ างการรับรู ้ ความเข้าใจ การติดตามและการมี
ส่ วนร่ วม และเพิ่มอัตราการซื้ อผลผลิตของค่ายคือ ศิลปิ นและผลงานเพลง
3) กลยุทธ์ หมายถึง แนวคิดและนโยบายในการใช้สื่อสังคมของค่ายกามิ กาเซ่ และค่าย
จีนี่เรคคอร์ ดที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู ้ ความรู ้สึกร่ วม และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ
ผลงานหรื อการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของค่ า ยเพลง เป็ นการสื่ อ สารอัน น ามาซึ่ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและค่ายเพลง ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและศิลปิ น และการ
รวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายหรื อชุมชนของแฟนคลับ มีการพูดคุยและทากิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน
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4) ค่ายเพลง หมายถึง ค่ายกามิกาเซ่ และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ซึ่ งเป็ นองค์กรธุ รกิจที่ดาเนิ นการ
เกี่ ยวกับการซื้ อขายเพลง (Sound Recording) ศิลปิ น และอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง โดยมีบทบาทในการ
บริ หารจัดการทั้งด้านจัดหาและดูแลศิ ลปิ น กระบวนการสร้ างสรรค์งานเพลง ลิ ขสิ ทธิ์ ตลอดจน
กิจกรรมด้านการตลาดและการจัดจาหน่าย

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ได้ความรู้ ความเข้าใจ ในรู ปแบบเนื้ อหาในการนาเสนอการสื่ อสารทางการตลาดของ
ค่ายเพลงไทยในสื่ อสังคม คือ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ เพื่อให้เป็ นประโยชน์
ต่อนักวิชาชีพโฆษณาและนักการตลาด
2) ได้ทราบถึ งกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารการตลาด เพื่อนาไปปรับใช้ให้เกิ ด
ความเหมาะสมในการดาเนินธุ รกิจค่ายเพลง และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาถึงกระบวนการ
ผลิต และขั้นตอนในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการผลิตงานโฆษณาอื่นๆ ในอนาคต
3) ได้ความรู้ ความเข้า ใจลัก ษณะการสื่ อสารในสื่ อสังคม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ใ นการ
วิเคราะห์ถึงแนวโน้มด้านนิ เทศศาสตร์ และการตลาดในสื่ อดังกล่าวในอนาคต และเป็ นแนวทางใน
การนาไปใช้ศึกษาแง่มุมอื่นๆ ในงานวิจยั ชิ้นต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการศึกษารู ปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่าย
เพลงไทย ผูว้ จิ ยั ศึกษาถึงรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดผ่านเฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม
และบัญชี ผูใ้ ช้งานไลน์แบบเป็ นทางการ ซึ่ งค่ายเพลงใช้เป็ นช่ องทางในการนาเสนอข่าวสารของ
เพลงและศิ ล ปิ น โดยในบทนี้ ผูว้ ิ จ ัย จะทบทวนแนวคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยมี ท ฤษฎี
ประกอบการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดเรื่ องสื่ อสังคมและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
2.2 แนวคิดเรื่ องชุมชนออนไลน์
2.3 อุตสาหกรรมบันเทิง
2.4 เพลงไทยในปัจจุบนั
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเรื่องสื่ อสั งคมและกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
สื่ อสังคมเป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบนั อันเนื่ องมาจากความสะดวกในการ
เข้าถึง คุณลักษณะด้านการใช้งาน รวมถึงบทบาทในการเป็ นพื้นที่สาหรับติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร และความคิ ดเห็ นในประเด็นต่างๆ ซึ่ งพบว่ามี การพัฒนาการใช้งานในรู ปแบบที่
หลากหลาย รองรับความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างรอบด้านถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้าน
การสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคสามารถพัฒนาบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารได้ (Active Audience) จากเดิมที่เป็ นเพียง
ผูร้ ับสาร (Passive Audience) จากสื่ อกระแสหลัก โดยใช้พ้นื ที่ในช่องทางสื่ อสังคมในการแสดงออก
การสื่ อสารการตลาดในปั จจุบนั ก็มีการนาสื่ อสังคมเข้ามาประยุกต์ใช้งานเป็ นจานวนมาก
โดยองค์กรจะใช้สื่อสังคมเป็ นอีกหนึ่งช่องทางหลักที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปถึงผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
ด้ว ยพฤติ ก รรมการสื่ อ สารในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารใช้ง านสื่ อ สั ง คมไม่ น้ อ ยไปกว่ า การรั บ สารจาก
สื่ อมวลชนดั้ง เดิ ม อาทิ วิทยุ โทรทัศ น์ ฯลฯ ดังนั้น จึ ง พบว่า องค์ก รต่า งๆ มี การสื่ อสารและทา
กิ จกรรมผ่านช่ องทางสื่ อสั งคมมากขึ้ น ซึ่ งถื อเป็ นการปรั บเปลี่ ยนรู ป แบบการสื่ อสารให้ตรงกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่นนั่ เอง
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2.1.1 สื่ อสั งคม
ความหมายของสื่ อสังคมเกิดจาก 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิด Web 2.0 และ User Generated
Content (UGC) โดย Web 2.0 เป็ นกระบวนการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผูใ้ ช้งานมีการ
ติดต่อสื่ อสารและร่ วมใช้ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่เนื้ อหาและรู ปแบบการใช้งาน
ต่างๆ ถูกสร้างขึ้นและเผยแพร่ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง สามารถแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนเนื้ อหา
ได้โดยผูใ้ ช้งานที่เข้าร่ วม ซึ่ งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้าน UGC หมายถึง ผูใ้ ช้งานทาหน้าที่เป็ นผูส้ ร้าง
เนื้ อหาขึ้ นเองจึ งมี รูปแบบที่ แตกต่างหลากหลายจากนั้นทาการกระจายสารดังกล่ าวโดยใช้พ้ืนที่
สาธารณะ (พรพจน์ เวียงสุ รินทร์ , 2554) ซึ่ งพบมากในสื่ อสังคมประเภทต่างๆ ในปัจจุบนั
สื่ อ สั ง คม (Social Media) เป็ นกลุ่ ม ของเว็ บ ไซต์ แ ละแอพพลิ เ คชั่น ที่ ส ร้ า งขึ้ นบน
แนวความคิดและการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และพัฒนาสู่ เว็บ 3.0 ในปั จจุบนั โดยสามารถ
สร้างและแลกเปลี่ยนเนื้ อหาที่สร้างขึ้นโดยผูใ้ ช้งานได้ (Kaplan, & Haenlein, 2010) ซึ่ ง Mayfield
(2008) ได้ให้คานิยามไว้วา่ สื่ อสังคมเป็ นชุ ดของเทคโนโลยีและช่องทางที่ช่วยให้ชุมชนชนาดใหญ่
มี แ นวโน้ ม ในการท างานร่ ว มกัน อย่า งเป็ นประโยชน์ เป็ นเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
สนับสนุนการทางานร่ วมกันเทคโนโลยีสื่อสังคม เช่น วิกิ เครื อข่ายสังคม และบล็อก เป็ นเครื่ องมือ
ที่มีระดับของการให้ความร่ วมมือสู ง และสนับสนุ นการทางานร่ วมกันที่มากขึ้น ซึ่ งก่อนหน้านี้ ไม่
สามารถท าได้ โดยกลุ่ ม ของสื่ อ ที่ เ ผยแพร่ อ อนไลน์ ป ระเภทใหม่ ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะต่ า งๆ เหล่ า นี้
ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่ วม การเปิ ดกว้าง การสนทนากัน ความเป็ นชุ มชน และการติดต่อ ใน
อดีตมีการจัดรู ปแบบพื้นฐานของสื่ อสังคม 7 แบบ ดังแสดงในตารางที่ (Mayfield, 2008)
ตารางที่ 2.1 รู ปแบบของสื่ อสังคม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รู ปแบบพืน้ ฐานของสื่ อสั งคม
เครื อข่ายสังคม (Social Networks)
บล็อก (Blogs)
วิกิ (Wikis)
พอดแคส (Podcasts)
ฟอรั่ม (Forums)
เนื้อหาชุมชน (Content Communities)
ไมโครบล็อก (Microblogging)

แหล่งทีม่ า: Mayfield, 2008.

ตัวอย่างเว็บไซต์
Myspace.com, Facebook.com, Bebo.com
Bloggang.com, Exteen.com
Wikipedia.com, Wikileaks.org
Apple iTunes
Pantip.com, Dek-d.com
Youtube.com, Flickr.com
Twitter.com, Tumblr.com
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เนื่ องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องของเทคโนโลยีและความต้องการด้านคุณลักษณะในการ
ใช้งานที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค สื่ อสังคมจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่ องและตรงกับโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2.1.1.1 ลักษณะสาคัญของสื่ อสังคม
สื่ อสังคมในปั จจุบนั มีการพัฒนาคุณลักษณะการใช้งานในหลากหลายด้าน เพื่อให้
สามารถตอบสนองและรองรั บความต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างรอบด้านมากขึ้ น โดยดนุ วศิ น
เจริ ญ (2556) ได้แบ่งลักษณะสาคัญของสื่ อสังคมในปั จจุบนั ไว้ ดังนี้
1) เครื อข่ายสังคม (Social Networking) เป็ นเว็บไซต์ที่เชื่ อมโยงผูใ้ ช้งาน
เข้าด้วยกัน กล่าวคือ ผูใ้ ช้งานสามารถทาความรู ้ จกั แสดงตัวตน ดาเนิ นความสัมพันธ์ และเชื่ อมโยง
กันในทิ ศ ทางใดทิ ศ ทางหนึ่ ง ผ่า นเครื อข่ า ยได้ ตัวอย่า งที่ ชัดเจนคื อ เฟซบุ๊ก ซึ่ ง ปั จจุ บ นั สามารถ
ประยุกต์ใช้ในเชิ งธุ รกิจได้หลายรู ปแบบ เช่น การทาแฟนเพจ (Fanpage) เป็ นการให้บริ การแบบไม่
เสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยแต่ และการซื้ อโฆษณา ซึ่ งจะปรากฏเป็ นลิ้ ง ก์ใ นลัก ษณะต่ า งๆ โดยผูล้ งโฆษณา
สามารถระบุเป้ าหมาย (Target) ได้วา่ ต้องการให้โฆษณาไปปรากฏที่หน้าเฟซบุ๊กของผูใ้ ช้งานกลุ่ม
ใดบ้าง (อายุ สถานที่อยู่ การศึกษา ความสนใจ เป็ นต้น) ทั้งนี้ ที่มาของรายได้ (Revenue Model) ของ
เว็บไซต์ที่เป็ นเครื อข่ายสังคมโดยทัว่ ไปมี 2 รู ปแบบ คือ รายได้จากการโฆษณา (Advertising) เช่น
เฟซบุก๊ และรายได้จากการขาย Online Items เช่น Cyworld ของประเทศเกาหลี เป็ นต้น
2) Publish เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ผใู้ ช้งานสามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลได้ ซึ่ งในอดีต
การสร้างเว็บไซต์จะต้องเรี ยนรู้ ภาษา HTML แต่ปัจจุบนั ผูใ้ ช้งานสามารถสร้ างและเป็ นเจ้าของ
เว็บไซต์ของตนเองได้ ผ่านเครื่ องมื อต่างๆ ที่ ช่วยอานวยสะดวก เช่ น Word-Press, Joomla และ
SlideShare เป็ นต้น โดยสามารถนาเสนอไฟล์ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น รู ปภาพและวิดีโอได้ ซึ่ งการ
เขี ย นบล็ อ กส่ ว นใหญ่ จ ะเน้น ที่ หัว ข้อ ใดหัว ข้อ หนึ่ ง และหากบล็ อ กมี อ ัต ราการเข้า เยี่ ย มชมสู ง
(Traffic) ได้รับความสนใจมากก็จะนาไปสู่ รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย
(1) Blog มาจากค าว่ า Web-blog คื อ การจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล บน
อินเทอร์ เน็ต เป็ น Personal Website ประเภทหนึ่ ง แต่ปัจจุบนั ได้พฒั นามาเป็ นช่ องทางการสื่ อสาร
ในเรื่ องอื่นๆ ด้วย เช่ น ธุ รกิ จ การค้า การร้ องเรี ยน ประชาสัมพันธ์ โดยจุดเด่นของบล็อกคือความ
เป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ขียนบล็อกกับผูต้ ิดตามอ่าน
(2) Slideshare เป็ นเว็บไซต์ที่ใช้ในการแสดงผลงาน (Presentation)
ของตนเองให้ บุคคลภายนอกรับรู ้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจาก Slideshare จะแสดงรู ปภาพธรรมดา
แล้ว ยัง สามารถแสดงพร้ อ มไฟล์ เ สี ย ง หรื อ เรี ย กว่า Slidecast ได้ อี ก ทั้ง ยัง สามารถน าไฟล์ จ าก
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปแสดงใน Slideshare ได้โดยตรง
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(3) Wikipedia เป็ นโครงการสารานุ กรมเนื้ อหาเสรี หลายภาษาบน
เว็บไซต์ ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิ ธิวิกิพีเดีย องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร มีเนื้ อหาจานวนกว่า
21 ล้านบทความ (เฉพาะวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีเนื้ อหาประมาณ 3.9 ล้านบทความ) เกิดขึ้นจากการ
ร่ วมเขี ย นของอาสาสมัครทัว่ โลก โดยผูใ้ ช้งานสามารถเข้า ถึ งวิกิพีเดี ยและร่ วมแก้ไขได้แทบทุ ก
บทความอย่างเสรี ซึ่ งพบว่ามีผเู ้ ขียนประจาจานวน 100,000 คน โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 วิกิ
พี เ ดี ย มี 284 ภาษา และเป็ นงานอ้า งอิ ง ทั่ว ไปที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และได้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด บน
อินเทอร์ เน็ต อีกทั้งถูกจัดเป็ นเว็บไซต์ที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดในโลกอันดับที่ 6 ตามการจัดอันดับของ
เว็บไซต์จดั อันดับ Alexa ด้วยจานวนผูอ้ ่านกว่า 365 ล้านคน ซึ่ งมีการประเมินว่าวิกิพีเดียมีอตั ราการ
เรี ยกดูถึง 2,700 ล้านครั้งต่อเดือนในสหรัฐอเมริ กา
(4) WordPress คือ ชุดสคริ ปต์หรื อเครื่ องมือสาหรับเปิ ดบริ การชุมชน
นักเขียน (Community Blog) รองรับผูใ้ ช้งานได้หลายคน สามารถแยกหัวเรื่ องตามกลุ่ม (Categories)
แท็ก (Tag) และผูเ้ ขียน (Author) เป็ นระบบที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด ซึ่ งเวิร์ดเพรสเป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
ในการจัดการความรู ้ระหว่างบุคคลกับชุมชน
3) Photo Sharing คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การรั บฝากไฟล์รูปภาพและสามารถ
แบ่ ง ปั นรู ป ภาพกับ ผูใ้ ช้ง านอื่ น ได้ โดยแต่ ล ะเว็บ ไซต์จ ะมี ล ัก ษณะการให้ บ ริ ก ารที่ แตกต่ า งกัน
ตัวอย่างของเว็บไซต์ฝากรู ป มีดงั นี้
(1) Flickr เป็ นเว็บไซต์สาหรับฝากรู ปภาพ สามารถแบ่งปั นแก่ผอู ้ ื่น
ได้ เป็ นที่นิยมของผูเ้ ขียนบล็อก เนื่องจากสามารถนารหัสรู ปภาพจาก Flickr มาใช้เขียนในบล็อกได้
โดยตรง มี ค วามสามารถพิ เศษในการเขี ยนค าอธิ บายรู ปและค้นหาตามชื่ อที่เขี ย น โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถอัพโหลดไฟล์ได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ โนเกียบางรุ่ นได้โดยตรง
(2) Photobucket เป็ นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ให้บริ การรับฝากรู ปภาพและ
ไฟล์วดิ ีโอ โดยสามารถตกแต่งภาพและแบ่งปั นกับผูใ้ ช้งานคนอื่นได้
4) Audio หรื อสื่ อสังคมประเภทเสี ยง
(1) Podcast หมายถึง การบันทึกโปรแกรมรายการวิทยุหรื อไฟล์เสี ยง
อื่นๆ ในรู ปแบบดิจิทลั โดยบันทึกไว้ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และสามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่ อง
เล่นไฟล์เสี ยงส่ วนบุคคลได้ Podcast คือการให้บริ การอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบของการแพร่ กระจาย
เสี ยง (File Audio) โดยเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดและรับฟั งข่าวสารจาก
เครื่ องเล่ นได้ทุกที่ ทุ กเวลา มาจากคาว่า Ipod และคาว่า Broadcasting อย่างไรก็ตาม Podcast
สามารถเล่นบนเครื่ องเล่นไฟล์เสี ยงและคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้

19
(2) การทางานของ Podcast คล้าย Internet Radio แต่ผใู ้ ช้งานไม่ตอ้ ง
เข้าเว็บไซต์ที่กาลังออนไลน์ แต่สามารถสมัคร (Subscribe) รับบริ การที่มีการเก็บรวมรวมเนื้ อหา
เป็ นหมวดหมู่ดาวน์โหลดมาฟั งได้ทนั ที ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ Podcast ยังมีการทางานร่ วมกับ
RSS (Really Simple Syndication) ซึ่ งเป็ นตัวช่ วยในการอัพเดตหัวข้อและสรุ ปเนื้ อหาต่างๆ
อัตโนมัติ โดยผูใ้ ช้งานไม่ตอ้ งเข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดเองทั้งหมด
5) Video คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การรับฝากไฟล์วิดีโอ และสามารถนาไป
เผยแพร่ ได้โดยใช้ Embeded Code ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ทวั่ โลก ซึ่ งปั จจุบนั เว็บไซต์ยอดนิ ยมอันดับ
หนึ่งที่รับฝากไฟล์วดิ ีโอคือ ยูทูบ
6) Microblogging เป็ นการส่ ง ข้อ ความขนาดสั้ นระหว่า งผูใ้ ช้ง านใน
เครื อข่ า ยเดี ยวกัน โดยผูใ้ ช้ง านมี 2 บทบาทคื อ ผูต้ ิดตาม (Follower) และผูถ้ ูก ตาม (Followed)
ข้อความที่ผใู้ ช้งานโพสต์หรื อทวีต (Tweet) จะไปปรากฏบนหน้าจอ (Wall) ของผูต้ ิดตาม ตัวอย่าง
ของไมโครบล็อกกิ้งที่ชดั เจนคือทวิตเตอร์
7) Livecasting เป็ นเว็บไซต์ที่ทาการออกอากาศรายการสด ในรู ปแบบ
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ การสนทนา ตัวอย่างเช่น blib.tv และ Blogtalkradio เป็ นต้น
8) Virtual Worlds เป็ นการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งที่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้งานหลายคนพร้อมๆ กัน ผ่านเครื อข่ายออนไลน์ ด้วยการสร้างโลก
เสมื อนสามมิ ติข้ ึ นมา ผูใ้ ช้ง านสามารถสร้ า งตัวตนเสมื อนจริ ง (Avartar) ออกแบบและสร้ า ง
สิ่ งก่อสร้ างเสมือนจริ งเองได้ มีการดาเนิ นงานในลักษณะชุ มชน ตัวอย่างที่เห็ นได้อย่างชัดเจนคื อ
Second Life
9) Gaming เป็ นรู ปแบบของเกมที่อาศัยความสัมพันธ์ทางสังคม ผูใ้ ช้งาน
สามารถออกแบบควบคุ มเนื้ อหาเองได้ อาทิ World of Warcraft ที่มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งาน (Massively Multiplayer Online Game) หรื อ Entropia Universe
10) Aggregators เป็ นการรวมเอาเนื้ อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ ให้อยู่ภายใน
หน้าเว็บไซต์เดียว เพื่อประหยัดเวลาในการเข้าใช้ขอ้ มูลทางอินเทอร์ เน็ต อาทิ Igoogle และ My
Yahoo! ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถออกแบบข้อมูลที่ตนเองต้องการเห็นได้
(1) iGoogle คือ Google Personalized Home Page ซึ่ งเป็ นบริ การหน้า
โฮมเพจฟรี ของ Google สามารถเลือกเนื้ อหาต่างๆ ที่สนใจเข้ามาวางได้ อาทิ ข่าวสารจากบล็อกที่
เข้าไปดูเป็ นประจาตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบ (Theme) ได้ดว้ ย
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(2) My Yahoo! เป็ นการบริ การข้อมูลข่า วสารแบบส่ วนตัว โดย
ผูใ้ ช้งานต้องเลื อกข่า วสารที่ ต้องการทราบความเคลื่ อนไหว เช่ น ค่ า เงิ น สภาพ อากาศ รายการ
โทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ซึ่งทาง Yahoo ได้เปิ ดให้ใช้งานได้ฟรี
11) RSS ย่อมาจาก “Real Simple Syndication” เป็ นการกระจายข่าวสาร
โดยกาหนดให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการจะกระจายข่าวสารสร้ าง RSS Feed ซึ่ งเป็ นไฟล์ที่อยูใ่ นรู ปแบบ XML
ขึ้นมาบนเซิ ร์ฟเวอร์ และนาลิ้งก์ของไฟล์น้ นั แจกจ่ายให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการติดตามข่าวสาร และขั้นตอน
ต่อมาคือผูท้ ี่ตอ้ งการติดตามข่าวสารต้องลงทะเบียนกับ RSS Feed นั้นโดยใช้ RSS Reader ซึ่ งทา
หน้าที่ดึงข่าวสารจากต้นทางแล้วส่ งไปยังปลายทางเป็ นระยะๆ โดยที่ผรู ้ ับข่าวสารไม่จาเป็ นต้องเข้า
ไปดู ตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลใหม่ๆ และยังถูกนาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ประเภทอื่นๆ เช่น Podcast ที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูลภาพและเสี ยง เป็ นต้น
12) การค้นหาข้อมูล (Search) จัดว่าเป็ นสื่ อสังคม เนื่ องจากผลของการ
ค้นหาข้อมูลถูกจัดอันดับโดยพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่ ง Google Search เป็ นเครื่ องมือที่
ให้บ ริ ก ารสื บค้นข้อมูล ของ Google.com ที่ เป็ นที่ รู้จกั กันมากที่ สุดในปั จจุ บนั โดยการพิม พ์ค า
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่ตอ้ งการสื บค้น Google ก็จะแสดงเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับคานั้นทั้งหมด
นอกจากนี้การสื บค้นยังรวมถึงรู ปภาพ ข่าวสารบนเว็บไซต์ต่างๆ อีกด้วย
13) Mobile การใช้ ง านสื่ อ สั ง คมในปั จ จุ บ ัน ถู ก ใช้ผ่ า นทางช่ อ งทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด นอกจากนี้ ฟังก์ชนั หนึ่ งของโทรศัพท์เคลื่อนที่คือการระบุตาแหน่งที่ต้ งั
ของผูใ้ ช้งาน ซี่ งข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาแบ่งปั นในระหว่างเครื อข่ายสังคมได้
14) Foursquare เป็ นการผสมผสานกันของสื่ อสังคมและข้อมูลที่ต้ งั ของ
ผูใ้ ช้ (Location) เกิ ดเป็ น Location Based Social Network เป็ นบริ การผ่านเว็บไซต์และ Mobile
Application ที่เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้งานทราบว่าเพื่อนในเครื อข่ายอยู่สถานที่ใด ผ่านการการระบุตา
แน่งที่ต้ งั (Check In) โดยทุกครั้งที่มีการ Check In จะได้รับคะแนน (Point) เป็ นรางวัล โดยสามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับสื่ อสังคมอื่นๆ ได้ เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ฯลฯ
15) Interpersonal เป็ นการติดต่อกันจากบุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ งใน
ลักษณะ One to One ในปั จจุบนั ได้มีโปรแกรมต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น Skype, Google Talk
16) P2P เป็ นระบบเครื อข่ า ยที่ เ ป็ นการเชื่ อ มต่ อ โดยตรงระหว่ า ง
คอมพิวเตอร์ โดยทาให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องเป็ นทั้ง Client และ Server พร้อมกัน ทาให้ผใู ้ ช้งาน
แลกเปลี่ ยนไฟล์ระหว่างกันผ่านระบบเครื อข่าย และสื่ อสารจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่ งไปยังอีก
เครื่ องหนึ่งได้โดยตรง โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งแม่ข่ายในการแจกไฟล์ ตัวอย่างเช่น eMule, Bit Torrent
และ Kasa เป็ นต้น
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17) Crowdsourcing คือการกระจายปั ญหาไปยังสาธารณะเพื่อหาคาตอบ
และวิธีการแก้ปัญหาทางธุ รกิ จนั้นๆ โดยบริ ษทั จะกระจายคาถามไปยังกลุ่ มบุ คคลขนาดใหญ่คือ
กลุ่มชุ มชนออนไลน์ที่พยายามเสนอความคิดต่างๆ ในการแก้ไขปั ญหา เพื่อให้บริ ษทั สามารถเลือก
แนวทางที่ ดี ที่ สุ ด หน้า ที่ ข อง Crowdsourcer คื อ การกระจายปั ญ หาไปยัง กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง าน ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนฐานข้อมูล (Database) นัน่ เอง โดยปกติผใู้ ช้งานจะได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินหรื อ
รางวัล ที่ ดึ ง ดู ด ให้ ม าร่ วมกั น คิ ด แก้ ไ ขปั ญ หา ตั ว อย่ า งเช่ น www.istockphoto.com
และ
www.innocentive.com เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่มีปัญหาและต้องการแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาโดยให้ผลตอบแทนเป็ นรางวัลโดยมีผใู ้ ช้งานเว็บไซต์ที่เก่งและมีความรู ้เฉพาะ
ทางอยูจ่ านวนมาก
18) Tagging คือการให้อานาจผูใ้ ช้งานในการระบุขอ้ มูลหรื อจัดหมวดหมู่
ลงในสื่ อต่ างๆ เช่ น รู ป ภาพ วิดีโอ สามารถแท็ก หรื อให้ค าอธิ บ ายของข้อมูล ได้ เช่ น ใครอยู่ใ น
รู ปภาพ ถ่ายจากสถานที่ใด อยูก่ ลุ่มไหน เป็ นต้น
19) Social Bookmarking เป็ นการเก็ บ บันทึ ก เว็บ ไซต์ที่ชื่ นชอบและ
สามารถเรี ยกมาดูได้บนอินเทอร์ เน็ต แม้วา่ จะไม่ได้ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเอง นอกจากนี้ ยงั
สามารถแบ่งปั นไปยังบุคคลอื่นและให้คะแนน (Rating) ได้ ตัวอย่างเช่น www.delicious.com
20) Print on Demand เป็ นรู ปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริ การพิมพ์หนังสื อ
โดยไม่ผา่ นสานักพิมพ์ สามารถสั่งพิมม์ได้โดยไม่มีข้ นั ต่า และค่าใช้จ่ายไม่แพง ผูใ้ ช้งานสามารถอัพ
โหลดเนื้อหาพร้อมกับตั้งราคา ตัวอย่างเช่น www.lulu.com
ความหมายของสื่ อสังคมตามที่กล่าวมามีหลายรู ปแบบตามการใช้งานและ
ถูกนาไปใช้ในเชิ งการบริ หารมากขึ้น โดยเป็ นเครื่ องมือที่มีบทบาทในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
การเชื่ อมโยง พัฒ นาความสั ม พันธ์ ติ ดต่ อสื่ อสาร และเกิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่า งกัน ได้ดียิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยงั เป็ นช่องทางที่ช่วยจะให้เกิดการระดมความคิด ความไว้วางใจ และเป็ นการเพิ่มโอกาส
ในการสร้างเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคขององค์กรธุ รกิจโดยปั จจุบนั พบว่าองค์กรธุ รกิ จในแต่ละสาขาต่างมี
แนวโน้มที่จะให้ความสาคัญกับการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ วิวฒั นาการของสื่ อสังคมที่มีการพัฒนาคุณลักษณะการใช้งานให้ดีข้ ึน
ในแต่ ล ะยุ ค ท าให้ค วามนิ ย มในการใช้ง านสื่ อสั ง คมเพิ่ ม มากขึ้ นตามไปด้ว ย โดยแต่ ล ะสื่ อจะมี
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว ที่ โ ดดเด่ น มี ค วามแตกต่ า งจากสื่ อ สั ง คมอื่ น เป็ นตัวเลื อกที่ ห ลากหลายซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการหรื อความสอดคล้องกับรู ปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง
อาทิ ทวิตเตอร์ ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร ไลน์ใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อน ยูทูบใช้ฟังเพลง เป็ นต้น
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2.1.1.2 สื่ อสังคมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั
1) เฟซบุก๊ (Facebook)
(1) ลักษณะและประวัติความเป็ นมา
เฟซบุ๊กเป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดเป็ นอันดับ 2 ของโลกใน
ปั จจุบนั (อันดับ 1 คือ Google) (Alexa, 2014) โดยเป็ นสื่ อสังคมที่ให้บริ การเป็ นช่ องทางในการ
ติดต่อสื่ อสาร ทากิ จกรรมต่างๆ และสร้ างเครื อข่ายระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้งานสามารถสื่ อสารได้ท้ งั ใน
รู ปแบบข้อความ รู ปภาพ คลิปวิดีโอ และรู ปแบบผสมผสาน
ข้อมูลจากเว็บไซต์ ออนไลน์สเตชัน่ (2553) ระบุว่า เฟซบุ๊ก เกิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยการพัฒนาของมาร์ ค ซักเกอร์ เบิร์ก (Mark Zuckerberg) เป็ น
เว็บไซต์ประเภทสื่ อสังคม ซึ่ งในขณะนั้นเปิ ดให้เข้าใช้งานเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการตั้งชื่ อว่าเฟซบุ๊กเนื่ องจากโรงเรี ยน Phillips Exeter Academy ที่มาร์ ค
เคยศึกษาอยู่ มีหนังสื อชื่อว่า The Exeter Face Book ซึ่ งจะส่ งต่อกันไปให้นกั เรี ยนได้รู้จกั เพื่อนๆ ใน
ชั้นเรี ยน ซึ่ ง Facebook นี้ แท้จริ งเป็ นหนังสื อเล่มหนึ่ งเท่านั้น จนกระทัง่ มาร์ คได้เปลี่ยนแปลงและ
นาเข้าสู่ โลกของอินเทอร์ เน็ต
จากนั้นเว็บไซต์น้ ี ก็ไ ด้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ วหลังเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสมัครเป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กและ
เข้า ใช้ง านกัน จานวนมาก หลัง จากนั้นนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ในเขตบอสตันก็ เริ่ ม มี ค วาม
ต้องการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก มาร์ คจึงได้ชกั ชวน Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อช่วยกัน
พัฒนาและในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นเฟซบุ๊กก็สามารถเพิ่มรายชื่ อผูใ้ ช้งานและสมาชิกของ
มหาวิทยาลัยอีกจานวนกว่า 30 แห่ง
เมื่อเฟซบุ๊กประสบความสาเร็ จ มาร์ ค ดัสติน และฮิวจ์ยา้ ยไปอยู่ที่เมือง
Palo Alto และมาร์ คได้เข้าไปพูดคุยกับ ชอน ปาร์ คเกอร์ (Sean Parker) หนึ่ งในผูร้ ่ วมก่อตั้ง Napster
องค์กรผูพ้ ฒั นาเทคโนโลยีดา้ นการแบ่งปั นเพลงผ่านอินเทอร์ เน็ต จากนั้นปาร์ คเกอร์ ได้ยา้ ยมาร่ วม
ทางานกับมาร์ ค และแนะนาให้มาร์ ครู ้จกั กับนักลงทุนรายแรกคือ ปี เตอร์ ธี ล (Peter Thiel) หนึ่งในผู้
ร่ วมก่อตั้ง Paypal ธนาคารออนไลน์ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้านการลงทุน The Founders Fund
โดยปี เตอร์ ได้ลงทุนในเฟซบุก๊ เป็ นจานวนเงิน 500,000 เหรี ยญสหรัฐ
ด้วยจานวนสมาชิกหลายล้านคนทาให้บ ริ ษทั หลายแห่ งสนใจในเฟซบุ๊ก
โดยสื่ อสังคม Friendster พยายามจะขอซื้ อเฟซบุก๊ ในราคา 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่
เฟซบุ๊กปฎิเสธข้อเสนอและได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจาก Accel Partners บริ ษทั เงินทุนเป็ นจานวนอีก
12.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยในเวลานั้นเฟซบุก๊ มีมูลค่าจากการประเมินอยูท่ ี่ประมาณ 100ล้านเหรี ยญ
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สหรั ฐ โดยเฟซบุ๊กเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง และในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2549 ได้เปิ ดให้โรงเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่ วมใช้งานได้ และเพิ่มฟั งก์ชนั่ ใหม่โดยให้สมาชิ กนารู ปภาพมาแบ่งปั นกันได้
ซึ่ ง ได้รับ ความนิ ย มอย่า งมาก หลัง จากนั้นได้เปิ ดให้ องค์ก รธุ รกิ จสามารถเข้า ใช้ง านและสร้ า ง
เครื อข่ายได้ โดยมีองค์กรจานวนกว่า 20,000 แห่ งเข้ามาใช้งาน และในปี พ.ศ. 2550 เฟซบุ๊กจึงได้
เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปที่มีอีเมลเข้าใช้งานและได้รับความนิยมดังเช่นในปั จจุบนั
(2) ข้อดีของเฟซบุก๊ (สุ พาพร เทพยสุ วรรณ, 2553)
ก) เฟซบุ๊ ก เป็ นพื้ น ที่ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ส่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้
หลากหลายรู ปแบบ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย อาทิ ข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ และสามารถลิ้งก์เชื่ อมโยงไป
ยังช่องทางอื่นๆ ได้
ข) เฟซบุ๊กก่อให้เกิ ดการสร้ างเครื อข่ายส่ งเสริ มความคิ ดริ เริ่ มและ
การค้นคว้าข้อมูลด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน
ค) ผูใ้ ช้ง านสามารถใช้ติ ด ตามข่ า วสารต่ า งๆ ได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที
ทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์ และติดตามได้อย่างต่อเนื่อง
ง) ผูใ้ ช้งานสามารถสร้างเครื อข่ายทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มของผู ้
ที่มีความสนใจร่ วมกันหรื อมีเป้ าหมายเดียวกัน ทาให้การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เกิดความสะดวกมาก
ขึ้น
จ) เฟซบุ๊กสามารถใช้เป็ นช่ องทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ โดยลักษณะการขอเป็ นเพื่อน กดไลก์ คอมเม้นต์แสดงความคิดเห็น และ
แชร์โพสต์
ฉ) เฟซบุก๊ ถือเป็ นซอฟต์แวร์ ที่เอื้อต่อผูท้ ี่มีปัญหาในการปรับตัวทาง
สัง คมหรื อมี ค วามโดดเดี่ ย วในชี วิตจริ ง ให้สามารถมี เครื อข่ ายทางสั งคม ช่ วยเติ มเต็มชี วิต และ
ปรับตัวได้มากขึ้น
(3) ข้อเสี ยของเฟซบุก๊ (กระปุกดอทคอม, 2557ก)
ก) ทาให้รู้สึกเหมือนชี วิตตนเองแย่กว่าคนอื่น โดยทัว่ ไปผูใ้ ช้งาน
เฟซบุก๊ มักโพสต์บอกเล่าเรื่ องดีๆ ในชี วิตมากกว่าจะเปิ ดเผยเรื่ องแย่ ดังนั้น หากเห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดี
บ่อยๆ อาจทาให้เกิ ดความรู ้ สึกว่าคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าทาให้รู้สึกว่าชี วิตตนเองแย่และพึงพอใจกับ
ชีวติ น้อยลง
ข) การท าความรู ้ จ ัก กับ คนแปลกหน้า อาจน ามาซึ่ งอัน ตรายได้
ระบบแนะนาเพื่อนในเฟซบุ๊กที่มกั จะแนะนาให้รู้จกั กับเพื่อนของเพื่อนนั้นเป็ นเหมือนดาบสองคม
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เพราะอาจเป็ นบุคคลที่ ไม่ตอ้ งการรู ้ จกั หรื อพบเจอไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องในชี วิต และสแปมโฆษณา
ต่างๆ
ค) หากมี หัวหน้า งานหรื อครู อาจารย์เป็ นเพื่ อนในเครื อข่ า ย การ
โพสต์สเตตัสหรื อรู ปภาพอาจมีผลกับหน้าที่การงานหรื ออนาคตได้ เนื่ องจากเนื้ อหาเหล่านี้ แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยส่ วนบุคคลได้เป็ นอย่างดี
ง) อาจสู ญเสี ยความมัน่ ใจจากผลตอบรับที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
บางโพสต์อาจไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่มีคนกดไลก์หรื อคอมเม้นต์ ซึ่ งตามจริ งแล้วเป็ นเหตุการณ์
ปกติของการใช้งาน เฟซบุก๊ แต่ท้ งั นี้อาจมีส่วนให้ผใู ้ ช้งานบางคนเกิดความกังวลจนสู ญเสี ยความ
มัน่ ใจได้
จ) เกิดอาการเสพติดสื่ อสังคมและเสี ยเวลาในการทากิ จกรรมอื่นๆ
หลายคนเล่นเฟซบุก๊ และใช้เวลาวันหนึ่งๆ ไปกับเฟซบุ๊กหลายชัว่ โมง จนอาจลืมเรื่ องสาคัญอย่างอื่น
ที่ตอ้ งทา อาทิ การเรี ยนการทางาน หรื อการพูดคุ ยพบปะผูค้ นในชี วิตจริ ง ซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่อชี วิต
ในระยะยาว
ฉ) เป็ นการประจานตนเองโดยไม่รู้ตวั บางครั้งเมื่อทาผิดและอยาก
สารภาพ จึงสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอโทษ ซึ่ งแท้จริ งแล้วอาจเป็ นการประจานความผิดตนเองให้
สาธารณชนรับรู ้โดยไม่จาเป็ น และอาจทาให้คนอื่นมองในแง่ลบก็เป็ นได้
(4) การใช้งานเฟซบุก๊ ในเชิงธุ รกิจ
เฟซบุ๊กเป็ นช่ องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภคที่
ใกล้ชิด เพราะนอกจากผูบ้ ริ โภคจะดูขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้แล้วยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ ยวข้องได้ดว้ ย เช่ น กิ จกรรมต่างๆ ประกอบกับการใช้งานในเฟซบุ๊กที่เอื้อประโยชน์ให้องค์กร
ดาเนิ นกิ จกรรมการสื่ อสารการตลาดกับผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น เครื่ องมือในเฟซบุ๊กที่ช่วยส่ งเสริ มการ
วางกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ (กระปุกดอทคอม, 2555)
ก) Profile Page สาหรับการสร้างหน้าแนะนาตัว เพื่อให้ผบู้ ริ โภค
รู ้จกั ตราสิ นค้ามากขึ้น
ข) Group สาหรับสร้างกลุ่มชุมชน (Community)
ค) Fan Page สาหรับโปรโมตธุ รกิจ โดยลูกค้าสามารถกดไลก์หรื อ
Become a Fan สมัครเป็ นสมาชิกในหน้านี้ได้
ง) Event สาหรับสร้างหน้าโปรโมตกิจกรรม
จ) Note and Photo สาหรับสร้างบันทึกและอัลบั้มรู ปภาพ
ฉ) Messages การส่ งข้อความระหว่างบุคคล
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ช)
ซ)
ฌ)
ญ)

Marketplace การโพสต์ขายสิ นค้า
Share Posted Items สาหรับการแบ่งปั นข้อมูล
Networks สาหรับสร้างเครื อข่ายผูต้ ิดตาม
Status Update and News Feed สาหรับนาเสนอความ

เคลื่อนไหวต่างๆ
ฎ) Platform Application สาหรั บนาแอพพลิ เคชั่นมาใช้ในการ
นาเสนอ
ฏ) Widget to URL สาหรับสร้าง Icon Link ไปยัง Landing Page
ฐ) Social Ads (Advertising on Facebook) สาหรับการโฆษณาบน
พื้นที่โฆษณา
ด้า นสถิ ติ ก ารใช้ ง านเฟซบุ๊ ก ในประเทศไทยพบว่ า แฟนเพจที่ มี
ผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ เพจ Mario Maurer เพจตัน ภาสกรนที และเพจพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
ตามลาดับ (Zocialrank, 2557ก) โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 สถิติเฟซบุก๊ ที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: Zocialrank, 2557ช.
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นอกจากนี้ ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ Zocialrank ระบุ วา่ เฟซบุ๊กค่ายกามิ
กาเซ่มีจานวนผูต้ ิดตามอยูใ่ นอันดับที่ 59 และเฟซบุ๊กค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีจานวนผูต้ ิดตามอยูใ่ นอันดับ
ที่ 753 จากจานวนเพจในประเทศไทยทั้งหมด 832,679 เพจ (Zocialrank, 2557ก)

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างเฟซบุก๊ ค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ฌ.

