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การวิจยัเร่ืองน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบเน้ือหา และกลยุทธ์การใชส่ื้อ

สังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 
ได้แก่ แนวคิดส่ือสังคมและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด แนวคิดชุมชนออนไลน์ แนวคิด
อุตสาหกรรมบนัเทิง และเพลงไทยในปัจจุบนั ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา และแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารค่ายเพลง โดยศึกษาส่ือ
สังคมของค่ายเพลง 2  ค่าย ไดแ้ก่ ค่ายกามิกาเซ่ ในเครือบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และค่ายจีน่ี
เรคคอร์ด ในเครือบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 
 ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบของส่ือสังคมท่ีค่ายเพลงใช้มากท่ีสุดคือ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และ
อินสตาแกรม ตามล าดบั โดยค่ายกามิกาเซ่ใชมิ้ติเน้ือหาดา้นอารมณ์มากท่ีสุด มีความถ่ีในการโพสต ์
ใชภ้าษาวยัรุ่น ส่วนค่ายจีน่ีเรคคอร์ดใช้เน้ือหาท่ีมีลกัษณะผสมระหวา่งมิติดา้นอารมณ์และดา้นการ
คิดมากท่ีสุด ความถ่ีในการโพสตน์อ้ยกวา่ค่ายกามิกาเซ่ แต่ละช่องทางเน้ือหาแตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบั
กลยุทธ์ท่ีค่ายเพลงก าหนดไวใ้ห้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย โดยค่ายกามิกาเซ่มีกลุ่มเป้าหมายคือ
วยัรุ่นตอนตน้ ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีกลุ่มเป้าหมายคือคนท่ีช่ืนชอบเพลงร็อก นอกจากน้ีด้าน    
กลยุทธ์ในการส่ือสารพบวา่ ค่ายกามิกาเซ่เน้นความเป็นกนัเอง ความสดใส สร้างบรรยากาศแบบ        
พี่นอ้ง และค่ายจีน่ีเรคคอร์ดเนน้ท่ีความน่าสนใจของเน้ือหา ความเป็นตวัของตวัเอง ทั้งน้ี กลยุทธ์ท่ี
ค่ายเพลงทั้งสองค่ายใชใ้นการส่ือสารเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวเพลงและเอกลกัษณ์ 
 ด้านขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัน้ีพบว่า การออกแบบรูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์ในการ
ส่ือสารควรพิจารณาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญั ทั้งน้ี องคก์รควรรักษาบุคลิกหรือ
แนวทางอนัเป็นเอกลกัษณ์ไวใ้นทุกช่องทางท่ีท าการส่ือสาร   
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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 
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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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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเพลงไทยมีการแข่งขันท่ีสูง ข้ึนจากในอดีต โดยตลาดของ
อุตสาหกรรมเพลงไทยมีมูลค่ารวม 4,280  ลา้นบาท (เรวดี แกว้มณี, 2557) และหากพิจารณาตาม
ประเภทเพลงพบว่าเพลงไทยสากลเป็นแนวเพลงท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดโดยมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 45 รองลงมาคือเพลงลูกทุ่งและเพลงสากล มีสัดส่วนร้อยละ 30  และร้อยละ 20  ตามล าดบั 
และอีกร้อยละ 5  เป็นเพลงประเภทอ่ืน (บริษทั เอเอสทีวีผูจ้ดัการ จ ากดั, 2550) นอกจากน้ี ปัจจุบนั
ยงัมีค่ายเพลงอิสระท่ีสร้างสรรคผ์ลงานออกมาในรูปแบบดนตรีทางเลือก ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจาก
เพลงสมยันิยม (Mainstream/Popular Music) อาทิ ค่ายเลิฟอีส (Love Is) ค่ายสมอลล์รูม (Small 
Room) ฯลฯ เป็นทางเลือกท่ีตอบสนองรสนิยมและความสนใจของผูบ้ริโภคได้อย่างตรงความ
ตอ้งการ 
 

 
 