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเฟซบุก๊ ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ช.
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2) ทวิตเตอร์ (Twitter)
(1) ลักษณะและประวัติความเป็ นมา
ทวิตเตอร์ เป็ นสื่ อสังคมประเภทไมโครบล็อก คือเป็ นการเขียนบล็อกที่มี
เนื้ อหากระชับความยาวไม่เกิ น 140 ตัวอักษร เน้นที่ความรวดเร็ วในการสื่ อสาร โดยการอัพเดต
ข้อมูลบนไทม์ไลน์ และเกิดการพัฒนาเป็ นเครื อข่ายจากการติดตามการอัพเดตของผูใ้ ช้งานคนอื่น ๆ
โดยพบว่าทวิตเตอร์ เป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดอันดับ 7 ของโลกและอันดับ 20 ของสถิติ
ประเทศไทย (Alexa, 2014)
ข้อมูลจากเว็บไซต์ โกทูโน (2552) ระบุวา่ ทวิตเตอร์ ก่อตั้งโดย แจ็ก คอร์
ซี ยบ์ ิซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ ภายใต้บริ ษทั Obvious Corp เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ที่เมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กาผูใ้ ช้งานสามารถส่ งข้อความว่ากาลังทาอะไรอยูห่ รื อเป็ นการ
ส่ งต่อ (Re-tweet) ข่าวสารที่น่าสนใจของผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ โดยข้อความที่ส่งถึ งกันเรี ยกว่า Tweets
ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเสี ยงนกร้ อง และข้อความที่จะส่ งต้องเป็ นตัวอักษรธรรมดา (Plain Text) เท่านั้น
ไม่สามารถแทรกคาสั่งโปรแกรมได้ ยกเว้นในรู ปแบบ Hyperlink
ข้อความอัพเดตที่ส่งในทวิตเตอร์ จะแสดงอยูบ่ นเว็บเพจของผูใ้ ช้งานคน
นั้น และผูใ้ ช้งานอื่ นสามารถเลื อกรั บข้อความเหล่ านี้ ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์ อีเมล เอสเอ็มเอส เม
สเซนเจอร์ (IM) RSSหรื อผ่านโปรแกรมเฉพาะทาง อาทิ Twitterific Twhirl ปั จจุบนั ทวิตเตอร์ มี
หมายเลขโทรศัพท์สาหรับส่ งเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และสหราช
อาณาจักร
การใช้ง านทวิ ต เตอร์ คื อ การติ ด ตามผู ้ที่ ส นใจในเรื่ องเดี ย วกัน เช่ น
ท่องเที่ยว อาหาร เทคโนโลยี ธรรมะ ฯลฯ หรื ออาจเป็ นการติดตามบุคคลที่เราสนใจ โดยหลังจากที่
เราติดตาม (Follow) ข้อความทวีตของผูใ้ ช้งานนั้นก็จะปรากฏบนหน้าต่างทวิตเตอร์ ของผูท้ ี่ติดตาม
และเกิดลักษณะการเป็ นเครื อข่ายขึ้นในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ระบบซอฟต์แวร์ ของทวิตเตอร์ เดิมพัฒนา
ด้วยรหัสคอมพิวเตอร์ แบบ Ruby on Rails และเมื่อ พ.ศ. 2551 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษาแบบ Scala
บนแพลตฟอร์ มจาวา จากนั้นใน พ.ศ. 2552 ทวิตเตอร์ ได้รับความนิ ยมสู งขึ้นอย่างมาก จนนิ ตยสาร
ไทม์ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน ในปี ดังกล่าว ได้นาเอาทวิตเตอร์ ข้ ึนปก เป็ นเรื่ องเด่นประจาฉบับ และ
บทบรรณาธิ การก็กล่าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในการนาเสนอข่าว ซึ่ งมีที่มาจากเทคโนโลยี
ใหม่อย่างทวิตเตอร์
ในแต่ละเดือนพบว่ามีจานวนผูใ้ ช้งานแบบ Active รวมจานวน 200ล้าน
คน โดย 80% ของผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์ จะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถื อเป็ นหลัก มีการทวีตข้อความต่อ
วัน 400 ข้อความ และผูใ้ ช้งานแต่ละรายมีจานวนผูต้ ิดตาม (Follower) เฉลี่ยอยูท่ ี่ 208 คน รวมถึงมี
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การทวีตข้อความเฉลี่ ยต่อคน 307 ข้อความ นอกจากนี้ แอพพลิ เคชัน่ อัพโหลดและแชร์ คลิปวิดีโอ
ออนไลน์ในเครื อทวิตเตอร์ อย่าง Vine ก็พบว่ามีจานวนผูใ้ ช้งาน 13 ล้านคน และมีคลิปวิดีโอที่ถูกอัพ
โหลดบนทวิตเตอร์วนั ละ 12 ล้านคลิป (ศักดิ์รพี วดีศิริศกั ดิ์, 2556)
(2) ข้อดีของทวิตเตอร์ (ปลายฝน คาประกอบ, 2556)
ก) ทวิ ต เตอร์ ส ามารถใช้ใ นการแชร์ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร และรู ป ภาพ
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว เพียงกดรี ทวีต เนื้ อหานั้นๆ จะเกิดการส่ งต่อและไปปรากฏบนหน้าไทม์ไลน์
ของผูท้ ี่ติดตามทันที
ข) ผู ้ใ ช้ ง านสามารถติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ห รื อกระแสที่ ก าลัง เป็ น
ประเด็นในกลุ่มผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์ ได้ โดยดูจากแท็กที่ได้รับความนิ ยมหรื อ Trending เช่ น การไว้
อาลัยให้เนลสันแมนเดลล่า ผ่านแท็ก #RIPNelson Mandela หรื อเรื่ องราวในวงการบันเทิงเกาหลีที่
กาลังได้รับการพูดถึงในแท็ก #SuperJuniorTheLastManStanding
ค) ในทวิตเตอร์ น้ นั ผูใ้ ช้งานสามารถกดติ ดตามบุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง
หรื อคนที่ตนเองสนใจได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง ทาให้ไม่พลาดทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ
ง) ทวิตเตอร์ เป็ นช่ องทางที่ให้พ้ืนที่ในการแสดงออกค่อนข้างเสรี
ผูใ้ ช้ง านสามารถทวีตเนื้ อหาของเรื่ องราวต่ า งๆ ได้ตามต้องการ โดยสามารถโพสต์ไ ด้ท้ งั แบบ
ข้อความ รู ปภาพ และลิ้งก์ไปยังช่องทางอื่นๆ ได้
จ) การอ่ านข่า วสารในทวิตเตอร์ น้ ัน ผูใ้ ช้ง านสามารถร่ วมแสดง
ความคิ ดเห็ นได้ ไม่ว่าจะเห็ นด้วยหรื อไม่ หรื อเสนอแนะข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง อี กทั้งยังได้รับรู ้ ความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้งานคนอื่นที่มีต่อเรื่ องนั้นๆ ด้วย
(3) ข้อเสี ยของทวิตเตอร์
ก) เนื่ องจากข่าวสารในทวิตเตอร์ แพร่ กระจายไปได้อย่างรวดเร็ ว
เพียงการกดรี ทวีต ดังนั้นหากทวีตแล้วข้อมูลตกหล่นหรื อมีขอ้ ผิดพลาด จะไม่สามารถกลับไปแก้ไข
จึงเสี่ ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดได้
ข) ทวิตเตอร์ สามารถทวีตข้อความได้ไม่เกิ น 140 ตัวอักษร การ
ทวีตจึงต้องทาให้เนื้ อหามีขนาดสั้น ซึ่ งบางครั้งการทวีตแบบสั้นนี้ อาจสื่ อความหมายได้ไม่ชดั เจน
ทาให้เกิดการเข้าใจผิด ผูร้ ับสารเข้าใจไม่ตรงกับสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารต้องการจะสื่ อ
ค) การรี ทวีตข่าวสารที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่ อถือ หรื อไม่ได้ผา่ น
การตรวจสอบว่าเป็ นเรื่ องจริ งหรื อไม่ อาจก่อให้เกิดผลเสี ยจากข่าวลือที่เกิดขึ้นได้
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ง) หากผู ้ใ ช้ง านทวี ต ข้อ ความหรื อ รี ท วี ต มากเกิ น ไป อาจท าให้
ผูต้ ิ ดตามเกิ ดความราคาญได้เพราะเนื้ อหาเหล่ า นี้ จะไปปรากฏในหน้า ไทม์ไ ลน์ ข องผูท้ ี่ ติดตาม
ผูใ้ ช้งานคนนั้นๆ
(4) การใช้งานทวิตเตอร์ ในเชิงธุ รกิจ
ด้า นการดาเนิ นธุ รกิ จนับ ว่า ทวิตเตอร์ เป็ นอี ก หนึ่ ง สื่ อสั งคมที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จไม่นอ้ ยไปกว่าสื่ อสังคมอื่น ในปั จจุบนั ทวิตเตอร์ มีพนักงานจานวนกว่า 800 คน รวมถึง
บริ ษทั มีมูลค่าสู งถึ ง 10,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (สถิติเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555) หรื อคิดเป็ นเงิ น
ไทยจานวน 3 แสนล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเพื่อการโปรโมตและการโฆษณาเพื่อทาธุ รกิจมูลค่ากว่า
2 แสนเหรี ยญสหรัฐ โดยทวิตเตอร์ สามารถนามาใช้ในเชิงธุ รกิจได้ ดังนี้ (ศักดิ์รพี วดีศิริศกั ดิ์, 2556)
ก) ได้ขอ้ มูล ความรู้ และได้รู้จ ักตัวตนของบุคคลที่ติดตามได้เป็ น
อย่างดี นอกจากนี้ ยงั สามารถติดตามสานักข่าวหนังสื อพิมพ์ สื่ อวิทยุและโทรทัศน์ ได้อย่างรวดเร็ ว
และทันต่อเหตุการณ์ โดยหากสนใจก็ตามไปอ่านข้อมูลแบบละเอียด โดยสาหรับองค์กรธุ รกิจหาก
ใช้ทวิตเตอร์ ในการนาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีผตู ้ ิดตาม จนกระทัง่ อาจพัฒนาเป็ นกลุ่มลูกค้าของ
องค์กรได้เช่นกัน
ข) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ ทรงประสิ ทธิ ภาพ ผูใ้ ช้งานทวิต
เตอร์ จะมี ขอ้ มูลในส่ วนประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน และความสนใจในกิ จกรรมต่างๆ ซึ่ ง
สามารถบ่งบอกตัวตนได้เพราะฉะนั้น หากใช้ทวิตเตอร์ เพื่อธุ รกิ จความสามารถในการสื่ อสารได้
แบบทัน ที (Real-Time) ท าให้ เ ข้า ถึ ง และพู ด คุ ย กับ กลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ไ ด้
ตลอดเวลา โดยการส่ งข้อมู ลเป็ นประจาจะทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ความคุ น้ เคย และสามารถทาการ
สื่ อสารการตลาดต่อเนื่องได้เรื่ อยๆ
ค) เป็ นช่ องทางสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อให้องค์ก รและแจ้ง ข่ า วสาร
ใหม่ๆ โดยเว็บไซต์ที่ให้บริ การทางธุ รกิ จระดับโลกต่างหันมาใช้ช่องทางแนะนาสิ นค้าและบริ การ
ผ่านทวิตเตอร์ มากขึ้ น เช่ น Amazon.com ใช้ทวิตเตอร์ แนะนาโปรโมชั่นสิ นค้าใหม่ๆ โดยหาก
องค์กรมีบทความหรื อนาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจผ่านทวิตเตอร์ เป็ นประจาจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
เชื่ อถือในองค์กร และช่องทางการดาเนิ นธุ รกิจก็จะเปิ ดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการ
เชื่ อมต่อกับ เฟซบุ๊ก หรื อสื่ อสั งคมอื่ นๆ ซึ่ ง จะสามารถส่ ง ข้อมู ล ครั้ งเดี ย วแต่ ไ ด้เผยแพร่ ในหลาย
ช่องทาง
ด้านสถิติการใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทยพบว่า ทวิตเตอร์ ที่มีจานวน
ผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ Khunnie0624 (นิชคุณ หรเวชกุล) Woodytalk (วูด้ ดี้ วุฒิธร) และ vjwoonsen
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(วุน้ เส้น วิริฒิภา) ตามลาดับ (Zocialrank, 2557ค) ซึ่ งล้วนเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงและอยู่ในวงการ
บันเทิงโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 สถิติทวิตเตอร์ที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: Zocialrank, 2557จ.
นอกจากนี้ ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ Zocialrank ระบุวา่ ทวิตเตอร์ ค่ายกามิ
กาเซ่ มีจานวนผูต้ ิดตามอยู่ในอันดับที่ 365 และทวิตเตอร์ ค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมี จานวนผูต้ ิ ดตามอยู่ใน
อันดับที่ 1,758 (Zocialrank, 2557ค)
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างทวิตเตอร์ ค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ซ.

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างทวิตเตอร์ ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ฉ.
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3) ยูทูบ (Youtube)
(1) ลักษณะและประวัติความเป็ นมา
ยูทูบเป็ นเว็บไซต์สื่อสังคมที่มีรูปแบบเครื อข่ายแบบการสื่ อสารผ่านคลิป
วิดีโอ ผูใ้ ช้งานสามารถอัพโหลด รับชมวิดีโอ แลกเปลี่ยน รวมถึงติดตาม (Subscribe) การอัพเดต
ของผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ ได้ โดยพบว่ายูทูบเป็ นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดอันดับ 3 ทั้งในระดับ
โลกและประเทศไทย (Alexa, 2014)
ในยูทูบ จะมี ข ้อมู ลเนื้ อหารวมถึ งคลิ ป ภาพยนตร์ ส้ ั นและคลิ ปที่ มาจาก
รายการโทรทัศน์ มิวสิ กวิดีโอ และวิดีโอบล็อกกิ้ง (การสร้างบล็อกโดยมีขอ้ มูลที่เป็ นรู ปภาพ วิดีโอ
เป็ นส่ วนประกอบ โดยเฉพาะเป็ นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพร่
บนยูทูบส่ วนมากเป็ นไฟล์คลิปสั้นๆ ความยาวประมาณ 1-10 นาที ถ่ายทาโดยบุคคลทัว่ ไป และอัพ
โหลดขึ้ นสู่ เว็บไซต์โดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิ ปไว้ เช่ น ไฟล์ล่าสุ ดไฟล์ที่มีผชู ้ มมาก
ที่สุด ไฟล์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด ฯลฯ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ Guru Sanook ระบุ ว่า ยูทูบก่ อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย Chad Hurley, Steve Chen และ Jawed Karim อดีตพนักงานของธนาคาร
ออนไลน์ PayPal เป็ นผูร้ ่ วมกันก่อตั้ง และต่อมา Jawed Karim ได้ลาออกจากยูทูบ ไปศึกษาต่อที่
มหาวิ ท ยาลั ย Standford โดยยู ทู บ มี ส านั ก งานตั้ งอยู่ ที่ เ มื อ งซานมาที โ อ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรั ฐอเมริ ก า ยูทู บเติ บโตอย่า งรวดเร็ วในช่ วงระยะเวลาสั้ นๆ และได้รับ ความสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะการบอกแบบปากต่อปากที่ทาให้การเติบโตเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว (บริ ษทั สนุก ออนไลน์
จากัด, 2556)
ยูทูบ เป็ นที่ รู้จกั กันอย่า งแพร่ หลายต่ อเนื่ องเมื่ อมี การนาภาพวิดีโอช่ วง
Lazy Sunday ของรายการ Saturday Night Live รายการโทรทัศน์ชื่อดัง มาแสดงบนเว็บไซต์ ซึ่ งใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี (NBC) ได้เรี ยกร้องให้ยทู ูบนาคลิปวิดีโอที่มี
ลิ ขสิ ทธิ์ ออกจากเว็บไซต์ ซึ่ งยูทูบเองก็มีนโยบายที่จะไม่เอาคลิ ปที่ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ มาแสดงเช่ นกัน
ต่อมายูทูบจึงกาหนดนโยบายที่ชดั เจนขึ้นในเรื่ องนี้ อย่างไรก็ตามกรณี พิพาทกับสถานี โทรทัศน์เอ็น
บีซีก็ทาให้ยทู ูบเป็ นข่าวและเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้น (บริ ษทั สนุก ออนไลน์ จากัด, 2556)
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กูเกิ้ลได้เข้าซื้ อยูทูบด้วยมูลค่า 1,650 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ในรู ปแบบของการแลกเปลี่ยนหุ ้น อย่างไรก็ตามยูทูบยังคงดาเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั
ตามปกติ โดยเป็ นอิ สระจากการควบคุ มของกูเกิ้ ล การรวมกันของสองบริ ษทั นี้ มุ่งเน้นที่ การเพิ่ม
ประสบการณ์ ที่ดีข้ ึนและเข้าใจได้มากขึ้น สาหรับผูใ้ ช้งานที่สนใจในการอัพโหลด การดู และการ
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แชร์ วิดีโอ รวมถึ งการนาเสนอโอกาสใหม่ๆ สาหรับผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูล (Content) มืออาชี พที่จะ
นาเสนอผลงานไปสู่ คนในวงกว้าง
ยูทู บมี ยอดผูช้ มวิดีโอจานวนประมาณ 100 ล้า นครั้ ง ต่อวัน หรื อ 29
เปอร์ เซ็นต์ของยอดการเปิ ดดูคลิปวิดีโอทั้งหมดในสหรัฐฯ โดยในแต่ละเดือนมีจานวนผูใ้ ช้งานที่อพั
โหลดวิดีโอขึ้ นบนเว็บ ไซต์น้ ี กว่า 65,000 คลิ ป สถิ ติจาก Nielsen/NetRatings องค์ก รด้านวิจยั
การตลาดและสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตระดับโลกระบุว่า ปั จจุ บนั ยูทูบมีจานวนสมาชิ กเพิ่มขึ้นเดื อนละ 20
ล้านคน นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์ได้ประกาศให้ยทู ูบเป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การดาวน์
โหลดไฟล์วดิ ีโอชื่อดังและเป็ น "Invention of the Year" หรื อรางวัลสิ่ งประดิษฐ์แห่งปี อีกด้วย
(2) ข้อดีของยูทูบ
ก) เป็ นพื้นที่สาหรับผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการโพสต์คลิปวิดีโอของตนเอง
อัพโหลดและเผยแพร่ ในยูทูบได้ อีกทั้งสามารถนาลิ้งก์ไปเผยแพร่ ต่อได้ในเว็บไซต์อื่นๆ จึงทาให้
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีพ้นื ที่ในการแสดงออกมากขึ้น ซึ่ งบุคคลที่มีชื่อเสี ยงหลายคนก็มีจุดเริ่ มต้นจาก
การใช้พ้ืนที่ในยูทูบแสดงความสามารถ เช่น วงดนตรี รูม 39 เอิ๊ต (WishesontheEarth) นักร้องที่โด่ง
ดังจากการร้องเพลงคัฟเวอร์และโพสต์ในยูทูบ
ข) เป็ นแหล่งรวมความบันเทิง เช่น เพลง มิวสิ ควิดีโอ ฯลฯ จากค่าย
เพลงต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั คลิ ปในรู ปแบบที่ผใู ้ ช้งานสร้างสรรค์ข้ ึนเอง เช่ น
รวมเพลงไทยยอดนิยม พ.ศ. 2557 รวมเพลงร็ อกอมตะตลอดกาล เป็ นต้น
ค) เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ให้ขอ้ มูลต่างๆ ซึ่ งสามารถทาความเข้าใจได้
ง่าย ตัวอย่างเช่ น การสอนแต่งหน้า ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ทาความเข้าใจยาก หากศึกษาจากหนังสื อหรื อ
นิ ตยสาร อาจไม่ส ามารถเห็ นการลงมื อปฏิ บ ตั ิ แต่ ง หน้า ที่ ชัดเจน เช่ น การเลื อกสี การลงสี และ
น้ าหนักหนักเบา แต่การศึกษาจากยูทูบจะเห็นกระบวนการทั้งหมด จึงสามารถทาความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้อง (วรัชญา บุญก่อเกื้อ, 2555)
ง) เป็ นช่องทางในการติดตามชมรายการโทรทัศน์หรื อฟั งรายการ
วิทยุยอ้ นหลัง ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความสะดวกสบายในการรับชมรายการมากขึ้น ไม่ถูก
จากัดด้วยผังจากทางสถานี โดยสามารถเลือกรับชมได้ในเวลาที่ตอ้ งการจากคลิปในยูทูบ
(3) ข้อเสี ยของยูทูบ
ก) เยาวชนอาจนายูทูบมาใช้ในทางที่ ผิด เช่ น การใช้กาลังในการ
แก้ปัญหา แล้วถ่ายคลิปลงในยูทูบ ทาให้เป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีกบั ผูท้ ี่เข้ามาดูคลิป
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ข) อาจก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่ น การนาไฟล์เพลงมาลงใน
ยูทูบโดยไม่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จากค่าย การนาภาพยนตร์ ที่เข้าฉายในโรงมาลงโดยไม่ได้รับอนุ ญาต เป็ น
ต้น
ค) อาจมี ค ลิ ป ที่ ไ ม่ เหมาะสมกับเยาวชน เช่ น คลิ ปลามกอนาจาร
คลิปที่มีความล่อแหลมหรื อมีเนื้อหารุ นแรง ฯลฯ ซึ่ งอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้
(4) การใช้งานยูทูบในเชิงธุ รกิจ
ในด้านธุ รกิ จ รู ปแบบการให้บริ การการทาการตลาดออนไลน์โดยใช้ยู
ทูบ มีดงั นี้ (บริ ษทั เอส เอ็ม อี จัมพ์ จากัด, 2557)
ก) True View In-Search Ads เป็ นการแสดงวิดีโอยูทูบ ในหน้า
YouTube Search เมื่อมีผคู ้ น้ หาคลิปวิดีโอต่างๆ ข้อความโฆษณาพร้อมวิดีโอก็จะแสดงขึ้น (คล้าย
การค้นหาในกูเกิ้ล) ซึ่ งจะเป็ นการแนะนาวิดีโอได้อย่างตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และตามคีย ์
เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็ นค่าโฆษณาเมื่อมีผคู ้ ลิกเข้าชมโฆษณา
นั้นๆ
ข) True View In-Display Ads เป็ นการนาวิดีโอบนยูทูบไปแสดง
ตามเนื้ อ หาที่ มี ผูช้ มก าลัง ชมวิดี โ ออื่ น กล่ า วคื อ เมื่ อ ผูช้ มก าลัง ชมวิ ดีโ ออื่ น ๆ จะมี ภาพตัว อย่า ง
(Thumbnail) แสดงเป็ นวิดีโอแนะนาทางด้านขวาของหน้ายูทูบ เพื่อแนะนาให้ผูช้ มเห็ นวิดีโอที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สามารถนาวิดีโอยูทูบไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์พนั ธมิตร ซึ่ งมีจานวนกว่าหมื่น
เว็บไซต์ในประเทศไทย โดยที่สามารถกาหนดลักษณะของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการได้ เช่ น ตามเนื้ อหา
ของเว็บไซต์ เป็ นต้น จุดเด่นของลักษณะนี้ คือ การสามารถสร้างการรับรู ้ (Brand Awareness) สร้าง
ตราสิ นค้าหรื อองค์กรให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง โดยทาโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็ นพันธมิตรกับ
กูเกิ้ล โดยจะมีค่าใช้จ่ายเป็ นค่าโฆษณาเมื่อมีผคู ้ ลิกเข้าชมโฆษณานั้นๆ
ค) True View In-Stream Ads เป็ นการแสดงโฆษณาก่อนแสดง
วิดีโออื่นๆ และหลังจากนั้น 5 วินาที ผูช้ มจึงจะสามารถเลือกได้วา่ จะชมโฆษณาต่อหรื อข้าม (Skip)
เพื่อเข้าสู่ วดิ ีโอที่ตอ้ งการ (คล้ายการฉายหนังตัวอย่างและให้ผชู ้ มตัดสิ นใจว่าจะดูโฆษณาต่อหรื อไม่)
มีจุดเด่นคือ ดึ งดูดความสนใจของผูช้ มได้มากที่สุด สามารถอธิ บายองค์กรหรื อผลิ ตภัณฑ์ให้ง่าย
และน่าสนใจมากขึ้นผ่านคลิปวิดีโอ โดยหากความยาวของโฆษณาเกิน 30 วินาที จะเสี ยค่าโฆษณา
เมื่อผูช้ มดูคลิปนั้นเกิน 30 วินาที แต่หากความยาวน้อยกว่า 30 วินาที จะเสี ยค่าโฆษณาเมื่อวิดีโอถูก
แสดงจนจบ
ง) YouTube Overlay Ads เป็ นการสร้ า งการรั บ รู้ (Brand
Awareness) โดยการแสดงข้อความโฆษณาหรื อภาพแบนเนอร์ บนวิดีโอ ซึ่ งเป็ นที่นิยมของนักการ

35
ตลาดออนไลน์ใ นปั จจุบนั เพราะสามารถทาการตลาดมวลชน (Mass Marketing) ได้ในเวลาที่
รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งสร้ างวิดีโอเพื่อทาการโฆษณาเพียงสร้ างข้อความโฆษณาหรื อภาพแบนเนอร์ และ
นาไปแสดงบนวิดีโอที่เป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หลังจากที่ผชู ้ มคลิกบนข้อความโฆษณา
ก็จะลิ้งก์เข้าสู่ เว็บไซต์ เพื่อดูรายละเอียดของสิ นค้าและบริ การที่สนใจ
ด้า นสถิ ติ ก ารใช้ง านยู ทู บ ในประเทศไทยพบว่า ผูใ้ ช้ ง านที่ มี จ านวน
ผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ Gmmgrammyofficial Rsvdo และ Genierock ตามลาดับ (Zocialrank, 2557ง)
และคลิปวิดีโอที่มีจานวนการเข้าชมมากที่สุดคือ เพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ (วง Getsunova) เพลงขอ
ใจเธอแลกเบอร์ โทร (หญิงลี) และเพลงรักต้องเปิ ด (วง 3.2.1) ตามลาดับ ซึ่ งล้วนเป็ นผูใ้ ช้งานและ
คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพลงไทยโดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 สถิติบญั ชีผใู้ ช้งานและคลิปวิดีโอในยูทูบประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: Zocialrank, 2557ฉ.
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จากข้อมูลในเว็บไซต์ zocialrank เห็นได้วา่ บัญชี ผใู ้ ช้งานในยูทูบของค่าย
กามิกาเซ่ และค่าย จีนี่เรคคอร์ ดมีจานวนผูต้ ิดตามมากกว่าในสื่ อสังคมประเภทอื่น และติดอันดับ
ต้นๆ ในระดับประเทศ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งบทบาทและความสาคัญของการใช้ช่องทางดังกล่าว
เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากเพลงซี่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลักต้องใช้การสื่ อสารผ่าน
ไฟล์เสี ยงหรื อคลิปวิดีโอ ซึ่ งตรงกับรู ปแบบการสื่ อสารของเว็บไซต์ยูทูบ ช่ องทางนี้ จึงได้รับความ
นิยมและการติดตามจากผูบ้ ริ โภคจานวนมาก

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างบัญชีผใู ้ ช้งานยูทูบของค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ า: Welovekamikaze, 2557ข.

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างบัญชีผใู ้ ช้งานยูทูบของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ า: Genierocks, 2557.
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4) อินสตาแกรม (Instagram)
(1) ลักษณะและประวัติความเป็ นมา
อินสตาแกรมเป็ นสื่ อสังคมที่ สามารถนารู ปภาพที่อยู่ในอัลบั้มหรื อถ่าย
แล้วมาตกแต่งด้วยฟิ ลเตอร์ (Filter) และเครื่ องมือต่างๆ แล้วนารู ปภาพนั้นแบ่งปั นไปยังเพื่อนใน
เครื อข่ายและสื่ อสังคมอื่นๆ เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้งานเป็ นลักษณะการสื่ อสารผ่าน
รู ปภาพ และคลิปวิดีโอขนาดสั้น (ไม่เกิน 15 วินาที) ขณะเดียวกันก็สามารถชมรู ปภาพ แสดงความ
ชื่นชอบ (Likes) และความคิดเห็น (Comments) ในรู ปภาพที่เพื่อนในเครื อข่ายแบ่งปั นไว้ โดยพบว่า
อินสตาแกรมเป็ นเว็บไซต์ที่ ได้รับความนิ ยมสู งสุ ดอันดับ 30 ของโลก และอันดับ 64 ของสถิ ติ
ประเทศไทย (Alexa, 2014) ทั้ง นี้ เนื่ องจากการใช้ง านอิ นสตาแกรมส่ วนใหญ่ เข้า ใช้ง านผ่า น
แอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์จึงไม่สูงมาก
อินสตาแกรมเกิดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิ สโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.
2553 โดยเควิน ซิ สตรอม และไมเคิล ไมค์ ครี เกอร์ ในระบบแบบ HTML5 จากนั้นได้เปิ ดตัวบน
แอพสโตร์ (App Store) ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล และจอร์ ช รี เดล ได้เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ในตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ซึ่ งในขณะนั้นบริ ษทั มี พนักงานไม่ถึง 10 คน และต่อมาได้มีผูเ้ ข้ามาร่ วมงานกับ
บริ ษทั เพิ่มเติม คือ เชน สวีนีย ์ โดยเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในตาแหน่งวิศวกร และ
เจสสิ กา โซลแมน ในเดือนสิ งหาคม ปี ดังกล่าว (ทรู ปลูกปัญญา, 2555)
ต่อมาในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2554 อินสตาแกรมได้เพิ่มการใช้งานแฮช
แท็ก (#) ซึ่ งเป็ นระบบที่สามารถทาให้ป้ายชื่ อที่พิมพ์ลงไปในโปรแกรม ค้นหาได้ง่ายขึ้น โดยการ
พิมพ์เครื่ องหมาย "#" ตามด้วยป้ ายชื่ อ และต่อมาในเดือนกันยายนได้ปล่อยเวอร์ ชนั่ 2.0 ให้ดาวน์
โหลดในแอพสโตร์ โดยเพิ่มความสามารถในด้านอื่นๆ และอินสตาแกรมได้ประกาศผลกาไรของ
บริ ษทั ในปี ดังกล่าว โดยอยูท่ ี่ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ทรู ปลูกปัญญา, 2555)
พ.ศ. 2555 อินสตาแกรมได้ปล่อยแอพพลิ เคชัน่ ที่รองรับระบบปฎิ บตั ิ
การแอนดรอยด์ และในสัปดาห์เดียวกันได้ประกาศผลกาไรของบริ ษทั ฯ โดยอยูท่ ี่ 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่ งมูลค่าของบริ ษทั อยูท่ ี่ 500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ จากนั้นวันที่ 12 เมษายน เฟซบุ๊กได้เข้าซื้ อ
กิจการในราคา 1 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ จึงทาให้เฟซบุ๊กมีบริ ษทั ที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมาร์ ก
ซักเคอร์ เบิ ร์ก ประธานบริ ษทั เฟซบุ๊คกล่ าวว่าจะมุ่ง มัน่ เพื่อสร้ างอิ นสตาแกรมให้ก้าวหน้าต่อไป
(ทรู ปลูกปัญญา, 2555)
จุดเด่ นที่ทาให้อินสตาแกรมเป็ นสื่ อสังคมประเภทแบ่งปั นรู ปภาพและ
คลิ ปวิดีโอขนาดสั้นได้รับความนิ ยมอย่างสู งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา คือการใช้งานที่ง่าย สะดวก
รวดเร็ ว มีเครื อข่ายผูใ้ ช้งานจานวนมาก รู ปแบบโปรแกรมสวยงาม (Interface) นอกจากนี้ ยงั มีศิลปิ น
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ดารา และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลกนิยมใช้งานและเข้ามาแบ่งปั นรู ปภาพต่างๆ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ช่วยส่ งเสริ มให้กระแสดีข้ ึนตามลาดับ
(2) ข้อดีของอินสตาแกรม (โพซิ ชนั่ นิ่ง, 2555)
ก) วิธีการใช้งาน (Interface) ง่ายไม่ซบั ซ้อน ทาให้สามารถใช้งาน
ได้ภายในระยะเวลาที่ รวดเร็ ว เพราะมี วิธี การใช้งานเพียงไม่กี่รูป แบบ ได้แก่ การตกแต่ง รู ป โพ
สต์รูป ติดตามเพื่อนในเครื อข่าย กดไลก์ และคอมเม้นต์
ข) มีระบบการแชร์ ที่เชื่ อมโยงไปยังสื่ อสังคมอื่น ๆ ที่ได้รับความ
นิ ย ม เช่ น เฟซบุ๊ ก ทวิ ตเตอร์ โ ฟร์ ส แควร์ โดยการอัพ โหลดรู ป ในอิ น สตาแกรมเพี ย งที่ เ ดี ย ว แต่
สามารถแชร์ ไปถึงเพื่อนในเครื อข่ายเหล่านี้ดว้ ยในขณะเดียวกัน
ค) การใช้งานโดยรู ปแบบการคอมเม้นต์ กดไลก์ แท็กบุ คคลใน
ภาพ หรื อการระบุสถานที่ เป็ นลักษณะที่ใกล้เคียงกับการใช้งานเฟซบุ๊ก จึงเป็ นการใช้งานที่คุน้ เคย
สาหรับผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่
ง) สามารถโพสต์เป็ นคลิ ป วิ ดี โอขนาดสั้ น ความยาวไม่ เกิ น 15
วินาที เป็ นทางเลื อกสาหรั บผูใ้ ช้งานที่ ตอ้ งการโพสต์เป็ นภาพเคลิ่ อนไหว หรื อใส่ เสี ยงประกอบ
ภาพนิ่ง ทาให้เนื้อหาในอินสตาแกรมมีความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น
(3) ข้อเสี ยของอินสตาแกรม (ไทยโพสต์, 2556)
ก) ความรวดเร็ ว ทัน ใจ เนื่ อ งจากการใช้ ง านที่ ง่ า ย ขั้น ตอนไม่
ซับซ้อน เพียงถ่ายรู ป ตกแต่งตามต้องการ และอัพโหลด รู ปภาพก็จะถูกเผยแพร่ ไปภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว และหากโพสต์ไปแล้วจะไม่ส ามารถแก้ไขคาบรรยายภาพได้ การทาให้รูปภาพและ
ข้อความนั้นๆ หายไปจากระบบ จึงทาได้ค่อนข้างยาก
ข) ข้อมูลของผูใ้ ช้งานในอินสตาแกรมจะตั้งเป็ นแบบส่ วนตัวหรื อ
สาธารณะก็ได้ โดยส่ วนตัว (Private) คือ เฉพาะผูต้ ิดตามเท่านั้นที่ได้รับอนุ ญาตให้ดูรูปและข้อมูล
ส่ วนสาธารณะ (Public) คือ ทุกคนเข้ามาดูรูปและข้อมูลได้ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายหากผูใ้ ช้งาน
โพสต์ขอ้ มูลส่ วนตัวมากเกินไป
ค) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัญชีผใู ้ ช้งานในอินสตาแกรม
ท าได้ค่ อนข้า งยาก เพราะด้ว ยการใช้ง านที่ ไ ม่ ซับ ซ้อ น สมัค รใช้ง านง่ า ย และไม่ มี ข้ นั ตอนการ
ตรวจสอบ จึงพบว่ามีการปลอมแปลงบัญชีผเู ้ ข้าใช้งานเป็ นชื่อบุคคลอื่นอยูบ่ ่อยครั้ง
(4) การใช้งานอินสตาแกรมในเชิงธุ รกิจ
องค์กรธุ รกิจได้เล็งเห็นความสาคัญและใช้อินสตาแกรมเป็ นเครื่ องมือใน
การทาการตลาด โดยมีรูปแบบการใช้ ดังนี้ (ภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ, 2555)
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ก) สร้ า งตัว ตนในอิ น สตาแกรม การสร้ า งตัว ตนขององค์ก รใน
อินสตาแกรมคือการสมัครโดยใช้ชื่อตราสิ นค้าหรื อชื่อบริ ษทั ในการสมัคร เพื่อให้เกิดการรับรู ้เมื่อมี
การพูดถึงและบอกต่อ เช่ น ค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze_music) ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด (Genierecords) เป็ น
ต้น
ข) สร้ างแฮขแท็ก (#) ของธุ รกิ จตัวเอง โดยการกาหนดแฮชแท็ก
ขึ้นมาสาหรับตราสิ นค้าหรื อองค์กร เพื่อที่จะสามารถระบุลงไปในข้อมูลของรู ปภาพ บ่งบอกให้คน
อื่ นๆ ทราบว่าข้อมูลหรื อรู ปภาพนั้นเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อองค์กรใด ยกตัวอย่างเช่ น ช่ องโทรทัศ น์
YaakTV ในเครื ออาร์ เอส สร้างแฮชแท็ก #yaaktv ขึ้นมา เพื่อให้คนที่แบ่งปั นรู ปภาพเกี่ ยวกับช่อง
สามารถใส่ แฮชแท็กนี้ลงไปเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
ค) แบ่ ง ปั นรู ป ภาพกับ ลู ก ค้า องค์ก รสามารถแบ่ ง ปั น รู ป ภาพของ
สิ นค้าหรื อบริ การได้ เช่น Club21 Thailand ซึ่ งเป็ นองค์กรที่มีผตู้ ิดตาม (Followers) จานวนมากมี
การถ่ายภาพสิ นค้าแฟชัน่ ใหม่ๆ ของร้านลงในอินสตาแกรม เพื่อให้คนที่สนใจทราบว่ามีสินค้าใหม่
มาที่ ร้ า นแล้ว และสิ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ องค์ก รควรก าหนดให้ ชัดเจนว่า ใครในองค์ก รที่ จ ะท าหน้า ที่
ถ่ายภาพและแบ่งปั นในอินสตาแกรม และควรกาหนดเป้ าหมายการโพสต์ที่ชดั เจน เช่ น โพสต์ทุก
วัน วันละ 1 ภาพ เพื่อจะได้มีรูปภาพในเครื อข่ายอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นการสร้ างการสื่ อสารกับ
ลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าว
ง) เชื่ อ มโยงเข้า สู่ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมอื่ น องค์ก รสามารถเชื่ อ มโยง
อินสตาแกรมเข้ากับเครื อข่ายสังคมอื่ นๆ เช่ น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โฟร์ สแควร์ เป็ นต้น ซึ่ งจะทาให้
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการสื่ อสารและทาให้ผใู ้ ช้งานในเครื อข่ายสังคมอื่นๆ เข้าถึ งอินสตา
แกรมได้
จ) เล่าเรื่ องราวการทางานของทีมงาน การถ่ายภาพเล่าบรรยากาศ
การทางานของทีมงานหรื อภายในบริ ษทั ว่าองค์กรหรื อที มงานทางานกันอย่างไร จะทาให้ลูกค้า
เข้าใจถึ งกระบวนการทางาน ซึ่ งเป็ นวิธีการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้ดีวิธีหนึ่ ง
หรื อการแบ่งปั นประสบการณ์ ของลูกค้าคนอื่นๆ ที่ ใช้สินค้าหรื อบริ การในระหว่างวัน สร้ างเป็ น
เรื่ องราวเพื่อให้คนเกิดการติดตามและเข้าถึงประสบการณ์ในการใช้งานสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
ฉ) กระตุน้ ให้คนกดไลก์ (Like) ในอินสตาแกรม เมื่อมีจานวนคน
กดไลก์มากเท่าใด จะช่วยเพิ่มโอกาสที่รูปภาพจะไปแสดงอยูใ่ นส่ วนรู ปภาพยอดนิยม (Popular) ซึ่ ง
จะทาให้ผใู ้ ช้งานทัว่ โลกได้เห็นรู ปภาพ เป็ นการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผูใ้ ช้งานกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้า
มาติดตามมากขึ้น
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ช) สร้ า งกิ จกรรมและกระตุ ้น ให้ค นถ่ า ยภาพเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ
องค์กร เพื่อท าให้สิ นค้าและองค์กรได้รับการพูดถึ งและบอกต่อออกไปในสัง คมออนไลน์ เช่ น
บริ ษทั SB Furniture มีกิจกรรมถ่ายภาพผ่านอินสตาแกรมและชิงของรางวัล เป็ นต้น
ด้านสถิติการใช้งานอินสตาแกรมในประเทศไทยพบว่า อินสตาแกรมที่มี
จานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ Aum Patchrapa (อั้ม พัชราภา) Chermarn Boonyasak (พลอย เฌอ
มาลย์) และ Boy Pakorn (บอย ปกรณ์ ) ตามลาดับ (Zocialrank, 2557ข) ซึ่ งล้วนเป็ นบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงและอยูใ่ นวงการบันเทิง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 สถิติอินสตาแกรมที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: Zocialrank, 2557ซ.
นอกจากนี้ ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ Zocialrank ระบุวา่ อินสตาแกรมค่าย
กามิกาเซ่มีจานวนผูต้ ิดตามอยูใ่ นอันดับที่ 596 และอินสตาแกรมค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีจานวนผูต้ ิดตาม
อยูใ่ นอันดับที่ 2,986 (Zocialrank, 2557ข)
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ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างอินสตาแกรมค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ า: Kamikaze_music, 2557ก.