ภำพที ่1.1  ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดเพลงไทยปี พ.ศ. 2557  
แหล่งทีม่ำ:  บริษทั มาร์เก็ตเธียร์ จ  ากดั, 2557. 
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ในประเทศไทยบริษทัขนาดใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงมายาวนานและเป็นท่ี
ยอมรับ ได้แก่ บริษทั อาร์ เอส จ ากัด (มหาชน) (อาร์เอส) และบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากัด 
(มหาชน) (แกรมม่ี) ซ่ึงขยายค่ายเพลงให้ครอบคลุมแนวเพลงท่ีหลากหลาย ทั้งเพลงไทยสากล อาทิ   
ป๊อป ร็อก ฮิพฮอ็พ แด๊นซ์ และเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนสร้างศิลปินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดดเด่นและ
มีความแตกต่าง เพื่อเป็นตวัเลือกอนัหลากหลายท่ีพร้อมรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีรสนิยมในการฟังเพลงและความช่ืนชอบต่างกนั 

 

               
                สถิติรายไดร้วมของอาร์เอส                                  สถิติรายไดร้วมของแกรมม่ี   
 
ภำพที ่1.2  สถิติรายไดร้วมของอาร์เอสและแกรมม่ี ปี พ.ศ. 2553-ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2557 
แหล่งทีม่ำ:  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557ก, 2557ข.  
 
 ในอดีตบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบนัเทิงมกัส่ือสารการตลาดโดยใช้ส่ือกระแสหลกัหรือ
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการโทรทัศน์หรือคล่ืนวิทยุของค่าย ซ่ึงมักใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์ศิลปินหรือผลงานเพลงใหม่ๆ เช่น ช่อง You Channel คล่ืน Cool Fahrenheit 93 ใน
เครืออาร์เอส รายการ O:IC คล่ืน Chill FM 89  ในเครือแกรมม่ี ฯลฯ ซ่ึงเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายในระดับมวลชนได้จ  านวนมาก ครอบคลุมทัว่ประเทศ อาทิ การ
ประชาสัมพนัธ์ผลงานศิลปินในรายการโทรทศัน์ ส่งเพลงให้รายการวิทยุ อีกทั้งใช้การส่ือสาร
การตลาดแบบ Below The Line เขา้มาประกอบ ไดแ้ก่ งานแถลงข่าว พบปะกลุ่มแฟนคลบั (Meet 
and Greet) ฯลฯ ซ่ึงการใชง้านแต่ละเคร่ืองมือต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ เพื่อสร้างการรับรู้ ความ
ช่ืนชอบ และการติดตาม อนัจะก่อใหเ้กิดการซ้ือผลงานเพลงในเวลาต่อมา 
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 ปัจจุบนัในยคุท่ีผูค้นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานนิยมติดต่อส่ือสาร
ผ่านส่ือใหม่หรือส่ือออนไลน์ ส่งผลให้ส่ือกระแสหลักถูกลดบทบาทลง เน่ืองจากผูบ้ริโภคยุค
ปัจจุบนัมีทางเลือกท่ีหลากหลายสามารถใช้ส่ือสังคมเป็นช่องทางในการส่ือสารได้ อีกทั้งด้วย
คุณลกัษณะของส่ือสังคมท่ีเป็นอิสระจากขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีและเวลา (Timeless & Spaceless) ซ่ึง
เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัของส่ือเก่า ประกอบกบัความเจริญ กา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนการรับส่งขอ้มูล
อนัสะดวกและรวดเร็วแบบในทนัที (Real-Time) ส่งผลให้ส่ือสังคมเป็นตวัเลือกท่ีไดรั้บความนิยม
ทั้งในกลุ่มผูบ้ริโภคหน่วยงานและบริษทัต่างๆ ท่ีตอ้งการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้น การเลือกใชส่ื้อ
ออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดท่ีส าคญัส าหรับบริษทัดา้นอุตสาหกรรมเพลง 
ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายอยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัท างาน 
 อาร์เอสและแกรมม่ีมีเว็บไซต์ท่ีเป็นช่องทางหลักในส่ือออนไลน์คือ www.rs.co.th และ 

www.gmmgrammy.com นอกจากน้ียงัมีช่องทางในส่ือสังคม (Social Media) ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และบญัชีผูใ้ชง้านไลน์แบบเป็นทางการ (Official Account) ซ่ึงจะสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ช้งานส่ือสังคม จะเห็นไดว้า่ส่ือออนไลน์โดยเฉพาะส่ือสังคมค่อนขา้ง
ครอบคลุมพฤติกรรมการใชง้านส่ือใหม่ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคสามารถติดตาม
ข่าวสารจากค่ายเพลงและศิลปินท่ีช่ืนชอบ ไม่วา่จะเป็นสมาชิกของส่ือสังคมใด ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกในการแสวงหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
 ทั้งน้ี ส่ือสังคมของอาร์เอสและแกรมม่ีมีทั้งในรูปแบบบญัชีผูใ้ช้งานหลกัของบริษทัและ
บญัชีผูใ้ช้งานของค่ายเพลงในเครือ โดยสามารถจ าแนกส่ือสังคมของทั้งสององค์กรข้างตน้ใน
ปัจจุบนั (ศึกษาเฉพาะดา้นธุรกิจเพลงของบริษทั) ดงัน้ี 
 

1.1.1  ส่ือสังคมของอำร์เอส 
 

ตำรำงที ่1.1  ส่ือสังคมอาร์เอสและสถิติผูติ้ดตาม  
 
ประเภทส่ือสังคม บัญชีผู้ใช้งำนหลกัของบริษัท บัญชีผู้ใช้งำนของค่ำยเพลงในเครือ 

(จ ำนวนผู้ติดตำม) 
Facebook Pages rsfriends (257,554) 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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ตำรำงที ่1.1  (ต่อ) 
 
ประเภทส่ือสังคม บัญชีผู้ใช้งำนหลกัของบริษัท บัญชีผู้ใช้งำนของค่ำยเพลงในเครือ 

(จ ำนวนผู้ติดตำม) 
Twitter rsfriends (81,950) 1)  Kamikaze (112,828) 

2)  chomusic (8,406) 
3)  Garden Music (438) 
4)  Yes! Music (1,888) 
5)  RsiamMusic (3,482) 

Instagram rsfriends (28,639) 1)  kamikaze_music (103,247) 
2)  chomusic (337) 
3)  gardenmusic (1,689) 
4)  RsiamMusic (7,979) 

Youtube rsfriends (1,694,321) 1)  welovekamikaze (1,411,354) 
2)  chomusicchannel (1,758) 
3)  garden music (174,657) 
4)  Yes! Music Label (19,225) 
5)  RsiamMusic (882,052) 

Line Official 
Account 

 1)  kamikaze (887,355) 

 
แหล่งทีม่ำ:  บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน), 2557. 
หมำยเหตุ:  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
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1.1.2  ส่ือสังคมของแกรมมี่ 
 

ตำรำงที ่1.2  ส่ือสังคมแกรมม่ีและสถิติผูติ้ดตาม  
 
ประเภทส่ือสังคม บัญชีผู้ใช้งำนหลกัของบริษัท บัญชีผู้ใช้งำนของค่ำยเพลงในเครือ 

(จ ำนวนผู้ติดตำม) 
Facebook Pages GMEMBER (759,828) 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) 

Twitter gmemberfans (36,201) 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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ตำรำงที ่1.2  (ต่อ) 
 
ประเภทส่ือสังคม บัญชีผู้ใช้งำนหลกัของบริษัท บัญชีผู้ใช้งำนของค่ำยเพลงในเครือ 

(จ ำนวนผู้ติดตำม) 
Twitter gmemberfans (36,201) 11) werecords (6,164) 

12) FRONTAGEMUSICLABEL (569) 
13) G.iD MUSIC LABEL (158) 
14) Danze Planet (117) 

Instagram gmemberfans (34,912) 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) 

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

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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ตำรำงที ่1.2  (ต่อ) 
 
ประเภทส่ือสังคม บัญชีผู้ใช้งำนหลกัของบริษัท บัญชีผู้ใช้งำนของค่ำยเพลงในเครือ 

(จ ำนวนผู้ติดตำม) 
Youtube gmembermusic (63,110) 11)  FRONTAGEMUSICLABEL (3,461) 

12)  G.iD (2,825) 
13)  GMM GRAMMY GOLD 
OFFICIAL (11,079) 

Line Official 
Account 

GMM GRAMMY 
(1,117,758) 

1) Genierock (-) 