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างอินสตาแกรมค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ซ.
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5) ไลน์ (Line)
(1) ลักษณะและประวัติความเป็ นมา
ไลน์เป็ นสื่ อสังคมที่ มีลกั ษณะผสมระหว่างการรั บส่ งข้อความ (Instant
Messaging) และการสื่ อสารด้วยเสี ยง (Voice Call) โดยเนื้ อหาในไลน์สามารถเป็ นได้ท้ งั รู ปแบบ
ข้อความ รู ปภาพ คลิ ปวิดีโอ และเสี ยง อีกทั้งสามารถเข้าใช้งานได้ท้ งั จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถื อ
และคอมพิวเตอร์ ไลน์จึงกลายเป็ นสื่ อสังคมที่ได้รับความนิ ยมสู งภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ด้วย
คุณสมบัติดา้ นการใช้งานที่สะดวก รับส่ งเนื้ อหาได้อย่างรวดเร็ ว และรองรับการใช้งานหลากหลาย
รู ปแบบ
ไลน์สร้างขึ้นโดยการร่ วมมือของบริ ษทั Naver Japan Corporation และ
บริ ษทั livedoor โดยมีบริ ษทั NHN Japan เป็ นผูพ้ ฒั นาฟี เจอร์ ต่างๆ และในส่ วนการตลาดด้านธุ รกิจ
ดูแลโดยบริ ษทั NHN Corporation ประเทศเกาหลีใต้ ไลน์เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
หลัง เหตุ ก ารณ์ แ ผ่น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ค รั้ งใหญ่ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น จนท าให้ โ รงไฟฟ้ าพลัง งาน
นิวเคลียร์ รั่วไหลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปี ดังกล่าว โดยในช่วงนั้นการติดต่อทางโทรศัพท์และสัญญาณ
ขัดข้อง แต่ไลน์ใช้ระบบเชื่ อมต่อผ่าน GPRS/EDGE, Wi-Fi และสัญญาณสามจีได้ อี กทั้งไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการสนทนาหรื อส่ งข้อมูลจึงเป็ นสื่ อที่เข้ามาทดแทนในสถานการณ์ ยากลาบากได้เป็ น
อย่างดี และได้รับความนิยมในพื้นที่อื่นๆ ด้วย (มติชน, 2556)
ปั จจุบนั ไลน์ใช้งานได้ท้ งั โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส แอน
ดรอยด์และวินโดวส์ โฟน รวมถึ งคอมพิวเตอร์ ส่ วนบุ คคลและแมคโอเอส มีการใช้งานในหลาย
รู ปแบบ เช่ น แชต ส่ งรู ปภาพ ไอคอน สติ๊กเกอร์ ตั้งค่าการคุ ยเป็ นกลุ่ม และมีโปรแกรมเสริ ม เช่ น
โปรแกรมตกแต่งรู ปภาพ Line Camera Line Brush รายการโทรทัศน์การ์ ตูนของสติ๊กเกอร์ ไลน์
LINE Town Anime LINE Offline และเกมส์ Line Pop เป็ นต้น โดยในปี พ.ศ. 2556 มีสถิติผู้
ลงทะเบียนใช้งานจานวน 200 ล้านราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ไทย สเปน อินเดีย และ
อเมริ กาใต้ (มติชน, 2556)
ไลน์ให้บริ การในรู ปแบบ Freemium คือ เปิ ดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั NHN Japan เปิ ดเผยว่ารายได้หลักของไลน์มาจากการ
ขายสติ๊กเกอร์ ซึ่ งหลังจากเปิ ด Sticker Shop สามารถสร้างรายได้มากถึง 350 ล้านเยน (ประมาณ
139 ล้านบาท) โดยสติ๊กเกอร์ ขายได้ดีในประเทศไต้หวันและไทย โดยเนื่ องจากไลน์เปิ ดให้ดาวน์
โหลดได้ฟรี จึงช่วยกระตุน้ ให้มียอดดาวน์โหลดมากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อเทียบกับแอพพลิเคชัน่ คู่แข่งอย่าง
WhatsApp ที่ตอ้ งเสี ยค่าดาวน์โหลด นอกจากนี้ ไลน์ยงั มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อยู่เสมอ ตั้งแต่ดา้ น
ลักษณะของโปรแกรม (User Interface) ที่ดูทนั สมัยกว่า WhatsApp ทาให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้และใช้
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งาน และพัฒนาฟี เจอร์ ต่า งๆ ให้ทนั ต่ อความต้องการของผูใ้ ช้ง านอยู่เสมอ (ภัทร รุ จยาชยะกูร ,
ม.ป.ป.)
กัง ฮยุนบิ น หัวหน้า สานักงานธุ รกิ จของ NHN Corporation บริ ษ ทั
จัดการด้านธุ รกิจและการตลาดที่มีสานักงานใหญ่ในกรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า การเติบโต
อย่า งรวดเร็ ว ของไลน์ มาจากการท าธุ ร กิ จ ที่ ฟั ง ความต้อ งการของผูใ้ ช้ง านอย่า งใกล้ชิ ด และ
ความสาเร็ จส่ วนหนึ่ งมาจากการนาเสนอของไลน์ที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่คาพูดหรื อตัวอักษร แต่เป็ น
สติ๊กเกอร์ แบบอิโมจิ (Emoji) ที่ขนาดใหญ่เห็นชัดเจน และมีลูกเล่นน่ารัก ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานซึ่งออกแบบโดยทีมงานของบริ ษทั
(2) ข้อดีของไลน์
ก) ผู้ใ ช้ ง านสามารถพู ด คุ ย ได้ท างไลน์ เ สมื อ นการพู ด คุ ย ทาง
โทรศัพท์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งคุณภาพเสี ยงขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของอินเทอร์ เน็ต
ข) ติ ด ต่ อ กับ เพื่ อ นในเครื อ ข่ า ยได้ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ทั้ง ใน
รู ปแบบของข้อความ รู ปภาพ คลิ ปวิดีโอ และสติ๊กเกอร์ นอกจากนี้ ยงั สามารถแชร์ รายละเอียดของ
สถานที่ที่อยู่ ณ ขณะนั้นได้
ค) ลงทะเบียนได้โดยหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล และสามารถเข้า
ใช้ง านได้จากอุ ป กรณ์ ต่า งๆ อาทิ โทรศัพ ท์มื อถื อ คอมพิ วเตอร์ แท็บเล็ ต ฯลฯ เป็ นทางเลื อกที่
หลากหลายสาหรับผูใ้ ช้งานในการเข้าถึง
ง) สติ๊กเกอร์ เป็ นอี กหนึ่ งจุดเด่ นที่ ทาให้ไลน์เป็ นโปรแกรมแชตที่
ได้รับความนิยมจากผูใ้ ช้งานภายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว ด้วยสติ๊กเกอร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีหลาย
อารมณ์ ความรู้สึก และหลายอิริยาบถ จึงสามารถตอบโจทย์ของผูใ้ ช้งานได้อย่างค่อนข้างครอบคลุม
(3) ข้อเสี ยของไลน์
ก) ในกรณี ที่ผใู้ ช้งานไลน์ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อ
บุคคลอื่นๆ มีหมายเลขโทรศัพท์น้ นั โปรแกรมไลน์จะแสดงบัญชี ผใู ้ ช้งานไลน์โดยอัตโนมัติและ
เพิ่ ม เป็ นเพื่ อนในเครื อข่ า ย จึ ง อาจไม่ เป็ นส่ วนตัวหากผูใ้ ช้ง านไม่ ต้องการเปิ ดเผยบัญชี ผูใ้ ช้ง าน
ในไลน์
ข) การพูดคุ ย ด้วยเสี ยงหรื อคุ ย แบบเห็ นหน้า อาจท าให้ค่ าบริ ก าร
(Data Package) อินเทอร์ เน็ตจากระบบโทรศัพท์สูงขึ้นตามไปด้วย เพราะการติดต่อในรู ปแบบ
ดังกล่าวเป็ นการส่ งข้อมูลในปริ มาณมากและต้องใช้ความเร็ วในการส่ ง
ค) การส่ งข้อความในไลน์ เมื่ อกดส่ งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข
หรื อลบได้ ดังนั้น การส่ งข้อความแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็ นข้อมูลที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่น ข้อมูลทางธุ รกรรม
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(4) การใช้งานไลน์ในเชิงธุ รกิจ
เนื่ อ งจากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของไลน์ จึ ง มี อ งค์ ก รที่ น ามาใช้
ประโยชน์ในเชิงธุ รกิจ โดยพบว่ามีลกั ษณะดังนี้ (มาเก็ตติ้ง อุป๊ , 2555)
ก) การทาการตลาดผ่าน Line Official Account ในประเทศไทย
ผูใ้ ช้งานได้เริ่ มเห็น LINE Official Account ในครั้งแรกจาก Official Account ของดารา ศิลปิ น และ
เริ่ มติดตามกันอย่างต่อเนื่ อง อาทิ GTH Opal Singular 2AM เป็ นต้น ซึ่ งทางบริ ษทั NHN ได้ใช้เป็ น
กลยุทธ์ในการนาศิลปิ นและดาราให้มีช่องทางติดต่อกลุ่มแฟนคลับผ่านทาง Official Account โดย
หากสังเกตจาก Official Account ในหลายๆ ประเทศ เห็นได้วา่ กลยุทธ์น้ ี ถูกนามาเพื่อทดสอบความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน ก่อนที่จะเปิ ดตัว LINE Official Account ให้กบั แบรนด์สินค้าทัว่ ไป
LINE Official Account เปิ ดให้ผใู้ ช้งานได้ติดตามแบรนด์ที่สนใจ และ
ให้องค์กรได้มีช่องทางติดต่อกับกลุ่ มลูกค้าโดยตรงผ่านการส่ งข้อความถึ งลูกค้าผ่านทาง Official
Account ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับ Facebook Page ที่เปิ ดให้ลูกค้าหรื อผูส้ นใจติดตามผ่านการกดไลก์
และติดตาม แต่วิธีการสร้ างความสัมพันธ์หรื อติ ดต่อกับกลุ่ม Followers นั้นแตกต่างจากเฟซบุ๊ก
เพราะ LINE Official Account จะเป็ น One Way Communication กล่าวคือ องค์กรสามารถส่ ง
ข้อความให้กบั กลุ่ ม Followers พร้ อมกันได้ แต่ผูต้ ิ ดตามนั้นจะไม่สามารถติ ดต่อหรื อพูดคุ ยกับ
องค์กรได้เหมือนทางเฟซบุก๊ เพจ
การส่ งข้อความออกไปในแต่ละครั้งถือเป็ นการประกาศ (Broadcast) ถึง
ทุกคน และหากผูต้ ิดตามส่ งข้อความเพื่อพูดคุ ยกับองค์กรผูต้ ิดตามคนอื่นๆ จะไม่สามารถมองเห็ น
ได้ นอกจากนี้ ยงั จะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ทางองค์กรได้กาหนดข้อความสาหรับการ
ตอบกลับไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ จะมีฟีเจอร์ Event Page ที่มาพร้อมกับ LINE Official Account คือ
การเปิ ดให้องค์กรที่เป็ นเจ้าของ Official Account สามารถสร้างหน้า Event ภายใต้ LINE Official
Account ได้ โดยใส่ รูปภาพและเนื้อหา รวมถึงลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ตามต้องการ เมื่อสร้างหน้า
ดังกล่ าวแล้วสามารถส่ งแจ้งผูใ้ ช้งานที่ ติดตามให้คลิ กเข้าไปชมได้ซ่ ึ งเหมาะสาหรั บการโปรโมต
สิ นค้า การให้ขอ้ มูล การสร้างอัลบั้มรู ปภาพ และหน้ากิจกรรมต่างๆ
ข) Line Sponsored Sticker คือการทาการตลาดผ่านสติ๊กเกอร์ ไลน์
ซึ่ งบริ ษทั NHN เปิ ดโอกาสให้องค์กรที่ตอ้ งการมีสติ๊กเกอร์ ในแบบของตนเอง สามารถร่ วมสร้ าง
สติ๊กเกอร์ ให้ผใู ้ ช้งานไลน์ได้ดาวน์โหลดไปใช้งานโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งสามารถทาได้ท้ งั แบบ
ตัวหนังสื อ ภาพการ์ ตูน สิ นค้า และพรี เซ็นเตอร์ โดยทีมงานบริ ษทั NHN จะเป็ นผูอ้ อกแบบให้ ทั้ง
ออกแบบจากพรี เซ็ นเตอร์ จากมาสคอต คิ ดขึ้นมาใหม่ หรื อใช้คาแรคเตอร์ ของสติ๊ กเกอร์ ไลน์มา
ปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรหรื อสิ นค้านั้นๆ ทั้งนี้ บริ การ Sponsored Sticker LINE มีขอ้ จากัดคือ จะ
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เปิ ดให้ผใู ้ ช้งานสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ ได้เพียง 1 เดือนหลังจากการเปิ ดตัว และเมื่อดาวน์
โหลดไปแล้วจะสามารถใช้สติ๊ กเกอร์ น้ นั ได้ 90 วันหลังจากวันที่ดาวน์โหลด โดยหลังจากนั้น
สติ๊กเกอร์ จะหายไปจากระบบของไลน์ในทันที โดยหากต้องการเพิ่มระยะเวลาการดาวน์โหลดหรื อ
การใช้งานสามารถทาได้ดว้ ยการจ่ายเงินให้ทางบริ ษทั NHN ตามที่กาหนดไว้
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ไลน์ประกาศความสาเร็ จด้วยจานวนผูใ้ ช้งาน
กว่า 400 ล้านคนทัว่ โลกโดยมีจานวนผูใ้ ช้งานที่เพิ่มขึ้นต่อวันสู งถึง 1.7 ล้านคน และจากสถิติพบว่า
มีการส่ งข้อความสู งถึง 10,000 ล้านครั้งต่อวัน ในขณะที่มีการส่ งสติ๊กเกอร์ กว่า 1,800 ล้านครั้งต่อ
วัน การใช้บริ การโทรผ่านไลน์ 12 ล้านครั้งต่อวัน นอกจากนี้ ขอ้ มูลในประเทศไทยพบว่า มีจานวน
ผูใ้ ช้งานไลน์มากถึง 24 ล้านคน (ฐานเศรษฐกิจ, 2557) ซึ่งเป็ นการเติบโตที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
จากการศึ กษาพบว่า ค่ายกามิกาเซ่ มีการใช้งานไลน์ในรู ปแบบ Official
Account โดยมีจานวนผูต้ ิดตามมากถึง 1,049,519 คน ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ ดสมัครใช้งานไลน์ใน
รู ป แบบผูใ้ ช้ง านทั่วไป ทั้ง นี้ จึ ง ไม่ ส ามารถระบุ จานวนผูต้ ิ ด ตามบัญ ชี ผูใ้ ช้ง านไลน์ ข องค่ า ยจี นี่
เรคคอร์ดได้

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างบัญชีผใู ้ ช้งานไลน์ของค่ายกามิกาเซ่
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ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างบัญชีผใู ้ ช้งานไลน์ของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
การศึ กษาข้อมูลและสถิ ติในข้างต้นสรุ ปได้ว่า สื่ อสังคมกลายเป็ น
เครื่ อ งมื อ อัน ทรงพลัง ส าหรั บ องค์ก รธุ ร กิ จ ในการก้า วเข้า สู่ ร ะดับ โลก โดยข้อ มู ล จาก Fortune
นิ ตยสารข่าวธุ รกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ชั้นนา 500 อันดับแรกต่างใช้
สื่ อสังคมเป็ นช่องทางในการสื่ อสารและมีแนวโน้มอัตราการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

ภาพที่ 2.15 อัตราการใช้สื่อสังคมของบริ ษทั ใน 500 อันดับชั้นนา
แหล่งทีม่ า: Fortune, 2013.
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ความนิ ยมในการใช้งานสื่ อสังคมที่มีบทบาทและความสาคัญที่เพิ่ม
มากขึ้นในปั จจุบนั จึงเป็ นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจสาหรับองค์กรธุ รกิจรวมถึงค่ายเพลงว่าจะสามารถ
ใช้สื่อดังกล่าวในการสื่ อสารการตลาดและสร้างมูลค่าได้อย่างไร
2.1.2 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
แนวคิดของ Kotler (2009) นักการตลาดกล่ าวไว้ว่าแนวความคิ ดใหม่ของการสื่ อสาร
การตลาดในยุคปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง คือ ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเกิดขึ้น
ในระยะก่อนการขาย ระหว่างการขายระหว่างการใช้สินค้า และระยะภายหลังการใช้สินค้า โดยต้อง
หาวิธีการสื่ อสารเพื่อเข้าถึง อีกทั้งทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสื่ อสารกลับมายังบริ ษทั ได้อีกด้วย
การสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วยคาสองคา คือ การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่
มีการถ่ายทอดความคิดและสื่ อความหมายระหว่างบุคคลกับองค์กร หรื อระหว่างบุคคลด้วยกันเอง
ส่ วนการตลาด หมายถึง กิจกรรมของระบบธุ รกิจที่กาหนดขึ้นเพื่อวางแผนราคา ส่ งเสริ มการตลาด
การจัด จ าหน่ า ย คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตลาดเป้ าหมายให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2540)
การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547) หมายถึง
กระบวนการเพื่อสื่ อสารข้อมูลของสิ นค้าบริ การ หรื อความคิดสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเลือกใช้เครื่ องมือแต่ละประเภทในการสื่ อสาร การกาหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ยอ่ ยของแต่
ละเครื่ องมือ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดของบริ ษทั
ดัง นั้ น การสื่ อ สารการตลาด จึ ง หมายถึ ง กระบวนการที่ น าส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix) ของตราสิ นค้าไปใช้ในการสื่ อความหมายต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มูลค่าของตราสิ นค้า ซึ่ งอาจเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นโดยตั้งใจ เช่ น การโฆษณา การส่ งเสริ มการ
ขาย หรื อเกิดขึ้นแบบไม่ต้ งั ใจ เช่น ทางรู ปลักษณะของสิ นค้า บรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า เป็ นต้น
การสื่ อสารการตลาดจะทาให้เกิ ดคุ ณค่าตราสิ นค้าได้โดยการสร้ างการรู ้ จกั ในตราสิ นค้า
(Awareness) สร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้า (Brand Image) ทั้ง ในด้ า นความรู ้ สึ กชอบ
(Favorability) ความแข็งแกร่ ง (Strength) และลักษณะเฉพาะตัว (Uniqueness) ของความเชื่ อมโยง
กับตราสิ นค้าในความทรงจาของผูบ้ ริ โภค (Keller, 1998 อ้างถึงใน ผุสดี เรื องทอง, 2545)
1) ขั้นตอนการวางแผนการสื่ อสารการตลาด มีดงั นี้ (ดารา ทีปะปาล, 2541)
(1) การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมาย (Analyzing and Identifying
the Target Audience) จะต้องวิเคราะห์และระบุให้ได้ว่าใครคือผูร้ ับข่าวสารเป้ าหมายหรื อตลาด
เป้ าหมาย กลุ่ มบุ คคลเหล่ านี้ รู้จกั ผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั มากน้อยเพียงไร และพวกเขามี
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ความรู ้สึกอย่างไร จะต้องใช้วธิ ี สื่อสารแบบใดเพื่อจูงใจให้เขาตัดสิ นใจซื้ อ นอกจากนั้นนักการตลาด
ยังจาเป็ นต้องรู ้ เพิ่มเติมอีกว่า ผูร้ ับข่าวสารที่ตอ้ งการสื่ อสารเข้าถึ งอาจเป็ นผูซ้ ้ื อคาดหวัง (Potential
Buyers) ลูกค้าประจาหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เช่ น อาจเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ (Deciders) หรื อผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ (Influencers) เป็ น
ต้น ผูร้ ับข่าวสารอาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มสาธารณชนเฉพาะ หรื อกลุ่มสาธารณชนโดยทัว่ ไป
กลุ่มผูร้ ับข่าวสาร (หรื อผูฟ้ ั ง) เป้ าหมายเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูส้ ื่ อสารการตลาด
เป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็ นตัวกาหนดสิ่ งที่จะพูด วิธีพูด เวลาพูด สถานที่ที่จะพูด และจะพูดถึ งใคร
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
(2) การก าหนดวั ต ถุ ประสงค์ ข องการสื่ อสาร (Determining
the
Communication Objectives) เมื่อผูส้ ื่ อสารการตลาดได้กาหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งทราบลักษณะ
ต่างๆ ของตลาดเป้ าหมายแล้ว ผูส้ ื่ อสารจะต้องตัดสิ นใจกาหนดการตอบสนองของผูฟ้ ั งว่าต้องการ
ให้ ต อบสนองอย่า งไร การตอบสนองขั้น สุ ด ท้า ย (Ultimate Response) คื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย จะได้รับความพอใจหลังจากการซื้ อด้วย แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการซื้ อ
นั้นเป็ นผลบั้นปลายในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูส้ ื่ อสารการตลาดต้องรับรู ้ ว่าจะมี
วิธี ก ารอย่างไรจู ง ใจให้ส ภาพความพร้ อมที่ จะซื้ อของกลุ่ มเป้ าหมาย เคลื่ อนเข้า สู่ ระดับ ที่ สู ง ขึ้ น
ตามลาดับจนกระทัง่ ถึงขั้นสุ ดท้ายคือการตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด
(3) การออกแบบข่ า วสาร (Designing the Message) หลัง จากก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์ การก าหนดพฤติ ก รรมการตอบสนองต่ อข่ า วสารของผูร้ ั บข่ า วสารแล้ว ผูส้ ื่ อสาร
จะต้องออกแบบพัฒนาข่าวสารขึ้ นมา เพื่อให้เกิ ดผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในอุ ดมการณ์ น้ นั
จะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ 4 ประการ ซึ่ งสอดคล้องกับแบบไอดาคือ จะต้องเรี ยกร้องความตั้งใจที่
จะรับฟัง (Gain Attention) จูงใจให้เกิดความสนใจในข่าวสาร (Hold Interest) กระตุน้ ให้เกิดความ
ปรารถนาอยากได้ (Arouse Desire) และเร่ งเร้าให้เกิดการกระทา (Elicit Action) โดยการซื้ ออย่างใด
อย่างหนึ่ งที่มุ่งหวังอย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิมีข่าวสารจานวนน้อยมากที่จะสามารถนาลูกค้าผ่าน
กระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู ้ข่าวสารจนกระทัง่ ตัดสิ นใจซื้ อ
ก) เนื้ อหาของข่าวสาร (Message Content) ผูส้ ื่ อสารต้องหาวิธีการที่จะ
สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายว่า จะสื่ อสารอย่างไรจึงจะทาให้เขามีปฏิกิริยาตอบสนองตามที่ตอ้ งการ ซึ่ ง
สิ่ งที่จะนามาพูดเพื่อให้เกิดผลดังกล่าวเรี ยกว่า สิ่ งดึ งดูดใจ (Appeal) แนวคิดหลัก (Theme) หรื อจุด
ขาย (Unique Selling Proposition: USP) เป็ นต้น สิ่ งดึงดูดใจหรื อแนวคิดหลักหรื อจุดขายนี้ เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะสร้างความคิดให้เกิดขึ้นกับผูฟ้ ังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ในแง่ผลประโยชน์ การจูงใจ และ
เหตุผลอื่นๆ แนวทางการเสนอข่าวสารที่นิยมใช้ทวั่ ไปมี 3 รู ปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะของสิ่ ง
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ดึงดูดใจที่จะนามาใช้ คือ (Kotler, 2009) สิ่ งดึ งดูดใจที่เป็ นเหตุผล (Rational Appeals) สิ่ งดึงดูดใจ
เกี่ยวกับอารมณ์ (Emotional Appeals) และสิ่ งดึงดูดใจเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา (Moral Appeals)
ข) โครงสร้างข่าวสาร (Message Structure) เป็ นการจัดระบบองค์ประกอบ
ของข่า วสารให้เหมาะสม โครงสร้ า งของข่า วสารมี ค วามส าคัญไม่ น้อยกว่า เนื้ อหาของข่ า วสาร
เกี่ยวกับโครงสร้างข่าวสารมีขอ้ พิจารณาสาคัญ 3 ประการ คือ การสรุ ปข่าวสาร การเสนอข่าวสาร
ด้านเดียวหรื อสองด้าน การจัดลาดับการนาเสนอข่าวสาร
ค) รู ป แบบของข่ า วสาร (Message Format) คื อ จะน าเสนอในเชิ ง
สัญลักษณ์ที่จะช่วยเสริ มสร้างให้ข่าวสารที่เสนอออกไปมีลกั ษณะเด่น น่าสนใจ
ง) ผูส้ ่ งข่าวสาร (Message Source) จะต้องดูวา่ ใครเป็ นผูส้ ่ งข่าวสาร ที่ถือว่า
เป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็ จในกระบวนการสื่ อสาร
(4) การเลือกช่องทางการสื่ อสาร (Selecting the Communication Channels) จาก
การที่ได้กล่าวถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสื่ อสารในตอนต้น ยังมีอีกองค์ประกอบ
หนึ่ งที่มีความสาคัญคือ ช่องทางการสื่ อสาร (Channel or Medium) ซึ่ งจะทาหน้าที่ส่งข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย
ช่ อ งทางในการสื่ อ สารมี ห ลายวิ ธี แต่ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ นประเภทได้ 2
ประเภท คือ
ก) ช่ องทางการสื่ อสารที่ใช้บุคคล (Personal Communication Channel)
หมายถึง บุคคล 2 คน หรื อมากกว่า ติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกันโดยตรง การติดต่อจะเป็ นลักษณะ
เผชิ ญหน้า แบบตัวต่ อตัว บุ ค คลกลุ่ มผูฟ้ ั ง การใช้ช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสารที่ ใช้บุ คคล มี ข ้อดี คื อ
สามารถได้รับผลจากการติดต่อระหว่างกันได้ทนั ที
ข) ช่ องทางการสื่ อสารที่ ไม่ใช้ตวั บุ คคล (Nonpersonal Communication
Channels) หมายถึ ง ช่องทางที่นาข่าวสารไปโดยไม่ใช้บุคคลเป็ นสื่ อหรื อตัวกลางในการติดต่อ แต่
จะใช้เครื่ องมือสื่ อสารอย่างอื่นแทนการใช้บุคคล
(5) การกาหนดงบประมาณสาหรับช่องทางในการสื่ อสารทั้งหมด หรื อเป็ นการ
กาหนดงบประมาณที่จะใช้ในการส่ งเสริ มการขายทั้งหมด ได้แก่ การขายโดยบุ คคล การโฆษณา
การส่ งเสริ มการขาย และการประชาสัมพันธ์ ในทางปฏิ บตั ิ ผผู ้ ลิ ตมีวิธีกาหนดงบประมาณในการ
ส่ งเสริ มการขายหลายวิธี
(6) การกาหนดส่ วนประสมการสื่ อสารทางการตลาด (Communication Mix or
Promotion Mix) เมื่อผูผ้ ลิตทราบงบประมาณในการส่ งเสริ มการขายทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
จัดสรรงบประมาณในรู ปแบบช่องทางการสื่ อสาร หรื อรู ปแบบการส่ งเสริ มการขายต่างๆ
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(7) การประเมินผล หลังจากดาเนินกลยุทธ์ตามส่ วนประสมการส่ งเสริ มการขาย
ที่กาหนดขึ้นแล้ว ผูผ้ ลิ ตต้องประเมิ นผลการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่เกิ ดขึ้น เพื่อทราบ
ความสาเร็ จหรื อข้อบกพร่ อง รวมถึงสาเหตุของข้อบกพร่ องนั้น ทั้งนี้ การประเมินผลสามารถทาได้
โดยการสอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
(8) การจัดการการสื่ อสารการตลาดครบวงจร (Managing the Integrated
Marketing Communications Process) บริ ษทั จานวนมากยังคงยึดการใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
เพียงบางชนิด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในทางปฏิบตั ิบริ ษทั ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่จะใช้วิธีการ
สื่ อสารการตลาดครบวงจร เพราะช่วยให้ข่าวสารที่ส่งออกไปมีความต่อเนื่ อง สอดคล้องกัน และมี
ผลต่อยอดขายสู ง ทาให้ฝ่ายบริ หารคิดครบทุกมุมที่จะสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับจุดยืนของบริ ษทั
การให้น้ าหนักกับแต่ละสื่ อ และเงื่อนไขเวลา นอกจากนี้ ยงั ทาให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจนในการ
สร้ า งภาพพจน์ สิ นค้ า อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น การสื่ อสารการตลาดครบวงจรช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบริ ษทั ที่จะสื่ อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมด้วยข่าวสารที่ถูกต้อง ในเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสม
2.1.2.1 แนวคิดเรื่ องกลยุทธ์
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategies) เป็ นอีกหนึ่ งประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่ อสารการตลาด เพราะถือเป็ นรากฐานที่ก่อให้เกิดกระบวนการการสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่ วนของผูส้ ่ งสาร โดยพบว่ามีนกั วิชาการหลายคนให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลในประเด็น
ดังกล่าว ดังนี้
Samuel (1983) ให้คานิ ยามไว้วา่ กลยุทธ์หมายถึง ชุ ดของทางเลือกระยะยาวเกี่ ยวกับ
เป้ าประสงค์เชิ งปฏิ บตั ิการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิ บตั ิการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่ งองค์กร
ภาครัฐบาลกาหนดโดยคานึ งถึงปั จจัยที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนงานที่รัฐบาล
กาหนดไว้ และสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินงานของแผน
Certo and Paul (1991) นิ ยามว่ากลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนิ นงานที่มนั่ ใจได้วา่ จะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับคานิ ยามของ Wright (1992) ที่
กล่าวว่า กลยุทธ์คือแผนของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
เป้ าประสงค์ขององค์กร
David (2007) ให้ความหมายกลยุทธ์วา่ เป็ นวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็ จ โดยกลยุทธ์ทางธุ รกิจหมายถึ งการขยายตัวทางพื้นที่ การขยายสิ นค้าที่หลากหลาย การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่ วนแบ่งการตลาด หรื อการเข้าร่ วมกิจการ
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์หมายถึง การกาหนดวิธีการหรื อแนวทางในการสื่ อสาร
ข้อมูลข่าวสารไปยังผูบ้ ริ โภค โดยกลยุทธ์จะทาหน้าที่เป็ นเสมือนหลักในการดาเนิ นการสื่ อสารใน
ช่องทางต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทางที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและประสบความสาเร็ จ
ในเป้ าหมายที่องค์กรกาหนด
กลยุทธ์เป็ นแนวคิดด้านวิธีการเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ โดยในการ
พัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดจะต้องผ่าน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดหน้าที่ของการสื่ อสารการตลาดและสื่ อที่จะใช้ ซึ่ งพิจารณาได้
จากการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT
2) ความคิ ดสร้ า งสรรค์เป็ นสิ่ งที่ ท ้า ทายและจาเป็ น ซึ่ ง ต้องแตกต่า งจาก
องค์กรอื่นๆ โดยความคิดสร้างสรรค์จะกาหนดบทบาทหน้าที่ของเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
ในการวางแผนการสื่ อการการตลาดนั้นมักมี การวางกลยุทธ์ ต่างๆ เพื่อให้ประสบ
ความสาเร็ จในการส่ งสารถึงกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าหรื อบริ การ โดย Duncan (2005) กล่าวว่า มีการ
พัฒนาความหลากหลายของกลยุทธ์เพื่อหาวิธีการในการสื่ อสาร ให้ตอบสนองความต้องการและ
ความปรารถนาของผูบ้ ริ โภค โดยมีท้ งั หมด 10 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์แบบทัว่ ไป (Generic Strategy) กลยุทธ์น้ ี เน้นลักษณะพื้นฐาน
หรื อคุ ณประโยชน์ของสิ นค้า ไม่ระบุตราสิ นค้าเฉพาะเจาะจง เช่ น บริ ษทั แคมป์ เบลล์ซุปซึ่ งครอง
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดกว่ า 70% ใช้ ส โลแกนว่ า ซุ ป เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ส าหรั บ คุ ณ คื อ เป็ นการกล่ า วถึ ง
คุณประโยชน์ทวั่ ไปของสิ นค้า โดยไม่ได้ระบุชื่อตราสิ นค้า เนื่ องจากองค์กรได้จะรับการซื้ อ 7 ใน
10 ครั้งของการซื้ ออยูแ่ ล้ว โดยส่ วนมากกลยุทธ์รูปแบบนี้จะใช้ในตลาดผูกขาดหรื อองค์กรที่เป็ นเจ้า
ตลาด
2) กลยุท ธ์ ก ารกล่ า วอ้างก่ อนคนอื่ น (Pre-Emptive Strategy) กลยุท ธ์ น้ ี
มุ่งเน้นที่ คุณลักษณะหรื อผลประโยชน์ที่ผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดหมู่สามารถอ้างสิ ทธิ ได้ ก่ อน
องค์กรใดๆ มากล่าวอ้าง โดยมักจะใช้กบั สิ นค้าในประเภทที่มีความแตกต่างเล็กน้อยและประเภท
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สิ นค้าทางนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีต่างๆ
3) กลยุทธ์การให้ขอ้ มูล (Information Strategy) เป็ นกลยุทธ์พ้ืนฐานโดย
การให้ ข ้อ เท็จ จริ งเกี่ ย วกับ องค์ก รและคุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ มัก ใช้ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ห รื อ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอันเป็ นจุดแข็งของความแตกต่างในการแข่งขัน การสาธิ ตหรื อ
เปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์
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4) กลยุทธ์ ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility Strategy) กลยุทธ์ น้ ี เน้นการเพิ่ม
ความเชื่ อมัน่ และลดการรั บรู ้ ของความเสี่ ยงจากการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั การซื้ อราย
ใหญ่ หรื อเหมาะสมกับผลิตภัณธ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรื อสุ ขภาพ
5) กลยุทธ์ความรู้สึก (Emotion Strategy) กลยุทธ์น้ ี เน้นการเชื่ อมต่อด้าน
อารมณ์กบั ผูบ้ ริ โภคและกลุ่มเป้ าหมายโดยการกระตุน้ ความรู ้สึก เช่น ความชื่ นชอบ ความรัก ความ
สนุกสนาน เป็ นต้น
6) กลยุทธ์การรวมกลุ่ม (Association Strategy) กลยุทธ์น้ ี เน้นการเชื่ อมต่อ
ทางจิ ตวิทยาระหว่างตราสิ นค้า ในด้านคุ ณสมบัติหรื อลักษณะของภาพ (Attributes or Image
Characteristics) เช่ น การน าศิ ล ปิ นหรื อบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาเกี่ ย วข้อ งกั บ ตราสิ นค้ า เพราะ
ภาพลักษณ์ของบุคคลเหล่านี้ จะสามารถสะท้อนและถ่ายทอดไปยังสิ นค้าและส่ งต่อไปถึงผูบ้ ริ โภค
ได้
7) กลยุทธ์การดาเนิ นชี วิต (Lifestyle Strategy) กลยุทธ์ น้ ี จะเป็ นลักษณะ
ของการนาสถานการณ์ และสัญลักษณ์ ต่างๆ ในวิถีการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคมาใช้ เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสู งแต่มีความแตกต่างเล็กน้อย เช่น เสื้ อผ้า
8) กลยุทธ์สิ่งจูงใจ (Incentive Strategy) เป็ นกลยุทธ์สร้างความรู้สึกของ
ความเร่ งด่วนและการตอบสนองทันทีทนั ใดของลูกค้า โดยส่ วนใหญ่มกั อยูใ่ นรู ปแบบของการแจก
สิ นค้าตัวอย่าง (Sample) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
9) กลยุ ท ธ์ สิ่ ง ช่ ว ยความจ า (Reminder Strategy) กลยุ ท ธ์ น้ ี ช่ ว ยเตื อ น
ความจาทาให้ตราสิ นค้าเป็ นอันดับต้นๆ ในใจของกลุ่ มเป้ าหมาย โดยจะใช้กบั ตราสิ นค้าที่ อยู่ใน
ตลาดมาเป็ นเวลานานและมีการสร้างเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าขึ้นมา เพื่อเตือนความจาของผูบ้ ริ โภค
10) กลยุทธ์การโต้ตอบ (Interactive Strategy) กลยุทธ์น้ ี เป็ นการกระตุน้ ให้
เกิดการสื่ อสารแบบสองทาง ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้เก็บ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูบ้ ริ โภคได้
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ตารางที่ 2.2 วัตถุประสงค์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนการตอบสนองกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการขาย
ประเภทของการ
วัตถุประสงค์ ของสาร
ตอบสนอง
คิด (การรับรู้) การรับรู ้ ความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า
ความเข้าใจ ความเชื่อมัน่

ความรู้สึก
(อารมณ์)
ปฏิบตั ิ
(การกระทา
พฤติกรรม)

กลยุทธ์ ทใี่ ช้

กลยุทธ์การให้ขอ้ มูล
กลยุทธ์แบบทัว่ ไป
กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น
กลยุทธ์ความน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์ และบุคลิ กภาพของตรา กลยุทธ์ความรู ้ สึก กลยุทธ์การรวมกลุ่ ม
สิ น ค้า ความชอบ ความปรารถนา กลยุทธ์วถิ ีการดาเนินชีวติ
การระบุลกั ษณะของบุคคล
การซื้ อ ทดสอบ ท าซ้ า การติ ดตาม กลยุทธ์สิ่งจูงใจ
การบอกต่อ
กลยุทธ์สิ่งช่วยเตือนความจา
กลยุทธ์การโต้ตอบ