 
แหล่งทีม่ำ:  บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน), 2557. 
หมำยเหตุ:  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
 นอกจากส่ือสังคมท่ีทางค่ายเพลงเป็นผูจ้ดัตั้งเองในตารางขา้งตน้แล้ว ยงัมีแอพพลิเคชั่น
ประเภทคลงัเพลง (Music Box) คือ แอพพลิเคชัน่ดีซเซอร์ (Deezer) ท่ีไดลิ้ขสิทธ์ิเพลงจากอาร์เอส 
โซน่ีมิวสิก เลิฟอีส สมอลล์รูม และแอพพลิเคชั่นเคเคบ็อกซ์ (KKBOX) ท่ีได้ลิขสิทธ์ิเพลงจาก
แกรมม่ี บีอีซีเทโรมิวสิก และสมอลล์รูม ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ไปฟังเพลง
และติดตามข่าวสารต่างๆ จากค่ายเพลงได้ โดยในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวผูรั้บสารสามารถเลือก
เช่ือมโยงกับส่ือสังคมเพื่อแบ่งปันข้อมูลการฟังเพลง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนใน
เครือข่าย (Social Music Streaming) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้สามารถฟัง
เพลงออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งดาวน์โหลด ถือเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีแปลกใหม่ในการฟังเพลง 
 จากตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 จะเห็นไดว้า่ แต่ละค่ายเพลงมีจ านวนผูติ้ดตามในส่ือสังคม
ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่องทาง โดยในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะค่ายกามิกาเซ่ (ในเครืออาร์
เอส) และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด (ในเครือแกรมม่ี) เน่ืองจากเป็นค่ายเพลงท่ีไดรั้บความนิยมและมีผูติ้ดตาม
ในส่ือสังคมจ านวนมาก โดยจากขอ้มูลในตารางขา้งตน้จะเห็นว่าค่ายกามิกาเซ่มีจ  านวนผูติ้ดตาม
ในเฟซบุก๊มากถึง 1,632,607  คน และค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีจ านวนผูติ้ดตามในเฟซบุ๊ก 349,453  คน ซ่ึง
เป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัค่ายเพลงอ่ืนๆ ภายในเครือ นอกจากน้ียงัพบวา่ในบางส่ือสังคมมี
ผูติ้ดตามค่ายเพลงเหล่าน้ีมากกวา่ช่องทางหลกัของบริษทั เช่น เฟซบุ๊ก RSfriends ท่ีเป็นเฟซบุ๊กหลกั
ซ่ึงใชป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสารของค่ายเพลงในเครืออาร์เอสมีจ านวนผูติ้ดตาม 257,554  คน ซ่ึงนอ้ย
กวา่ผูติ้ดตามเฟซบุก๊ของค่ายกามิกาเซ่ถึง 4 เท่าโดยประมาณ 
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 กามิกาเซ่ (Kamikaze) เป็นค่ายเพลงในเครือบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เปิดตวัอย่าง
เป็นทางการในวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีศิลปินจ านวน 10 กลุ่มในขณะนั้น เน้นบุคลิกภาพ 
“แสบ กวน ซ่า และมีความเป็นผูน้ า” ภายใตส้โลแกนวา่ กามิกาเซ่ ค่ายเพลงไทย เพื่อคนไทย หวัใจ
วยัรุ่น โดยมีแนวคิดหลกัคือ ตอ้งการใหว้ยัรุ่นมีเพลงท่ีเป็นเพลงของตนเองฟัง น าเสนอเน้ือหาท่ีใกล้
ตวั ลดช่องวา่งดา้นภาษาและอายุของคนฟังเพลง ซ่ึงจะช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกบั
เพลงไดม้ากยิง่ข้ึน จึงเกิดเป็นจุดเร่ิมตน้ของค่ายกามิกาเซ่ (กามิกาเซ่, 2557) 
 ค่ายกามิกาเซ่สร้างสรรคง์านเพลงแนวสมยันิยม (Trendy) ท่ีมีท่วงท านองสนุกสนาน สดใส 
แปลกใหม่ เป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นและแตกต่างจากค่ายเพลงไทยอ่ืนๆ โดยปัจจุบนัค่ายกามิกาเซ่
ไดข้ยายแนวเพลงให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และมีการร่วมท างานเพลงกบัศิลปินค่ายอ่ืนๆ 
ทั้งน้ี การสร้างสรรค์งานเพลงจะอยูภ่ายใตแ้นวคิด Kids Strike มีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายคือ วยัรุ่นอายุ
ระหวา่ง 9-17 ปี โดยปัจจุบนัในค่ายมีศิลปิน 9 วง ไดแ้ก่ โฟร์มด เฟยฟ์างแกว้ เนโกะจัม๊พ ์ขนมจีน 
หวาย ธามไท ทรีทูวนั มิณทร์ และ Thank You และมีศิลปินใหม่ (Kamikaze Newcomer) 9 คนท่ี
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ. 2557  ไดแ้ก่ มาก่อน ไปป์ พาร์ท กรีน ปีเตอร์ 
ปล้ืม พอร์ช มาร์ค และเติร์ด (Kamikaze, 2557ก) 
 

 
 

ภำพที ่1.3  ศิลปินค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่ำ:  เอม็ไทยดอทคอม, 2557. 
 
 จีน่ีเรคคอร์ด (Genie Records) เป็นค่ายเพลงในเครือแกรมม่ี เนน้ศิลปินแนวเพลงร็อกและ
แนวเพื่อชีวติ ภายใตก้ารด าเนินงานของนายวเิชียร ฤกษไ์พศาล กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เปิดตวัเป็น
ทางการ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2541  ดว้ยมุมมองแบบ Music Lover และแนวคิดท่ีวา่ “ดนตรีในโลก
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น้ีมีรูปแบบมากมาย ควรท่ีจะมีทางเลือกใหก้บันกัฟังเพลงอยา่งเปิดกวา้ง” ทั้งน้ี เน่ืองจากในขณะนั้น
วงการเพลงไทยยงัอยู่ในยุคบุกเบิก การสร้างสรรค์ผลงานเพลงค่อนขา้งจ ากดัอยู่ในสายการผลิต
เฉพาะกลุ่มและเฉพาะทาง ศิลปินหลายคนจึงไม่มีโอกาสน าเสนอผลงานท่ีมาจากการรังสรรค์ของ
ตนเองเพราะข้อจ ากัดทางธุรกิจบางอย่าง จีน่ีเรคคอร์ดจึงเกิดข้ึนโดยหวงัเป็นส่วนหน่ึงในการ
สนบัสนุนวงการเพลงไทยให้เติบโตอย่างเสถียร ไม่เน้นด้านรูปร่างหน้าตา แต่ให้ความส าคญักบั
คุณภาพ ความสามารถ และตัวตนของศิลปิน ซ่ึงตอ้งมีความแตกต่างและชัดเจน ด้วยนิยามท่ีว่า 
“Genie is Chance” (Genierecords, 2557) 
 จีน่ีเรคคอร์ดในปัจจุบนัมีศิลปินในสังกดัจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินแนวเพลง
ร็อก ได้แก่ บ๊ิกแอส บอด้ีสแลม ค็อกเทล อินสต๊ิงท์ กะลา เคลียร์ โนมอร์เทียร์ ป้าง พาราด็อกซ์     
พลพล เรทโทรสเปคท ์สวีทมลัเล็ท เดอะมูสส์ เดอะเยอรส์ และทเวนต้ีไฟวเ์อาร์ โดยทางค่ายไดจ้ดั
คอนเสิร์ตใหญ่ “Genie Fest 16 ปีแห่งความร็อก” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 16  ปี เม่ือวนัท่ี 10  
พฤษภาคม 2557  ซ่ึงการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์คอนเสิร์ตน้ีใช้ส่ือสังคมเป็นช่องทางหลกัใน
การส่ือสาร โดยกรรมการผูจ้ดัการบริษทัจีน่ีเรคคอร์ดกล่าวว่า เน่ืองจากคอนเสิร์ตน้ีเกิดจากความ
ตอ้งการของกลุ่มแฟนคลบัท่ีแสดงความคิดเห็นมาทางส่ือสังคม การใชช่้องทางดงักล่าวจึงสามารถ
ส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและไม่รบกวนผูอ่ื้น อีกทั้งโดยปกติก็ใช้ส่ือสังคมในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ถึงกลุ่มผูฟั้งอยู่แล้ว ทางค่ายจึงเห็นว่าส่ือดังกล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะใช้
ประชาสัมพนัธ์คอนเสิร์ตใหญ่คร้ังน้ี (คมชดัลึกออนไลน์, 2557) 
 

 
 