แหล่งทีม่ า: Duncan, 2005.
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะนาแนวคิดของ Duncan (2005) มาใช้เป็ นหลักในการสร้างเครื่ องมือ
วิจยั ด้านการใช้สื่อสังคมและกลยุทธ์ที่ค่ายเพลงใช้ในการสื่ อสาร ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2.1.2.2 การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)
การตลาดดิ จิทลั หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า การทาการตลาดบนสื่ อออนไลน์ (Online
Marketing) เป็ นกลยุทธ์ที่มีจุดเด่นคือ สามารถสร้างการปฎิสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Interaction) ได้ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต และ Web 2.0 โดยถือ
เป็ นการเปลี่ ยนรู ปแบบการทาธุ รกิ จ เปิ ดโอกาสให้ธุรกิ จทุ กระดับ ชั้น เปิ ดเผยตัวตน และเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้จากทุกพื้นที่ทวั่ โลก อีกทั้งสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ในวงการการตลาดที่สามารถเข้าถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ วและตรงกลุ่ม (วิชาการดอทคอม, 2553)
Strauss (2006) ให้ค าจากัดความของการตลาดออนไลน์ ไว้ว่า เป็ นการสื่ อสาร
การตลาดที่นาเอาเทคโนโลยีมาช่วยอานวยความสะดวกพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและ
บริ การ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคระยะยาว
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ภาวุธ พงษวิทยภาณุ (2548) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์คือ การดาเนิ นกิ จกรรมทาง
การตลาดโดยใช้เ ครื่ องมื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่า งๆ ที่ ท นั สมัย และสะดวกต่ อการใช้ง านเข้า มาเป็ น
สื่ อกลาง ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรื อพีดีเอ ที่ถูกเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันด้วยอินเทอร์ เน็ตมา
ผสมผสานกับ วิธี ก ารทางการตลาด การดาเนิ นกิ จกรรมทางการตลาดอย่า งลงตัวกับ ลู ก ค้า หรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างแท้จริ ง
พิศิฐ รัตนเชตกุล (2550) ให้นิยามการตลาดออนไลน์ไว้วา่ คือการนาเอาเทคโนโลยี
การสื่ อสารมาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดข้อความจากองค์กรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและตรง
เวลา ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการสื่ อสาร
ปั จจุ บ นั องค์กรธุ รกิ จควรให้ความสาคัญกับ การพัฒนารู ปแบบการให้บริ การและ
เทคโนโลยีที่ สามารถตอบสนองพฤติ กรรมของลู กค้า ได้โดยโทรศัพท์ส มาร์ ทโฟนกลายเป็ นสิ่ ง
สาคัญต่อวิถีชีวติ ของคนเมือง หรื อแม้กระทัง่ คนในต่างจังหวัด การใช้กลยุทธ์ Digital Marketing จึง
ต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสร้างตราสิ นค้า รวมทั้งการขายสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยสื่ อที่มี
อิทธิ พลต่อชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เช่ น ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ โดย
เฉพาะไลน์พบว่ามีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นจานวนมาก หากองค์กรใดสามารถพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้โดนใจ
กลุ่มเป้ าหมายก็จะมีโอกาสเข้าถึงความรู ้สึกที่แท้จริ งของลูกค้า นอกจากนี้ สื่อสังคมก็เป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่มีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้เกิ ดการสร้ างมูลค่าให้สินค้าและบริ การอีกด้วย (กฤษติกา
คงสมพงษ์, 2557)
ความสะดวกและรวดเร็ วของสื่ อดิจิทลั ทาให้องค์กรสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
ลู ก ค้า ได้อ ย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยัง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถสร้ า งฐานลู ก ค้า ใหม่ โดยแม้ก ลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ติดตามกิจกรรมขององค์กรผ่านสื่ อดิจิทลั จะยังไม่ซ้ื อหรื อเป็ นลูกค้า แต่ในอนาคตบุคคล
กลุ่ มนี้ คือเป้ าหมายสาคัญของการสร้ างยอดขาย องค์กรต้องสร้ างความบันเทิ งและกิ จกรรมที่ น่า
ติ ดตามอย่างต่อเนื่ อง อาทิ การแจกของรางวัล กิ จกรรมชิ งโชค รวมทั้งการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ตลอดเวลา และสิ่ งสาคัญคือควรมี โปรโมชั่นพิเศษเป็ นตัวดึ งดูดให้กลุ่ มเป้ าหมายเข้ามาพูดคุ ยกับ
องค์กรสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี โดยเมื่ อมีการสื่ อสารในลักษณะต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างองค์กรกับ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสามารถเก็บข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้ง่ายขึ้น ทราบว่าผูบ้ ริ โภค
ชอบหรื อไม่ชอบอะไร หรื อต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การประเภทใดบ้าง ฯลฯ (กฤษติกา คงสมพงษ์,
2557)
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1) รู ปแบบของการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์แบ่งได้เป็ น 5 รู ปแบบ (ชลลดา ตันติ กิตติชัย, 2555)
ได้แก่
(1) การโฆษณาออนไลน์ (Advertising) การลงโฆษณาในเว็บไซต์หรื อ
บริ การออนไลน์อื่นๆ ประโยชน์ของการโฆษณาออนไลน์คือ ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและความสามารถในการติดตามผลได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้
ยัง ช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อสารสองทางระหว่า งผูโ้ ฆษณาและกลุ่ ม เป้ าหมายอี ก ด้ว ย
อย่างไรก็ตามผูโ้ ฆษณาควรคานึ งถึ งผลที่ได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนด้วย รู ปแบบการโฆษณา
ออนไลน์มี 5 รู ปแบบ ได้แก่
ก) ป้ ายโฆษณาออนไลน์ (Banner Ad) คื อ ภาพกราฟฟิ กหรื อ
ภาพเคลื่ อนไหวที่ แสดงบนเว็บไซต์ในรู ปแบบของแอพพลิ เคชั่นหรื อแฟลชขนาดมาตรฐานของ
โฆษณาด้วยป้ ายโฆษณาออนไลน์จะเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 468 x 60 Pixels ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2
ประเภท คือ โฆษณาด้วยป้ ายโฆษณาออนไลน์ภายในเว็บไซต์ ทาขึ้ นเพื่อโฆษณาผลิ ตภัณฆ์หรื อ
บริ การของตนเองและโฆษณาด้วยป้ ายโฆษณาออนไลน์ภายนอกเว็บไซต์คือ การติดต่อกับบริ ษทั ที่
มีเครื อข่ายให้ลงโฆษณาด้วยป้ ายโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์ที่คาดว่ากลุ่มเป้ าหมายของตนเองจะ
เข้าชม (คมสัน ตันสกุล, 2552) และป้ ายโฆษณาออนไลน์น้ นั แบ่งเป็ น 3 ชนิด คือ 1) ป้ ายโฆษณา
ออนไลน์ที่ฝังตัวบนเว็บไซต์ (Embedded Banner) คือ ป้ ายโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์
ทัว่ ไป ซึ่ งมีลกั ษณะฝั งตัวที่ ตาแหน่ งต่างๆ ในเว็บไซต์ เมื่อผูใ้ ช้เลื่ อนไปยังส่ วนอื่ นๆ ป้ ายโฆษณา
ออนไลน์จะเลือนหายไปจากจอภาพได้ง่ายและมีระยะเวลาในการแสดงน้อยที่สุด 2) ป้ ายโฆษณา
ออนไลน์แบบป๊ อบอัพ (Pop-up Banner) คือ ป้ ายโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏบนจอภาพ ในขณะที่
ผูใ้ ช้ก าลัง จะออกจากเว็บ ไซต์ โดยการแสดงผลจะโผล่ ข้ ึ นบนจอภาพในลัก ษณะฉับ พลัน และ
สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผพู ้ บเห็นได้เป็ นอย่างมากและจะปรากฎจนกว่าผูใ้ ช้จะยุติการแสดง
ของป้ ายโฆษณาออนไลน์ 3) ป้ ายโฆษณาแบบลอยตัว (Layered Banner) คือ ป้ ายโฆษณาออนไลน์ที่
ถู ก พัฒ นาให้ เ ห็ น บนเว็บ ไซต์ เมื่ อ ผูใ้ ช้เ ลื่ อ นไปยัง ส่ ว นต่ า งๆ จะเห็ น ป้ ายโฆษณาออนไลน์ อ ยู่
ตลอดเวลาและจะปรากฎขึ้นทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ (เอษณี ย ์ อาษาสุ ข, 2550)
ข) เว็บไซต์ (Website) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและ
สื่ อประสมต่างๆ เช่ น ภาพ เสี ยง ข้อความของแต่ละบริ ษทั หรื อหน่ วยงาน โดยเรี ยกเอกสารต่างๆ
เหล่านี้ วา่ เว็บเพจ (Web Page) และเรี ยกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์วา่ โฮมเพจ (Home Page)
หรื ออาจกล่าวได้วา่ เว็บไซต์ คือ เว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิ้งก์ถึงกัน ตามหลักคาว่าเว็บไซต์จะ
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ใช้สาหรับผูม้ ีคอมพิวเตอร์ แบบเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อจดทะเบียนเป็ นของตนเองเรี ยบร้อยแล้ว (คมสัน ตัน
สกุล, 2552)
ค) การโฆษณาด้วยเว็บไซต์เครื่ องมือช่ วยค้นหา (Search Engine
Optimization) คือ การโฆษณาด้วยเว็บไซต์เครื่ อ งมือช่วยค้นหาว่าผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่จะใช้
เครื่ องมื อช่ วยค้นหาเพื่อหาข้อมู ลที่ ตอ้ งการ ดังนั้น การทาให้เว็บไซต์ปรากฎในผลลัพธ์ จากการ
ค้นหาจะช่วยเพิ่มจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้ แต่เนื่ องจากจานวนคู่แข่งที่สูง ดังนั้น โอกาสในการติด
อยูใ่ นอันดับ 1-10 จึงไม่ใช่เรื่ องง่าย นอกจากนี้ แต่ละเว็บไซต์ก็มีวิธีการสื บค้นและจัดเรี ยงตาแหน่ง
ไม่เหมือนกัน เมื่อติดอันดับ 1-10 ของเว็บไซต์หนึ่ งจึงไม่ได้หมายความว่าจะมีผลต่อเว็บไซต์อื่นๆ
ด้วย (Turban, 2006)
ง) เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Online Social Network) เป็ น
เครื อข่ายของการสื่ อสารข้อมู ลขนาดใหญ่ อันประกอบด้วยเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ จานวนมากที่
เชื่ อมโยงแหล่ ง ข้อมู ลต่างๆ จากทัว่ โลกเข้าด้วยกันและถื อเป็ นระบบสากลภายใต้มาตรฐานการ
สื่ อสารเดี ยวกัน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารและสื บค้นสารสนเทศ และเป็ นการเน้นไปที่การ
สร้ างชุ มชนออนไลน์ ซึ่ งมีการแบ่งปั นพื้นที่ให้สมาชิ กเป็ นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน ผูค้ นสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยน แบ่งปั นข้อมูล แบ่งปั นตามผลประโยชน์ กิจกรรมหรื อความสนใจเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งอาศัย
ระบบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ทาให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผูค้ น (อภิชาติ อนุกลู เวช, 2554)
(2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่
เน้นการสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างธุ รกิจและสาธารณชน โดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสื่ อออนไลน์ (คมสัน ตันสกุล, 2552) ซึ่ งมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้
ก) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็ นวิธีแจ้งข่าวสารและ
ความเคลื่ อนไหวต่างๆ บนเว็บไซต์โดยที่ข่าวที่นามาลงนั้น อาจมาจากเว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ฉบับ
อื่นๆ หรื อการนาเสนอภาพกิจกรรมภายในองค์กร
ข) การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ (Event) คื อ การประชาสั ม พัน ธ์ ใ น
รู ปแบบรู ปภาพหรื อวิดีโอแบบ 360 องศาที่ให้ผใู ้ ช้เว็บไซต์สามารถชมบรรยากาศของกิจกรรมที่จดั
ขึ้น เสมือนอยูใ่ นเหตุการณ์จริ งมากที่สุด
ค) การเป็ นผูส้ นับสนุ นกิ จกรรม (Sponsorship) คื อ รู ปแบบการ
สื่ อสารที่บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่ วมบนเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ ยนกับการได้มีชื่อใน
กิจกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ ยังเป็ นการเพิ่มความตระหนักรู ้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายและเสริ มสร้างภาพลักษณ์
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ง) การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หาร (Executive Interview) คือ การ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบวิดีโอที่ให้ผชู ้ มเว็บไซต์ได้ชมการสนทนากันอย่างมีเป้ าหมาย ระหว่างผู ้
สัมภาษณ์และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็ นการแสดงทัศนะของผูบ้ ริ หารและวิสัยทัศน์ขององค์กร
จ) การจัดแถลงข่ า ว (Press Conference) คื อ การชี้ แ จงข้อ มู ล
ข่าวสารและการดาเนินการแผนงานขององค์กรให้สาธารณชนรับทราบโดยผ่านเว็บไซต์ซ่ ึ งเป็ นช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ที่ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็ ว
(3) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่
เข้าถึ งลู ก ค้าหรื อกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรง โดยอาศัย ฐานข้อมู ลลู ก ค้า การตลาดทางตรงมักท าผ่า น
เครื่ องมือต่างๆ ได้แก่
ก) การตลาดโดยอีเมล (E-mail Marketing) คือ การส่ งอีเมลแจ้ง
ข่าวสารให้กบั ลูกค้าที่ธุรกิจมีฐานข้อมูลอยู่ การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลนั้นมีหวั ข้อหลักๆ
ได้แก่ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสิ นค้าใหม่ รายการส่ งเสริ มการขาย แนะนาสิ นค้าเกี่ ยวข้องกับ
รายการที่ลูกค้าเคยสั่งซื้ อ เป็ นต้น โดยการใช้อีเมลประเภทนี้ตอ้ งได้รับความยินยอมจากลูกค้า
ข) การตลาดโดยการส่ งข้อความสั้น (SMS Marketing) คือ การส่ ง
ข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรื อรายการส่ งเสริ มการขายให้กลุ่มเป้ าหมายผ่านโทรศัพท์มือถื อ
โดยผูส้ ่ งข้อความจะมีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งสถิติการรับรู ้มีมากกว่าอีเมลถึง 10 เท่าโดย
การส่ งข้อความสั้นนั้นมี 2 ประเภทหลัก คือ 1) การส่ งข้อความแจ้งข่าวสาร (Push SMS) หมายถึง
การผลักข้อมูลข่าวสารที่องค์กรต้องการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายหรื อการผลักสิ ทธิ พิเศษให้กบั
กลุ่มเป้ าหมาย 2) การส่ งข้อความร่ วมสนุ ก (Request SMS) หมายถึง การที่ผสู ้ นใจส่ งข้อความเพื่อ
เป็ นการร่ วมสนุ ก ข้อความลักษณะนี้ เป็ นการตอบรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรายการที่จดั เพื่อร่ วมสนุ ก
ถือเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง เพราะผูบ้ ริ โภคเห็นสื่ อก่อนจึงตอบสนองโดยการส่ งข้อความร่ วม
สนุก
ค) การสั่งสิ นค้าบนระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)
คือ การให้ลูกค้าสั่งสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน โดยแสดงถึงการทาธุ รกรรม
เช่ น บริ การสั่งจอง สั่งซื้ อ เจรจาต่อรอง การประมูล การชาระเงิน เป็ นต้น การสั่งสิ นค้าผ่านระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั ประหยัดเวลาและลูกค้าสามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก อีกทั้งเปิ ดบริ การ
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงและสามารถขยายตลาด รวมถึงฐานลูกค้าได้กว้างไกลมากขึ้น ยังลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มรายได้และยอดขาย เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั อี กด้วย (วัชระพงศ์ ยะ
ไวทย์, 2544)
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(4) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่
มุ่งเน้นยอดระยะสั้นและมักมี ระยะเวลา เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ ออย่างเร็ วที่สุด เครื่ องมือในการ
ส่ งเสริ มการขายบนเว็บไซต์ มีดงั นี้ (คมสัน ตันสกุล, 2552)
ก) ของแถม (Premium) คื อ รางวัล หรื อสิ นค้าที่ ทางองค์ก รหรื อ
บริ ษทั แจกให้แก่ ผบู ้ ริ โภค เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อ โดยส่ วนใหญ่ของแถมจะแจกให้
เปล่าและมีราคาไม่แพง
ข) ของรางวัล พิ เศษ (Special Reward) การให้ข องรางวัล บน
เว็บไซต์ คือ การให้สินค้าฟรี กบั ลูกค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจหรื อตัดสิ นใจซื้ อ การให้ของ
รางวัล ถื อเป็ นค่ า ใช้จ่า ยที่ ล งทุ นเพื่ อหวัง ผลตอบแทน เช่ น ยอดขายหรื อการรั บ รู ้ แทนการใช้สื่ อ
โฆษณาหรื อเพื่อการสมนาคุณลูกค้าด้วยความจริ งใจ
ค) การร่ วมสนุกชิงรางวัล (Sweepstake) คือ การส่ งเสริ มการขายที่
มุ่งสู่ ผูบ้ ริ โภคและคนกลาง สิ่ งที่จูงใจกลุ่ มเป้ าหมายคื อ ความน่ าสนใจของรางวัลและการจัดการ
แข่งขันเป็ นการทาให้ผูบ้ ริ โภคทากิ จกรรม เช่ น เล่นเกม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคอาจใช้ทกั ษะพิเศษ เช่ น การ
ประกวดทาคลิปวิดีโอหรื อถ่ายภาพ
(5) การใช้สื่อบุคคล (Personal Selling) คือ การส่ งเสริ มการตลาดที่ใช้
การสื่ อสารสองทาง ระหว่างตัวแทนขายของธุ รกิจและลูกค้า ซึ่ งมีความสาคัญในธุ รกิจออนไลน์ ใน
กรณี ที่ลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์หรื อปั ญหาการสั่งซื้ อหรื อ
สิ นค้าชารุ ดและมีหน้าที่ตอบอีเมลลูกค้า ตอบกระดานข่าวต่างๆ ปิ ดการขาย โดยยืนยันคาสั่งซื้ อและ
ตอบสนองคาสั่งซื้ อ ซึ่ งมีเครื่ องมือต่างๆ (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550) ได้แก่
ก) การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) คือ การใช้โทรศัพท์
ในการสื่ อสารหรื อเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ทาให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการตอบสนอง มี 2 รู ปแบบ
ด้วยกัน คื อ 1) การโทรออก (Outbound Telemarketing) เป็ นการโทรศัพท์ออกไปหาลูกค้าเพื่อ
สอบถามปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการขายหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าที่จะวางตลาด โดยโทรแจ้ง
ลูกค้ากลุ่มเดิ มเป็ นกลุ่มแรกหรื อเสนอขายสิ นค้าโดยตรง 2) การโทรเข้า (Inbound Telemarketing)
คือ การที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อสงสัย ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ
หรื อคุ ณภาพของสิ นค้าที่มีปัญหา ดังนั้น การช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ของพนักงานขาย รวมทั้งทาให้สามารถบริ หารเวลาการทางานให้เกิดประโยชน์อย่างมาก
ข) การนาผูม้ ีชื่อเสี ยงมาสนับสนุน (Celebrity Marketing) คือ การ
นาบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นผูร้ ับรองการใช้หรื อเป็ นผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย สร้างความสนใจและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตราสิ นค้า ซึ่ งการนาผูม้ ีชื่อเสี ยงมาสนับสนุน
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นั้น สามารถกระตุน้ ความสนใจได้สูง สร้างความน่าเชื่ อถือ สร้างความเข้มแข็งให้ตราสิ นค้า และทา
ให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและจดจาได้อย่างรวดเร็ ว (ศรี กญั ญา มงคลศิริ, 2547)
ค) การใช้บุคคลใกล้ชิด (Close Person) คือ การนาบุคคลที่อาศัย
อยู่ในครอบครัวหรื อเพื่อมาเป็ นผูร้ ับรองเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ สินค้าให้ได้รับการยอมรับ การเห็ น
ด้วย การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ การสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้คาแนะนา ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
2) ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์
Smith and Chaffey (2005) ได้กล่าวถึ งประโยชน์จากการนาเทคโนโลยี
อิ นเทอร์ เน็ ตมาช่ วยสนับสุ นการทาการตลาดและก่ อให้เกิ ดผลส าเร็ จตามเป้ าหมาย โดยมองว่า
การตลาดออนไลน์ เ ป็ นกระบวนการในการจัด การทางการตลาด โดยมี ก ารเน้น ย้ า ถึ ง การให้
ความสาคัญแก่ลูกค้าเป็ นหลัก ในขณะที่แสดงถึ งการเชื่ อมโยงการทางานทางธุ รกิจในอันที่จะช่ วย
สร้างความสาเร็ จในผลกาไรให้กบั ธุ รกิจ ซึ่ งสามารถแบ่งกระบวนการในการจัดการทางการตลาดได้
ดังนี้ 1) การจาแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถทาการจาแนกแยกแยะได้ว่าลู กค้าเป็ นใคร มี
ความต้องการอย่างไร อยูท่ ี่ไหน และมีพฤติกรรมในการเลื อกซื้ อสิ นค้าอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยี
เข้า มาช่ วย 2) การท านายความคาดหวัง ของลู ก ค้า (Anticipating) เนื่ อ งจากความสามารถของ
อินเทอร์ เน็ ตนั้นช่ วยเพิ่มช่ องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึ งข้อมูล และสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวก
ยิ่งขึ้ น โดยการเข้าใจถึ งความต้องการของลูกค้าถื อเป็ นหัวใจสาคัญในการทาการตลาดออนไลน์
3) การตอบสนองความพอใจของลู ก ค้า (Satisfying) ถื อ เป็ นความส าเร็ จ ในการท าการตลาด
ออนไลน์ในการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิ่มขึ้นของลูกค้านั้นอาจจะ
มาจากการใช้งานง่าย การสนับสนุนการให้บริ การแก่ลูกค้า เป็ นต้น
Smith and Chaffey (2005) ได้กล่าวถึง 5S s’ ซึ่ งเป็ นประโยชน์จากการนา
การตลาดออนไลน์มาใช้ ได้แก่
(1) การขาย (Sell) ช่วยทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการทาการตลาด
ออนไลน์ซ่ ึ งจะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยทาให้ลูกค้ารู ้จกั และเกิดความทรงจา (Acquisition and Retention
Tools) ในสิ นค้าบริ การเพิ่มมากขึ้นซึ่ งนาไปสู่ การขายที่เพิ่มขึ้นด้วย
(2) การบริ การ (Serve) การสร้ างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้ นให้แก่ ลูกค้า
จากการใช้บริ การผ่านออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการให้สิทธิ ต่างๆ เป็ นต้น
(3) การพูดคุ ย (Speak) การสร้ างความใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้ น
โดยสามารถสร้ างบทสนทนา มี การโต้ตอบระหว่างกันได้ (Dialogue) ทาให้ลูกค้าสามารถเข้ามา
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สอบถาม ตลอดจนสามารถสารวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความสนใจในเรื่ อ ง
ใดเป็ นพิเศษ
(4) ความประหยัด (Save) การสร้ า งความประหยัดเพิ่ ม ขึ้ น จาก
งบประมาณการพิมพ์กระดาษ โดยสามารถใช้วิธีการส่ งจดหมายข่าวไปยังลู กค้าแทนวิธีส่งแบบ
ดั้งเดิม
(5) การประกาศ (Sizzle) การประกาศสั ญลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ผ่า น
ออนไลน์ ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างสิ นค้าของเราให้เป็ นที่รู้จกั มีความคุน้ เคยมากยิง่ ขึ้น
2.1.2.3 การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคม
จากจุดเด่นของสื่ อสังคมส่ งผลให้มีการประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นช่ องทางในการสื่ อสาร
การตลาดอย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบที่ หลากหลายและมี พฒั นาการที่ต่อเนื่ อง โดยในปั จจุ บนั
รู ปแบบหลักในการทาการตลาดผ่านสื่ อสังคมมีดงั นี้ 1) ใช้เป็ นช่ องทางสื่ อสารและให้ความรู ้
เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่เมื่อชอบในสิ นค้าใดแล้วก็มกั จะเป็ น
สมาชิ กของสื่ อสังคมของสิ นค้าหรื อองค์กรนั้น และคอยติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางดังกล่าว
จึงทาให้ในปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จหันมาสื่ อสารถึงสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ในช่องทางนี้ มากขึ้น โดย
ถ้าผูบ้ ริ โภคชอบหรื อสนใจในสิ นค้าหรื อบริ การก็จะเกิ ดการบอกต่อในเครื อข่ายสังคมของตนเอง
ซึ่ งจะเป็ นไปในลักษณะเพื่อนบอกเพื่อน จึงทาให้การสื่ อสารเกิดประสิ ทธิ ผลได้มากกว่าการสื่ อสาร
หรื อประชาสัม พันธ์จากองค์กรโดยตรง 2) ใช้เป็ นช่ องทางในการสอบถามความคิ ดเห็ น ด้วย
ลักษณะของเครื อข่ายสังคมที่เป็ นพื้นที่ที่สมาชิ กสามารถโพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ หรื อวิดีโอเพื่อให้
เพื่อนๆ ในเครื อข่ายมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน ทาให้มีผปู ้ ระกอบการใช้ช่องทางดังกล่าว
ในการสารวจตลาด และสอบถามหรื อรวบรวมความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ
และนามาปรับปรุ งสิ นค้าหรื อบริ การให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น และ 3) ใช้เป็ น
ช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด จากฐานสมาชิ กที่กว้างขวางของเครื อข่ายสังคม และลักษณะ
ของสมาชิกที่อยูใ่ นรู ปแบบชุมชนที่มีภูมิหลังหรื อความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ทาให้การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้โดยตรง เช่น การทากิจกรรมโดยส่ งข้อความ
เกี่ ย วกับ ข้อดี ข องสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ออกใหม่ ใ ห้แก่ เพื่ อนในเครื อข่ า ยของตน โดยผูท้ ี่ ส ามารถ
อธิ บายข้อดีได้มากที่สุด จะได้รับคูปองส่ วนลดสาหรับสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ เป็ นต้น ซึ่ งกิ จกรรม
ดัง กล่ า วนอกจากจะเป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารแล้ว ยัง เป็ นวิ ธี ก ารโฆษณาที่ มี
ประสิ ทธิ ผลด้วย เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ให้ความเชื่ อถื อในโฆษณาที่มาจากองค์กรน้อยลง
แตกต่างจากการบอกกล่ าวจากผูค้ นในชุ มชนออนไลน์ซ่ ึ งมี อิทธิ พลต่อความสนใจในสิ นค้าหรื อ
บริ การของผูบ้ ริ โภคมากกว่า (ที่นี่ประเทศไทย, 2557)
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1) กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคม
แนวคิดด้านการสื่ อสารการตลาดที่ได้รับการยอมรับและนิ ยมนามาใช้เป็ น
หลักการในการพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดคือ AIDA Model ซึ่ งคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1898
โดย Elmo Lewis โดยเป็ นแนวคิ ดที่ อธิ บ ายขั้นตอนที่ อ งค์ก รธุ รกิ จใช้ใ นการจู ง ใจผูบ้ ริ โภค
จนกระทัง่ นาไปสู่ การขายสิ นค้าหรื อบริ การได้สาเร็ จ ซึ่ งมีรายละเอียด (อนุ สรณ์ เมืองศรี , 2555)
ดังนี้

ภาพที่ 2.16 AIDA model
แหล่งทีม่ า: Seonick, 2013.
(1) A (Awareness) หมายถึง การดึงดูดความสนใจและสร้างการรับรู้
ให้กลุ่มเป้ าหมาย โดยพยายามทาให้กลุ่มผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมเห็นถึงการมีตวั ตนอยูใ่ นสังคมออนไลน์
อาทิ การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรื อบัญชี ผใู ้ ช้งานในสื่ อสังคมต่างๆ ฯลฯ บอกเล่าเรื่ องราวของค่าย
เพลง ศิลปิ น และผลงานเพลง ซึ่ งจะทาให้กลุ่มผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมได้เห็ นและรับรู ้ขอ้ มูลที่เกี่ ยวข้อง
มากยิง่ ขึ้น
(2) I (Interest) หมายถึง การสร้างความสนใจของผูบ้ ริ โภค ผ่านการ
ใช้เนื้ อหาในรู ปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ รู ปภาพ คลิปวิดีโอ หรื อเสี ยงเพลง เพื่อกระตุน้ ความรู ้สึกให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจในค่ายเพลง ศิ ลปิ น หรื อผลงานเพลง โดยอาจจะอยู่ในรู ปแบบสปอต ที
เซอร์ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
(3) D (Desire) หมายถึ ง การกระตุ น้ ความต้องการในการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะขึ้ นอยู่กบั อิ ทธิ พลของการใช้แรงกระตุน้ ให้ลงมื อทา (Call to Action) อาทิ การ
จาหน่ ายบัตรคอนเสิ ร์ตแบบพรี เซลล์ในราคาพิเศษ ส่ วนลดในการซื้ อผลงานเพลง ฯลฯ หรื อการ
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สร้ า งความรู้ สึ ก ดี ห รื อภาคภู มิ ใ จในการร่ ว มเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในกิ จ กรรมขององค์ก ร เช่ น การจัด
กิจกรรมพบปะศิลปิ นแบบใกล้ชิด (Exclusive Meeting) โดยเปิ ดรับผูร้ ่ วมงานจานวนจากัด เป็ นต้น
(4) A (Action) หมายถึง การทาให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ น ใจซื้ อผลงานเพลง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของค่ายเพลง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เกิดจากการทางานของทุกกระบวนการใน
ข้างต้น
สื่ อสังคมมีบทบาทในกระบวนการดังกล่าวอย่างมากโดยเฉพาะในสาม
ขั้นตอนแรก ตัวอย่างเช่ น นาย ก. ไม่ชอบฟั งเพลงไทย แต่เมื่ออ่านกระแสที่ผใู ้ ช้งานในทวิตเตอร์
ทวีตข้อความเกี่ยวกับเพลงไทยเพลงหนึ่ งว่าไพเราะ เนื้ อหาดี ก็เกิ ดขั้นตอนการรับรู ้ถึงการมีอยูข่ อง
เพลงดังกล่าว และหากมีผทู ้ วีตจานวนมากขึ้น นาย ก. จะเกิดความสนใจ ลองฟั งเพลง และหากเพลง
นั้นตรงกับความชื่นชอบก็จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนความต้องการ อยากฟั งเพลงนั้นอีก หรื อลองฟั งเพลงอื่นๆ
ของศิ ลปิ นคนนั้น จนอาจนามาซึ่ งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเพลงนั้นในที่สุด และอาจติดตามสื่ อ
สังคมในช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาพบว่า การใช้งานสื่ อสังคมเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนใน
กระบวนการสื่ อสารการตลาดในยุคปั จจุบนั โดยกลยุทธ์ที่ค่ายเพลงไทยใช้โดยส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ดังนี้
(1) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยการประชาสัมพันธ์ศิลปิ น ผลงานเพลง
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การเชื่ อมโยงกับช่ องทางการสื่ อสารอื่นๆ ของค่ายเพลง อาทิ ลิ้งก์
ไปยังเว็บไซต์ยทู ูบ นารู ปภาพมาจากอินสตาแกรม
(3) การสร้ า งการติ ด ตาม (Engagement) อาทิ การนับ ถอยหลัง การ
เปิ ดตัวเพลงใหม่ในยูทูบ โดยโพสต์นบั ถอยหลังอย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน
(4) การสร้างการจดจา โดยการโพสต์เ นื้ อหาที่มีใจความหรื อประเด็น
ซ้ าๆ เพื่อย้าให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้และจดจาใจความนั้นได้
(5) การบริ หารจัด การความสั ม พันธ์ ก ับ ผูบ้ ริ โภค (CRM) อาทิ การ
โพสต์ทกั ทาย การขอบคุณในโอกาสพิเศษต่างๆ
2) ข้อดีของการใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารการตลาด (Okonkwo, 2010 อ้าง
ถึงใน เมฐิพรรณ บุญติ, 2555)
(1) สื่ อสังคมเป็ นเครื่ องมือในการสร้างการรับรู้ของตราสิ นค้า (Brand
Awareness) และมีส่วนในการสนับสนุนเอกลักษณ์ของตราสิ นค้า (Brand Identity)
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(2) สื่ อสังคมเป็ นเครื่ องมือช่วยเปิ ดเผยท่าทีของคู่แข่งขัน เพราะในการ
สื่ อสารบนสื่ อสังคมนั้น จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอและบริ การมาตรฐานของคู่แข่งขันราย
นั้นๆ
(3) สื่ อสังคมสามารถอธิบายถึงสภาวะทางการตลาดและความคิดเห็น
ของผู ้น า ซึ่ งเป็ นผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กสิ น ค้า ในผู ้บ ริ โ ภคผ่ า นการสื่ อ สารข้อ มู ล ต่ า งๆ สู่
สาธารณชนผ่านสื่ อสังคม
(4) สื่ อสังคมเป็ นการควบรวมระหว่างการสื่ อสารแบบออนไลน์กบั
การค้าให้ออกมาในรู ปแบบธุ รกิจออนไลน์ (e-Business) ที่ประกอบไปด้วยการสื่ อสารออนไลน์ (eCommunications) การค้า ขายออนไลน์ (e-Commerce) และการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ (eMarketing)
(5) สื่ อสังคมเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการควบคุ มจิตวิทยาในผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ น
ส่ วนส าคัญที่ จะเข้า ใจพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค เพราะผูบ้ ริ โภคมักจะสื่ อสารถึ งสิ่ งที่ ตนเองคิ ดหรื อที่
ตนเองต้องการผ่านสื่ อสังคม
(6) สื่ อสังคมช่ วยเพิ่มระดับความสัมพันธ์ที่มีต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นสื่ อที่จะ
สอดแทรกความเข้าใจในเรื่ องต่างๆ เช่น ความปรารถนา ความสนใจ ทัศนคติ ความต้องการ และสิ่ ง
ที่คาดหมายของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
(7) สื่ อ สั ง คมช่ ว ยในการสร้ า งสรรค์ สิ น ค้า และออกแบบบริ การ
เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตสามารถรั บ รู้ ค วามต้อ งการของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย จึ งสามารถน าไปสร้ า งหรื อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงและตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
(8) สื่ อสังคมเป็ นสื่ อที่ มีประโยชน์ในการคาดคะแนนความคิ ดเห็ น
ของผูบ้ ริ โภค ช่วยในการวิเคราะห์ และออกแบบสิ นค้าตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
3) สิ่ งสาคัญสาหรับการประสบความสาเร็ จในสื่ อสังคมด้านการตลาด
MotiveLab กลุ่มการตลาดสื่ อสังคมได้นาเสนอคาแนะนา 12 ประการ
สาหรับการประสบความสาเร็ จในสื่ อสังคมด้านการตลาด (MotiveLab, 2007 อ้างถึงใน นลินี เพิ่ม
ต่อศักดิ์, 2554) โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การเตรี ยมตัวก่อนเริ่ มต้น
(1) กาหนดเป้ าหมายทางธุ รกิจที่ชดั เจน และเครื่ องมือวัดผล
(2) ปรับความคิดด้านการสื่ อสารการตลาด
(3) ระบุตาแหน่งทางการตลาดให้ชดั เจน
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ช่วงที่ 2 ช่วงออกตัว
(4) ระบุวา่ ใครคือผูท้ ี่มีอิทธิ พล
(5) ทดลองฟังก่อนที่จะเปิ ดจริ ง
(6) รวมสื่ อสังคมเข้ากับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เข้ากับเครื่ องมือ
ช่วยสื บค้น (SEO)
ช่วงที่ 3 ดาดิ่งสู่ สื่อสังคม
(7) ผูกตัวเข้ากับผูช้ ม
(8) ผูกตัวเข้ากับทีมงาน
(9) ผูกตัวเข้ากับลูกค้า
(10)ซื่ อสัตย์และสร้างความน่าเชื่อถือ
(11)กาหนดการวัดผลตามวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ
(12)ล้มให้เร็ วและน้อยที่สุด
2.1.3 การสร้ างความผูกพันกับผู้บริโภค (Customer Engagement)
ในทางการตลาดการสร้างให้ผบู้ ริ โภคมีความผูกพันกับแบรนด์คือ การพยายามสร้างให้เกิด
Customer Engagement (CE) ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ดที่ ผบู้ ริ โภคจะเกิ ดความผูกพันทางด้านอารมณ์
(Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์น้ นั ๆ มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของและมีส่วนร่ วมกับแบ
รนด์ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนาคตและแนะนาคนอื่นๆ โดยความเต็มใจ
Gallup บริ ษทั วิจยั ชั้นนาของโลกที่มีเครื อข่ายการให้บริ การด้านการสารวจวิจยั ในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ได้สร้างชุดคาถามหรื อระเบียบวิธีวิจยั ที่เข้าถึงทัศนคติ ความรู ้สึก และความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าและบริ การขององค์กรต่างๆ จนเป็ นที่ยอมรับไปทัว่ โลก นอกจากนั้นยังมี
การค้นคว้าวิจยั และพัฒนาตัวแบบ รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูลจากประสบการณ์ งานวิจยั ต่างๆ
มาอย่างยาวนาน จนเรี ยกได้วา่ สามารถตอบคาถามแก่องค์กรที่วา่ จ้างให้ทาสารวจได้เป็ นอย่างดี The
Gallup Path ตัวแบบที่ใช้ในการค้นหา Customer Engagement ซึ่ งอธิ บายการตัดสิ นใจของคนต่อ
การใช้สินค้าและบริ การนั้นๆ ว่ามาจาก 2 เหตุผลคือ จากเหตุและผล (Rational) และจากความรู้สึก
(Emotional) ด้วยเหตุน้ ี เครื่ องมือดังกล่าวจึ งเข้ามาเพื่อวัดความสัมพันธ์หรื อความผูกพันระหว่าง
ผูใ้ ช้บริ การกับสิ นค้าและบริ การนั้นๆ (รวมถึงความเป็ นองค์กรด้วย) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระดับใน
ลักษณะคล้ายพีรามิด
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ในขั้นตอนแรก คือการสร้างให้ผบู้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจ (Confidence) ในระดับนี้ ผบู้ ริ โภค
มีความไว้วางใจและเชื่ อถื อในตัวบริ ษทั เพราะบริ ษทั ได้ทาตามสัญญาที่ ให้ไว้ ซึ่ ง เกิ ดจากการที่
บริ ษทั สามารถทาได้จริ งตามสิ่ งที่สื่อสารไว้กบั ผูบ้ ริ โภค
ระดับต่อมาคือ การสร้างให้เกิดความซื่ อสัตย์และความจริ งใจ (Integrity) ผูบ้ ริ โภครู้สึกได้
ว่าบริ ษทั มีความจริ งใจ มีความเป็ นธรรมและสามารถติดตามแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
อย่างน่าประทับใจ
ระดับที่ผบู้ ริ โภคเกิ ดความภาคภูมิใจ (Pride) เป็ นระดับที่สาคัญในลาดับต่อมา เพราะเป็ น
การสะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า แบรนด์ที่ใช้ได้สะท้อนความเป็ นตัวตนของผูบ้ ริ โภค
รู ้สึกดีที่ได้ใช้และอดไม่ได้ที่จะบอกบุคคลรอบข้างถึงความภาคภูมิใจที่ได้ใช้สินค้านี้
ทั้ ง นี้ ขั้ น สุ ดของการสร้ า งให้ ผู้บ ริ โภคมี ค วามผู ก พั น ลึ ก ซึ้ งกั บ แบรนด์ Customer
Engagement (CE) คือ การพัฒนาให้ผบู้ ริ โภคเกิดความหลงใหล (Passion) เห็นเสน่ห์ของการได้ใช้
แบรนด์ ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่แบรนด์ได้
การพัฒนาให้ผบู้ ริ โภครู้สึกได้ถึงแรงจูงใจ (Passion) ในแบรนด์ได้ ต้องอาศัยการบูรณาการ
กลยุท ธ์ ที่ เน้นการพัฒนาสั ม พัน ธภาพกับ ผูบ้ ริ โภคหลายด้า นทั้ง กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ ริ โภค (Customer Relationship Management: CRM) ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพกับผูบ้ ริ โภค
สาหรับผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่ม หรื อกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค (Customer
Experience Management: CEM) และเมื่ อผูบ้ ริ โภคได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างน่ าประทับใจและมี
ประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันลึกซึ้ งก็จะเกิดขึ้น (CRM + CEM = CE)
ความสาเร็ จของการสร้าง Brand Engagement บนสื่ อสังคม สื่ อสังคมเข้ามามีผลกระทบ
อย่างมากในการดาเนินชี วิตของผูค้ นในปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้ว่าวันทั้งวันเราได้รับข้อมูลจานวน
มากผ่านทางสื่ อสังคม อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรื ออินสตาแกรม และเมื่อสื่ อสังคมกลายเป็ น
ช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคแล้วนักการตลาดหรื อแบรนด์ต่างๆ จึงใช้
ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
จากข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถิ ติ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ง านสื่ อ สั ง คมในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กมากเป็ นอันดับ 9 ของโลกโดยมีจานวนผูใ้ ช้มากถึง 28 ล้านราย คิดเป็ น 42% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และเมื่อรวมกับสื่ อสังคมอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นอินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ หรื อ
ไลน์ก็อาจเรี ยกได้วา่ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นิยมการใช้สื่อสังคมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
โดยพบว่าคนไทยมีการใช้ Facebook อย่างเดียวประมาณร้อยละ 35 ใช้ท้ งั
เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ และอินสตาแกรมประมาณร้อยละ 33 และใช้เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมร้อยละ 24 ซึ่ งเหตุผล
ของการใช้สื่อสังคมที่หลากหลายเป็ นเพราะแต่ละสื่ อสังคมนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างกัน
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เมื่ อวิทยาการสมัยใหม่ของการสื่ อสารได้สร้ างสื่ อสังคมขึ้ นมาเขย่าวงการเครื่ องมื อทาง
การตลาดในการสร้าง Customer Engagement แบรนด์ต่างๆ มีความตื่นตัวในการทาการตลาดดิจิทลั
ผ่านสื่ อสังคม เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคได้อย่างทันท่วงที เข้าถึง Insight ของผูบ้ ริ โภค และ
เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กบั ผูบ้ ริ โภคให้ดียงิ่ ขึ้นได้อีกด้วย
สิ่ งสาคัญในการสร้ างความผูกพันกับแบรนด์ เริ่ มต้นด้วยการเลื อกเนื้ อหาที่จะสื่ อสารกับ
ผูบ้ ริ โภค ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายของแบรนด์การโพสต์เรื่ องทัว่ ไปที่ไม่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์เพื่อให้เกิดการรับรู ้ในกลุ่มมวลชน และก่อให้เกิดการกดไลก์จานวนมาก อาจไม่
ช่วยให้เกิดความผูกพันใดๆ กับแบรนด์
นอกจากการเลือกเนื้อหาแล้ว ปั จจัยที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความผูกพันกับแบรนด์คือ การ
ใช้เครื่ องมือเพื่อให้เกิดความผูกพัน (Engagement) ได้ง่ายขึ้น เช่น การกดไลก์ คอมเม้นต์ แชร์ หรื อ
สร้ า งแคมเปญกิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ใ ห้ป ระโยชน์ ต่อผูบ้ ริ โภค และจะช่ วยกระตุ ้นให้เกิ ดการมี ส่ วน
ร่ วมกับแบรนด์โดยใช้โปรโมชัน่ ต่าง ๆ มาเป็ นตัวช่ วยในการโน้มน้าว ซึ่ งจะช่ วยเปลี่ ยนยอดการ
กดไลก์ให้กลายเป็ นการแชร์ หรื อบอกต่อคนรอบข้าง
ทั้งนี้ แบรนด์ตอ้ งไม่ลืมว่าความสาเร็ จของการสร้ าง Engagement ไม่ได้เกิ ดขึ้นแค่จากสื่ อ
สังคมเพียงช่ องทางเดียว การนาสื่ อสังคมมาผนวกกับสื่ อหลักก็มีความสาคัญ การเชื่อมโยงเนื้ อหา
เพื่อให้การสื่ อสารของแบรนด์ผกู เป็ นเรื่ องเดียวกันทั้งหมดจะทาให้เกิดการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเครื่ องดื่ม 100 PIPERS เป็ นตัวอย่างหนึ่งของแบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จในการใช้
สื่ อสัง คมเพื่ อเข้า ใกล้ก ลุ่ ม เป้ าหมาย และสร้ า งความผูก พันกับ แบรนด์ จากการที่ โฆษณาสิ นค้า
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์มี ก ฎหมายควบคุ มที่ เข้ม งวด ท าให้แบรนด์หันมาใช้สื่ อ ออนไลน์ ม ากขึ้ น
เนื่องจากสามารถใส่ ลูกเล่นทางการตลาดลงไปได้มากกว่าสื่ อโทรทัศน์และสิ่ งพิมพ์
100 PIPERS เริ่ มต้นด้วยการใช้สื่อออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์หลักของแบรนด์ โดยใช้
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของเพื่อนและฟุตบอลเป็ นหลัก ต่อมาเมื่อกระแสสื่ อสังคมมาแรง และ
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง ก็ ยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ช่ อ งทางการสื่ อสารระหว่ า งแบรนด์ ก ับ ผู ้บ ริ โภคมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นยิน่ โดย 100 PIPERS เป็ นแบรนด์ของคนรุ่ นใหม่ การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมซึ่ ง
ถือเป็ นไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มเป้ าหมายไปแล้ว จึ งช่ วยให้เกิ ดการสื่ อสารแบบสองทาง และเกิ ดการ
Engagement ระหว่างกันได้ง่าย
อย่า งไรก็ ตามความส าเร็ จในการสร้ างความผูก พันกับ แบรนด์ ผ่า นสื่ อสั งคมนั้นอยู่บ น
พื้นฐานที่วา่ แบรนด์กาลังพูดภาษาเดี ยวกับผูบ้ ริ โภคอยูห่ รื อไม่ ถ้าแบรนด์พูดในสิ่ งที่ผบู้ ริ โภคสนใจ
หรื อเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจ พูดภาษาเดี ยวกับผูบ้ ริ โภค ต่อไปก็จะเกิ ดการบอกต่อ เท่ากับว่าเนื้ อหาที่
สื่ อสารเพียงครั้งเดียวอาจะมีผไู้ ด้เห็นและชื่นชอบต่อไปเป็ นพันเป็ นหมื่นคน
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จากแนวคิดที่กล่าวมาผูว้ ิจยั พบว่า ประเด็นเรื่ องสื่ อสังคมมีผสู ้ นใจศึกษาค้นคว้าจานวนมาก
ในมิ ติที่เกี่ ย วข้อง โดยเฉพาะด้า นการสื่ อสารการตลาด ซึ่ ง สะท้อนถึ งความส าคัญ บทบาทและ
แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในการใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารขององค์กรธุ รกิจไปยังผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมาย โดยปั จจุบนั พบว่าองค์กรด้านอุตสาหกรรมเพลงไทยก็มีการใช้สื่อสังคมหลากหลาย
ประเภทในการสื่ อสารการตลาดเช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่ องทางในการเข้าถึง
กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งนิยมใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่ อสารและเปิ ดรับข้อมูลต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน

2.2 แนวคิดเรื่องชุมชนออนไลน์
ชุมชนออนไลน์เป็ นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งบ่อยครั้งที่
ชุ มชนออนไลน์ที่มีอยู่น้ นั ประกอบไปด้วยผูค้ นที่ ไ ม่เคยพบกัน โดยอาจให้คานิ ยามได้ว่า ชุ มชน
ออนไลน์คือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในเรื่ องต่างๆ และมีลกั ษณะการใช้ชีวิต (Lifestyle) คล้ายกัน
ติดต่อสื่ อสารกันผ่านอินเทอร์ เน็ ตและมีความเชื่ อใจซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้ ชุ มชนออนไลน์ยงั
หมายถึ งกลุ่มบุคคลที่มีการสื่ อสารกันผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยมีการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นและความสนใจ ไม่มี เงื่ อนไขของสถานที่ เชื้ อชาติ เพศ อายุ ฯลฯ เป็ น
ปัญหาในกระบวนการสื่ อสาร (Hamman, 1999)
ในแต่ละชุ มชนออนไลน์จะมีสมาชิ กใหม่เข้ามาร่ วมแสดงความคิดเห็นหมุนเวียนไม่ซ้ ากัน
(Rheingold, 1993) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเข้าไปในชุมชนออนไลน์ นอกจากการค้นหาข้อมูลหรื อ
ศึก ษาค้นคว้า แล้ว ยัง มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อใช้ใ นการพบปะพูดคุ ย สนทนาในเรื่ องที่ มี ความสนใจ
ร่ วมกัน แสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่โต้แย้ง และระบายความทุกข์ซ่ ึ งกันและกัน (Sproull and Faraj,
1997) อีกทั้งมีการให้ความร่ วมมือกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายเดียวกัน การทากิจกรรมร่ วมกัน การ
แบ่งปั นข้อมูลความรู ้ที่ตนเองมีอยู่
2.2.1 หลักการพืน้ ฐานของแรงจูงใจในการเข้ าร่ วมชุ มชนออนไลน์
1) ความคาดหวังในการแลกเปลี่ยน (Anticipated Reciprocity) คือ การที่บุคคลเข้า
มามีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ ย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับสิ่ งตอบแทนกลับคืนมา กล่าวคือ
เมื่อมีการให้ขอ้ มูลที่บุคคลอื่นในชุ มชนนั้นไม่รู้ ผูใ้ ห้ย่อมคาดหวังที่จะได้รับสิ่ งตอบแทน เช่ น คา
ขอบคุณ หรื อข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่ตนเองไม่รู้ เป็ นต้น
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2) การเพิ่มการยอมรับนับถือ (Increased Recognition) คือ ความต้องการมีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่จดจาของคนในชุมชนออนไลน์น้ นั เช่น การให้คะแนน การจัดลาดับขั้นของสมาชิ กที่โพ
สต์ตอบในกระทูบ้ ่อย เป็ นต้น
3) ความรู้สึกภาคภูมิใจ (Sense of Efficacy) คือ การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็น
หรื อให้ขอ้ มูลในประเด็นที่บุคคลอื่นๆ ไม่รู้ ย่อมทาให้บุคคลที่ให้ขอ้ มูลรู ้สึกภาคภูมิใจ
4) ความรู ้สึกมีส่วนร่ วม (Sense of Community) คือ การที่บุคคลรู ้สึกว่าได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมและมีบทบาทของกระบวนการต่างๆ ในชุมชนออนไลน์ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เป็ นสัตว์สังคม
ชุ ม ชนออนไลน์ แ ต่ ล ะชุ ม ชนจะมุ่ ง เน้นในแต่ ล ะประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ตัว อย่า งชุ ม ชน
ออนไลน์ที่สนใจเรื่ องเดียวกัน เช่น ผูช้ ื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชมรมถ่ายภาพ เป็ นต้น หรื อกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน เช่น กลุ่มสนับสนุ นธุ รกิจ SMEs เป็ นต้น โดยเพื่อให้ชุมชน
เติ บ โตมากขึ้ น จึ ง เกิ ดความพยายามในการสร้ า งศู นย์ก ลางชุ มชนขึ้ นมา เพื่ อให้ส มาชิ ก ชุ ม ชนที่
สามารถค้นหา ติดตาม และค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
ชุมชนบนอินเทอร์ เน็ตมีลกั ษณะพิเศษโดย Beniger (1987) ตั้งชื่ อชุ มชนนี้ ว่า ชุ มชนเทียม
(Pseudo Community) ซึ่ งมีลกั ษณะจากการเห็นหน้าค่าตากันไปสู่ ความสัมพันธ์ทางอ้อมหรื อกลุ่ม
เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Group) สาหรับ Beniger แล้วชุมชนเทียมคือ ภาคีที่ไร้ตวั ตน (Impersonal
Associations) จาลองขึ้นจากการสื่ อสารเสมือนมีตวั ตน (Simulated Personalized Communication)
ซึ่ ง Beniger (1987) เรี ยกว่า ลูกผสมระหว่างการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับการสื่ อสารมวลชน และ
Rheingold (1993) กล่ า วว่า ชุ ม ชนเที ย มคื อที่ ที่ ไ ร้ ค วามผูก พันที่ แท้จริ ง กับ บุ ค คลอื่ น (Genuine
Community) ซึ่ งต่ า งจากชุ ม ชนเดิ ม ในสั ง คมที่ รู้ จ ัก กัน อย่า งแท้จ ริ ง เป็ นฐาน ไม่ มี ใ ครสามารถ
คาดการณ์ ได้ว่าชุ มชนเสมื อนจะคงอยู่ได้นานเท่าใด แต่ก็ปฏิ เสธไม่ได้ว่าเป็ นแนวคิดพื้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง เสมื อนในหลายด้า นที่ ป รากฏอยู่ในโลกความจริ ง และชุ มชนเสมื อนในออนไลน์
สามารถเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปฏิ สัมพันธ์ของมนุ ษย์ที่จะมีผลกระทบที่แท้จริ งต่อชี วิตทางสังคม
การเมื อง และเศรษฐกิ จ เมื่ อสามารถสะท้อนผลอันนั้นออกสู่ โลกทางกายภาพได้ ไม่ว่าในระดับ
ท้องถิ่ นหรื อในระดับชาติ ความเป็ นจริ งเสมือน (Virtual Reality) เป็ นวิถีทางของมนุษย์ที่จะสร้าง
ภาพ ควบคุม และปฏิสังสรรค์กบั สื่ อและข้อมูลที่ซบั ซ้อนอย่างมาก (Isdal, 1998, Hewett, 1996 อ้าง
ถึงใน ธีรพล ภูรัต, 2545) โดยปกติความเป็ นจริ งเสมือนคือ กระบวนการสร้างความเป็ นจริ ง โดยการ
สื่ อสารผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบคือ
1) สื่ อที่สามารถปฏิสังสรรค์ได้ (Interaction)
2) การกระตุน้ ให้เกิดการรับรู ้ทางผัสสะ ได้แก่ รู ป เสี ยง สัมผัส
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3) คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์
ดิจิทลั ที่เป็ นตัวเชื่อม (Interface) ระหว่างมนุษย์กบั สารดิจิทลั
4) ความพยายามที่จะนาผูช้ มหรื อผูเ้ ข้ารับสารเข้าไปในเหตุการณ์ ที่เป็ นความจริ ง
เสมือนนั้นโดยพิจารณาว่าจะทาอย่างไรจึงจะทาให้สิ่งนั้นไปปรากฎตรงหน้าผูร้ ับสาร (Augmented
Reality) และจะทาอย่างไรจึงจะทาให้ผรู ้ ับสารเข้าไปปรากฏในเหตุการณ์น้ นั (Immersion)
2.2.2 วิวฒ
ั นาการของชุ มชนออนไลน์
ชุมชนออนไลน์มีการรวมตัวใน 2 ระดับ ทศพล สุ ทธิศรี สังข์ (2556) กล่าวว่า
1) ขั้นพื้นฐานที่ ยงั ไม่ ปรารถนาแท้จริ ง คื อ การที่ ชุม ชนเป็ นแหล่ งเอื้ อโอกาสให้
ผูใ้ ช้งานสามารถสนองความต้องการในทางผลประโยชน์ของตน ที่มีการตั้งชุ มชนขึ้นมาเพื่อปั จเจก
ของบุคคล รวมทั้งประโยชน์ในแง่ความมัน่ คง ปลอดภัยของชี วิต ชุ มชน ในขั้นนี้ แม้จะทาให้คนมา
รวมตัวกันแล้ว แต่ ล ะชุ ม ชนจะแบ่ ง แยกกับชุ ม ชนอื่ น และอาจทะเลาะ แย่ง ชิ งผลประโยชน์ ก ัน
บางครั้ งชุ มชนก็เป็ นเพียงการรวมกลุ่ มกันเพื่อรวมกาลังในการต่อสู ้หรื อปกป้ องกลุ่ มพวกของตน
พร้อมกันนั้นภายในชุ มชนบุคคลมักเครี ยดและมีแนวโน้มที่จะทะเลาะวิวาทกันเพราะความขัดแย้ง
เรื่ องผลประโยชน์ ในยุคการสื่ อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated-Communication) หลาย
ชุ มชนได้ทาลายกาแพง วัฒนธรรมต้องห้ามของสังคมเดิ มเพื่อสร้ างชุ มชนแห่ งใหม่ในอุดมคติดว้ ย
เหตุผลแฝงเร้น
2) เป็ นแหล่งเอื้อโอกาสต่อการที่แต่ละคนจะได้พฒั นาชี วิตคู่ ความดีงามและความ
สมบูรณ์คือเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้และหาประสบการณ์ พัฒนาสังคมโลก หรื อสังคมแห่ งความดี
มักมีผลประโยชน์ที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Benefit) แต่เป็ นจุดที่คุม้ ค่ากับการร่ วมมือ เพราะใน
อนาคตมนุษย์จะต้องมีพ้นื ที่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั ตนเองและทากิจกรรมต่างๆ
เมื่อบุคคลเข้ามาในชุมชนใดก็ตาม ครั้งแรกจะอยูใ่ นฐานะผูเ้ ยี่ยมชม (Visitors) และเมื่อผ่าน
เงื่ อนไข อุปสรรคใดๆ แล้วก็ ตามบุ คคลนั้นจะกลายเป็ นน้องใหม่ (Novices) และเริ่ มอาศัยอยู่ใ น
ชุมชนนั้น ถ้าหากพวกเขาทาการประกาศ (Post) เนื้ อหาสาระใดๆ (Content) อย่างเป็ นปกติ พวกเขา
จะกลายเป็ นสมาชิกประจา (Regulars) และถัดมาจะกลายเป็ นผูน้ า (Leaders) ถ้าอยูใ่ นชุ มชนนั้นเป็ น
ระยะเวลานานพอสมควรแล้ว จะกลายเป็ นผูอ้ าวุโส (Elders)
เมื่อสร้างชุ มชนออนไลน์ของตนเองขึ้นมาสิ่ งแรกที่ตอ้ งทาคือ การพยายามดึงดูดลูกค้าให้
เข้ามาในชุมชน และพยายามสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นที่จะมัน่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะกลับมาอีก ซึ่ งใน
ภาคธุ รกิจนั้นจะให้ความสาคัญในกรณี น้ ี เป็ นพิเศษ โดยในภาคธุ รกิจได้เริ่ มที่จะผนวกลูกค้ารวมกับ
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นวัตกรรมนี้ ทั้งนี้ ในบริ บทของภาคธุ รกิจได้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของชุ มชนออนไลน์น้ นั ได้
กาหนดอานาจในการเคลื่อนไหวจากผูจ้ าหน่ายสิ นค้าและบริ การไปยังลูกค้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน
2.2.3 ประเภทของชุ มชนออนไลน์
เนื่ องจากชุ ม ชนออนไลน์ มี ล ัก ษณะที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย จึ งได้มี นัก วิชาการพยายาม
แบ่ ง กลุ่ ม ของชุ ม ชนออนไลน์ ต ามหลัก เกณฑ์ ต่ า งๆ โดยการแบ่ ง ประเภทชุ ม ชนออนไลน์ โ ดย
Schubert and Ginsburg (2000) ได้แบ่งประเภทตามความสนใจ และแยกประเภทออกเป็ นชุ มชน
สาหรับการพักผ่อน ชุมชนสาหรับงานวิจยั และชุมชนสาหรับธุ รกิจ โดยในประเภทชุ มชนธุ รกิจนั้น
จะปรากฎในรู ป แบบของชุ ม ชนด้า นการค้า ชุ ม ชนด้า นการท าธุ ร กรรมและซื้ อ ขายสิ น ค้า ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ วนชุ มชนสาหรับการพักผ่อนอาจเป็ นการเล่นเกมส์ การดาเนิ นความสัมพันธ์ หรื อ
จินตนาการต่างๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่จาเป็ นว่าชุ มชนนั้นจะเป็ นชุ มชนแบบใดแบบหนึ่ งเพียงอย่างเดียว แต่
สามารถผสมผสานระหว่างกันได้เช่นกัน
ต่อมามีความพยายามที่จะแบ่งประเภทชุ มชนออนไลน์ดว้ ยมุมมองอื่น ๆ เช่น แบ่งลักษณะ
ของชุมชนตามคุณลักษณะเป็ น 4 แบบ ได้แก่ ชุ มชนที่มีลกั ษณะเพื่อการจูงใจ (Motive) ชุ มชนที่มี
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (Cardinality of Interaction) ชุ มชนที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งของเนื้ อหา
สาระ (Source of Content) และชุ มชนที่มีลกั ษณะของการปกครองตนเอง (Autonomy) ซึ่ งทั้ง 4
แบบนี้ ก็ มีล ักษณะเฉพาะที่ แตกต่ างกันไป แม้ก ระทัง่ บริ ษ ทั ซอฟต์แวร์ ด้านสื่ อสังคม เช่ น Jive
Software ได้พฒั นาแนวทางในการประสบความสาเร็ จของชุมชนออนไลน์ โดยแบ่งชุ มชนออนไลน์
เป็ น 6 ประเภท ตามลักษณะของชุ มชนนั้น ได้แก่ ชุ มชนเพื่อการสนับสนุ น (Support Communities)
ชุ มชนเพื่อกิ จการภายใน (Internal Communities) ชุ มชนนักพัฒนา (Developer Communitier)
ชุมชนเกมส์ (Game Communities) และชุมชนเพื่อการศึกษา (Education Communities)
2.2.4 ชุ มชนออนไลน์ ทปี่ ระสบความสาเร็จ
ปั จจุบนั ชุ มชนออนไลน์ได้เข้ามามี บทบาทสาคัญทั้งในภาคธุ รกิ จ ข้อมูลสารสนเทศ และ
การแลกเปลี่ยนอารมณ์ค วามรู ้สึกระหว่างกัน ในชุ มชนใหญ่ๆ บางแห่ ง เช่น e-bay.com สามารถ
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างได้ อานาจที่แท้จริ งของชุมชนออนไลน์น้ นั จึงอยูท่ ี่
ความสามารถในการกระทบต่ อ กายภาพ ความรู ้ สึ ก และการอยู่อ าศัย ของบุ ค คล ซึ่ งถ้า ชุ ม ชน
ออนไลน์สามารถเติมเต็มสิ่ งเหล่านี้ ได้มากเท่าใด ชุ มชนออนไลน์ก็จะประสบความสาเร็ จมากขึ้น
เท่านั้นด้วย การจัดการชุ มชนออนไลน์จึงมีความคล้ายคลึงกับการจัดการชุ มชนเสมือน ซึ่ งจะต้องมี
การกาหนดประเด็นทางสังคมและทางเทคนิ ก โดย Kim (1998) เสนอกลยุทธ์ 9 ประการที่ทาให้
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ชุ มชนออนไลน์ ประสบความสาเร็ จและมี ความยัง่ ยืน โดยรวมแนวคิด โครงสร้ างและความเป็ น
ระบบมาใช้ในการสร้างชุมชน ซึ่ งเรี ยกว่า Social Scaffoldingโดยกลยุทธ์ 9 ประการ ได้แก่
1) กาหนดและเรี ยบเรี ยงวัตถุประสงค์
2) สร้างพื้นที่ที่ยดื หยุน่ และขยับขยายได้ในการรวมตัวกัน
3) สร้างประวัติสมาชิกที่มีความหมาย และปรากฎชัดขึ้น
4) ออกแบบบทบาทหน้าที่ต่างๆ
5) พัฒนาความเป็ นผูน้ าที่แข็งแกร่ ง
6) สนับสนุนให้มีมารยาทที่เหมาะสม
7) ส่ งเสริ มกิจกรรมที่เป็ นวงจร
8) ผสานรวมพิธีการของชีวติ แห่งชุมชน
9) อานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกกลุ่มย่อย
ชุมชนออนไลน์เป็ นผลที่เกิ ดจากสื่ อสังคม ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้งานสื่ อสารพูดคุ ยกันจนเกิ ด
ความสัมพันธ์บนพื้นที่ของสื่ อสังคม โดยเมื่อขยายวงกว้างจะมีลกั ษณะความเป็ นชุมชน ซึ่ งเป็ นได้
ทั้งในรู ปแบบความสัมพันธ์ที่รู้ จกั กันอยู่แล้วและรู ปแบบที่ ท าความรู้ จกั ในสื่ อสังคม สมาชิ กใน
ชุมชนจะติดต่อกันอย่างต่อเนื่ องไม่แตกต่างจากในชี วิตจริ ง โดยหากองค์กรในอุตสาหกรรมเพลง
สามารถเข้าถึงกลุ่มดังกล่าวหรื อสร้างชุมชนออนไลน์ของกลุ่มเป้ าหมายได้ยอ่ มเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ช่วยส่ งเสริ มความภักดี (Loyalty) ในศิลปิ นและผลงานเพลงซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อค่ายเพลงในระยะยาว

2.3 อุตสาหกรรมบันเทิง
อุตสาหกรรมบันเทิงเป็ นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่ งอยูใ่ น
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่เน้นการพัฒนาสิ นค้าและบริ การใหม่
โดยเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิม่ เชิ งเศรษฐกิจให้กบั สิ นค้าและบริ การ โดยอุตสาหกรรมบันเทิงมีศกั ยภาพ
และมีโอกาสในการพัฒนาหลายประการ จากการที่ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการสร้างสรรค์ มีผลงานโดดเด่น และเป็ นที่ตอ้ งการของต่างประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการที่
จะพัฒนาอุ ตสาหกรรมบันเทิ ง ไทยให้ข ยายฐานการผลิ ตและการตลาดสู่ ระดับ นานาชาติ อีก ทั้ง
ประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่ ง
เป็ นต้นทุนที่สาคัญในการสร้ างสรรค์งานนอกจากนี้ ยงั มี โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิ จของ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ AEC ที่จะมีการเปิ ดตลาดเสรี ทางด้านการค้าบริ การด้านบันเทิงมาก
ขึ้นอีกด้วย (เรวดี แก้วมณี , 2557)
อุ ต สาหกรรมบัน เทิ ง เป็ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้องกับ การเผยแพร่ (Distribution) และผลิ ต
(Manufacture) สื่ อสาธารณะด้านบันเทิง และเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนุ ก ความ
เพลิ ด เพลิ น และสิ่ ง ดึ ง ดู ดใจโดยกลุ่ ม ของอุ ต สาหกรรมบันเทิ ง ประกอบด้ว ยภาพยนตร์ (Film)
แอนิ เมชั่น (Animation) การแพร่ ภาพและกระจายเสี ยง (Broadcasting) เกมส์ (Games) ดนตรี
(Music) และสิ่ งพิมพ์ (Printing & Publishing) อุตสาหกรรมบันเทิงไทยนับเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (เรวดี แก้วมณี , 2557)
ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิ คม
อุตสาหกรรมสื่ อบันเทิงโดยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยร่ วมกับบริ ษทั ปั ญญา คอนซัลแตนท์ จากัด พบว่ามีมูลค่าตลาดมากกว่า 151,558 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 หรื อคิดเป็ นร้อยละ1.24
ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่ งคาดการณ์ ว่าจะมี อตั ราการเติบโตเฉลี่ ยในปี พ.ศ.
2556-2560 ร้อยละ 8.7 และจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 229,445 ล้านบาท เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ แอนิ เมชัน่
ภาพยนตร์ และดนตรี ตามลาดับ ส่ วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดสู งสุ ด 3 อันดับ ได้แก่ การ
แพร่ ภาพและกระจายเสี ยง ภาพยนตร์ และสิ่ งพิมพ์ ตามลาดับ
ข้อมูลจากศูนย์วิจยั กสิ กรไทยระบุวา่ ปี พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยที่
ประกอบด้วยการแพร่ ภาพและกระจายเสี ยง ภาพยนตร์ ดนตรี ศิ ลปะการแสดง และทัศนศิ ลป์ มี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตและแพร่ ภาพกระจายเสี ยงทางโทรทัศน์ ที่ได้รับ
ปั จจัยหนุ นจากการเข้าสู่ ยุคทีวีดิจิทลั ที่มีจานวนช่องธุ รกิจ 24 ช่อง ซึ่ งคาดว่าจะส่ งผลให้ตลาดผลิ ต
รายการโทรทัศน์มีมูลค่า 32,690-33,260 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14-16 จาก พ.ศ. 2556 แม้วา่ มูลค่า
ตลาดของอุตสาหกรรมบันเทิงยังจากัดอยูแ่ ค่การบริ โภคภายในประเทศเป็ นหลัก แต่อุตสาหกรรม
บันเทิ ง ไทยก็ ไ ด้รับ กระแสการตอบรั บ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ประเทศจี น และ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ที่ละครไทย ภาพยนตร์ ไทย และนักแสดงไทยได้รับความนิยม
การส่ งออกบริ การด้านสื่ อและบันเทิงไทยไปยังจีน และประเทศในกลุ่มอาเซี ยน มีแนวโน้ม
การเติ บโตที่ ดีอย่างต่อเนื่ องจากปั จจัยหนุ นด้านความคล้ายคลึ งทางวัฒนธรรม ระดับการเปิ ดรั บ
วัฒนธรรมต่า งชาติ ที่ม ากขึ้ นของประเทศต่ างๆรวมถึ งการพัฒนาเทคโนโลยีในการรั บชมความ
บันเทิ งผ่า นระบบปฏิ บตั ิ ก าร (Platform) ที่ หลากหลาย ซึ่ ง ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสื่ อบันเทิ งไทย
สามารถสร้ างรายได้ท้ งั ในรู ปแบบการขายเนื้ อหาที่นาเสนอต่อผูบ้ ริ โภค (Content) และการรับจ้าง
ผลิตสื่ อบันเทิง โดยนอกจากจะสร้างรายได้เป็ นเม็ดเงินเข้าสู่ ประเทศไทยแล้ว การเผยแพร่ ธุรกิจสื่ อ
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และบันเทิงไทยในต่างประเทศยังสามารถเป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ วฒั นธรรมไทย ซึ่ งจะเปิ ด
โอกาสในการทาการตลาดสาหรับสิ นค้าและบริ การในต่างประเทศ (เรวดี แก้วมณี , 2557)
ประเทศไทยมี แนวคิ ดและการดาเนิ นงานเพื่ อสนับ สนุ นเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ซ่ ึ ง หมาย
รวมถึ งอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย โดยได้เริ่ มปรากฏให้เห็ นเด่นชัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีการ
จัดตั้งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่พฒั นาองค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และสานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว แต่
อย่างไรก็ตามนโยบายและการดาเนิ นงานในระยะที่ผา่ นมายังขาดความต่อเนื่ องและการบูรณาการ
สาหรับการเริ่ มขับเคลื่ อนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้ างสรรค์รัฐบาลได้ดาเนิ นการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาศัก ยภาพของเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์โดยได้ก าหนดให้เป็ นแผนงานหนึ่ ง ภายใต้แผนฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จระยะที่ 2 (Stimulus Package: SP 2) หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ “ปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง” โดย
แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลุมสาขาการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่
1) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3) งานช่างฝี มือและหัตถกรรม
4) อุตสาหกรรมสื่ อ บันเทิง และซอฟต์แวร์
5) การออกแบบและพัฒนาสิ นค้าเชิงสร้างสรรค์
6) การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิ จสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมี
ความเชื่ อ มโยงกับ เครื อ ข่ า ยด้า นการผลิ ตสิ น ค้า และบริ ก ารบนฐานปั ญญานวัตกรรม ความคิ ด
สร้ างสรรค์ และเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซี ยน เป้ าหมายคือพัฒนาสิ นค้าและบริ การ
สร้ า งสรรค์ให้ขยายตัวไม่ต่ า กว่าร้ อยละ 5 ต่อปี และมี แนวทางการพัฒนาโดยปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จโดยใช้ความรู ้ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ และภูมิปัญญา เป็ นพื้นฐานในการขับเคลื่ อนสู่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนและมีคุณภาพ ซึ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ นั จะครอบคลุมถึงการพัฒนาธุ รกิจ
สร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ในหน่วยงานต่างๆ ก็ได้มีการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ อาทิ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้
ดาเนิ นการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาธุ รกิจภาพยนตร์ ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างกลไกการ
บริ หารจัดการในการส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจภาพยนตร์ ไทยให้มีเอกภาพและประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
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วิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกภาพยนตร์ ที่สาคัญในตลาดเอเชี ยแปซิ ฟิค และเป็ นศูนย์กลาง
การถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย
กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ของไทย ครอบคลุมธุ รกิจสาขาต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การผลิตและแพร่ ภาพ
กระจายเสี ยงทางวิทยุและโทรทัศน์ เกมส์ และแอนิ เมชัน่ การโฆษณา ดนตรี สาระบันเทิงสาหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หนังสื อและสื่ อสิ่ งพิมพ์ และธุ รกิจบริ การที่เกี่ยวเนื่ อง เช่น การเตรี ยมการถ่ายทา
การเก็บรายละเอียดงานหลังการถ่ายทาและสถานที่ถ่ายทาโดยมีเป้ าหมายให้ไทยเป็ นศูนย์กลางความ
บันเทิ ง และแหล่ งข้อมูล แห่ ง เอเชี ย และคณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิท ศั น์แห่ งชาติไ ด้จดั ทา
ยุท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิท ัศน์ มี ก ลไกการบริ ห ารจัด การที่ เป็ น
รู ปธรรม และพัฒนาประเทศไทยให้กา้ วสู่ การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทศั น์
ของเอเชีย (Thailand: The Asian Hub of Movie and Digital Content) และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทศั น์ที่สาคัญในตลาดโลก
ปั จจุ บนั ในยุค ที่ ตอ้ งอาศัย เทคโนโลยีเป็ นกลไกพัฒนาขับ เคลื่ อนธุ รกิ จเพื่ อให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการดาเนินงานและการติดต่อสื่ อสาร ถือเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมในการปรับใช้กบั ธุ รกิจ
ต่ า งๆ รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์อุ ต สาหกรรมบัน เทิ ง และธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ความบัน เทิ ง ซึ่ งมัก จะมี
ความสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลาทั้งในเชิงรุ กและเชิงรับ (เรวดี แก้วมณี , 2557)
1) เชิ งรุ ก อาทิ รู ปแบบการนาเสนอหรื อการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคในจานวนมากอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2) เชิ งรับ คือ การค้นหาและปรับใช้รูปแบบในการป้ องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา เพราะถื อว่าสื่ อบันเทิงนั้นเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่ งที่ เกิ ดจากการริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ด้วย
สติปัญญา แรงกาย และจิตใจ
2.3.1 การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับอุตสาหกรรมบันเทิง
การทาให้สื่อสามารถเข้าถึงและแพร่ หลายต่อสาธารณชนได้น้ นั ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการ
นาเสนอ โดยเทคโนโลยีต่า งๆ จะมี วิวฒั นาการอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งในอดี ตการดาเนิ นธุ รกิ จจะให้
ความส าคัญ กับ วัต ถุ ที่ ก ัก เก็ บ ข้อ มู ล หรื อ เนื้ อ หาสาระบัน เทิ ง ที่ ผู ้บ ริ โภคต้อ งการ แต่ ปั จ จุ บ ัน
ความสาคัญจะขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาสาระมากกว่าวัตถุเหล่านั้น ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีที่ทาให้
สามารถเข้าถึงได้ เป็ นการลดความสาคัญในวัตถุที่เก็บข้อมูล และถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ของการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ต้องมี การปรั บเปลี่ ย นรู ป แบบเพื่อให้เกิ ดการดารงอยู่ของการสร้ างสรรค์
ผลงาน โดยแก่นหลักของการทาธุ รกิจบันเทิง
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ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจบันเทิงไทย (TECA) ระบุวา่ นอกจากการ
สร้างสรรค์ผลงานแล้วสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งคือการนาเสนอผลงานออกสู่ สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยี
เป็ นเครื่ องมือในการนาเสนอ อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องตาม
ยุคสมัย ซึ่ งสามารถแบ่งการเปลี่ ยนแปลงออกได้เป็ น 2 ยุค ดังนี้ (สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บันเทิงไทย, 2549)
1) ยุคการนาเสนอผ่านสิ นค้าที่สามารถจับต้องได้ (Tangible หรื อ Physical) การ
เปลี่ ยนแปลงหรื อการปรับตัวของเทคโนโลยีในธุ รกิจของสิ่ งบันทึกเสี ยง เห็นได้จากในลาดับแรก
เป็ นการจาหน่ายวัสดุที่บนั ทึกเสี ยงเพลงของศิลปิ นที่ชื่นชอบในรู ปแบบของเทปคาสเซท ต่อมาได้มี
การพัฒนาเปลี่ ย นแปลงเป็ นรู ป แบบของแผ่นซี ดี วีซี ดี และแผ่นดี วีดี โดยในระยะแรกของการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สามารถแยกกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ในช่วงระยะหนึ่ ง ตามองค์ประกอบของความ
ต้องการในเรื่ องเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ การใช้วสั ดุที่เก็บข้อมูล คุณภาพของเสี ยง ภาพ รวมถึงราคา
ของแผ่นและเครื่ องเล่นที่รองรับ แต่ก็สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจนเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง
เนื่ องจากความแพร่ หลายและปั จจัยความต้องการทางตลาดทาให้มีการปรับคุณภาพให้ดอ้ ยลง และ
ลดราคาจาหน่ายเพื่อกระตุน้ กาลังซื้ อจากผูบ้ ริ โภค แต่เนื่องด้วยข้อจากัดในการบันทึกข้อมูลลงไว้ใน
เทปคาสเซทและแผ่นรู ปแบบต่างๆ ทาให้ปัจจุบนั เทปคาสเซทและแผ่นรู ปแบบต่างๆ ไม่ได้รับความ
นิยมหรื อการตอบรับจากผูบ้ ริ โภค หลังจากนั้นเมื่อการแข่งขันในตลาดของสิ นค้ารู ปแบบแผ่นซี ดีถึง
ขั้นอิ่มตัว ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการบีบอัด (แผ่น MP3) เพื่อบันทึกข้อมูล
ลงไว้ในแผ่นให้มีจานวนมากขึ้น แต่คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับนั้นจะลดน้อยลง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่นิยมบริ โภคสิ นค้าจากจานวนที่ได้รับมากกว่าคุ ณภาพ ซึ่ งเทคโนโลยี
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการแบบอัดนี้ ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อธุ รกิ จบันเทิงโดยเฉพาะสิ่ งบันทึกเสี ยงเป็ น
อย่างมาก แต่ความนิยมของผูบ้ ริ โภคประกอบกับความแพร่ หลายและราคาจาหน่ายของเครื่ องเล่นที่
รองรับ ทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบันเทิงบางรายต้องนาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้กบั สิ นค้าของตนแต่ก็
ไม่ได้รับความนิ ยม เนื่ องจากข้อจากัดของกฏหมายลิขสิ ทธิ์ ทาให้สามารถผลิ ตได้เฉพาะงานที่เป็ น
ลิขสิ ทธิ์ ของตนเท่านั้น
2) ยุคการนาเสนอโดยไม่ตอ้ งอาศัยสิ นค้าที่จบั ต้องได้ (Intangible format หรื อยุค
ดิจิทลั )เนื่องจากทรัพย์สินในธุ รกิจบันเทิงไม่สามารถจับต้องได้ การนาเสนอในยุคแรกจึงต้องมีการ
นางานบรรจุลงในวัสดุที่ แปลงสัญญาณในการนามาปรากฏต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่ ง แต่เมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ทาให้การอาศั ยวัตถุเป็ นสื่ อกลางในการสื่ อหรื อนาเสนอ
ระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญที่ลดน้อยลง
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมบันเทิงในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ด้า นการสื่ อสารและนาเสนอเนื้ อหา ซึ่ ง นาเทคโนโลยีที่
เจริ ญก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้ เป็ นการพัฒนากระบวนการการสื่ อสารของอุตสาหกรรมบันเทิงให้มี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคที่เปิ ดรับสื่ อออนไลน์ในชี วิตประจาวันมาก
ขึ้น จึงเป็ นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคได้อย่างตรงความต้องการ

2.4 เพลงไทยในปัจจุบัน
เพลงถือเป็ นสิ นค้าประเภท Emotional Product ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาโดยใช้ความชื่ น
ชอบในตัวเพลงหรื อศิ ลปิ นเป็ นสาคัญ ราคาจึงไม่ใช่ ปัจจัยหลักในการแข่งขันของธุ รกิ จเพลงโดย
อภิ ศิ ล ป์ ตรุ ง กานนท์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นสื่ อ ออนไลน์ ได้วิ เ คราะห์ เ ทคโนโลยีที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมเพลง ดังนี้ (อภิศิลป์ ตรุ งกานนท์, 2551)
1) มาตรฐานแบบเปิ ดของ MP3 เป็ นมาตรฐานการบีบอัดไฟล์เสี ยงที่สร้างสรรค์ข้ ึน
โดย Moving Picture Experts Group (MPEG) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้ International Standards Organization
(ISO) ที่เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร จึงเรี ยกเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ การใช้วิธีการบีบอัดไฟล์เสี ยงแบบ MP3
จากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้เล่น MP3 ในราคาเพียง 50 เซ็นต์ต่อซอฟท์แวร์ หนึ่ งชุ ด
หรื อฮาร์ ดแวร์ หนึ่ งเครื่ อง นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการบีบอัดเพลงทั้งอัลบั้มให้มีขนาดเล็ก
เหลือเพียงหนึ่ งในสิ บโดยยังคงคุณภาพของเสี ยงไว้ได้ ทาให้ MP3 กลายเป็ นมาตรฐานการบีบอัด
ไฟล์เสี ยงที่ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก
2) ซอฟต์แวร์ ฟรี สาหรับแปลง (Rip) ซี ดีเพลงเป็ นไฟล์ MP3 ซึ่ งดาวน์โหลดได้บน
อินเทอร์ เน็ต ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถแปลงข้อมูลจากซี ดีเพลงให้กลายเป็ นไฟล์ MP3 และสามารถ
พกพาไฟล์ติดตัวไปฟังในที่อื่นๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งพกแผ่นซี ดี นอกจากนี้ยงั ทาให้สามารถส่ งไฟล์เพลง
ให้เพื่อนทางอีเมลได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์ น้ ีถือเป็ นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมเพลง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภค
เริ่ มมีทางเลือกอื่นในการฟังเพลงโดยไม่ตอ้ งซื้ อแผ่นซี ดีเพราะสามารถแบ่งปั นไฟล์กนั ได้
3) Napster และสถาปั ตยกรรม Peer-To-Peer เป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถือเป็ นภัย
คุ ก คามต่ ออุ ตสาหกรรมเพลง เนื่ อ งจากสถาปั ตยกรรมแบบ Peer-To-Peer ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ง าน
อินเทอร์ เน็ ตสามารถเชื่ อมต่อถึ งกันเพื่อแลกเปลี่ ยนไฟล์ได้อย่างอิ สระ โดยไม่ตอ้ งรวมไฟล์ไว้ที่
ศูนย์กลางเหมือนในสถาปั ตยกรรม Client/Server โดยผูท้ ี่บุกเบิกในการนาสถาปั ตยกรรม Peer-ToPeer มาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนไฟล์เพลงคือ Napster ซึ่ งให้บริ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฟรี สาหรับ
แลกเปลี่ยนไฟล์ และบริ การค้นหารายชื่ อเพลงว่าสามารถดาวน์โหลดได้จากแหล่งใดโดยไฟล์เพลง
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จะอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่ผบู้ ริ โภคใช้เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเมื่อต้องการฟังเพลงใดๆ จึง
สามารถเข้าไปค้นหาจากเครื อข่ายผูใ้ ช้ Napster ได้ทนั ทีโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ยอดขายซี ดีจึงลดลง
และทาให้ค่ายเพลงรวมตัวกันฟ้ องร้อง Napster โดยแม้วา่ ท้ายที่สุดแล้ว Napster จะถูกศาลตัดสิ นให้
ยุติการให้บริ การค้นหารายชื่ อเพลง แต่ยงั มีผใู ้ ห้บริ การแบบ Peer-To-Peer รายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นแทน
และมีเทคโนโลยีที่ดีกว่า Napster เนื่องจากซอฟต์แวร์ สามารถค้นหารายชื่อเพลงที่ผใู้ ช้ตอ้ งการได้
โดยไม่ตอ้ งมีเซิ ร์ฟเวอร์ กลางสาหรับเก็บรายชื่ อเพลง ทาให้ค่ายเพลงไม่สามารถยับยั้งการเผยแพร่
MP3 ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ได้

ภาพที่ 2.17 สถิติและวิวฒั นาการของการคัดลอกผลงานเพลง
แหล่งทีม่ า: อภิศิลป์ ตรุ งกานนท์, 2551.
ดังนั้น นอกจากการแข่งขันกับบริ ษทั คู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดี ยวกันแล้ว ปั จจุบนั ค่าย
เพลงยังต้องหากลยุทธ์และช่องทางในการรับมือกับอุปสรรคภายนอก อันเป็ นผลมาจากเทคโนโลยี
ดังที่กล่าวไปในข้างต้น ซึ่ งนับวันจะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่ อยๆ โดยค่ายเพลงต้องใช้การสื่ อสารที่
สามารถส่ งถึ งผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง และใช้กิจกรรมต่างๆ เป็ นตัวช่ วยสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปิ นและกลุ่มแฟนคลับ อันจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อศิลปิ น และซื้ อผลงานอย่างถูกลิขสิ ทธิ์
การพัฒนาของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ค่อนข้างแปรผกผันกับรายได้และอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเพลง ผูบ้ ริ โภคหลายคนที่ เคยเป็ นกลุ่ มลู กค้าของค่ายเพลงสามารถฟั งเพลงและชม
มิวสิ กวิดีโอได้จากบริ การต่างๆ ที่มีอยูบ่ นอินเทอร์ เน็ต อาทิ เว็บไซต์ที่ให้บริ การฟั งเพลงออนไลน์
เว็บไซต์สาหรับชมคลิปวิดีโอออนไลน์ (Streaming) รวมทั้งการบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของตนเอง
(Download) ซึ่งจะรับฟังและชมได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาที่ตอ้ งการ
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ปั จจุบนั พบว่าค่ายเพลงไทยมีการขยายธุ รกิ จในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่ายเพลงขนาดใหญ่ท้ งั อาร์ เอสและแกรมมี่ ซึ่ งเพิ่มการให้บริ การด้านมีเดียและบรอดคาสติ้ง (Media
and Broadcasting) และผลักดันจนกระทัง่ อุตสาหกรรมสื่ อโทรทัศน์เป็ นธุ รกิจที่สร้ างรายได้สูงสุ ด
ให้แก่ บริ ษทั จากเดิ มที่ รายได้หลัก ของทั้งสองบริ ษทั มาจากอุ ตสาหกรรมเพลง (กรุ งเทพธุ รกิ จ,
2556)
นายสุ รชัย เชษฐโชติศกั ดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) เปิ ดเผย
ว่า ช่ วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา อาร์ เอสเข้าสู่ ธุรกิจสื่ อโทรทัศน์ สร้ างสื่ อจนกระทัง่ มีความเข้มแข็งอีกทั้งปี
พ.ศ. 2557 นี้ได้นาช่อง 8 เข้าสู่ แพลตฟอร์ มดิจิทลั ทีวี และมัน่ ใจว่าทุกธุ รกิจในเครื อจะเติบโตมากขึ้น
โดยมีเป้ าหมายว่าในปี พ.ศ. 2557 จะมีอตั ราการเติบโตกว่า 43 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งสู งสุ ดตั้งแต่ดาเนิ นการ
มา หรื อมีรายได้มากถึง 5,000 ล้านบาท (บริ ษทั เอเอสทีวผี จู้ ดั การ จากัด, 2557)
ในปี พ.ศ. 2557 อาร์ เอสใช้กลยุทธ์เป็ น Media Revolutionist เน้นความสอดรับกับรู ปแบบ
การดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค โดยมี 3 ธุ รกิ จหลัก คื อ มี เ ดี ย เพลง และโชว์บิ ซ โดยกลุ่ ม มี เดี ย
ประกอบด้วย ดิจิทลั ทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และวิทยุ ซึ่ งคาดการณ์วา่ ปี นี้ จะมีรายได้ 3,650 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วน 73 เปอร์ เซ็นต์ และธุ รกิจโชว์บิซคาดการณ์รายได้ที่ 700 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 14
เปอร์ เซ็นต์ และธุ รกิจเพลงคาดการณ์วา่ จะมีรายได้ 650 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน 13 เปอร์ เซ็นต์ โดย
จะพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย และส่ งเสริ มกัน (Synergy)
ระหว่างกลุ่มธุ รกิจทั้งคอนเท้นต์และมีเดีย (บริ ษทั เอเอสทีวผี จู้ ดั การ จากัด, 2557)
นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) ให้ขอ้ มูล
เพิ่ม เติ มกับสื่ อมวลชนว่า ในปี พ.ศ. 2557–2558 ธุ รกิ จเพลงจะเติ บโตลดลงอย่างรวดเร็ วตาม
สถานการณ์ ของตลาด ขณะที่กลุ่มมิวสิ กสตรี มมิ่งอยู่ในช่ วงเริ่ มต้นเติบโต ธุ รกิ จมีเดียจึงกลายเป็ น
ธุ รกิจหลักในการสร้างรายได้หลังจากนี้ โดยภายใน 2-3 ปี ข้างหน้า สัดส่ วนรายได้จากธุ รกิจมีเดียจะ
เพิ่มขึ้นเป็ น 90 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ธุรกิ จเพลงทางอาร์ เอสยังคงให้ความสาคัญอยู่ แม้สัดส่ วนรายได้
จะลดลงเพราะเป็ นธุ รกิ จต้นน้ าและต้องสร้างเป็ นคอนเท้นต์สาหรับช่องโทรทัศน์ดาวเทียมในเครื อ
ต่อไป (บริ ษทั เอเอสทีวผี จู้ ดั การ จากัด, 2557)
ด้านนายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่า รายได้ห ลัก ของบริ ษ ัท มาจากธุ ร กิ จ มี เ ดี ย และบรอดคาสติ้ ง โดยแกรมมี่ เ ข้า สู่ ธุ ร กิ จ
โทรทัศน์ดาวเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปั จจุบนั ดาเนิ นการอยู่ 10 ช่ องทั้งการลงทุนเองและร่ วมทุน
และเข้าสู่ ยุคดิจิทลั ทีวีโดยเชื่ อว่าช่ องดิจิทลั ทีวีในเครื อทั้ง 2 ช่องคือ ช่องวาไรตี้เอชดีและเอสดีของ
แกรมมี่จะทากาไรได้ในช่ วงปี แรก ซึ่ งจากแผนการลงทุนเบื้องต้นบริ ษทั เตรี ยมงบลงทุนผลิ ตคอน
เท้นต์ท้ งั 2 ช่ อง จานวนประมาณ 1,000 ล้านบาทอีกทั้งมีความพร้ อมในฐานะผูจ้ ดั สร้ างเนื้ อหา
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(Content Provider) จากประสบการณ์ 30 ปี และการเป็ นผูน้ าในด้านอุตสาหกรรมเพลงและบันเทิง
(กรุ งเทพธุ รกิจ, 2556)
การเริ่ มดาเนิ นธุ รกิจด้านดิ จิทลั ทีวีของแกรมมี่อย่างเต็มรู ปแบบในปี พ.ศ. 2557 จะทาให้
โครงสร้างรายได้ธุรกิจของแกรมมี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่บริ ษทั มีรายได้ 50 เปอร์ เซ็นต์จากธุ รกิจ
เพลง และอีก 50 เปอร์ เซ็นต์จากธุ รกิจมีเดีย มาเป็ นรายได้หลักจากธุ รกิจมีเดียและบรอดคาสติ้ง (รวม
ดิจิทลั ทีว)ี ที่สัดส่ วนประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ และจะเป็ นครั้งแรกในระยะเวลากว่า 30 ปี ของแกรมมี่
ที่รายได้หลักไม่ได้มาจากธุ รกิจเพลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่ อ
ในยุคดิจิทลั (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2556)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั ทั้งอาร์ เอสและแกรมมี่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ธุ รกิ จที่ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน โดยเน้นที่ อุ ตสาหกรรมมี เ ดี ย และบรอดคาสติ้ ง มากขึ้ น และ
ส่ งเสริ มให้เป็ นธุ รกิจที่สร้างรายได้หลัก ขณะที่อุตสาหกรรมเพลงซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมดั้งเดิมมีอตั รา
การเติบโตที่ลดลง สร้ างรายได้ได้น้อยลง อย่างไรก็ตามพบว่าทั้งสองบริ ษทั ยังคงดาเนิ นธุ รกิจด้าน
ดังกล่าว แต่มีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์และเพิ่มหน้าที่เป็ นเนื้ อหา สาหรับธุ รกิ จมีเดี ย
และบรอดคาสติ้งในเครื อ ทั้งนี้ เป็ นที่น่าสนใจว่าอาร์ เอสและแกรมมี่ จะมีกลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสาร
การตลาดอย่างไรโดยใช้สื่อสังคมซึ่ งกาลังได้รับความนิ ยมเป็ นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
และสร้างประโยชน์ทางธุ รกิจแก่องค์กร

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์ (2550) ศึกษาเรื่ อง “การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ และการตัดสิ นใจเลือก
ดาวน์โหลดเพลงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ค่ายเพลง Love Is” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ส่วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า 23 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า ส่ วนใหญ่ชอบฟั งเพลงแนวป๊ อปโดย
ค่า ยเพลงที่ ชื่ นชอบคื อ แกรมมี่ ซึ่ ง เป็ นค่ ายเพลงที่ นิยมดาวน์ โหลดเพลงมากที่ สุ ดอี กด้วย เฉลี่ ย
ดาวน์โหลด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ที่เป็ นสื่ อใหม่มากที่สุด รองลงมาคือ
จากสื่ อมวลชน และสื่ อบุคคล ตามลาดับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจดาวน์โหลดเพลงคือ ปั จจัย
ด้านการบริ การดาวน์โหลด โดยในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์มาก จะทาให้
มี ก ารตัดสิ นใจดาวน์ โหลดเพลงมากขึ้ น ตามไปด้วย ซึ่ งอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกันจะมี เ หตุ ผ ลในการ
ตัดสิ นใจดาวน์โหลดเพลงของบริ ษทั ค่ายเพลง Love Is การดาเนินงานของบริ ษทั การบริ การ และ
การส่ งเสริ มกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างกัน
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ปิ ยะนิตย์ สัมปทานนท์ (2550) ศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
ศิลปิ นเพลงบริ ษทั True Fantasia” พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่บริ ษทั True
Fantasia ใช้มีลกั ษณะการดาเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นการออกอัลบั้มเพลงอย่างเดียว แต่จะทาให้ศิลปิ น
เกิดคุณค่าในตัวเองให้มากที่สุด เพื่อนาไปต่อยอดทางธุ รกิจในอนาคต ได้แก่ การส่ งศิลปิ นไปแสดง
ละคร เป็ นพิธีกร ออกงานอีเว้นต์ แสดงคอนเสิ ร์ต ออกหนังสื อ แสดงละครเวที ฯลฯ ใช้แนวคิดเรื่ อง
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อตอบแทนผลประโยชน์คืนไปยังกลุ่ มแฟนคลับที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคหลัก
โดยหลัก การบริ ห ารจัด การศิ ล ปิ นเริ่ ม จากการออกอัล บั้ม กลุ่ ม เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ส่ ว น
ภาพลักษณ์ในอัลบั้มเดี่ยวจะเป็ นการวางแผนร่ วมกันของฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายสร้างสรรค์ผลงาน และ
ศิลปิ น โดยให้แนวคิดภาพรวมเป็ นตัวตนของศิลปิ นมากที่สุด ด้านการประชาสัมพันธ์จะใช้ 2 สื่ อ
หลัก คือ โทรทัศน์และสิ่ งพิมพ์
ทิณกร เจรจาปรี ดี (2552) ศึ กษาเรื่ อง “กลยุทธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดของแกรมมี่ โกลด์ ”
พบว่า แกรมมี่ โกลด์มีการทาวิจยั ทางการตลาดเพื่อทราบถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ น
แนวทางในการวางแผนการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อหลากหลายประเภท ได้แก่ โทรทัศน์
วิทยุ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ที่มีความสอดคล้องกัน โดยรู ปแบบการใช้สื่อขึ้นอยูก่ บั การวางแผนจากการประชุ มและยึดตาแหน่ง
ของศิลปิ นเป็ นแนวทางในการกาหนดรู ปแบบและเนื้ อหาของการสื่ อสารการตลาด โดยเลือกใช้สื่อ
ที่มีกลุ่ มเป้ าหมายของแกรมมี่ โกลด์บริ โภคสื่ อนั้น นอกจากนี้ แกรมมี่ โกลด์จะให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของงาน ทั้งศิลปิ น เนื้ อหาเพลง โดยมุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคมีความภักดี ต่อตราสิ นค้า มีการทา
การตลาดเชิ งรุ กเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายให้แก่ผลิตภัณฑ์และเป็ นผูน้ าทางการตลาดของธุ รกิ จ
เพลงลูกทุ่ง
ศิวพร โชติหิรัญพาณิ ชย์ (2552) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดมือถือไอโฟนผ่าน
เว็บไซต์” พบว่าบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลื อกส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นสื่ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการน าเสนอสิ น ค้า ด้า น
เทคโนโลยี เนื่ องจากกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ ม เดี ยวกัน ซึ่ งจะเข้า ถึ ง กลุ่ มเป้ าหมายได้มากกว่า การ
สื่ อสารผ่านสื่ อดั้งเดิ ม แต่ท้ งั นี้ ยงั คงให้ความสาคัญโดยใช้การโฆษณาเป็ นตัวช่ วยในการดึ งคนที่มี
ความสนใจไอโฟนเข้ามาดูเว็บไซต์อีกทางหนึ่ ง ด้านการกาหนดเนื้ อหาจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดย
คานึ งถึงความต้องการข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละช่วงเวลา มีการวางเป็ นระยะๆ เป็ นกลยุทธ์
ดึงดูดให้ผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาชมเว็บไซต์ การสร้างความสนใจในสิ่ งที่นาเสนออย่างต่อเนื่ อง และ
การกลับเข้ามาชมเว็บไซต์ซ้ าอีก
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ภาสกร จิตรใคร่ ครวญ (2553) ศึกษาเรื่ อง “เทคโนโลยีของสื่ อใหม่และการนาเสนอตัวตน
ต่อสังคมและพฤติกรรมการสื่ อสารบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กและ/หรื อทวิตเตอร์ พบว่า ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
ประจาทุกวัน วันละมากกว่า 3 ชัว่ โมง โดยบริ บททางสังคม การสื่ อสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์
ความเป็ นส่ วนตัว และเทคโนโลยีของสื่ อใหม่ มีความสัมพันธ์กบั ระดับการนาเสนอตัวตนต่อสังคม
และพฤติกรรมการสื่ อสารของผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กดอตคอม (www.facebook.com)” โดยเก็บข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งใช้เฟซบุ๊กน้อยกว่า 11 ครั้ งต่ อสั ปดาห์ เป็ นการใช้ง านที่ บา้ น ในช่ วง
ระยะเวลา 19.01-22.00 น. มากที่สุด โดยรู ปแบบการใช้บริ การที่นิยมมากที่สุดคือ การคอมเม้น ต์
แสดงความคิดเห็น การใช้ปุ่มไลก์ และอัพเดตสถานะของตนเอง ตามลาดับ ด้านผลกระทบจากการ
ใช้เฟซบุ๊กที่มีผลต่อการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างคือ ทาให้การสนทนาสะดวกและง่ายขึ้น รับทราบ
ข่าวสารได้รวดเร็ วขึ้น และทาให้ขยายกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ตามลาดับ
นลินี เพิ่มต่อศักดิ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยหลักแห่ งความสาเร็ จในการใช้เครื อข่ายสังคม
สร้ างชุ มชนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย กรณี ศึกษา โครงการปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทภาคพิเศษ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” พบว่า โครงการ BBA ประสบ
ความส าเร็ จในการใช้เครื อข่ า ยสั ง คม โดยมี ปั จจัย หลัก แห่ ง ความส าเร็ จ 6 ด้าน ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน สมาชิกให้ความสนใจและการตอบรับ เนื้อหามีความหลากหลาย กิจกรรมที่มี
การประชาสั มพันธ์ อย่า งต่ อเนื่ อง ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจ และผลิ ตภัณฑ์ที่ นาเสนอ สามารถเป็ น
โครงการตัว อย่า งที่ จ ะเป็ นต้น แบบให้โ ครงการอื่ น ๆ ในการสร้ า งชุ ม ชนออนไลน์ ใ ห้ป ระสบ
ความสาเร็ จ
ฐิติภา สัมพันธ์พร (2556) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จากัด (จีทีเอช) กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ เรื่ อง ATM เออรัก...เออเร่ อ”
พบว่า กระบวนการทางานด้านการสื่ อสารการตลาดเริ่ มเมื่อคณะกรรมการคัดเลื อกบทภาพยนตร์
ทีมงานแผนก Marketing & Communications Department จะทาความเข้าใจบทเพื่อวิเคราะห์ว่า
ผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรใดสามารถเป็ นผูร้ ่ วมสนับสนุ นได้บา้ ง และติดต่อนาเสนอให้เข้าร่ วม จากนั้น
เมื่อถ่ายทาและตัดต่อเสร็ จจะมี การฉายภาพยนตร์ ให้ทีมผูบ้ ริ หารและหัวหน้าแผนกต่างๆ ชมเพื่อ
แสวงหาทิศทางการสื่ อสารการตลาด โดยพบว่ามีการใช้สื่อสังคม 3 ประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟน
เพจ ทวิตเตอร์ และยูทูบ โดยเริ่ มต้นจากการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู้ เกิดการชื่ นชอบ และนาไปสู่