ภำพที ่1.4  ศิลปินค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่ำ:  สโป๊กดาร์กทีวี, 2557. 
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 ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีแนวเพลงและศิลปินท่ีโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ มีการวาง
จุดยืนหรือต าแหน่ง (Positioning) ท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจน โดยค่ายกามิกาเซ่จะเน้นแนวเพลงท่ี
ทนัสมยั น าส่ิงท่ีอยู่ในกระแสสังคมมาพฒันาประยุกต์ใชใ้นเพลง และมีการพฒันาบุคลิกภาพของ
ศิลปินให้มีความสดใส ร่าเริง เพื่อให้ตรงกบัลกัษณะและความตอ้งการของผูฟั้งเป้าหมายคือกลุ่ม
วยัรุ่น ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดจะโดดเด่นในแนวเพลงร็อก บุคลิกภาพและเอกลกัษณ์ของศิลปินจึง
แตกต่างจากค่ายกามิกาเซ่อยา่งชดัเจน โดยจะเน้นท่ีความเท่ตามรูปแบบของศิลปินร็อก ซ่ึงจะตอบ
โจทยข์องกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายท่ีมีอายโุดยเฉล่ียมากกวา่กลุ่มผูฟั้งของค่ายกามิกาเซ่ 
 ทั้งน้ี เน่ืองจากค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายคือ วยัรุ่น-วยัท างาน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัจะติดต่อและเปิดรับขอ้มูลขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นส่ือสังคม โดยจากผลส ารวจการ
มีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า กลุ่มวยัรุ่นท่ีมี
อายุระหวา่ง 15-24  ปี มีสัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงกวา่กลุ่มอ่ืนจากร้อยละ 39.7 ในปี พ.ศ. 2550  
เป็นร้อยละ 51.9 ในปี พ.ศ. 2554 และคาดวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตของกลุ่มดงักล่าวน่าจะมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นมกัใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลทัว่ไป/สินคา้
หรือบริการ มากถึงร้อยละ 79.6 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
 

 
 
ภำพที ่1.5  จ านวนประชากรท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555. 
 
 นอกจากน้ีจากการเปิดเผยขอ้มูลทางสถิติของ Thailand Zocialinc เวบ็ไซตว์ิเคราะห์สถิติส่ือ
ออนไลน์ในงาน Thailand Zocial Awards (2014)  พบวา่ประเทศไทยใชเ้ฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบั  9 
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ของโลก เท่ากบัประเทศเยอรมนี โดยมีจ านวนผูใ้ช้มากถึง 28  ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
ประชากรทั้งประเทศ โดยการเติบโตของผูใ้ชส้ังคมออนไลน์ในไทยนั้น อตัราการใชเ้ฟซบุ๊กโตข้ึน
ร้อยละ 53 อินสตาแกรมร้อยละ 13 และการใชง้านทวิตเตอร์เติบโตมากถึงร้อยละ 350  (ปานระพี 
รพิพนัธ์ุ, 2557) 
 

 
 

ภำพที ่1.6  จ  านวนผูใ้ชง้านส่ือสังคมในประเทศไทย 
แหล่งทีม่ำ: ปานระพี รพิพนัธ์ุ, 2557. 
 
 จากขอ้มูลและสถิติในขา้งตน้ปฏิเสธไม่ไดว้่า ส่ือสังคมเป็นช่องทางท่ีมีความส าคญัและมี
บทบาทต่อผูบ้ริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น-วยัท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของค่ายเพลงไทยสากล 
อีกทั้งยงัมีแนวโนม้จะไดรั้บความนิยมในการใชง้านมากข้ึนในอนาคต การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือ
สังคมจึงมีโอกาสสูงในการเขา้ถึง สร้างการติดตามและกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วม (Involvement) 
ได ้เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีกลุ่มเป้าหมายใชง้านเป็นส่ือหลกัในชีวติประจ าวนัในปัจจุบนั 

การส่ือสารและสร้างชุมชนออนไลน์ในส่ือสังคมจึงเป็นแนวทางท่ีค่ายเพลงต่างๆ ให้
ความส าคญัและใช้เป็นช่องทางในการส่ือสาร เพราะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งตรง
กลุ่ม รวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล อนัจะก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มของผูท่ี้ช่ืนชอบศิลปินหรือแนวเพลง
เดียวกนั ในรูปแบบของกลุ่มแฟนคลบั โดยใชพ้ื้นท่ีส่ือสังคมในการส่ือสารและพฒันาความสัมพนัธ์ 
ซ่ึงสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆ ไดใ้นอนาคต ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลจากการส่ือสารบน
พื้นท่ีส่ือสังคมท่ีมีความแตกต่างจากการใชส่ื้อมวลชนกระแสหลกัดงัท่ีผา่นมา 
 ดว้ยปัจจยัท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงสนใจศึกษารูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดใน
ส่ือสังคมของธุรกิจเพลงในประเทศไทย โดยเฉพาะส่ือสังคมท่ีไดรั้บความนิยมสูงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และไลน์ โดยจะศึกษาและท าความเขา้ใจลกัษณะ สถานการณ์ 



12 

กลยุทธ์ รวมถึงแนวโน้มในประเด็นดงักล่าว อนัน ามาซ่ึงการประยุกต์ การพฒันาการส่ือสาร และ
ความเขา้ใจในการใชส่ื้อสังคมกบัผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษารูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
2) เพื่อศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 

 

1.3  ปัญหำน ำวจิัย 
 

1) รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทยเป็นอยา่งไร 
2) กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทยเป็นอยา่งไร 

 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 
 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการศึกษารูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคม
ของค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ในส่ือสังคมคือ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม 
และไลน์ ในช่วงวนัท่ี 1 สิงหาคม - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการ
จดักิจกรรมส าคญัของทั้งสองค่ายเพลงคือ คอนเสิร์ต AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance เนรมิต
ของค่ายกามิกาเซ่ (จดัวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) และคอนเสิร์ตบอด้ีสแลม ดมั-มะ-ชา-ติ ของค่ายจีน่ี
เรคคอร์ด (จดัวนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกคอนเสิร์ตในขา้งตน้เป็นกรณีศึกษา 
เน่ืองจากทั้งสองคอนเสิร์ตจดัในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัและเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซ่ึงเป็นกิจกรรมส าคญั
ของทั้งสองค่ายเพลง โดยคอนเสิร์ต Dance เนรมิต เป็นคอนเสิร์ตท่ีศิลปินทุกคนในค่ายกามิกาเซ่
ร่วมแสดง และคอนเสิร์ตบอด้ีสแลม ดมั-มะ-ชา-ติ เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบทัว่ประเทศคร้ัง
แรกของวงบอด้ีสแลม จดัใน 30 จงัหวดัทัว่ประเทศ (เร่ิมคร้ังแรกวนัท่ี 12  ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
ด าเนินการวิจยัโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยบนัทึกในตารางขอ้มูล (Coding 
Sheet) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูบ้ริหารค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
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1.5  นิยำมศัพท์ 
 

1) การใช้ส่ือสังคม หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารต่างๆ บนพื้นท่ีส่ือสังคมของค่าย 
กามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารและบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค
รูปแบบหน่ึง (Customer Relationship Management: CRM) โดยจะสามารถช่วยพฒันาและรักษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ายเพลงและผูบ้ริโภคได ้ผา่นการส่ือสารบนส่ือสังคมในช่องทางดงัต่อไปน้ี 

(1) เฟซบุก๊เพจ 
https://www.facebook.com/ilovekamikaze   
https://www.facebook.com/genierecords 

(2) ทวติเตอร์  
https://twitter.com/kamikaze_music 
https://twitter.com/genierecords 

(3) ยทููบ  
http://www.youtube.com/user/welovekamikaze 
http://www.youtube.com/user/Genierock 

(4) อินสตาแกรม  
http://instagram.com/Kamikaze_music  
http://instagram.com/genierecords 

(5) ออฟฟิเชียลไลน์ 
Kamikaze และ Genierock 

2) การส่ือสารการตลาด หมายถึง การส่ือสารในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ี        
เรคคอร์ดถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านเน้ือหาหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ 
และรูปแบบผสมผสาน โดยเป็นเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเชิงโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบั
ศิลปิน ผลงาน และค่ายเพลง ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ การติดตามและการมี
ส่วนร่วม และเพิ่มอตัราการซ้ือผลผลิตของค่ายคือ ศิลปินและผลงานเพลง  