82
การแบ่งปั นข้อมูลภาพยนตร์ กบั เพื่อนในเครื อข่ายสังคมเดียวกัน จากนั้นจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ โ ภคกับ บริ ษ ัท และท้า ยที่ สุ ด คื อ การท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ความรู ้ สึ ก ผู ก พัน กับ องค์ ก รหรื อ
ผลิตภัณฑ์
จากการศึกษางานวิจยั ที่กล่าวมาในข้างต้นพบว่า องค์กรธุ รกิ จด้านอุตสาหกรรมค่ายเพลง
ไทย รวมถึงในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ต่างมีการสื่ อสารการตลาดไปยังผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายผ่าน
ช่องทางสื่ อออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่สื่อออนไลน์ประเภทสื่ อสังคม อาทิ
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันและกระบวนการ
สื่ อสารของกลุ่มบุคคลทุกช่ วงวัย เป็ นสื่ อที่ ได้รับความนิ ยมจากผูใ้ ช้งาน ทั้งยังมีแนวโน้มจะได้รับ
ความนิ ยมมากยิง่ ขึ้นในอนาคต ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาว่า บริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) และ
บริ ษ ัท จี เ อ็ ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นองค์ก รที่ มี ชื่ อ เสี ย งและด าเนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ ใ น
อุตสาหกรรมค่ายเพลงไทยมาอย่างยาวนานตลอดหลายปี ที่ผา่ นมาจะมีการปรับตัวและมีการกาหนด
กลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาดอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัยแห่ งสื่ อใหม่ในปั จจุบนั เพื่อให้สามารถ
เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายขององค์กรในพื้นที่ของสื่ อดังกล่าวได้ โดยสื่ อสารได้อย่างตรงกลุ่มเป้ าหมาย
เข้าถึงได้ตามกลยุทธ์ที่ทางค่ายเพลงกาหนดไว้ และเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของสื่ อสังคมแต่
ละสื่ อ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึ กษารู ปแบบเนื้ อหาและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย
เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมุ่งที่จะศึกษาลักษณะการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดและกล
ยุทธ์การใช้สื่อสังคมของค่ายเพลงไทย โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการศึกษา 2 วิธี ได้แก่
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการนาเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีการกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการทางานวิจยั ครั้งนี้ ตามตารางที่ 3.1 ซึ่ งแสดงกรอบ
ระเบียบวิธีวจิ ยั

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

อาร์ เอส
(ค่ายกามิกาเซ่)

แกรมมี่ (ค่ายจีนี่เรคคอร์ด)
- https://www.facebook.com/genierecords
- https://twitter.com/genierecords
- http://www.youtube.com/user/Genierock
- http://instagram.com/genierecords

กรณี ศึกษา
1. ค่ายกามิกาเซ่
2. ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
ภาพที่ 3.1 การใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย

ผูบ้ ริ โภค
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แกรมมี่
(ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด)

1. การใช้สื่ อ สั ง คมเพื่ อ การ
สื่ อสารการตลาด
2. กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ สื่ อ สั ง คม
เพื่อการสื่ อสารการตลาด

อาร์เอส (ค่ายกามิกาเซ่)
- www.facebook.com/ilovekamikaze
- https://twitter.com/kamikaze_music
- http://www.youtube.com/user/welovekamikaze
- http://instagram.com/Kamikaze_music
- ไลน์ บัญชีผใู ้ ช้งาน Kamikaze
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการวิจัย
1. รู ปแบบเนื้อหาการ 1) แนวคิดเรื่ องสื่ อ
1) สื่ อสังคมของค่ายกามิกา 1) การวิเคราะห์
สื่ อสารการตลาดใน สังคมและการสื่ อสาร เซ่ (กรณี ศึกษาค่ายเพลงใน
เนื้อหา
สื่ อสังคมของค่าย
การตลาด
เครื ออาร์ เอส) ได้แก่เฟซบุก๊
เพลงไทยเป็ นอย่างไร 2) แนวคิดเรื่ องชุมชน ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม
ออนไลน์
และไลน์
3) อุตสาหกรรม
2) สื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคค
บันเทิง
อร์ ด (กรณี ศึกษาค่ายเพลงใน
4) เพลงไทยใน
เครื อแกรมมี่) ได้แก่
ปัจจุบนั
เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทูบ
อินสตาแกรม และไลน์
2. กลยุทธ์การสื่ อสาร 1) แนวคิดเรื่ องสื่ อ
3) สื่ อสังคมของค่ายกามิกา 2) การ
การตลาดในสื่ อสังคม สังคมและการสื่ อสาร เซ่ (กรณี ศึกษาค่ายเพลงใน
สัมภาษณ์เชิงลึก
ของค่ายเพลงไทยเป็ น การตลาด
เครื ออาร์ เอส) ได้แก่
อย่างไร
2) แนวคิดเรื่ องชุมชน เฟซบุก๊ เพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ
ออนไลน์
อินสตาแกรม และไลน์
3) อุตสาหกรรม
4) สื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคค
บันเทิง
อร์ ด (กรณี ศึกษาค่ายเพลงใน
4) เพลงไทยใน
เครื อแกรมมี่) ได้แก่
ปัจจุบนั
เฟซบุก๊ เพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ
อินสตาแกรม และไลน์
ปัญหานาวิจัย

แนวคิดทฤษฎี

หมายเหตุ: งานวิจยั นี้ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นที่จะทาการศึกษาวิจยั คือ
ประเด็นที่หนึ่ง รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย
ระเบียบวิธีวจิ ยั คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ประเด็นที่สอง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย
ระเบียบวิธีวจิ ยั คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
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3.2 วิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
เป็ นกระบวนการวิเคราะห์เนื้ อหาในทุ กรู ปแบบที่ ค่ายเพลงในกรณี ศึกษาสื่ อสารผ่านสื่ อ
สังคม ได้แก่ ข้อความ รู ปภาพ คลิ ปวิดีโอ และการจัดกิ จกรรมต่างๆ ในช่ วงวันที่ 1 สิ งหาคม-30
ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมสาคัญของค่ายเพลง คือ
1) ค่ายกามิกาเซ่ ศึกษากิจกรรม “AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance เนรมิต
Concert” (คอนเสิ ร์ตจัดในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
2) ค่ายจี นี่เรคคอร์ ด ศึ กษากิ จกรรม “บอดี้ สแลม ดัม-มะ-ชา-ติ ” (คอนเสิ ร์ตจัดใน
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557–1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
โดยใช้เครื่ องมือในการศึกษาคือ ตารางบันทึก ข้อมูล (Coding Sheet) และวิเคราะห์ ว่า
เนื้อหานั้นมีลกั ษณะและได้รับการตอบรับอย่างไร
3.2.2 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นกระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารค่ายเพลงกรณี ศึกษา ได้แก่
1) คุณหทัย ศราวุฒิไพบูลย์ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุ รกิจเพลง บริ ษทั อาร์
เอส จากัด (มหาชน)
2) คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผูก้ ่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
ในประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการสื่ อสารในสื่ อสังคมของค่ายเพลง เพื่อสอบถามแนวคิดและ
นโยบายอันนาซึ่งกลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาด มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ทาการศึกษารู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิ
กาเซ่ และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และบัญชี ผใู้ ช้งานไลน์
อย่า งเป็ นทางการ โดยน าแนวคิ ด เรื่ อ งสื่ อ สั ง คมและการสื่ อ สารการตลาดแนวคิ ด เรื่ อ งชุ ม ชน
ออนไลน์ และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงไทยในปั จจุบนั มาเป็ นแนวทางในการศึกษา
2) ผูว้ ิจยั ทาการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิ กาเซ่
และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ได้แก่ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และบัญชี ผใู ้ ช้งานไลน์อย่าง
เป็ นทางการ โดยนาแนวคิดเรื่ องสื่ อสังคมและการสื่ อสารการตลาดแนวคิดเรื่ องชุ มชนออนไลน์
และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงไทยในปั จจุบนั มาเป็ นแนวทางในการศึกษา
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3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ซึ่ งใช้แนวคิด
เรื่ องกลยุทธ์ ของ Duncan (2005) เป็ นหลักในการสร้ างตาราง และแนวค าถามสาหรับสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารค่า ยกามิ กาเซ่ และค่ ายจี นี่เรคคอร์ ด โดยตารางบันทึ กข้อมูลจะแยกตามประเภทของสื่ อ
สังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของเฟซบุก๊ เพจ
เพจ/
จานวนไลก์

วันที่
โพสต์

ข้อ
ความ

รู ปแบบการโพสต์

ลักษณะเนื้อหา

รู ป
ภาพ

ด้านการ
ด้าน
ด้านการ
คิด
อารมณ์
ปฏิบตั ิ
(การรับรู ้) (ความรู ้สึก) (พฤติกรรรม)

คลิปวิดีโอ

จานวน
คอมเม้นต์

จานวน
ไลก์

จานวน
แชร์

หมายเหตุ

จานวน
รี ทวีต

จานวน
เฟเวอริ ท

หมายเหตุ

บัญชี
ผูใ้ ช้งาน/
จานวน
ผูต้ ิดตาม

วันที่
ทวีต

รู ปแบบการทวีต
ข้อ
ความ

รู ป
ภาพ
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ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของทวิตเตอร์
ลักษณะเนื้อหา
คลิปวิดีโอ

ด้านการคิด
(การรับรู ้)

ด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)

ด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรรม)

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของยูทูบ
บัญชีผใู ้ ช้งาน/ วันที่
จานวนผูต้ ิดตาม โพสต์

รู ปแบบการโพสต์
เพลง

การแสดง
ของ
ศิลปิ น

ลักษณะเนื้อหา
อื่นๆ

ด้านการคิด ด้านอารมณ์
(การรับรู ้) (ความรู ้สึก)

ด้านการ
ปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

จานวน
คอมเม้นต์

จานวนไลก์

จานวน
ดิสไลก์

หมายเหตุ

บัญชี
ผูใ้ ช้งาน/
จานวน
ผูต้ ิดตาม

วันที่
โพสต์

รู ปแบบการโพสต์
รู ปภาพ

คลิปวิดีโอ
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ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของอินสตาแกรม
ลักษณะเนื้อหา
ด้านการ
ด้าน
คิด
อารมณ์
(การรับรู ้) (ความรู ้สึก)

ด้านการ
ปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

จานวน
คอมเม้นต์

จานวน
ไลก์

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ของออฟฟิ เชียลไลน์
บัญชี
ผูใ้ ช้งาน/
จานวน
ผูต้ ิดตาม

วันที่
โพสต์

รู ปแบบการส่งข้อความ
ข้อความในแชต

การโพสต์ใน
หน้าไทม์ไลน์

ลักษณะเนื้อหา

จานวน
คอมเม้นต์

จานวน
ไลก์

หมายเหตุ

ด้านการ
ด้าน
ด้านการปฏิบตั ิ
คิด
อารมณ์
(พฤติกรรม)
(การรับรู ้) (ความรู ้สึก)
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3.3.1 เกณฑ์ การใช้ ตารางบันทึกข้ อมูล (Coding Manual)
1) ตารางบันทึกข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ย นรายละเอียดตามลักษณะการใช้งานของ
สื่ อสังคมแต่ละประเภท
2) การบันทึกตารางในหัวข้อรู ปแบบการโพสต์
(1) กรณี ที่เนื้ อหามีการผสมผสานหลายรู ปแบบ เช่ น โพสต์ท้ งั ข้อความและ
รู ปภาพ การบันทึกลงตารางจะบันทึกในทั้งสองรู ปแบบ
(2) กรณี ที่ โพสต์เฉพาะรู ป ภาพ แต่ มี ข ้อความเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในรู ป ภาพ การ
บันทึกจะบันทึกในรู ปแบบรู ปภาพ
(3) กรณี ที่โพสต์เป็ นเป็ นข้อความ และมีลิ้งก์ประกอบ การบันทึกจะบันทึกใน
รู ปแบบข้อความ
3) ลักษณะเนื้ อหา ผูว้ ิจยั แบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์และการขับเคลื่อน
การตอบสนองของกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการขาย ของ Duncan (2005) ดังนี้
(1) ด้านการคิด (การรับรู ้) คือ เนื้ อหาที่มีประเด็นหรื อวัตถุประสงค์ในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับค่ายเพลง ศิลปิ น ผลงานเพลง และกิจกรรมต่างๆ โดยกลยุทธ์ที่จดั อยูใ่ น
เนื้อหาประเภทนี้ ได้แก่
ก) กลยุทธ์แบบทัว่ ไป คือ การกล่าวถึงเพลงหรื อข้อมูลทัว่ ไป โดยไม่ระบุ
ชื่อเพลง ศิลปิ น กิจกรรม หรื อค่ายเพลงเฉพาะเจาะจง เช่น การฟังเพลงทาให้อารมณ์ดี เพลงร็ อกช่วย
ให้กาลังใจได้ เป็ นต้น
ข) กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอื่น คือ การกล่าวถึงลักษณะหรื อสิ่ งใหม่
ที่ค่ายเพลงไทยค่ายอื่นยังไม่เคยกล่าวถึง โดยมีการใช้คาที่ยืนยันถึ งความใหม่และเป็ นครั้งแรก เช่ น
ครั้งแรกในวงการเพลงไทย สร้างประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ เป็ นต้น
ค) กลยุทธ์การให้ขอ้ มูล คือ การแจ้งรายละเอียดหรื อข้อมูลข่าวสารที่กบั
เพลง ศิลปิ น กิ จกรรม และค่ายเพลง เช่ น การรายงานข่าวคอนเสิ ร์ต การแจ้งตารางงานศิลปิ น วัน
เปิ ดตัวเพลงใหม่ อันดับเพลง
ง) กลยุทธ์ความน่าเชื่ อถือ เน้นการเพิ่มความเชื่ อมัน่ ในเพลง ศิลปิ น และ
ค่ายเพลง เช่น เพลงแห่งปี ที่มียอดวิวสู งสุ ด
(2) ด้านอารมณ์ (ความรู้สึก) คือ เนื้อหาที่มีลกั ษณะกระตุน้ หรื อสร้างความรู้สึก
ร่ วมให้เกิ ดขึ้ นในการสื่ อสาร และเน้นความชื่ นชอบในตัวศิ ลปิ น โดยกลยุท ธ์ ที่ จดั อยู่ในเนื้ อหา
ประเภทนี้ ได้แก่

92
ก) กลยุทธ์ความรู้สึก เน้นการเชื่อมต่อและกระตุน้ ความรู้สึกผูบ้ ริ โภค เช่น
การโพสต์ขอบคุณแฟนคลับการโพสต์เพลงที่เคยโพสต์แล้วและมีขอ้ ความเชื่ อมโยงกับช่ วงเวลาที่
โพสต์ เช่น ฝนตกใครคิดถึงเพลงนี้บา้ งเป็ นต้น
ข) กลยุทธ์การรวมกลุ่ม เช่น มาเป็ น 1 ใน 20 คนพิเศษ ร่ วมปาร์ ต้ ีสุด
เอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปิ นที่ชื่นชอบ เป็ นต้น
ค) กลยุทธ์การดาเนิ นชี วิต คือ การนาวิถีชีวิต (Lifestyle) มาสื่ อสาร เช่ น
เพลงสาหรับคนไทยหัวใจวัยรุ่ น เพลงโปรดขาร็ อก เป็ นต้น
(3) ด้า นการปฏิ บ ัติ (พฤติ ก รรม) คื อ เนื้ อ หาที่ มี ล ัก ษณะเพื่ อการกระตุ ้นให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมที่ค่ายเพลงคาดหวัง โดยกลยุทธ์ที่จดั อยูใ่ นเนื้อหาประเภทนี้ ได้แก่
ก) กลยุทธ์สิ่งจูงใจ เน้นการกระตุน้ การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค เช่น การ
เปิ ดขายบัตรคอนเสิ ร์ตล่วงหน้าในราคาพิเศษ หรื อแจกของที่ระลึกจากศิลปิ น
ข) กลยุทธ์สิ่งช่วยเตือนความจา เช่น การโพสต์ในประเด็นที่เคยโพสต์ไป
แล้ว โดยอาจเป็ นข้อความเดิ มหรื อใช้ขอ้ ความใหม่แต่ประเด็นเดิ ม เพื่อย้ าความจาและการรับรู ้ ให้
ผูบ้ ริ โภค
ค) กลยุทธ์การโต้ตอบ เน้นการกระตุ น้ ให้เกิ ดการสื่ อสารแบบสองทาง
เช่น ชอบเพลงไหนในอัลบั้มมากที่สุด
4) การบันทึ กในตารางบันทึ กข้อมูลของยูทูบ ซึ่ งเนื้ อหามี รูปแบบเป็ นคลิ ปวิดีโอ
ผูว้ ิจยั จะพิจารณาจากคลิ ปวิดีโอ ประกอบคาบรรยายใต้คลิ ป โดยใช้เกณฑ์เพิ่มเติ มในการบันทึก
ดังนี้
(1) คลิปเพลง (เช่น MV, Audio, Karaoke) จัดอยูใ่ นลักษณะเนื้ อหาด้านการคิด
(รับรู้) เพราะเป็ นการเผยแพร่ ผลงานเพลงซึ่ งถือเป็ นเนื้อหาหลักของค่าย
(2) คลิ ป การแสดงของศิ ลปิ นคลิ ป (เช่ น คอนเสิ ร์ต ศิ ลปิ นร้ องเพลงในงาน
ต่างๆ ) จัดอยู่ในลักษณะด้านการคิ ด (รับรู ้ ) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู้ สึก) เพราะเป็ นการแจ้ง
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศิลปิ นและเน้นความรู้สึกชื่นชอบในศิลปิ นคนนั้นๆ
(3) คลิ ปอื่นๆ (เช่ น คลิ ปศิ ลปิ นพูดเชิ ญชวนไปร่ วมกิ จกรรมต่างๆ) พิจารณา
จากเนื้อหาที่เป็ นประเด็นหลักของคลิปนั้น
5) การบันทึ ก ในตารางบันทึ ก ข้อมู ล ของอิ นสตาแกรม ซึ่ ง เนื้ อหามี รูป แบบเป็ น
รู ปภาพและคลิปวิดีโอขนาดสั้น ผูว้ ิจยั จะพิจารณาจากรู ปภาพและคลิป ประกอบคาบรรยาย โดยใช้
เกณฑ์เพิ่มเติมในการบันทึก ดังนี้
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(1) เนื้ อหาที่ มี ก ารเปิ ดเผยหรื อเปิ ดตัวอย่า งเป็ นทางการแล้ว และมี ป ระเด็ น
เกี่ ยวกับผลงานเพลง คอนเสิ ร์ต และกิ จกรรมต่างๆ เช่ น รู ปภาพจากคอนเสิ ร์ต จัดอยู่ในลักษณะ
เนื้อหาด้านการคิด (รับรู ้)
(2) เนื้ อหาที่ไม่เกี่ ยวข้องกับผลงานเพลง เช่ น การโพสต์รูปศิลปิ นเพื่อทักทาย
ภาพเบื้องหลังการซ้อม จัดอยูใ่ นลักษณะเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
(3) เนื้ อหาเกี่ยวกับโปรโมชัน่ ทางการตลาด (เช่น รายละเอียดการเปิ ดจาหน่าย
บัตรคอนเสิ ร์ตล่วงหน้าในราคาพิเศษ) คลิปเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ และคลิปที่ก่อให้เกิ ด
การติดตามต่อ จัดอยูใ่ นลักษณะเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ (พฤติกรรม)
ทั้งนื้ ในกรณี ที่เนื้อหามีลกั ษณะผสมผสาน การบันทึกจะบันทึกในทุกลักษณะที่พบ
3.3.2 แนวคาถามสาหรับการสั มภาษณ์
1) ปั จจุบนั นี้สื่อสังคมมีบทบาทในการเข้าถึงผูฟ้ ั งที่เป็ นวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ของทางค่าย ท่านมีเกณฑ์อย่างไรในการเลื อกสื่ อสังคมที่จะใช้ มีวิธีใช้หรื อกลยุทธ์ในการสื่ อสาร
และกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละสื่ อสังคมไว้อย่างไรบ้าง
2) การกาหนดเวลาในการสื่ อสาร เช่น ช่วงเย็น ช่ วงวันเสาร์ อาทิตย์ มีการพิจารณา
อย่างไร เพราะอะไร และช่วงที่ค่ายมีกิจกรรม เช่น คอนเสิ ร์ตใหญ่ การสื่ อสารแตกต่างจากช่วงเวลา
ปกติหรื อไม่ อย่างไร
3) ท่านเห็นว่าการสร้างการมีส่วนร่ วมในสื่ อสังคม สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคสื่ อเพลง
ยุคใหม่มากน้อยเพียงใด/สื่ อสังคมช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมหรื อเกิด Engagement มากขึ้น
หรื อไม่ อย่างไร
4) จากที่ทางค่ายมีการใช้สื่อสังคมในหลายๆ ช่องทาง อาทิ เฟซบุก๊ ยูทูบ อินสตาแก
รม ฯลฯ ท่านเห็นลักษณะ การพุดคุย การมีส่วนร่ วมของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละสื่ อมากน้อยเพียงใด
มีผลต่อยอดขายมากน้อยเพียงใด
5) ท่านมีการวัดผลการสื่ อสารในสื่ อสังคมอย่างไรบ้าง
6) จากการใช้สื่อสังคมเชื่ อมโยงกับสื่ อกระแสหลัก เช่ น เวลามีคอนเสิ ร์ตหรื อโปร
โมตผลงานต่างๆ ของศิลปิ นได้ผลมากน้อยเพียงใด
7) จากที่ทางค่ายใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ท่านเห็นว่ามี
จุดดี จุดด้อยอย่างไร และอนาคตค่ายเพลงมีทิศทางในการใช้สื่อสังคมเพิ่มขึ้นหรื อไม่ อย่างไร
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั จะศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหาจากแหล่งข้อมูลคือ
สื่ อสังคมของค่ายเพลง ได้แก่ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม และบัญชีผใู้ ช้งานไลน์แบบเป็ น
ทางการ โดยใช้ตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ประกอบกับบทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารค่ายเพลงใน
กรณี ศึกษา และนาข้อมูลมาใช้ในการพรรณนาวิเคราะห์ โดยด้านรู ปแบบเนื้ อหาจะพิจารณาจาก
รู ป แบบและลัก ษณะของเนื้ อหาที่ ค่ า ยเพลงท าการสื่ อสาร และด้า นกลยุท ธ์ จ ะพิ จารณาจากบท
สัมภาษณ์เชิงลึก

3.5 การนาเสนอผลการวิจัย
การนาเสนอข้อมูลในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การพรรณนาวิเคราะห์โดยประกอบแนวคิ ดและ
ทฤษฎีที่ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 บท ได้แก่
บทที่ 4 ผลการวิจยั นาเสนอข้อมูล 4 ส่ วน คือ
4.1 รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
4.2 รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
4.3 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
4.4 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
บทที่ 5 สรุ ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึ กษารู ปแบบเนื้ อหาและกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา ในสื่ อสังคม 5 ประเภท คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
ยูทูบ อินสตาแกรม และไลน์ของค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนั ที่
1 สิ งหาคม- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นช่วงที่ค่ายเพลงกรณี ศึกษามีการจัดคอนเสิ ร์ตใหญ่ และ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูบ้ ริ หารค่ายเพลง เกี่ ยวกับกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคม โดยการ
นาเสนอผลงานวิจยั เป็ นดังต่อไปนี้
4.1 รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
4.2 รู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
4.3 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
4.4 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด

4.1 รู ปแบบเนือ้ หาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายกามิกาเซ่
รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคม ผูว้ ิจยั ได้แบ่งรู ปแบบเนื้ อหาเป็ น 3 ประเภท ตาม
ลักษณะการตอบสนองต่อกลยุทธ์จากแนวคิดเรื่ องวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่ อสารของ Duncan
(2005) โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
จานวนผูต้ ิดตามในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 )
1) เฟซบุก๊ 2,397,817 คน
2) ทวิตเตอร์ 114,519 คน
3) ยูทูบ 1,697,067 คน
4) อินสตาแกรม 158,349 คน
5) ไลน์ 1,148,102 คน

ตารางที่ 4.1 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557
ประเภท
สื่อสังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 81
โพสต์)

Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 31
คลิป)

1) ร้อยละ 42 เป็ นคลิปเพลง
2) ร้อยละ 39 เป็ นคลิปอื่นๆ
3) ร้อยละ 19 เป็ นคลิปการแสดง
ของศิลปิ น

ลักษณะเนือ้ หา
1) ร้อยละ 44 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 26 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
3) ร้อยละ 19 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด
(การรับรู ้ )
1) ร้อยละ 42 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด
(การรับรู ้)
2) ร้อยละ 34 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 23 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
1) ร้อยละ 74 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด
(การรับรู ้) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 26 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

ผลตอบรับ

อืน่ ๆ

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 16,052 ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 109 คอม
เม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 55 ครั้ง

1) ร้อยละ 19 ของโพสต์มี
ลิ้งก์ไปเว็บไซต์หลัก
(www.ilovekamikaze.com)

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 8 ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 10
เฟเวอริ ท

1) ร้อยละ 99.7 มีลิ้งก์ไป
สื่ อสังคมอื่นของทางค่าย
2) ร้อยละ 19 เป็ นการ
ทวีตข้อความซ้ า
3) ร้อยละ 0.3 เป็ นการ
รี ทวีตจากผูใ้ ช้งานอื่น
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Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 392
ทวีต)

รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 45 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
2) ร้อยละ 33 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
3) ร้อยละ 15 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
1) ร้อยละ 99.7 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
2) ร้อยละ 0.3 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 225 คอม
เม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,029 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 294 ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 493,942 วิว

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 93 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 7 เป็ นคลิปวิดีโอ

1) ร้อยละ 94 เป็ นการโพสต์
เนื้อหาเดียวกัน ทั้งข้อความใน
แชตและโพสต์ในหน้าไทม์ไลน์
2) ร้อยละ 6 เป็ นการโพสต์
เฉพาะข้อความในแชต

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 37 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
3) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
1) ร้อยละ 45 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 23 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
3) ร้อยละ 19 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 15 คอม
เม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 3,138 ไลก์
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 68 คอม
เม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 1,702 ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภท
สื่อสังคม
Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 269
โพสต์)
ไลน์
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 31
โพสต์)

ตารางที่ 4.2 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 58 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 29 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 13 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 494
ทวีต)

1) ร้อยละ 100 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 32
คลิป)

1) ร้อยละ 63 เป็ นคลิปเพลง
2) ร้อยละ 25 เป็ นคลิปอื่นๆ
3) ร้อยละ 12 เป็ นคลิปการแสดง
ของศิลปิ น

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 28 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 28 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 24 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 24,813 ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 80 คอม
เม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 43 ครั้ง

1) ร้อยละ 33 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 22 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 19 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
1) ร้อยละ 66 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 34 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 7 ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 11
เฟเวอริ ท

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 320 คอม
เม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 7,680 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 325 ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 912,064 วิว

อืน่ ๆ
1) ร้อยละ 28 ของ
โพสต์ มีลิ้งก์ไป
เว็บไซต์หลัก
(www.ilovekamikaze.com)
2) ร้อยละ 4 เป็ นการ
โพสต์ขอ้ ความซ้ า
1) ร้อยละ 98 มีลิ้งก์
ไปสื่ อสังคมอื่นของ
ทางค่าย
2) ร้อยละ 18 เป็ นการ
ทวีตข้อความซ้ า

98

ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 250
โพสต์)

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 78 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 22 เป็ นคลิปวิดีโอ

ไลน์
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 21
โพสต์)

1) ร้อยละ 100 เป็ นการโพสต์เนื้อหา
เดียวกัน ทั้งข้อความในแชตและโพสต์
ในหน้าไทม์ไลน์

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 60 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 22 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 13 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
1) ร้อยละ 38 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้) ผสม
กับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 19 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้) ผสม
กับด้านการปฏิบตั ิ (พฤติกรรม)
3) ร้อยละ 14 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 15
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,097 ไลก์

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 2,093
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 1,736 ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 274
โพสต์)

ตารางที่ 4.3 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 73 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 14 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 8 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 347
ทวีต)

1) ร้อยละ 100 เป็ นการโพสต์ 1) ร้อยละ 41 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 8 ครั้ง
ข้อความ
(ความรู ้สึก)
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 19
2) ร้อยละ 24 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้) เฟเวอริ ท
3) ร้อยละ 15 เป็ นเนื้อหาด้านคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 17
คลิป)

1) ร้อยละ 59 เป็ นคลิปเพลง
2) ร้อยละ 23 เป็ นคลิปการ
แสดงของศิลปิ น
3) ร้อยละ 18 เป็ นคลิปอื่นๆ

1) ร้อยละ 53 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 47,848 ไลก์
(ความรู ้สึก)
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 150 คอมเม้นต์
2) ร้อยละ 33 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้) 3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 47 ครั้ง
3) ร้อยละ 5 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) ร้อยละ 82 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การ
รับรู ้) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 18 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)

1)
2)
3)
4)

จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 172 คอมเม้นต์
จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 2,361 ไลก์
จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 88 ดิสไลก์
จานวนวิวเฉลี่ยคือ 96,883 วิว

อืน่ ๆ
1) ร้อยละ 33 ของโพสต์
มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์หลัก
(www.ilovekamikaze.com)
2) ร้อยละ 5 เป็ นการ
โพสต์ขอ้ ความซ้ า
1) ร้อยละ 98 มีลิ้งก์ไป
สื่ อสังคมอื่นของทางค่าย
2) ร้อยละ 9 เป็ นการทวีต
ข้อความซ้ า
3) ร้อยละ 1 เป็ นการรี
ทวีตจากผูใ้ ช้งานอื่น
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ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 132
โพสต์)

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 92 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 8 เป็ นคลิปวิดีโอ

ไลน์
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 10
โพสต์)

1) ร้อยละ 100 เป็ นการโพสต์เนื้อหา
เดียวกัน ทั้งข้อความในแชตและโพสต์
ในหน้าไทม์ไลน์

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 53 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 22 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 18 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
1) ร้อยละ 60 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 20 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
3) ร้อยละ 20 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 27
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 5,376 ไลก์

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 560
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 2,805 ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 236
โพสต์)

ตารางที่ 4.4 สรุ ปรู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 55 เป็ นการโพสต์ขอ้ ความ
พร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 29 เป็ นการโพสต์ขอ้ ความ
พร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 12 เป็ นการโพสต์ขอ้ ความ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

อืน่ ๆ

1) ร้อยละ 42 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 25 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
3) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 29,571 ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 113 คอม
เม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 48 ครั้ง

1) ร้อยละ 27 ของ
โพสต์ มีลิ้งก์ไป
เว็บไซต์หลัก
2) ร้อยละ 4.5 เป็ น
การโพสต์ขอ้ ความซ้ า

Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 1,233
ทวีต)

1) ร้อยละ 9.99 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
2) ร้อยละ 0.1 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ

1) ร้อยละ 33 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 32 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 21 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 8 ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 13
เฟเวอริ ท

1) ร้อยละ 99 มีลิ้งก์
ไปสื่ อสังคมอื่นของ
ทางค่าย
2) ร้อยละ 15 เป็ นการ
ทวีตข้อความซ้ า
3) ร้อยละ 1 เป็ นการรี
ทวีตจากผูใ้ ช้งานอื่น

Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 80
คลิป)

1) ร้อยละ 55 เป็ นคลิปเพลง
2) ร้อยละ 27 เป็ นคลิปอื่น ๆ
3) ร้อยละ 18 เป็ นคลิปการแสดงของ
ศิลปิ น

1) ร้อยละ 74 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 9 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 239 คอม
เม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,690 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 236ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 500,963 วิว
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ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 463
โพสต์)

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 88 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 12 เป็ นคลิปวิดีโอ

ไลน์
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 62
โพสต์)

1) ร้อยละ 98 เป็ นการโพสต์เนื้อหา
เดียวกัน ทั้งข้อความในแชตและโพสต์
ในหน้าไทม์ไลน์
2) ร้อยละ 2 เป็ นการโพสต์เฉพาะ
ข้อความในแชต

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 34 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 26 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 15 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
1) ร้อยละ 34 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 25 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 14 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 19
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 4,204 ไลก์

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 907
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 2,081 ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 779
โพสต์)
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3%

2%

ทวิตเตอร์ (ข้อความ/ การรับรู้)
อินสตาแกรม (รู ปภาพ/ อารมณ์)

18%
47%

30%

เฟซบุก๊ (ข้อความ+รู ปภาพ/ อารมณ์)
ยูทูบ (เพลง/ การรับรู้+อารมณ์)

ภาพที่ 4.1 สรุ ปรู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
หมายเหตุ: ข้อความในวงเล็บ คือ รู ปแบบการโพสต์และลักษณะเนื้ อหาที่พบมากที่สุดในแต่ละสื่ อ
สังคม
จากการศึกษาการใช้สื่อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ สามารถสรุ ปข้อมูลภาพรวมได้ดงั แผนภูมิ
วงกลมข้างต้นโดยพบว่าสื่ อสังคมที่มี การใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ มีจานวนการทวีตรวม 1,233
ทวีต ส่ วนใหญ่เป็ นการโพสต์ในรู ปแบบข้อความเป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้) และสื่ อสังคมที่มี
การใช้งานรองลงมา คือ อินสตาแกรม และเฟซบุก๊ ตามลาดับ

4.2 รู ปแบบเนือ้ หาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายจีนี่เรคคอร์ ด
รู ป แบบเนื้ อ หาการสื่ อ สารการตลาดในสื่ อ สั ง คม ผู ้วิ จ ัย ได้แ บ่ ง ลัก ษณะเนื้ อ หาเป็ น 3
ประเภท ตามลักษณะการตอบสนองต่อกลยุทธ์จากแนวคิดเรื่ องวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การสื่ อสาร
ของ Duncan (2005) โดยมีผลการวิจยั ดังนี้
จานวนผูต้ ิดตามในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 )
1) เฟซบุก๊ 380,686 คน
2) ทวิตเตอร์ 29,785 คน
3) ยูทูบ 2,288,023 คน

105
4) อินสตาแกรม 25,105 คน
5) ไลน์ (จากการศึกษาพบว่าค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีการสมัครบัญชีผใู้ ช้งานไลน์ในชื่อ
ค่ า ยไว้ แต่ ย งั ไม่ มี ก ารใช้บ ัญชี ดัง กล่ า วในการสื่ อ สาร ทั้ง นี้ การสื่ อ สารในช่ องทางไลน์ จะเป็ น
ลักษณะการฝากข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ในบัญชีผใู ้ ช้งานไลน์ของ GMM Grammy)

ตารางที่ 4.5 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557
ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 66
โพสต์)

ลักษณะเนือ้ หา
1) ร้อยละ 64 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 18 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
3) ร้อยละ 8 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

ผลตอบรับ

อืน่ ๆ

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 3,482 ไลก์ 1) ร้อยละ 17 ของโพสต์มีลิ้งก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 26
ไปยังเว็บไซต์หลัก
คอมเม้นต์
(www.genie-records.com)
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 59 ครั้ง
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Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 95
ทวีต)

รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 47 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 32 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 21 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
1) ร้อยละ 51 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 49 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

1) ร้อยละ 64 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 149 ครั้ง
2) ร้อยละ 16 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 47
(พฤติกรรม)
เฟเวอริ ท
3) ร้อยละ 15 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) ร้อยละ 34 เป็ นการรี ทวีต
จากผูใ้ ช้งานอื่น
2) ร้อยละ 16 มีลิ้งก์ไปสื่ อ
สังคมอื่นของทางค่าย
3) ร้อยละ 15 มีลิ้งก์ไป
เว็บไซต์หลัก
4) ร้อยละ 7 เป็ นการทวีต
ข้อความซ้ า
5) ร้อยละ 4 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์
อื่นๆ

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 50 เป็ นคลิปอื่น ๆ
2) ร้อยละ 40 เป็ นคลิปเพลง
3) ร้อยละ 10 เป็ นคลิปการแสดงของ
ศิลปิ น

Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 22
โพสต์)

1) ร้อยละ 59 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 41 เป็ นคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 100 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 168
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 2,505 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 72
ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 371,855 วิว
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 5
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 970 ไลก์

1) ร้อยละ 55 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 32 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
3) ร้อยละ 9 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 10
คลิป)

ตารางที่ 4.6 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 51
โพสต์)

ลักษณะเนือ้ หา
1) ร้อยละ 63
(การรับรู ้)
2) ร้อยละ 18
(พฤติกรรม)
3) ร้อยละ 12
(ความรู ้สึก)
1) ร้อยละ 70
(การรับรู ้)
2) ร้อยละ 16
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 14
(พฤติกรรม)

ผลตอบรับ

เป็ นเนื้อหาด้านการคิด

อืน่ ๆ

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 3,242 ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 29
เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ คอมเม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 81 ครั้ง
เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์

1) ร้อยละ 29 ของโพสต์มีลิ้งก์ไปยัง
เว็บไซต์หลัก
2) ร้อยละ 22 ของโพสต์มีลิง้ ก์ไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ

เป็ นเนื้อหาด้านการคิด

1) ร้อยละ 51 เป็ นการรี ทวีตจาก
ผูใ้ ช้งานอื่น
2) ร้อยละ 18 มีลิ้งก์ไปสื่ อสังคมอื่น
ของทางค่าย
3) ร้อยละ 7 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์อื่นๆ
4) ร้อยละ 5 เป็ นการทวีตข้อความ
ซ้ า
5) ร้อยละ 5 เป็ นการตอบข้อความ
ผูใ้ ช้งานอื่น
6) ร้อยละ 4 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์หลัก
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Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 74
ทวีต)

รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 53 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 29 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 18 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
1) ร้อยละ 68 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 32 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 128 ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 57
เฟเวอริ ท

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 53 เป็ นคลิปอื่นๆ
2) ร้อยละ 35 เป็ นคลิปเพลง
3) ร้อยละ 12 เป็ นคลิปการแสดงของ
ศิลปิ น

Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 18
โพสต์)

1) ร้อยละ 56 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 44 เป็ นคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

1) ร้อยละ 100 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 84
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 1,605 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 42
ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 145,511 วิว
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 5
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 966 ไลก์

1) ร้อยละ 72 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 22 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 6 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านการปฏิบตั ิ (พฤติกรรม)

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 17
คลิป)

ตารางที่ 4.7 รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 55 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 25 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 20 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 179
ทวีต)

1) ร้อยละ 66 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 30 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
3) ร้อยละ 3 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

อืน่ ๆ

1) ร้อยละ 45 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 27 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 15 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 3,542
ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ
26 คอมเม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 62 ครั้ง

1) ร้อยละ 20 ของโพสต์มีลิง้ ก์ไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ
2) ร้อยละ 17 ของโพสต์มีลิ้งก์ไปยัง
เว็บไซต์หลัก (www.genie-records.com)
3) ร้อยละ 10 เป็ นการโพสต์ขอ้ ความซ้ า

1) ร้อยละ 52 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 20 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ 115
ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ 61
เฟเวอริ ท

1) ร้อยละ 39 เป็ นการรี ทวีตจาก
ผูใ้ ช้งานอื่น
2) ร้อยละ 10 มีลิ้งก์ไปสื่ อสังคมอื่นของ
ทางค่าย
3) ร้อยละ 6 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์หลัก
4) ร้อยละ 6 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์อื่นๆ
5) ร้อยละ 4 เป็ นการทวีตข้อความซ้ า
6) ร้อยละ 4 เป็ นการตอบข้อความ
ผูใ้ ช้งานอื่น
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ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 110
โพสต์)

ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 100 เป็ นคลิปเพลง

Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 44
โพสต์)

1) ร้อยละ 66 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 34 เป็ นคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา
1) ร้อยละ 100 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) ร้อยละ 66 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 16 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 11 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

ผลตอบรับ
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 383
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 6,556 ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 101
ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 504,620 วิว
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 3
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 1,027 ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 9
คลิป)

ตารางที่ 4.8 สรุ ปรู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 52 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 29 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ
3) ร้อยละ 19 เป็ นการโพสต์
ข้อความ

Twitter
(จานวนทวีต
ทั้งหมด 348
ทวีต)

1) ร้อยละ 62 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมรู ปภาพ
2) ร้อยละ 37 เป็ นการโพสต์
ข้อความ
3) ร้อยละ 1 เป็ นการโพสต์
ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา

ผลตอบรับ

อืน่ ๆ

1) ร้อยละ 57 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)
3) ร้อยละ 16 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)

1) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ
3,422 ไลก์
2) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ย
คือ 27 คอมเม้นต์
3) จานวนแชร์เฉลี่ยคือ 67
ครั้ง

1) ร้อยละ 21 ของโพสต์มีลิ้งก์ไปยัง
เว็บไซต์หลัก (www.genie-records.com)
2) ร้อยละ 14 ของโพสต์มีลิง้ ก์ไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ
3) ร้อยละ 3 เป็ นการโพสต์ขอ้ ความซ้ า

1) ร้อยละ 63 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
2) ร้อยละ 17 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์
(ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 10 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม)

1) จานวนรี ทวีตเฉลี่ยคือ
131ครั้ง
2) จานวนเฟเวอริ ทเฉลี่ยคือ
55 เฟเวอริ ท

1) ร้อยละ 41 เป็ นการรี ทวีตจากผูใ้ ช้งาน
อื่น
2) ร้อยละ 15 มีลิ้งก์ไปสื่ อสังคมอื่นของ
ทางค่าย
3) ร้อยละ 8 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์หลัก
4) ร้อยละ 6 มีลิ้งก์ไปเว็บไซต์อื่นๆ
5) ร้อยละ 5 เป็ นการทวีตข้อความซ้ า
6) ร้อยละ 3 เป็ นการตอบข้อความ
ผูใ้ ช้งานอื่น
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ประเภทสื่อ
สังคม
Facebook
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 227
โพสต์)

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
รู ปแบบการโพสต์
ทีพ่ บมากทีส่ ุ ด
1) ร้อยละ 58 เป็ นคลิปเพลง
2) ร้อยละ 34 เป็ นคลิปอื่นๆ
3) ร้อยละ 8 เป็ นคลิปการแสดงของ
ศิลปิ น

Instagram
(จานวนโพสต์
ทั้งหมด 84
โพสต์)

1) ร้อยละ 60 เป็ นรู ปภาพ
2) ร้อยละ 40 เป็ นคลิปวิดีโอ

ลักษณะเนือ้ หา
1) ร้อยละ 100 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

1) ร้อยละ 64 เป็ นเนื้อหาด้านการคิด (การรับรู ้)
ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
2) ร้อยละ 14 เป็ นเนื้อหาด้านการปฏิบตั ิ
(พฤติกรรม) ผสมกับด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)
3) ร้อยละ 11 เป็ นเนื้อหาด้านอารมณ์ (ความรู ้สึก)

ผลตอบรับ
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ
212 คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 3,555
ไลก์
3) จานวนดิสไลก์เฉลี่ยคือ 72
ดิสไลก์
4) จานวนวิวเฉลี่ยคือ 340,662
วิว
1) จานวนคอมเม้นต์เฉลี่ยคือ 4
คอมเม้นต์
2) จานวนไลก์เฉลี่ยคือ 988
ไลก์

อืน่ ๆ
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ประเภทสื่อ
สังคม
Youtube
(จานวนคลิป
ทั้งหมด 36
คลิป)
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สรุปข้ อมูลรู ปแบบเนือ้ หาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายจีนี่เรคคอร์ ด
ทวิตเตอร์ (ข้อความ/ การรับรู้)

5%
12%

เฟซบุก๊ (ข้อความ+รู ปภาพ/ การรับรู้)
50%

อินสตาแกรม (รู ปภาพ/ การรับรู้+อารมณ์)

33%

ยูทูบ (คลิปเพลง/ การรับรู้+อารมณ์)

ภาพที่ 4.2 สรุ ปข้อมูลรู ปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
หมายเหตุ: ข้อความในวงเล็บ คือ รู ปแบบการโพสต์และลักษณะเนื้ อหาที่พบมากที่สุดในแต่ละสื่ อ
สังคม
จากการศึ ก ษาการใช้สื่ อสั ง คมของค่ า ยจี นี่ เรคคอร์ ด สามารถสรุ ป ข้อมู ล ภาพรวมได้ดัง
แผนภูมิวงกลมข้างต้น โดยพบว่าสื่ อสังคมที่มีการใช้มากที่สุดคือ ทวิตเตอร์ มีจานวนการทวีตรวม
348 ทวีต ส่ วนใหญ่เป็ นการโพสต์ในรู ปแบบข้อความ เป็ นเนื้ อหาด้านการคิ ด (การรั บรู ้ ) และสื่ อ
สังคมที่มีการใช้งานรองลงมา คือ เฟซบุก๊ และอินสตาแกรม ตามลาดับ

4.3 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายกามิกาเซ่
การศึกษากลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ คุ ณหทัย ศราวุฒิไพบูลย์ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุ รกิ จเพลง บริ ษทั อาร์ เอส
จากัด (มหาชน), คุณณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ Senior Marketing Executive และคุณนนลนีย ์ พันธโชติ
รัตน์ Senior Creative (สัมภาษณ์ , 28 ตุลาคม 2557) พบว่า ค่ายกามิ กาเซ่ มีการใช้สื่อสังคม
หลากหลายประเภท โดยมองว่าทุกช่องทางเป็ นโอกาสที่ใช้ต่อยอดให้เป็ นประโยชน์ต่อการสื่ อสาร
ของค่ายได้ โดยทีมงานที่รับผิดชอบด้านสื่ อสังคมจะทดลองใช้งานสื่ อสังคมแต่ละประเภทก่อนใน
ขั้นต้น เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานและกลุ่มผูใ้ ช้งานของแต่ละช่องทาง ซึ่ งการสื่ อสารในช่องทางที่
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หลากหลายนั้นมีขอ้ ดีคือ สามารถส่ งข่าวสารถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดย
ไม่ว่ากลุ่มเป้ าหมายจะเปิ ดรับข่าวสารในสื่ อสังคมใดก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากค่ายได้ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอแยกผลการศึกษาเป็ นประเด็นย่อย ดังนี้
1) ผูร้ ับสาร ในมุมมองของผูส้ ื่ อสารมองว่า กลุ่มผูร้ ับสารในแต่ละสื่ อสังคมแบ่ง
ได้เป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหลักคือแฟนคลับหรื อ Core Fan ของค่าย ซึ่ งเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นตอนต้น (PreTeen) ที่ติดตามในทุกๆ ช่องทาง แต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่ องวัย เช่น ผูต้ ิดตามในทวิตเตอร์
จะมี อายุโดยเฉลี่ ยมากกว่าผูต้ ิ ดตามในเฟซบุ๊กหรื อยูทูบ (ณัฐพล อนุ กูลรั งสรรค์, สัมภาษณ์ , 28
ตุลาคม 2557) แต่ท้ งั นี้ Core Fan ถือเป็ นกลุ่มผูร้ ับสารส่ วนใหญ่ ซึ่ งจะเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างสม่าเสมอ และอีกกลุ่มคือกลุ่มคนทัว่ ไปที่ชื่นชอบในบางผลงานเพลง ซึ่ งจะเข้ามาติดตามในสื่ อ
สังคมของทางค่ายเป็ นช่วงๆ (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)

ภาพที่ 4.3 ข้อมูลผูต้ ิดตามเฟซบุก๊ เพจค่ายกามิกาเซ่
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2558.
2) กระบวนการสื่ อสาร ค่ายกามิกาเซ่มีกระบวนการสื่ อสารในสื่ อสังคม ดังนี้
(1) กระจายชุดเนื้อหาที่จะทาการสื่ อสารในทุกสื่ อสังคมของค่าย
(2) ดึงประเด็นย่อยที่อยูใ่ นเนื้อหาดังกล่าวมาสื่ อสารอย่างต่อเนื่ อง
ตัวอย่า งเช่ น ช่ ว งเทศกาลฮาโลวีน ทางค่ า ยจัดท าบทความเรื่ อง สุ ดสยอง!
ภาพถ่ายติดวิญญาณหลอนว่อนค่าย KAMIKAZE ลงในเว็บไซต์หลักคือ http://ilove kamikaze.com/
ซึ่ งบทความดังกล่าวจะรวบรวมรู ปภาพของศิลปิ นในค่ายที่ตกแต่งภาพในแนวสยองขวัญ โดยพบว่า
ในช่วงแรกจะมีการนาเสนอบทความนี้ ในทุกสื่ อสังคมของค่าย ยกเว้นในเว็บไซต์ยทู ูบ หลังจากนั้น
จะมีการสื่ อสารโดยนาเสนอเป็ นรู ปภาพของแต่ละศิลปิ นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ทางค่ายกาหนดไว้ (นนลนีย ์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
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ภาพที่ 4.4 บทความในเทศกาลฮัลโลวีนและการดึงเนื้อหาไปสื่ อสารในเฟซบุก๊ และอินสตาแกรม
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ญ, kamikaze_music, 2557ข.
3) ช่วงเวลาที่สื่อสาร การเลื อกช่ วงเวลาสื่ อสาร ทางค่ายพิจารณาจากพฤติกรรม
ของกลุ่ ม Core Fan ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน จึ งเลื อกโดยอิ งจากช่ วงเวลาก่ อนไปโรงเรี ยน พัก
กลางวัน และช่วงค่าที่กลับถึงบ้าน ซึ่ งทางค่ายเคยศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้ าหมาย โดยลองโพสต์ใน
ช่วงเวลา 05.30-06.00 น. ซึ่ งพบว่ามีคนเข้ามาตอบ จึงเป็ นการช่วยยืนยันว่า ในปั จจุบนั กลุ่มนักเรี ยน
เริ่ มเข้าใช้งานสื่ อสังคมตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนไปโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั มีการอิงจากสถิติของเฟซบุ๊กที่
ระบุช่วงเวลาที่ผตู ้ ิดตามแฟนเพจออนไลน์มากที่สุดคือ 19.00 น. ซึ่ งเป็ นช่วงที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่
กลับถึงบ้านและเข้าใช้งานสื่ อสังคม ทางค่ายจึงเลือกปล่อยเพลงใหม่ๆ ในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะเนื้ อหาที่ จะสื่ อสารด้วย อาทิ ทวิตเตอร์ หรื ออิ นสตาแกรมเป็ นเนื้ อหาขนาดสั้ น ผูร้ ั บสาร
สามารถดู ไ ด้ท ันที ไม่ ต้องใช้เวลามาก ขณะที่ ยูทูบ เป็ นคลิ ป ที่ ต้อ งใช้เวลาในการเปิ ดรั บ ความ
แตกต่างเหล่ านี้ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ ใช้พิจารณาในการเลื อกช่ วงเวลาสื่ อสาร (นนลนี ย ์
พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
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ภาพที่ 4.5 ช่วงเวลาที่โพสต์ในสื่ อสังคมประเภทต่าง ๆ (ในกรอบสี แดง)
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557จ, Kamikaze, 2557ฉ.
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4) การแบ่ ง สั ดส่ วนเนื้ อ หา โดยปกติ ท างค่ า ยจะใช้สื่ อ สั ง คมในการพูด คุ ย กับ
กลุ่มเป้ าหมายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศิลปิ นและผลงานเพลง โดยในช่วงที่ค่ายมีกิจกรรม เช่ น
คอนเสิ ร์ตใหญ่จะมีการเพิ่มเติมเนื้ อหาที่เกี่ยวกับคอนเสิ ร์ต เช่ น โพสต์เพลงและเชิ ญชวนให้ไปฟั ง
เพลงนี้ ในคอนเสิ ร์ต เบื้องหลังการซ้อมคอนเสิ ร์ตของศิลปิ น เป็ นต้นทั้งนี้ เนื่ องจากคอนเสิ ร์ตเป็ น
กิ จกรรมที่ รวบรวมทั้ง ศิ ลปิ นและผลงานเพลงของค่ า ย ดัง นั้น เนื้ อหาทุ ก ส่ วนจึ ง ล้วนเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)

ภาพที่ 4.6 การโพสต์เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์เพลงและคอนเสิ ร์ต
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ข.
5) ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง การสื่ อสารในสื่ อสังคมทางค่ายเน้น
ที่ความเป็ นมิตร (Friendly) ไม่ทาให้ผูต้ ิ ดตามรู ้ สึกถู กยัดเยียดเนื้ อหา ทางค่ายจึ งมี แนวคิ ดคื อการ
สื่ อสารโดยสร้างความเป็ นมิตร ทาให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อนหรื อคนใกล้ตวั โดยมีการ
สร้างตัวตนในสื่ อออนไลน์ข้ ึนมาในชื่ อ พี่กาก้า ทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลและพูดคุยในเว็บไซต์หลักของ
ค่ายและสื่ อสังคม ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มผูต้ ิดตามส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่ นตอนต้น การสร้างตัวตน
เป็ นพี่กาก้าจะช่วยลดความเป็ นทางการในการสื่ อสารและทาให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกเหมือนมีพี่มาบอกเล่า
ข่าวสาร เกิดความรู ้สึกที่เป็ นกันเองและใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ สื่ อสังคมของแต่ละศิลปิ นที่แฟน
คลับเป็ นผูด้ ูแลก็จะมีการดึ งเนื้ อหาจากสื่ อสังคมของค่ายไปโพสต์ต่อทาหน้าที่เสมือนทีมงานของ
ค่าย โดยพบว่าแฟนคลับพึงพอใจที่ได้ทาหน้าที่ดงั กล่าวและได้สนับสนุ นศิลปิ นที่ชื่นชอบ ซึ่ งถือว่า
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เป็ นการช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างค่ายและแฟนเพลงอีกรู ปแบบหนึ่ ง (นนลนี ย ์ พันธโชติรัตน์,
สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)

ภาพที่ 4.7 การโพสต์เนื้อหาที่ผสู ้ ่ งสารแสดงบทบาทเป็ นพี่กาก้า
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ค.
6) การสร้ า งการติ ดตามและการมี ส่ วนร่ วม สื่ อสังคมทาให้ก ารสื่ อสารเป็ นไป
อย่างรวดเร็ วมากขึ้น จากเดิมการประชาสัมพันธ์เพลงหรื อมิวสิ กวิดีโอต้องรอออนแอร์ ในรายการ
โทรทัศน์ แต่ปัจจุบนั ค่ายสามารถโพสต์ได้เองในสื่ อสังคม กลุ่มเป้ าหมายจะเข้ามารอและติดตามใน
ช่องทางเหล่านี้ มากขึ้น โดยทางค่ายจะประกาศเวลาที่จะปล่อยเพลงใหม่ล่วงหน้า กลุ่มเป้ าหมายที่
ติ ด ตามจะเกิ ด การรั บ รู ้ แ ละเข้า มารอในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว เป็ นเสมื อ นการนัด หมายและสร้ า ง
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งค่ า ยและแฟนเพลง ซึ่ ง การสื่ อสารเหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ เพี ย งการสื่ อสารเพื่ อเพิ่ ม
ยอดขาย แต่ยงั เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง โดยการทาให้แฟนเพลงเข้ามา
มีส่วนร่ วมมากขึ้น การสื่ อสารเป็ นไปในลักษณะการสื่ อสารสองทาง (Two-way Communication)
มากขึ้น (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
เมื่อก่อนการออนแอร์ ทุกอย่างเราผ่านสื่ อกระแสหลัก ทีวี วิทยุ บางทีการ
ที่เราจะรู ้ฟีดแบ็กว่าเค้าชอบไม่ชอบ มันก็ตอ้ งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
แต่วนั นี้ คือปล่อยปุ๊ บ ภายในเวลาไม่เกิ น 5 นาที จะรู ้ เลยว่ากระแสเป็ น
ยังไง คอมเม้นต์เป็ นยังไง เหมือนผูบ้ ริ โภคเข้าถึงตัวเรามากขึ้น เขามีส่วน
ในการตัดสิ นใจร่ วมไปกับเราในการทางาน เช่น เราปล่อยปุ๊ บ เริ่ มมีคอม
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เม้นต์แบบนั้นแบบนี้ เราก็แก้เรื่ องการโปรโมตได้ทนั ว่าควรปรับในด้าน
ไหน เพื่อให้มนั ออกไปได้อย่างแข็งแรงมากขึ้ น หรื อถ้ามี คอนเท้นต์ตวั
ไหนที่เราปล่อยออกไปแล้วมันแรงมาก เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องกระตุน้ ต่อ
ยังไง เพื่อให้สิ่งที่แรงอยูแ่ ล้ว มันพีคขึ้นไปได้สุด

ภาพที่ 4.8 การสื่ อสารระหว่างค่ายเพลงและผูต้ ิดตามที่มีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารสองทาง
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ง.
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7) ลัก ษณะการพูดคุ ย ในสื่ อสั ง คมแต่ ล ะช่ องทางลัก ษณะการเข้า มาพูด คุ ย จะ
เป็ นไปตามเนื้ อหาในสื่ อนั้นๆ อาทิ ยูทูบมี เนื้ อหาเป็ นคลิ ปวิดีโอ การพูดคุ ยในยูทูบจึ งเกิ ดจากตัว
ผลงานหรื อเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนั้นๆ ขณะที่เฟซบุ๊กจะเป็ นเรื่ องแนววิถีชีวิต (Lifestyle)
เป็ นส่ วนใหญ่ ลักษณะการพูดคุยจึงเป็ นคนละแบบ เช่น ในเฟซบุ๊กโพสต์รูปศิลปิ นและใส่ ขอ้ ความ
แจ้งข่าวสารอัลบั้มใหม่ คอมเม้นต์จะเป็ นไปในแนวทางชื่นชมศิลปิ น ส่ วนในยูทูบที่การแจ้งข่าวสาร
อัลบั้มใหม่จะมีเนื้อหาในรู ปแบบคลิปทีเซอร์ การคอมเม้นต์ก็จะอยูใ่ นประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้ อหาของ
คลิ ปนั้นๆ นอกจากนี้ ด้านทวิตเตอร์ การพูดคุยจะไม่ชดั เจนเท่าในเฟซบุ๊กหรื อยูทูบ แต่การตอบรับ
ในการสื่ อสารจะอยูใ่ นลักษณะการรี ทวีตและการกดเฟเวอริ ทเป็ นส่ วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับในไลน์
ซึ่ งทางค่ายเปิ ดการใช้งานเฉพาะการกดไลก์ในโพสต์ ปิ ดการคอมเม้นต์ ซึ่ งพบว่าผูร้ ับสารมีการตอบ
รับในระดับที่ค่อนข้างดี (นนลนีย ์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างคอมเม้นต์ของคลิปเพลงในยูทูบและคลิปเพลงในเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: Welovekamikaze, 2557ก, Kamikaze, 2557ช.
8) การวัดผล ด้านการวัดผลการสื่ อสาร ค่ายเพลงจะวัดผลโดยใช้สถิติที่สื่อสังคม
แต่ละช่องทางมีการระบุไว้ให้ โดยนาสถิติของแต่ละเพลงหรื อศิลปิ นมาเปรี ยบเทียบกับเพลงอื่นๆ ที่
ปล่อยในช่ วงเวลานั้น และเปรี ยบเทียบกับศิลปิ นในค่าย รวมถึ งศิลปิ นต่างค่าย โดยในยูทูบซึ่ งเป็ น
สื่ อสังคมที่ใช้ปล่อยคลิปเพลงอันถือเป็ นเนื้ อหาหลักโดยตามปกติคลิปเพลงของค่ายจะมียอดเข้าชม
600,000-1,000,000 ครั้ง (Views) ภายในระยะเวลา 8 วันแรก ซึ่ งหากมีคลิปเพลงที่ ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์น้ ีทีมงานจะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุวา่ มีปัจจัยใดทาให้เพลงนี้ ยอดวิวต่าว่าระดับปกติที่เพลงอื่น
ในค่ายทาได้ และมีการปรับเปลี่ยนแผนการสื่ อสารตามสถานการณ์ (Continue Improvement) โดย
เพลงถือเป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่อความนิ ยมหรื อชื่ นชอบในตัวศิลปิ น ตัวอย่างเช่น ไปป์ และมาก่อน
ซึ่ งเป็ นศิลปิ นใหม่ของค่าย (Kamikaze Newcomer) ช่วงแรกก่อนปล่อยเพลงยอดกดไลก์รูปไปป์ และ
มาก่อนมีจานวนประมาณ 2,000 ไลก์ แต่หลังจากปล่อยซิ งเกิ้ล ยอดกดไลก์รูปมีจานวนประมาณ
4,000-5,000 ไลก์ ซึ่ งสถิติเหล่านี้ สะท้อนให้ทางค่ายรับรู ้ วา่ ศิลปิ นได้รับกระแสตอบรับที่ดี แฟน
เพลงยอมรับ มาในแนวทางที่ถูกต้อง และพัฒนาต่อยอดได้ (ณัฐพล อนุ กูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, 28
ตุลาคม 2557)
9) การเชื่ อมโยงกับสื่ อกระแสหลัก ทางค่ายมี ก ารใช้สื่ อสังคมเชื่ อมโยงกับสื่ อ
กระแสหลักซึ่ งทาให้การสื่ อสารได้ผลมากขึ้น เช่น เมื่อศิลปิ นไปออกรายการโทรทัศน์หรื อวิทยุ ทาง
ค่ายจะมีการแจ้งข่าวสารในสื่ อสังคมล่วงหน้า 2-3 วัน หลังจากนั้นจะมีเข้ามาโพสต์ซ้ าเพื่อย้ าไม่ให้
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แฟนเพลงลืม โดยเฉพาะในวันที่รายการจะออกอากาศ หากรายการออกอากาศเวลา 10.00 น. ค่าย
จะโพสต์ข่าวนี้ ในเวลา 8.00 น. ซึ่ งจะทาให้มีคนติดตามดูรายการมากขึ้น รวมถึงมีการโพสต์พูดคุ ย
เกี่ ย วกับ เนื้ อ หาของรายการในระหว่ า งออกอากาศ ซึ่ งจะช่ ว ยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างค่ายและแฟนเพลง (นนลนีย ์ พันธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการโพสต์เนื้ อหาที่เชิ ญชวนให้ติดตามศิลปิ นในสื่ อกระแสหลัก
แหล่งทีม่ า: Kamikaze, 2557ฏ.
10) ข้อดี ทางค่ ายมองว่าลักษณะที่ โดดเด่ นของการสื่ อสารในสื่ อสัง คมคื อ การ
สื่ อสารที่เป็ นแบบสองทาง (Two-way Communication) ค่ายสามารถรับรู ้ ความคิ ดเห็ นของแฟน
เพลงได้ ไม่ ว่า จะสื่ อ สารเนื้ อหาใด การรั บ รู ้ ค วามคิ ดเห็ นหรื อผลตอบรั บ สามารถท าได้ภายใน
ระยะเวลาที่ รวดเร็ ว นอกจากนี้ สื่ อสัง คมทาให้ทุก คนมี พ้ืนที่ สื่ อเป็ นของตนเอง ศิล ปิ นสามารถ
สื่ อสารกับแฟนเพลงได้โดยตรงขณะที่แฟนเพลงก็เข้าถึ งศิลปิ นได้มากขึ้น (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์,
สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
11) ข้อ เสี ย ค่ า ยเพลงแม้จ ะมี บ ทบาทเป็ นผูส้ ่ ง สาร แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถบัง คับ หรื อ
ควบคุ มกระบวนการสื่ อสารได้ อาทิ การใช้ภาษาไม่สุภาพ เข้ามาสร้ างกระแสหรื อปั่ นป่ วนในสื่ อ
สังคมซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้ ถือเป็ นเรื่ องปกติที่พบได้ในสื่ อสังคม ทั้งนี้ หากมีคนเข้ามาปั่ นป่ วนในสื่ อ
สังคม โดยปกติในขั้นแรกทางค่ายจะยังไม่เข้าไปจัดการ เนื่ องจากจะมีกลุ่มแฟนเพลงหรื อแฟนคลับ
ของศิลปิ นที่ร่วมกันปกป้ องและจัดการคนที่เข้ามาก่อกวน โดยหากยังไม่สามารถหยุดการก่อกวน
เหล่านี้ ได้ ทางค่ายจะเริ่ มเข้าไปจัดการ โดยการตักเตือนทางข้อความส่ วนบุคคล (Chat) และหากยัง
ไม่หยุดก่อกวนจะดาเนิ นการบล็อกและแบนบัญชี ผใู ้ ช้งานนั้น อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่การก่อกวน
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ในระดับที่รุนแรงทางค่ายจะไม่เข้าไปดาเนิ นการ เพราะมองว่าการบล็อกเสมือนเป็ นการกระตุน้ ให้
คนต่อต้าน (หทัย ศราวุฒิไพบูลย์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
12) การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมในอนาคตปั จจุบนั นอกเหนือจากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยู
ทูบ อินสตาแกรม และไลน์แล้ว ทางค่ายยังมีการใช้กูเกิ้ลพลัสและพินเทอร์ เรสท์ แต่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ น
ช่องทางหลักและยังไม่ใช้สื่อสารมากเท่ากับสื่ อสังคมข้างต้น เนื่ องจากในกูเกิ้ลพลัสและพินเทอร์
เรสท์ยงั มี จานวนผูใ้ ช้งานไม่มาก โดยในอนาคตหากมีสื่อสังคมใหม่เกิ ดขึ้น ได้รับความนิ ยมจาก
ผูใ้ ช้ง านในประเทศไทยและเหมาะสมกับ เนื้ อหาที่ มี ทางค่ า ยจะเข้า ไปใช้ช่ องทางเหล่ า นี้ อย่า ง
แน่นอน (ณัฐพล อนุกลู รังสรรค์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557)
ทุ ก ช่ อ งทางส าคัญ หมดในการสื่ อ สารของเรา สมมติ จ ะพู ด ถึ ง ศิ ล ปิ น
เปิ ดตัวซิ งเกิ้ลใหม่ เราก็จะพูดถึ งในทุกช่ องทาง ซึ่ งแต่ละช่ องทางก็จะมี
ภาษาที่จะสื่ อสารมันออกไป ทุกช่ องทางเลยมี ความสาคัญทั้งหมด และ
ได้ผลกับเรา ทุกวันนี้ แฟนๆเป็ นคนเลือกรับข่าวสารได้เอง เราไม่สามารถ
ยัดเยียดอะไรได้อยู่แล้ว ถ้ารู ้ สึกว่ายัดเยียดเค้าก็ไม่ตามเราเท่านั้นเอง เรา
เลยต้องสื่ อสารและทาให้เค้ารู ้สึกว่ามันเฟรนด์ลี่ ทาให้เค้ารู ้สึกแฮปปี้ ที่จะ
รั บสิ่ งเหล่ านั้น เพราะจริ งๆเราไม่ ใช่ เพื่อนหรื อคนใกล้ตวั เค้า ซึ่ งจะชิ ต
แชตกันได้ตลอดเวลา แต่เราจะทายังไงให้เค้ารู ้สึกว่าเราเป็ นเหมือนเพื่อน
เหมื อนคนใกล้ตวั เค้า ตรงนี้ คือหน้าที่ ที่เราพยายามทากับโซเชี ยลมี เดี ย
ทั้งหมดที่เรามี
จากการศึก ษาข้อมู ลโดยตารางบันทึก ข้อมูลและการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาพบว่า ค่ายกามิกาเซ่มีลกั ษณะการใช้สื่อสังคมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
สื่ อสารของกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก คื อกลุ่ ม วัย รุ่ นตอนต้น ซึ่ ง มัก พูดคุ ย กับ เพื่ อนในสั ง คมออนไลน์
ลักษณะเนื้ อหาที่พบเป็ นไปตามกลยุทธ์ที่ทางค่ายกาหนดไว้คือ การพูดคุยมีความเป็ นกันเอง มีการ
ทัก ทายและพู ด คุ ย เรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากเรื่ อ งศิ ล ปิ นและเพลง มี จ านวนการโพสต์ต่ อ วัน
ค่อนข้างมาก และสร้าง “พี่กาก้า” ตัวตนสมมติข้ ึนมา เพื่อทาหน้าที่เป็ นเสมือนพี่มาบอกเล่าข่าวกับ
น้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามในระดับที่ใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น

126

4.4 กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายจีนี่เรคคอร์ ด
การศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผูก้ ่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การค่ายจีนี่เรคคอร์ ดพบว่า ค่าย จี
นี่เรคคอร์ ดมีการใช้สื่อสังคมหลายช่องทาง เช่นเดียวกันกับค่ายกามิกาเซ่ แต่ท้ งั นี้ ยงั ไม่มีการใช้ออฟ
ฟิ เชี ยลไลน์ในชื่ อค่าย แต่จะเป็ นลักษณะการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในออฟฟิ เชี ยลไลน์ของ GMM
Grammy ร่ วมกับข่าวสารจากค่ายอื่นๆ ภายในเครื อส่ วนในช่องทางอื่นเป็ นการใช้สื่อสังคมในชื่ อ
ของค่ายเพลง นอกจากนี้ ทางค่ายมีเว็บไซต์จีนี่ทูบ (www.genie-tube.com) ซึ่งลักษณะเป็ นคลังวิดีโอ
คล้ายกับยูทูบ เป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางในการสื่ อสารทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอแยกผลการศึกษาเป็ นประเด็นย่อย
ดังนี้
1) ผูร้ ั บ สาร ทางค่ า ยมองว่า ผูร้ ั บ สารที่ ติดตามในสื่ อสั ง คมส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ ม
เดียวกันคือแฟนเพลงของค่ายที่เข้ามาติดตามรับข่าวสารในทุกช่องทาง แต่อาจแตกต่างกันบ้างด้วย
วิถีชีวิต (Lifestyle) และความชื่ นชอบในการใช้งานสื่ อสั งคมประเภทต่าง ๆ เช่ น ผูต้ ิดตามในทวิต
เตอร์ จ ะมี อายุ โดยเฉลี่ ย มากกว่า ผูต้ ิ ด ตามในอิ น สตาแกรมขณะที่ ผูต้ ิ ด ตามในอิ น สตาแกรมอายุ
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสื่ อสังคมอื่น ๆ และจะมีความชื่ นชอบในตัวศิลปิ นมากกว่าผูต้ ิดตามในยู
ทูบ ซึ่ งติดตามรับเนื้อหาที่เป็ นลักษณะของผลงานเพลง ไม่เน้นที่ตวั ศิลปิ นมาก (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล,
สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.11 ข้อมูลผูต้ ิดตามเฟซบุก๊ เพจค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2558ก.
2) กระบวนการสื่ อสาร ทางค่ายจะมีการจัดการเนื้ อหา (Customize) ให้เหมาะสม
กับรู ปแบบของแต่ละสื่ อสังคม โดยจะไม่โพสต์เนื้อหาซ้ าซ้อน แต่จะเน้นการสร้างความเชื่อมโยงใน
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ทุกๆ ช่องทาง เช่น การรายงานบรรยากาศหน้างานในวันที่มีคอนเสิ ร์ต จะเป็ นการโพสต์หลายครั้ง
ต่อเนื่ องกัน โดยใช้ช่องทางในทวิตเตอร์ หรื ออินสตาแกรม เนื่ องจากเป็ นข้อมูลเฉพาะของช่วงเวลา
นั้น ขณะที่เฟซบุ๊กจะใช้ในการรายงานบรรยากาศโดยรวม ซึ่ งในการสื่ อสารต่อครั้ง การโพสต์เฟ
ซบุก๊ จะให้เนื้อหาที่มากกว่าการโพสต์ในทวิตเตอร์ หรื ออินสตาแกรม (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์
, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการโพสต์ในเฟซบุก๊ (รู ปบน) และทวิตเตอร์ (รู ปล่าง) ที่แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในกระบวนการสื่ อสารของเนื้อหาที่มีประเด็นเดียวกัน
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2558ข, Genierecords, 2558ค.
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3) ช่ วงเวลาที่ สื่อสาร การพิจารณาช่ วงเวลาในการสื่ อสารจะอิ งจากสถิ ติที่สื่ อ
สังคมระบุไว้ โดยจะสื่ อสารในช่ วงเวลาที่มีผตู ้ ิดตามเข้าใช้งานสื่ อสังคม (Online) จานวนมาก ซึ่ ง
พบว่าเป็ นช่วงเวลา 20.00 น. ทางค่ายจึงเลือกปล่อยคลิ ปวิดีโอต่างๆ ในเวลานี้ เป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ ง
แตกต่างจากในอดี ตที่ช่วงเวลาในการสื่ อสารของค่ายเพลงค่อนข้างจากัด โดยการประชาสัมพันธ์
หรื อเปิ ดตัวเพลงใหม่ ๆ มักถูกกาหนดให้อยูใ่ นรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลา 00.00-01.00 น. ซึ่ งเป็ น
ช่ วงดึ กที่ มีจานวนผูช้ มน้อย การมีพ้ืนที่สื่อสังคมในปั จจุบนั จึงทาให้ค่ายเพลงมีอิสระในการเลื อก
ช่วงเวลาสื่ อสารได้มากขึ้น (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.13 การโพสต์เนื้อหาสาคัญในเวลา 20.00 น. (ขีดเส้นใต้สีแดง)
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ข.
4) การแบ่งสัดส่ วนเนื้ อหา เนื่ องจากค่ายจีนี่เรคคอร์ ดมีศิลปิ นในค่ายจานวนมาก
สื่ อสังคมหลักของค่ายมีแฟนเพลงของศิลปิ นหลายคนติดตามการจัดการสัดส่ วนเนื้ อหาจึงเป็ นสิ่ งที่
ทางค่ า ยให้ ค วามส าคัญ โดยจะกระจายเนื้ อ หาให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ศิ ล ปิ น แต่ เป็ นไปในทิ ศ ทางที่
สอดคล้อง เช่น ช่วงก่อนเปิ ดตัวศิลปิ นใหม่ ทางค่ายมีการสื่ อสารเพื่อสร้างการติดตามว่าศิลปิ นใหม่
ของค่ายคื อใคร โดยปล่ อยคลิ ปวิดีโอที่ศิลปิ นหลายคนในค่ายดื่ มนม ซึ่ งการสื่ อสารในลักษณะนี้
สามารถสร้างความสนใจได้ท้ งั จากแฟนเพลงศิลปิ นในคลิปวิดีโอและผูท้ ี่สงสัยว่าศิลปิ นใหม่คือใคร
นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ทางค่ายมีกิจกรรมใหญ่ เช่น คอนเสิ ร์ตดัมมะชาติของวงบอดี้สแลมจะมีการ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ท้ งั ในสื่ อสังคมของค่ายเพลง และสื่ อสังคมของวงบอดี้สแลม โดยส่ วนใหญ่
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จะสื่ อสารในสื่ อสังคมของวงบอดี้ สแลม เนื่ องจากมีผตู ้ ิดตามจานวนมากซึ่ งเป็ นแฟนเพลงของวง
โดยตรง อีกทั้งสื่ อสังคมของค่ายจะแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ในการสื่ อสารข่าวสารของศิลปิ นในค่ายคนอื่นๆ
ด้วย (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.14 การโพสต์เนื้อหาประเด็นเดียวกันที่ใช้ศิลปิ นหลายคนในการสื่ อสาร
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ก.
5) ความสัมพันธ์ ระหว่างค่ายและแฟนเพลง ค่ายจี นี่เรคคอร์ ดมี แนวคิดคือ การ
สื่ อสารจะต้องไม่ก่อให้เกิ ดความราคาญหรื อรบกวนผูต้ ิ ดตามในสื่ อสั งคม ดังนั้น ทางค่า ยจึ งไม่
สื่ อสารเนื้ อหาในเชิ งโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรง แต่จะเน้นที่การสร้ างความน่ าสนใจและการ
ติดตามอย่างต่อเนื่ อง (Follow Up) โดยรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลิกที่เป็ นเอกลักษณ์ของค่ายคือ ความเป็ นค่าย
เพลงร็ อก ซึ่ งทุกสื่ อสังคมที่อยู่ในเครื อข่ายของค่าย ได้แก่ สื่ อสังคมของค่าย สื่ อสังคมของศิลปิ น
และสื่ อสังคมของผูบ้ ริ หารค่าย จะมีลกั ษณะบางอย่างร่ วมกัน คือ มีการให้แนวคิดในการใช้ชีวิตแฝง
อยูใ่ นเนื้อหา (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)
พี่ก็มีเฟซบุ๊กของพี่ (แฟนเพจ Nick Genie) มีคาแรคเตอร์ ของพี่ ซึ่ งในนั้น
ไม่ได้ตะบี้ตะบันโปรโมต อย่างเฟซบุ๊กพี่ก็จะโพสต์เรื่ องแนวคิด เหมือน
ทางานความคิ ดกับเด็ก เราไม่อยากทาให้เด็กกลายเป็ นเด็กที่ เห่ อศิ ลปิ น
โดยไร้ สาระ เราอยากเป็ นอินฟลูเอ็นเซอร์ (influencer) ที่อยากให้แฟน
ของเราฉลาด เป็ นเด็กที่ใฝ่ ดี ในยุคนี้ มนั ง่าย เราทาตัวยังไง เขาก็เป็ นคน
แบบนั้น เราต้องทาให้เค้าชอบเรา เหมือนเราเป็ นเพื่อนกัน ซึ่ งเค้าก็ตอ้ ง
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เลือกคบ เราเลยทาตัวของเราให้มนั ชัดเจนว่าค่ายเพลงนี้ คาแรคเตอร์ แบบ
นี้ หัวหน้าค่ายเป็ นแบบนี้ มีแนวคิดแบบนี้ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเหมือนการดึงดูด
แฟนคลับที่มีคาแรคเตอร์ มีแนวคิดคล้ายกัน มาอยูด่ ว้ ยกัน

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการโพสต์ในเฟซบุก๊ ของค่ายเพลง ผูบ้ ริ หารค่าย และอินสตาแกรมของศิลปิ น
ในค่ายที่มีเอกลักษณะของความเป็ นค่ายเพลงร็ อกและมีแนวคิดด้านการใช้ชีวติ
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ค, Nick Genie, 2557, Artiwara, 2557, Ohmhar, 2557ก.
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6) การสร้ างการติ ดตามและการมี ส่วนร่ วม การติ ดตามและการมี ส่วนร่ วมของ
แฟนเพลงถือเป็ นสิ่ งสาคัญของธุ รกิ จเพลงในปั จจุบนั โดยการสื่ อสารในช่ องทางสื่ อสังคมสามารถ
สร้างการติดตามและการมีส่วนร่ วมมากขึ้นจากในอดีตอย่างชัดเจน เพราะลักษณะของสื่ อสังคมที่มี
พื้นที่ ใ ห้ผูใ้ ช้งานสามารถคอมเม้นต์ แสดงความคิ ดเห็ น โดยหน้าที่ ส าคัญของค่า ยเพลงคือ ต้อง
สื่ อสารในช่องทางต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อรักษากลุ่มผูต้ ิดตามซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของค่าย
และทาให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว ซึ่ งส่ งผลต่อความสาเร็ จโดยรวม โดยถ้าทาการ
สื่ อสารได้ดี แฟนคลับได้เข้าถึง รู ้จกั ตัวตนและแนวคิดของศิลปิ น เกิดความชื่ นชอบและผูกพันก็จะ
นามาซึ่ งการสนับสนุ นผลงาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีในปั จจุบนั มีหลากหลายช่ องทางที่สามารถฟั งเพลง
ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่หากแฟนคลับมีความรักในตัวศิลปิ นและเห็นคุณค่าของผลงานเพลงก็จะ
เกิดทัศนคติที่ดีและยินดีสนับสนุ นศิลปิ นที่ชื่นชอบ (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน
2557)
เพลงมันมีที่อื่นให้ฟังฟรี อยูแ่ ล้ว เค้าจะไม่ค่อยซื้ อกัน แต่คนที่รักมากเค้าก็
จะซื้ อทั้งแผ่น ทั้งไอจูน (iTune) ซื้ อของจริ งตลอด อันนั้นก็เป็ นการวัดผล
อะไรได้บางอย่าง คื อเหมื อนพอมีโซเชี ยลมีเดี ย กลุ่ มแฟนๆเค้ารู ้ สึกได้
ใกล้ชิดมากขึ้น ก็นามาซึ่ งการติดตาม เกิดคุณค่า พอเห็นว่าศิลปิ นมีคุณค่า
ผลงานมี คุณค่า พฤติกรรมของคนก็เปลี่ ยน เค้ามีทศั นคติที่ดี ได้เห็ นใน
รายละเอี ย ด เห็ นการทางานเบื้ องหลัง ทัศนคติ เดิ มๆที่ คิ ดว่า การละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ ไม่เสี ยหาย เค้าก็จะเริ่ มเปลี่ ยนพฤติกรรม จุดสาคัญคือคุ ณค่า คน
เค้าเห็นคุณค่าของเพลงไหมตรงนี้ เราต้องพยายามสร้างค่านิ ยมของคนใน
โซเชียลให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้น
7) ลักษณะการพูดคุย สื่ อสังคมแต่ละช่ องทางจะมี ลกั ษณะการพูดคุ ยที่แตกต่าง
กัน โดยจากการสังเกตการณ์พบว่าสื่ อสังคมที่มีลกั ษณะการพูดคุยที่ใกล้ชิดมากที่สุดคือ อินสตาแก
รม ส่ วนในสื่ อสังคมอื่ นลักษณะการพูดคุ ยจะมีความใกล้ชิดไม่มากนัก ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้าน
ลักษณะการใช้งาน โดยในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่ทางค่ายจะใช้ในการสื่ อสารที่มีเนื้ อหาใน
เชิ งข่าวหรื อข้อมูลที่มีค่อนข้างเป็ นทางการ ด้านยูทูบจะเน้นไปที่ผลงานเพลง ขณะที่อินสตาแกรม
เนื้ อ หาอยู่ใ นรู ป แบบของรู ป ภาพและคลิ ป วิดี โอขนาดสั้ น ซึ่ ง เป็ นเนื้ อหาเชิ ง อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก
ลักษณะการพูดคุยจึงมีความใกล้ชิดและเป็ นกันเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบอินสตาแกรมของ
ค่ายเพลงและอินสตาแกรมส่ วนตัวของศิลปิ นพบว่า บัญชี ผใู ้ ช้งานของศิลปิ นจะมีระดับการพูดคุยที่

132
ใกล้ชิดมากกว่า เนื่ องจากผูต้ ิ ดตามจะรู ้ สึกว่าได้เข้าถึ งและพูดคุ ยกับศิ ลปิ นโดยตรง (วิเชี ยร ฤกษ์
ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างคอมเม้นต์ในอินสตาแกรมของค่าย (ซ้าย) และอินสตาแกรมศิลปิ น (ขวา)
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557จ, Ohmhar, 2557ข.
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างคอมเม้นต์ในเฟซบุก๊ (บน) และทวิตเตอร์ (ล่าง) ของค่าย
แหล่งทีม่ า: Genierecords, 2557ง, Genierecords, 2558ง.
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8) การวัดผล การวัดผลการสื่ อสารในสื่ อสังคมใช้อา้ งอิงจากสถิติที่แต่ละช่องทาง
ระบุไว้ และทางค่ายจะวิเคราะห์เพิ่มในด้านระดับการรับรู ้ (Top of Mind) ซึ่ งจากการจัดอันดับ
ศิลปิ นไทยขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่าศิลปิ นในค่ายได้รับความนิ ยมและการรับรู ้ในระดับสู ง
อาทิ บอดี้ ส แลม ป้ าง ค็อ กเทล ฯลฯ ซึ่ ง อันดับ เหล่ า นี้ เ ป็ นการช่ วยสะท้อ นได้ว่า การสื่ อสารใน
ช่องทางต่าง ๆ ประสบความสาเร็ จ (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)

ภาพที่ 4.18 ศิลปิ นที่ได้รับรางวัลจากคลื่นวิทยุซ้ ี ด 97.5 ประจาปี 2557 โดยมีศิลปิ นในค่ายจีนี่
เรคคอร์ ดได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ (ขีดเส้นใต้สีแดง)
แหล่งทีม่ า: กระปุกดอทคอม, 2557ค.
9) การเชื่ อ มโยงกับ สื่ อกระแสหลัก เนื่ อ งจากบริ ษ ทั จี เอ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ ากัด
(มหาชน) มี สื่อกระแสหลักอยู่ในเครื อหลากหลายช่ องทาง ทั้งประเภทรายการวิทยุและรายการ
โทรทัศน์ โดยสื่ อเหล่านี้ ทางค่ายจะใช้งานในลักษณะที่แตกต่างจากการสื่ อสารในสื่ อสังคม โดยสื่ อ
กระแสหลักจะใช้เพื่อการเผยแพร่ ในระดับมวลชน (Mass) ทาให้ผลงานเป็ นที่แพร่ หลายในวงกว้าง
ขณะที่ สื่ อสัง คมจะใช้เ ป็ นการสื่ อสารแบบเข้าถึ งโดยตรงในระดับ บุ คคล (Interpersonal) ความ
ใกล้ชิดระหว่างค่ายเพลงและผูร้ ับสารจะมากกว่าการสื่ อสารผ่านสื่ อกระแสหลัก โดยปั จจุบนั การ
ประสบความสาเร็ จของศิลปิ นขึ้นอยูก่ บั ทั้งด้านตัวตนและผลงาน ซึ่ งสื่ อสังคมจะช่วยในการสื่ อสาร
ด้านตัวตนของศิลปิ น มี ความเข้าถึ งง่ ายและใกล้ชิดระหว่างศิลปิ นและกลุ่ มแฟนคลับ ขณะที่ สื่อ
กระแสหลักจะช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง ซึ่ งเมื่อใช้สื่อดังกล่าวสื่ อสารไป
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ในทิศทางเดียวกันก็จะทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (วิเชี ยร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์ ,
28 พฤศจิกายน 2557)
10) ข้อดี การสื่ อสารในสื่ อสังคมสามารถทาได้ตลอดเวลา ทั้งในแง่การส่ งสาร
และการเข้าถึ งข้อมูล ซึ่ งเป็ นการหลุ ดพ้นจากข้อจากัดในอดี ตที่การสื่ อสารของค่ายเพลงมักอยู่ใน
รายการวิทยุหรื อรายการโทรทัศน์ ซึ่ งเมื่อเวลาออกอากาศผ่านไปแล้ว การเข้าถึงเนื้ อหาที่นาเสนอใน
รายการจะทาได้ค่อนข้างยาก (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)
11) ข้อเสี ย การสื่ อสารในสื่ อสังคมเป็ นไปอย่างอิสระ ต่างคนต่างมีสื่อของตนเอง
โดยเมื่อข้อมูลข่าวสารมีหลายแหล่งที่มา ความเข้าใจผิดในการสื่ อสาร (Communication BreakDown) จึงอาจเกิดขึ้นได้ โดยด้วยความสะดวกในการสื่ อสาร การแพร่ กระจายข้อมูลจึงเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยได้หากข้อมูลที่ส่งต่อเป็ นข้อมูลที่ผิดพลาด อาทิ กรณี วงบอดี้สแลม
เคยมีกระแสในสังคมออนไลน์วา่ ลอกเลียนเพลงของ 30 Seconds Tomars ศิลปิ นต่างประเทศ ซึ่ ง
ความจริ งแล้วกระแสดังกล่าวเกิดจากมุมภาพภาพหนึ่ งในมิวสิ กวิดีโอเพลงชีวิตยังคงสวยงามของวง
บอดี้สแลมที่เหมือนกับมุมภาพในมิวสิ กวิดีโอของ 30 Seconds Tomars ซึ่ งถือเป็ นมุมภาพปกติที่พบ
ได้ในหลายมิวสิ กวิดีโอ แต่ท้ งั นี้ เมื่อข่าวสารเกิ ดการส่ งต่อ ข้อมูลมีความผิดเพี้ยนไปจากจุดเริ่ มต้น
จึงก่อให้เกิดกระแสที่เข้าใจผิด (วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)
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ภาพที่ 4.19 กระแสข่าววงบอดี้แสลมในสื่ ออินเทอร์ เน็ต
แหล่งทีม่ า: พันทิปดอทคอม, 2557, กระปุกดอทคอม, 2557ข.
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12) การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมในอนาคต ในระยะใกล้ทางค่ายยังไม่มีแผนในการ
ขยายช่องทางสื่ อสังคม โดยจะพิจารณาจากความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคและความเหมาะสมกับค่ายเพลง
ประกอบกัน ตัวอย่างเช่น โซเชี ยลแคม ซึ่ งถือเป็ นอีกหนึ่ งสื่ อสังคมที่ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั แต่
ทางค่ายไม่ได้เลือกใช้ในการสื่ อสาร เพราะมองว่าด้วยธรรมชาติการใช้งานในโซเชี ยลแคมค่อนข้าง
ใช้ใ นการสื่ อสารเรื่ องส่ วนบุ ค คลหรื อ ชี วิตประจ าวัน ซึ่ ง ไม่ เหมาะกับ การใช้ง านของค่ า ยเพลง
(วิเชียร ฤกษ์ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557)
ทั้งหมดคือมันอยูท่ ี่ว่า มีการติดตาม (Follow Up) ของแฟนคลับมากน้อย
แค่ ไ หน ถ้ า ไม่ มี ก ารเข้า มาติ ด ตาม สื่ อ เหล่ า นี้ ก็ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ โดย
หลักการของเราคือไม่ให้เนื้ อหาหรื อข้อความที่เรานาเสนอไปเป็ นการทา
ให้ผตู้ ิดตามเค้าราคาญ หรื อมองว่าเป็ นสิ่ งรบกวน เราเลยพยายามที่จะทา
ให้มนั มีความน่าสนใจ ทาให้เป็ นเสน่ห์ เป็ นสิ่ งที่เค้าอยากสนใจ… หลักๆ
ของการท าสื่ อ คื อ ให้ โ ฟกัส ที่ ค อนเท้น ต์ คอนเท้น ต์ที่ ดี ถึ ง จะประสบ
ความสาเร็ จ คนถึงจะเข้ามาอ่าน คือบางเพจอาจจะมีคนติดตามเยอะ แต่
เวลาโพสต์ถา้ คอนเท้นต์ไม่ดี คนที่กดติ ดตามเค้าก็ไม่ได้สนใจ อย่างนั้น
เรี ยกว่าไม่ได้ผล
จากการศึกษาข้อมูลโดยตารางบันทึกข้อมูลและการสัมภาษณ์ตามที่กล่าวมาพบว่า ค่ายจีนี่
เรคคอร์ ดมี แนวทางในการใช้สื่อสังคมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่ นคือ ความเป็ นค่ายเพลงร็ อก การ
สื่ อสารเน้นที่ความน่าสนใจของเนื้ อหา โดยยึดแนวคิดว่าต้องไม่ก่อให้เกิดความราคาญหรื อรบกวน
ผูต้ ิดตาม การพูดคุยมีความเป็ นกันเองและตรงไปตรงมา จานวนการโพสต์ต่อวันโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
ค่ายกามิกาเซ่ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดที่ทางค่ายวางไว้ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารค่ายได้เข้ามาร่ วมพูดคุยใน
สื่ อสังคม ซึ่ งช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างค่ายเพลงและกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความรู ้สึกที่ใกล้ชิด
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการแสดงเอกลักษณ์หรื อแนวทางของค่ายเพลงให้ชดั เจนมากขึ้นด้วย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย 2) กลยุทธ์การ
การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทย โดยผูว้ จิ ยั เลือกค่ายเพลงไทยที่มีจานวนผูต้ ิดตาม
ในสื่ อสังคมมากที่สุดในเครื อบริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน) คือ ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีนี่เรคคอร์ดตามลาดับ มาเป็ นกรณี ศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เนื้ อหา และ
การสัมภาษณ์เชิ งลึก ผูบ้ ริ หารค่ายเพลง ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล
วิจยั และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลรู ปแบบเนือ้ หาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายเพลงไทย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล รู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายกามิกาเซ่
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) สื่ อสังคมของค่ายที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก (43%), ยูทูบ (31%),
ไลน์ (21%), อินสตาแกรม (3%) และทวิตเตอร์ (2%) ตามลาดับ
2) สื่ อสัง คมที่ มี จานวนการโพสต์ม ากที่ สุ ดคื อ ทวิต เตอร์ (47%), อิ นสตาแกรม
(30%), เฟซบุก๊ (18%), ยูทูบ (3%) และไลน์ (2%) ตามลาดับ
3) รู ป แบบการโพสต์ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ เฟซบุ๊ก เป็ นการโพสต์ข้อ ความพร้ อ ม
รู ปภาพ/ทวิตเตอร์ เป็ นการโพสต์ขอ้ ความ/ยูทูบเป็ นการโพสต์คลิปเพลง/อินสตาแกรมเป็ นการโพสต์
รู ปภาพ/ไลน์เป็ นการโพสต์แบบข้อความในแชตและหน้าไทม์ไลน์
4) ลักษณะเนื้ อหาที่พบมากที่สุดคือ ด้านอารมณ์ (30%), ลักษณะผสมระหว่างด้าน
อารมณ์และด้านการคิด (25%) และด้านการคิด (14%) ตามลาดับ
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5) สื่ อสังคมที่มีจานวนผลตอบรับมากที่สุดคือ จานวนไลก์ในเฟซบุ๊ก จานวนไลก์
ในยูทูบ และจานวนไลก์ในอินสตาแกรม ตามลาดับ
6) ด้านการเชื่ อมโยงไปช่องทางอื่นในสื่ อสังคมพบว่า เฟซบุ๊กมีการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์หลัก (www.ilovekamikaze.com) มากที่สุด ขณะที่ทวิตเตอร์ มีการเชื่อมโยงไปสื่ อสังคมอื่น
ของค่าย
7) การโพสต์ขอ้ ความซ้ าพบมากในทวิตเตอร์ (15%) และเฟซบุก๊ (4.5%) ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การใช้สื่ อสั ง คมเพื่ อ การสื่ อสารการตลาดของค่ า ยจี นี่เ รคคอร์ ด
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) สื่ อสังคมของค่ายที่มีจานวนผูต้ ิดตามมากที่สุดคือ ยูทูบ (84%), เฟซบุ๊ก (14%),
ทวิตเตอร์ (1%) และอินสตาแกรม (1%) ตามลาดับ
2) สื่ อสังคมที่ มีจานวนการโพสต์มากที่สุ ดคือ ทวิตเตอร์ (50%), เฟซบุ๊ก (33%),
อินสตาแกรม (12%) และยูทูบ (5%) ตามลาดับ
3) รู ป แบบการโพสต์ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ เฟซบุ๊ก เป็ นการโพสต์ข้อ ความพร้ อ ม
รู ปภาพ/ทวิตเตอร์ เป็ นการโพสต์ขอ้ ความพร้อมรู ปภาพ/ยูทูบเป็ นการโพสต์คลิปเพลง/อินสตาแกรม
เป็ นการโพสต์รูปภาพ
4) ลักษณะเนื้ อหาที่พบมากที่สุดคือ ลักษณะผสมระหว่างด้านอารมณ์และด้านการ
คิด (33%), ด้านการคิด (24%) และด้านอารมณ์ (9%) ตามลาดับ
5) สื่ อสั งคมที่ มีจานวนผลตอบรั บมากที่ สุ ดคื อ จานวนไลก์ในยูทู บ จานวนไลก์
ในเฟซบุก๊ และจานวนไลก์ในอินสตาแกรม ตามลาดับ
6) ด้านการเชื่ อมโยงไปช่องทางอื่นในสื่ อสังคมพบว่า เฟซบุ๊กมีการเชื่ อมโยงไปยัง
เว็บไซต์หลัก (http://www.genie-records.com) และเว็บไซต์อื่นๆ ตามลาดับ ขณะที่ทวิตเตอร์ มีการ
เชื่อมโยงไปสื่ อสังคมอื่นของค่าย
7) การโพสต์ขอ้ ความซ้ าพบมากในทวิตเตอร์ (5%) และเฟซบุก๊ (3%) ตามลาดับ
5.1.2 สรุ ปผลกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายเพลงไทย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่
พบว่า ผูต้ ิดตามในสื่ อสังคมของค่ายแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ แฟนคลับและคนทัว่ ไปที่เข้ามาติดตามเป็ น
ช่วง โดยกระบวนการสื่ อสารข่าวต่างๆ นั้น ขั้นแรกทางค่ายจะสื่ อสารในทุกช่ องทางด้วยข้อความ
รู ปแบบเดียวกัน เพื่อกระจายข่าวให้ได้มากที่สุด จากนั้นจะดึงประเด็นย่อยของข่าวมานาเสนออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ และย้าเตือนการรับรู ้ โดยจะทาการสื่ อสารในช่วงเวลาที่อิงข้อมูลจากพฤติกรรม
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ของกลุ่มเป้ าหมายหลักของค่ายซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน โดยในช่ วงที่มีคอนเสิ ร์ตใหญ่ การโพสต์
จะเพิ่มเนื้ อหาในส่ วนที่เกี่ยวกับคอนเสิ ร์ตไปด้วยในเนื้ อหาปกติ อาทิ โพสต์คลิ ปเพลงและชวนไป
ฟังในคอนเสิ ร์ต โพสต์รูปศิลปิ นชวนไปคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น
ค่ายกามิกาเซ่ เน้นการสื่ อสารที่สร้างความเป็ นมิตร ทาให้บรรยากาศเสมือนพูดคุยกับเพื่อน
หรื อพี่นอ้ ง โดยสร้ างตัวตนสมมติที่ทาหน้าที่แอดมินในชื่ อ พี่กาก้า ซึ่ งจะช่วยลดความเป็ นทางการ
สร้ างความเป็ นกันเองและความรู ้สึกที่ใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ สื่อสังคมยังช่ วยสร้ างการติดตาม
และมีส่วนร่ วม เพราะกลุ่มเป้ าหมายมีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและได้เปิ ดรับข่าวสารจากค่าย
เพลงผ่านช่ องทางสื่ อสังคมของค่ายโดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านช่ องทางสื่ อกระแสหลักเช่ นในอดี ต
นอกจากนี้ ดา้ นลักษณะการพูดคุยจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานของแต่ละสื่ อสังคม โดย
จะมีการวัดผลจากสถิติที่สื่อสังคมระบุไว้ ซึ่ งถือว่าการตอบรับอยูใ่ นระดับที่ทางค่ายพึงพอใจ
ด้านการใช้สื่อสังคมของค่ายที่เชื่ อมโยงกับสื่ อกระแสหลักพบว่า ทาให้การสื่ อสารได้ผล
มากขึ้ น เพราะสื่ อสั งคมจะช่ วยสร้ างการมี ส่ วนร่ วมและความสั มพันธ์ ที่ ดีระหว่างค่า ยและกลุ่ ม
ผูต้ ิดตาม โดยทางค่ายมองว่าจุดเด่นของสื่ อสังคมคือ การสื่ อสารแบบสองทาง ซึ่ งทาให้กลุ่มแฟน
คลับใกล้ชิดกับค่ายเพลงและศิลปิ นมากขึ้น ส่ วนข้อเสี ยของสื่ อสังคมเนื่ องจากความสะดวกสบาย
และความเป็ นอิสระในการสื่ อสาร ทาให้ไม่สามารถเข้าไปบังคับหรื อควบคุมได้ จึงอาจเกิดการสร้าง
กระแสหรื อเข้ามาปั่ นป่ วน นอกจากนี้ ดา้ นแผนการใช้สื่อสังคมในอนาคตทางค่ายจะพิจารณาจาก
ระดับความนิยมของผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมในประเทศไทยและความเหมาะสมกับเนื้ อหา ซึ่ งปั จจุบนั ทาง
ค่ายได้เริ่ มใช้งานกูเกิ้ลพลัสและพินเทอร์ เรสท์แล้ว
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล กลยุ ท ธ์ ก ารใช้สื่ อ สั ง คมเพื่ อ การสื่ อ สารการตลาดของค่ า ยจี นี่
เรคคอร์ ดพบว่าผูต้ ิดตามในสื่ อสังคมของค่ายส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเดียวกันคือแฟนเพลงที่เข้ามาติดตาม
รับข่าวสารในทุกๆ ช่องทาง แต่อาจแตกต่างกันด้วยวิถีชีวิต (Lifestyle) และความชื่นชอบในการใช้
งานสื่ อสังคมแต่ละประเภท ด้านกระบวนการสื่ อสารข่าวต่างๆ นั้น ทางค่ายมี การจัดการเนื้ อหา
(Customize) ให้เหมาะสมกับรู ปแบบของแต่ล ะสื่ อสั งคม ไม่โพสต์เนื้ อหาซ้ า ซ้อน และเน้นการ
เชื่อมโยงในช่องทางต่างๆ โดยจะทาการสื่ อสารในช่วงเวลาที่มีผตู ้ ิดตามเข้าใช้งานสื่ อสังคมจานวน
มากคือ เวลาประมาณ 20.00 น. ซึ่ งอิงจากสถิติที่ระบุไว้ในสื่ อสังคม นอกจากนี้ ยงั พบว่าค่ายเพลงมี
การแบ่ ง สั ด ส่ ว นเนื้ อหาให้ก ระจายครอบคลุ ม ทุ ก ศิ ล ปิ น ซึ่ งจากกรณี ศึ ก ษากิ จกรรมคอนเสิ ร์ ต
“บอดี้สแลม ดัม-มะ-ชา-ติ” มีการสื่ อสารทั้งในสื่ อสังคมของค่าย และสื่ อสังคมของวงบอดี้สแลม แต่
ส่ วนใหญ่จะใช้สื่อสังคมของวง เนื่องจากมีผตู้ ิดตามจานวนมากและเป็ นแฟนเพลงของวงโดยตรง
ค่ายจีนี่เรคคอร์ ดเน้นการสื่ อสารที่ไม่รบกวนผูต้ ิดตาม สร้างความน่าสนใจและการติดตาม
อย่างต่อเนื่ อง โดยรักษาบุคลิกความเป็ นค่ายเพลงร็ อกในสื่ อสังคมในเครื อข่าย ได้แก่ สื่ อสังคมของ
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ค่า ย ศิ ล ปิ น และผูบ้ ริ หารค่ า ย เพราะเชื่ อว่า แนวทางที่ ชัดเจนจะดึ งดู ดคนที่ มี แนวคิ ดและบุ คลิ ก
เช่นเดียวกันมารวมกลุ่มกันได้ ทั้งยังช่วยสร้างการติดตามและมีส่วนร่ วม โดยทางค่ายมีหน้าที่สาคัญ
คือต้องสื่ อสารอย่างสม่าเสมอ และสื่ อสารให้แฟนเพลงรู ้จกั ตัวตนศิลปิ น อันจะก่อให้เกิดความชื่ น
ชอบและสนับสนุ น ในระยะยาว นอกจากนี้ ด้า นลักษณะการพูดคุ ย พบว่าสื่ อสังคมที่ มี การพูดคุ ย
ใกล้ชิดมากที่สุดคืออินสตาแกรม ส่ วนการวัดผลจะอ้างอิงจากสถิติที่สื่อสังคมระบุไว้ และวิเคราะห์
ด้านระดับการรับรู้ (Top of Mind) จากการจัดอันดับศิลปิ นไทยขององค์กรต่างๆ เพิ่มเติม
ด้านการใช้สื่อสังคมเชื่ อมโยงกับสื่ อกระแสหลัก ทางค่ายใช้สื่อที่ อยู่ในเครื อบริ ษทั จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) โดยใช้งานในลักษณะที่แตกต่างจากสื่ อสังคม คือสื่ อกระแสหลัก ใช้
เผยแพร่ ในวงกว้าง ขณะที่สื่อสังคมใช้สื่อสารแบบเข้าถึง ในระดับบุคคล โดยทางค่ายมองว่าจุดเด่น
ของสื่ อสังคมคือการสื่ อสารได้แบบตลอดเวลา ซึ่ งทาให้หลุดพ้นจากข้อจากัดในอดี ตที่การสื่ อสาร
ของค่ายเพลงมักมีพ้นื ที่เฉพาะในรายการวิทยุหรื อโทรทัศน์ ส่ วนข้อเสี ยเนื่องจากการสื่ อสารที่ อิสระ
ข่าวสารมีหลายแหล่งที่มาจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่ อสาร (Communication Break-down)
ได้ นอกจากนี้ ด้านแผนการใช้สื่อสังคมในอนาคต ในระยะใกล้ทางค่ายยังไม่มีแผนในการขยาย
ช่ องทางสื่ อสั งคม โดยจะพิจารณาจากความนิ ย มในการใช้ง านและความเหมาะสมกับค่ายเพลง
ประกอบกัน
ทั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจยั การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทยใน
รู ปแบบแผนภาพได้ดงั นี้
การใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย
การเลือกใช้สื่อสังคมพิจารณาจาก
1) ความนิยมในการใช้งาน
2) ความเหมาะสมกับการใช้งานของค่าย

ค่ายกามิกาเซ่
รู ปแบบเนื้อหา
1) ความถี่ในการโพสต์มาก มีการโพสต์เนื้อหา
ซ้ า ใช้ภาษาวัยรุ่ น
กลยุทธ์
1) เน้นความเป็ นกันเอง ความสดใส สร้าง
บรรยากาศแบบพี่น้อง

การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารพิจารณาจาก
1) แนวทางและเอกลักษณ์ของค่าย
2) พฤติกรรมการสื่ อสารของกลุ่มเป้ าหมาย
3) ลักษณะการใช้งานของแต่ละสื่ อสังคม
ค่ายจีนี่เรคคอร์ ด
รู ปแบบเนื้อหา
1) ความถี่ในการโพสต์นอ้ ยแต่สม่าเสมอ แต่ละ
ช่องทางมีเนื้ อหาแตกต่างกัน
กลยุทธ์
1) เน้นความน่าสนใจ ความเป็ นตัวของตัวเอง
ไม่รบกวนผูต้ ิดตาม

ภาพที่ 5.1 การใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่ องการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลที่เป็ นประเด็นสาคัญภายใต้ปัญหานาวิจยั ดังนี้
5.2.1 อภิปรายผลรู ปแบบเนือ้ หาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายเพลงไทย
ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาเรื่ องการใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารตลาดของค่ายเพลงไทย จะเห็น
ได้ว่า ค่ายเพลงกรณี ศึกษาทั้งสองค่ายมี การใช้สื่อสังคมหลากหลายช่ องทาง โดยแบ่งตามแนวคิ ด
ของ Mayfield (2008) ได้แก่ ช่ องทางเครื อข่ายสังคม (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ ช่ องทาง
เนื้ อ หาชุ ม ชน (Content Communities) คื อ ยู ทู บ อิ น สตาแกรม และช่ อ งทางไมโครบล็ อ ก
(Microblogging) คือ ทวิตเตอร์ ซึ่ งล้วนเป็ นสื่ อสังคมที่ได้รับความนิยมในปั จจุบนั โดยจากแนวคิด
ลักษณะสาคัญของสื่ อสังคมของ ดนุ วศิน เจริ ญ (2556) พบว่าสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทยมีความ
โดดเด่นในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ความเป็ นเครื อข่ า ยสั ง คม (Social
Networking) สื่ อสั ง คมเป็ นพื้ น ที่ ที่
กลุ่มเป้ าหมายของค่ายเพลงเข้ามาร่ วมพูดคุย ติดต่อสื่ อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเกิ ด
รวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบศิลปิ นหรื อแนวเพลงเดียวกัน และพัฒนาความสัมพันธ์เป็ นกลุ่มแฟนคลับ
อันนามาซึ่งการติดตามและสนับสนุนผลงานศิลปิ นในระยะยาว
2) การเผยแพร่ (Publish) ในอดีตการสื่ อสารของค่ายเพลงจะอยูใ่ นรายการวิทยุหรื อ
รายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชาสัมพันธ์มิวสิ กวิดีโอ ซึ่ งมักได้รับการจัดสรรเวลาให้
อยู่ในรายการช่ วงดึ ก แต่ปัจจุ บนั ค่ายเพลงมี พ้ืนที่ในสื่ อสังคมทาให้สามารถกาหนดช่ วงเวลาและ
เนื้อหาได้อย่างอิสระ อีกทั้งสื่ อสารได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
3) วิดีโอ (Video) จากการศึ ก ษาพบว่า ค่ า ยเพลงทั้ง สองค่ า ยใช้ยูทู บ เป็ นอี ก หนึ่ ง
ช่องทางหลักในการสื่ อสาร ทั้งนี้ เนื่องจากเพลงซึ่ งถือเป็ นเนื้ อหาหลักของค่ายต้องใช้การสื่ อสารใน
รู ปแบบคลิ ปวิดีโอ จึงพบว่ามีเนื้ อหาในรู ปแบบของคลิ ปวิดีโอจานวนมากและเป็ นเนื้ อหาที่มีการ
เชื่อมโยงกับสื่ อสังคมอื่นๆ โดยพบว่า เพลงหนึ่งเพลงมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คลิป อาทิ ที
เซอร์ คลิปที่แสดงเนื้อเพลง (Lyric Video) มิวสิ กวิดีโอ การแสดงเพลงในคอนเสิ ร์ต ฯลฯ
4) การส่ งข้อความขนาดสั้น (Microblogging) สื่ อสังคมในรู ปแบบไมโครบล็อกกิ้ง
ที่ค่ายเพลงใช้ในการสื่ อสารคื อ ทวิตเตอร์ ซึ่ งพบว่ามี การใช้งานในลักษณะทักทาย แจ้งข่าวสาร
ขนาดสั้น และลิ้งก์ไปยังช่องทางอื่นที่มีรายละเอียดของข่าวสารนั้นๆ นอกจากนี้ ยงั พบการใช้งานใน
ลักษณะการทวีตข้อความซ้ า ทั้งนี้ เนื่ องจากรู ปแบบการใช้งานในทวิตเตอร์ การสื่ อสารจะเป็ นไป
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อย่างรวดเร็ ว บางครั้งจึงพบว่าค่ายเพลงมีการทวีตข้อความที่เคยทวีตไปแล้ว เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาส
ให้ข่าวนั้นๆ ได้แสดงในหน้าไทม์ไลน์อีกครั้ง
5) การติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal) ไลน์เป็ นสื่ อสังคมที่มีลกั ษณะดังกล่าว
โดดเด่นมากกว่าสื่ อสังคมอื่น ซึ่ งพบว่าค่ายกามิกาเซ่ มีการใช้งานไลน์เป็ นอีกหนึ่ งช่ องทางหลักใน
การสื่ อสาร เนื่ องจากเป็ นช่ องทางที่กาลังได้รับความนิ ยมและมีกลุ่มเป้ าหมายของค่ายใช้งานเป็ น
จานวนมาก โดยพบว่ามีการส่ งข้อมูลข่าวสารจากค่ายกามิกาเซ่ถึงผูต้ ิดตามในรู ปแบบแชต ซึ่ งจะช่วย
สร้างความใกล้ชิดมากขึ้นเพราะเป็ นการสื่ อสารระหว่างค่ายเพลงและผูต้ ิดตามคนนั้นๆ โดยตรง
6) การแท็ก (Tagging) จากผลการวิจยั พบว่าพบการใช้งานแบบแท็กได้มากในสื่ อ
สังคมประเภทเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินสตาแกรมจะมีการแท็ก
ศิลปิ นที่อยูใ่ นรู ปภาพ ซึ่ งจะก่อให้เกิดการเชื่ อมโยงไปยังบัญชี ผใู ้ ช้งานของศิลปิ นคนนั้นๆ อันเป็ น
การสร้างการติดตามอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ในสื่ อสังคมที่ค่ายเพลงใช้ในการสื่ อสารทั้ง 5 ประเภท สามารถอภิปราย
ผลของสื่ อสังคมในแต่ละประเภทได้ ดังนี้
1) เฟซบุ๊ก จากการศึ ก ษาพบว่า เฟซบุ๊ ก เป็ นช่ อ งทางหลัก ที่ สื่ อ สั ง คมใช้ใ นการ
ติดต่อสื่ อสาร ทั้งลักษณะข่าวสารที่เป็ นทางการ และการพูดคุยแบบเป็ นกันเอง ทั้งนี้ เนื่ องจากมีการ
ใช้งานที่สามารถโพสต์เนื้ อหาได้หลากหลายรู ปแบบ อาทิ ข้อความ คลิปวิดีโอ รู ปภาพ รวมถึงการ
แชร์ เนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ และคุณสมบัติบางอย่างที่เอื้อต่อการสื่ อสารการตลาด เช่น การสร้างหน้า
Event ให้กดเข้าร่ วมเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ
2) ทวิตเตอร์ เนื่องจากลักษณะการใช้งานที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของทวิตเตอร์ ใน
ด้านความรวดเร็ วและการรับส่ งข้อมูลที่มีความกระชับ เข้าใจง่าย ค่ายเพลงจึงมักใช้ทวิตเตอร์ ในการ
สื่ อสารที่ มีลิ้งก์ไปยังสื่ อสังคมอื่นหรื อเว็บไซต์หลักของค่าย โดยจะทวีตเป็ นข้อความสั้นๆ ดึ งดูด
ความสนใจ เพื่อสร้ างการติดตามต่อไปยังแหล่งข้อมูลหลัก ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะที่เป็ นข้อความ
ขนาดสั้นและการไหลของข้อมูลในหน้าไทม์ไลน์จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จึงพบว่าทวิตเตอร์ ของค่าย
เพลงมักมีการทวีตข้อความซ้ า ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ให้มากยิง่ ขึ้น
3) ยูทูบ เนื่ องจากเพลงเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลักของธุ รกิจค่ายเพลง การสื่ อสารเพลงใน
สื่ อสังคมจึงเป็ นสิ่ งที่ค่ายให้ความสาคัญ โดยเฉพาะการสื่ อสารในรู ปแบบคลิ ปวิดีโอซึ่ งค่ายเพลง
เลือกใช้ช่องทางในยูทูบ ถึงแม้ปัจจุบนั จะมีเว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถสื่ อสารในรู ปแบบคลิปวิดีโอได้
ทั้งนี้ เนื่ องจากยูทูบยังเป็ นเว็บไซต์ยอดนิ ยมสาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ โลก โดยจากการศึกษาพบว่า ค่าย
เพลงจะอัพโหลดคลิ ป วิดีโอในยูทู บ จากนั้นจะนาลิ้ ง ก์ดังนี้ ไปประชาสัมพันธ์ ในสื่ อสังคมอื่น ๆ
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รวมถึ งเว็บไซต์หลักของค่าย จึ งอาจกล่าวได้ว่า ยูทูบเป็ นคลังเก็บผลิ ตภัณฑ์หลักที่สาคัญของค่าย
เพลงในปัจจุบนั
4) อินสตาแกรม เนื่ องจากลักษณะเนื้ อหาที่ เน้นรู ปภาพและคลิ ปวิดีโอขนาดสั้ น
การใช้งานอินสตาแกรมจึงเป็ นเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับตัวศิลปิ นเป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากนี้ พบว่าปั จจุบนั
ค่ายเพลงมีการใช้อินสตาแกรมเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางในการปล่อยตัวอย่างเพลงใหม่ๆ (ทีเซอร์ ) จาก
เดิมที่พบเพียงในยูทูบ จึ งทาให้เนื้ อหาในอินสตาแกรมของค่ายเพลงในปั จจุบนั มีความหลากหลาย
จากในอดีตมากขึ้น
5) ไลน์ จากการศึกษาพบว่าบทบาทการใช้งานไลน์ในการสื่ อสารการตลาดของค่าย
เพลงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับกระแสความนิ ยมในการใช้งาน โดยค่ายเพลงบางค่าย
และศิลปิ นบางคนมีบญั ชี ผใู้ ช้ง านไลน์แบบเป็ นทางการ (Official Account) ใช้ในการสื่ อสาร ซึ่ ง
ลักษณะการใช้งานในไลน์รองรับรู ปแบบที่หลากหลายใกล้เคียงกับเฟซบุ๊ก ปั จจุบนั จึงพบว่าองค์กร
ต่างๆ รวมถึ งองค์กรในอุตสาหกรรมเพลงมีการใช้ช่องทางดังกล่าวในการสื่ อสารและจัดกิ จกรรม
เพิ่มมากขึ้น
ผลการวิจยั ด้านรู ปแบบเนื้ อหาการสื่ อสารการตลาดในสื่ อสังคมของค่ายเพลงไทยพบว่า มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของทิณกร เจรจาปรี ดี (2552) ที่พบว่า รู ปแบบการใช้สื่อของค่ายเพลงจะ
ยึดจากแนวทางและบุ คลิ กของศิ ลปิ นในค่ ายเป็ นหลัก ในการสื่ อสาร เพื่ อให้เนื้ อหาเป็ นไปอย่า ง
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของค่ายเพลงและสร้างการรับรู ้ ที่ชดั เจนให้แก่ผบู ้ ริ โภค และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของฐิติภา สัมพันธ์พร (2556) ที่พบว่า องค์กรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีการใช้สื่อสังคม
หลัก 3 ประเภท ได้แก่ เฟซบุก๊ เพจ ยูทูบ และทวิตเตอร์ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมค่ายเพลงที่พบว่ามี
การใช้สื่อสังคมประเภทดังกล่าวในการสื่ อสารมากที่สุด
นอกจากนี้ ดา้ นลักษณะเนื้ อหาที่สื่อสารในสื่ อสังคม จากผลการวิจยั พบว่าค่ายกามิกาเซ่ มี
การสื่ อสารเนื้ อหาในด้านอารมณ์ มากที่สุด ขณะที่ค่ายจีนี่เรคคอร์ ดสื่ อสารเนื้ อหาที่มีลกั ษณะผสม
ระหว่างด้านอารมณ์และด้านการคิดมากที่สุด ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายของ
ทางค่าย โดยกลุ่มเป้ าหมายของค่ายกามิกาเซ่ มีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเป้ าหมายของค่ายจีนี่เรคค
อร์ ด การสื่ อสารจึงเน้นเชิ งอารมณ์ กระตุน้ ความรู้สึก สร้างความใกล้ชิด และลดความเป็ นทางการ
ส่ วนการสื่ อสารของค่ายจีนี่เรคคอร์ ด ที่เน้นจานวนการโพสต์ไม่มาก แต่สื่อสารอย่างสม่าเสมอ ไม่
รบกวนผูต้ ิดตาม จึงพบว่าเนื้ อหาส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะการแจ้งข่าวสารต่างๆ และแฝงด้วยเนื้ อหา
ทางด้านอารมณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสื่ อสารที่แต่ละค่ายกาหนดไว้
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5.2.2 อภิปรายผลกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดในสื่ อสั งคมของค่ ายเพลงไทย
ผลการวิเคราะห์ เรื่ อ งกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารตลาดในสื่ อสั งคมของค่ า ยเพลงไทย จากการ
สั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารค่ า ยเพลงกรณี ศึ ก ษาพบว่า การสื่ อสารในช่ อ งทางสื่ อสั ง คมถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง
ช่องทางหลักในการสื่ อสารของค่ายเพลงถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพราะปั จจุบนั ผูค้ นเปิ ดรับข่าวสารในสื่ อ
สังคมมากขึ้ น โดยแม้การสื่ อสารการตลาดจะเปลี่ ยนรู ปแบบมาอยู่ในสื่ อสั งคม จากเดิ มที่ อยู่ใ น
ช่ องทางสื่ อกระแสหลัก แต่ การสื่ อสารยัง คงต้องมี ก ารวางแผนที่ เป็ นขั้นตอน ซึ่ ง สอดคล้องกับ
หลักการวางแผนการสื่ อสารการตลาด (ดารา ทีปะปาล, 2541) ดังนี้
1) การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผูร้ ับสารเป้ าหมาย ค่ายเพลงใช้กลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก
ในการสร้ า งแนวทางการสื่ อ สารว่ า ควรโพสต์ เ นื้ อ หาอย่า งไร ในช่ ว งเวลาใด โดยเน้น ความ
สอดคล้องกับพฤติ กรรมของกลุ่ มเป้ าหมายและความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ ของค่ายเพลง อาทิ
กลุ่มเป้ าหมายของค่ายกามิกาเซ่ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นตอนต้น เป็ นนักเรี ยน ภาษาที่ใช้จะเป็ น
ภาษาที่ค่อนข้างใกล้ชิด เป็ นกันเอง และมีการใช้คาศัพท์วยั รุ่ นที่อยูใ่ นกระแส
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร ค่ายเพลงใช้สื่อสังคมในการสื่ อสารกับ
ผูต้ ิดตาม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มแฟนเพลงของค่ายอยูแ่ ล้ว และเข้ามาติตตามเพื่อเปิ ดรับข่าวสารจาก
ทางค่าย ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ค่ายเพลงเน้นใช้สื่อสังคมในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั
กลุ่มดังกล่าว อันจะก่อให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่ องและสนับสนุ นศิลปิ นในระยะยาว ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ค่ายเพลงคาดหวัง นอกจากนี้ สื่อสังคมยังเป็ นเสมือนประตูสาคัญของค่ายที่เปิ ดรอให้คน
กลุ่ ม ใหม่ ๆ ที่ เพิ่ ง สนใจศิ ล ปิ นหรื อผลงานเพลงของค่ า ยได้เ ข้า มาติ ดตามและเข้า ถึ ง ข่ า วสารได้
ตลอดเวลาที่ตอ้ งการ
3) การออกแบบข่าวสาร ค่ายเพลงมีการออกแบบเนื้ อหาให้มีลกั ษณะที่สอดคล้อง
กับแนวเพลงและบุคลิกของค่าย เพื่อสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ให้ชดั เจน อาทิ ค่ายกามิกาเซ่ เป็ นค่าย
เพลงวัยรุ่ น จะเน้นที่ ความสดใส ความทันสมัย ขณะที่ ค่ายจี นี่เรคคอร์ ดเป็ นค่ายเพลงร็ อก เน้นที่
ความเท่ ความเป็ นตัวของตัวเอง ซึ่ งสิ่ งเหล่ า นี้ แสดงออกในลักษณะของภาษาที่ ใช้และประเด็ น
เนื้อหาที่สื่อสาร
4) ช่องทางการสื่ อสาร การใช้สื่อสังคมในปั จจุบนั ทาให้ค่ายเพลงสามารถสื่ อสาร
ได้อย่างอิสระมากขึ้น เนื่องจากไม่ถูกจากัดในด้านช่องทางและเวลาในการสื่ อสารดังเช่นในอดีต ซึ่ ง
การประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของค่ายเพลงมักอยูใ่ นรายการวิทยุหรื อโทรทัศน์ มีการออกอากาศ
ในช่วงเวลาที่แน่นอนและจากัด แต่การสื่ อสารในสื่ อสังคม ค่ายเพลงมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารโดยตรง
สามารถสื่ อสารถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่ทางค่ายกาหนดไว้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจาก
ข้อจากัดของสื่ อกระแสหลัก
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5) งบประมาณในการสื่ อ สาร การใช้สื่ อสั ง คมเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารไม่ มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้ อพื้นที่สื่อหรื อซื้ อช่ วงเวลา ดังเช่ นการสื่ อสารในช่ องทางสื่ อกระแสหลัก
แต่สื่อสังคมในปั จจุบนั ก็มีการซื้ อขายโฆษณาในรู ปแบบต่างๆ แต่ท้ งั นี้ จากผลการวิจยั พบว่าค่าย
เพลงยังไม่มีการซื้ อโฆษณาในสื่ อสังคม แต่ใช้กลยุทธ์การทาเนื้ อหาให้น่าสนใจและสื่ อสารอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อสร้างการติดตามให้เกิดขึ้น
6) การประเมิ น ผล การใช้ สื่ อสั ง คมในการสื่ อสารค่ อ นข้ า งสะดวกต่ อ การ
ประเมินผล เนื่ องจากในสื่ อสังคมแต่ละช่ องทางจะมีสถิ ติที่แสดงให้เจ้าของบัญชี ผใู ้ ช้งานได้รับรู ้
และมีการอัพเดตตลอดเวลา ทาให้การประเมินผลการสื่ อสารสามารถทาให้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
โดยจากผลการวิจยั พบว่า การใช้สื่อสังคมช่ วยด้านความสาเร็ จโดยรวมของศิลปิ น เนื่ องจากเป็ น
ช่องทางที่เป็ นพื้นที่ของการพูดคุยโดยตรง ซึ่ งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิ นและแฟน
เพลงอันก่อให้เกิดการติดตามและสนับสนุนในระยะยาว
นอกจากนี้ เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จ ัย ตามแนวคิ ด ของ Duncan (2005) พบว่า ค่ า ยเพลง
กรณี ศึกษามีการใช้ลกั ษณะเนื้อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองที่แตกต่างกัน โดยค่ายกามิกาเซ่ มีการใช้
ลักษณะเนื้ อหาที่ มุ่งให้เกิ ดการตอบสนองด้านอารมณ์ มากที่ สุด ขณะที่ ค่ ายจี นี่เรคคอร์ ดมี การใช้
ลักษณะเนื้อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองด้านอารมณ์ผสมกับด้านการคิดมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่ มเป้ าหมายและแนวทางของแต่ละค่าย แต่ท้ งั นี้ จะเห็ นได้ว่า ทั้งสองค่ายมี การใช้
ลักษณะเนื้ อหาที่มุ่งให้เกิดการตอบสนองทางด้านอารมณ์เป็ นกลยุทธ์สาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับเพลง
อันเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของค่ายที่จดั เป็ นสิ นค้าประเภท Emotional Product คือ เป็ นสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อจากอารมณ์หรื อความชื่นชอบเป็ นหลักนัน่ เอง (อภิศิลป์ ตรุ งกานนท์, 2551)
เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป มี ก ารสื่ อ สารและท า
กิ จกรรมในช่ องทางออนไลน์มากขึ้ น สื่ อสังคมประเภทต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มวัยรุ่ น-วัยทางาน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของธุ รกิจค่ายเพลงไทย ดังนั้น
การจะสื่ อสารให้เข้าถึ ง กลุ่ มดังกล่ าวจึ งต้องใช้สื่อสังคมในการส่ งข้อมูล ข่าวสารและพูดคุ ย โดย
องค์กรที่แสดงบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารจะต้องวางกลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศของแต่ละช่องทางการ
สื่ อสาร ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละสื่ อสังคม รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย และต้อง
รักษาเอกลักษณ์ ของค่ายเพลงไว้ในทุกๆ ช่ องทาง เพื่อสร้ างการรับรู ้ และความเข้าใจที่ ตรงกันใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อสังคมเพื่อการสื่ อสารตลาดของค่ายเพลงไทยพบว่า มีความ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุ ธีภรณ์ รัตนรัตน์ (2550) ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ฟังเพลงแนวไทย
สากลมากที่สุด และมีการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารของค่ายเพลงผ่านช่ องทางสื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่ สื่ อสังคมของค่าย ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการสื่ อสารในปั จจุบนั ทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปิ ยะนิตย์ สัมปทานนท์ (2550) ที่ศึกษาค่ายเพลง True Fantasia ซึ่ งพบว่าใช้กลยุทธ์ที่
เน้นการสื่ อสารที่มุ่งให้เข้าถึงและรู ้จกั ตัวตนของศิลปิ นเช่นเดียวกับผลการศึกษาในงานวิจยั นี้
นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าทาให้การฟั งเพลงแบบละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ที่ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายเป็ นไปได้อย่างสะดวกสบาย จากเดิ มที่รายได้หลักของทั้งสองบริ ษทั มาจากอุตสาหกรรม
เพลง แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ ของตลาดเพลงไทยมีแนวโน้มในการเติบโตลดลง (บริ ษทั เอเอสทีวี
ผูจ้ ดั การ จากัด, 2557) ดังนั้น การสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนเพลงและศิลปิ น
จึงเป็ นสิ่ งที่ค่ายเพลงมุ่งหวังและพยายามสร้ างให้เกิ ดขึ้น ผ่านกิ จกรรมและการสื่ อสารในช่ องทาง
ต่างๆ เพราะจะก่อให้เกิดการติดตามและสนับสนุนผลงานของศิลปิ นในระยะยาว ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
ของการดาเนินธุ รกิจในอุตสาหกรรมเพลงยุคปัจจุบนั

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปประยุกต์ ใช้
1) จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ ค่ายเพลงให้ความสาคัญกับการรักษาแนวทางอันเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องค่ า ย ไม่ ว่า ในช่ องทางใด ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ องค์ก รควรมี ใ นการสื่ อสาร รวมถึ ง
กิจกรรมอื่นๆ เพราะจะเป็ นการช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้ชดั เจนและโดดเด่นในการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรนามาพิจารณาในการสื่ อสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักขององค์กร เพื่อการหาแนวทางในการสื่ อสารที่เหมาะสม
ทั้งด้านเนื้อหา เวลา รวมถึงการเลือกช่องทางในการสื่ อสาร ให้ตรงกับวิถีชีวิตและความนิ ยมในการ
ใช้งานของกลุ่มเป้ าหมาย
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาในประเด็นผูส้ ่ งสารและเนื้อหาสารเป็ นหลัก ดังนั้น อาจศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นผูร้ ับสาร ด้านทัศนคติและความพึงพอใจต่อการสื่ อสารในสื่ อสังคม ซึ่ งจะช่วยให้
ทราบประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารในช่องทางดังกล่าว
2) ในอนาคตอาจศึกษาค่ายเพลงอื่นๆ โดยเป็ นค่ายเพลงที่มีกลุ่มเป้ าหมายแตกต่าง
จากงานวิจยั นี้ อาทิ การใช้สื่อสังคมของค่ายเพลงลู กทุ่ง ซึ่ งจะช่ วยเพิ่งองค์ความรู ้ ด้านการใช้สื่อ
สังคมของอุตสาหกรรมบันเทิงให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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