3) กลยุทธ์ หมายถึง แนวคิดและนโยบายในการใช้ส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่และค่าย        
จีน่ีเรคคอร์ดท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อสร้างการรับรู้ ความรู้สึกร่วม และการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ
ผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของค่ายเพลง เป็นการส่ือสารอันน ามาซ่ึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคและค่ายเพลง ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคและศิลปิน และการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายหรือชุมชนของแฟนคลบั มีการพดูคุยและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั  

https://twitter.com/genierecords
http://www.youtube.com/
http://instagram.com/
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4) ค่ายเพลง หมายถึง ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ซ่ึงเป็นองคก์รธุรกิจท่ีด าเนินการ
เก่ียวกบัการซ้ือขายเพลง (Sound Recording) ศิลปิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบทบาทในการ
บริหารจดัการทั้งดา้นจดัหาและดูแลศิลปิน กระบวนการสร้างสรรค์งานเพลง ลิขสิทธ์ิ ตลอดจน
กิจกรรมดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่าย 
 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ไดค้วามรู้ ความเขา้ใจ ในรูปแบบเน้ือหาในการน าเสนอการส่ือสารทางการตลาดของ
ค่ายเพลงไทยในส่ือสังคม คือ เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และไลน์ เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อนกัวชิาชีพโฆษณาและนกัการตลาด 

2) ไดท้ราบถึงกลยุทธ์การใช้ส่ือสังคมในการส่ือสารการตลาด เพื่อน าไปปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจค่ายเพลง และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาถึงกระบวนการ
ผลิต และขั้นตอนในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการผลิตงานโฆษณาอ่ืนๆ ในอนาคต 

3) ได้ความรู้ ความเขา้ใจลกัษณะการส่ือสารในส่ือสังคม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ถึงแนวโนม้ดา้นนิเทศศาสตร์และการตลาดในส่ือดงักล่าวในอนาคต และเป็นแนวทางใน
การน าไปใชศึ้กษาแง่มุมอ่ืนๆ ในงานวจิยัช้ินต่อไป 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวจิยัเร่ืองการศึกษารูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่าย
เพลงไทย ผูว้จิยัศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารการตลาดผา่นเฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม 
และบญัชีผูใ้ช้งานไลน์แบบเป็นทางการ ซ่ึงค่ายเพลงใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอข่าวสารของ
เพลงและศิลปิน โดยในบทน้ีผูว้ิจ ัยจะทบทวนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีทฤษฎี
ประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเร่ืองส่ือสังคมและกลยทุธก์ารส่ือสารการตลาด 
 2.2  แนวคิดเร่ืองชุมชนออนไลน์ 
 2.3  อุตสาหกรรมบนัเทิง 
 2.4  เพลงไทยในปัจจุบนั 
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิเร่ืองส่ือสังคมและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 
 
 ส่ือสังคมเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากความสะดวกในการ
เขา้ถึง คุณลกัษณะดา้นการใชง้าน รวมถึงบทบาทในการเป็นพื้นท่ีส าหรับติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียน 
ขอ้มูล ข่าวสาร และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซ่ึงพบว่ามีการพฒันาการใช้งานในรูปแบบท่ี
หลากหลาย รองรับความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งรอบดา้นถือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดา้น
การส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคสามารถพฒันาบทบาทเป็นผูส่้งสารได ้(Active Audience) จากเดิมท่ีเป็นเพียง
ผูรั้บสาร (Passive Audience) จากส่ือกระแสหลกั โดยใชพ้ื้นท่ีในช่องทางส่ือสังคมในการแสดงออก 
 การส่ือสารการตลาดในปัจจุบนัก็มีการน าส่ือสังคมเขา้มาประยุกต์ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
โดยองคก์รจะใชส่ื้อสังคมเป็นอีกหน่ึงช่องทางหลกัท่ีส่ือสารขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ไปถึงผูบ้ริโภค ซ่ึง
ด้วยพฤติกรรมการส่ือสารในปัจจุบันท่ีมีการใช้งานส่ือสั งคมไม่น้อยไปกว่าการรับสารจาก
ส่ือมวลชนดั้งเดิม อาทิ วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ ดังนั้น จึงพบว่าองค์กรต่างๆ  มีการส่ือสารและท า
กิจกรรมผ่านช่องทางส่ือสังคมมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารให้ตรงกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุใหม่นัน่เอง 
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2.1.1  ส่ือสังคม 
ความหมายของส่ือสังคมเกิดจาก 2  แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิด Web 2.0  และ User Generated 

Content (UGC) โดย Web 2.0  เป็นกระบวนการท่ีนักพฒันาซอฟต์แวร์และผูใ้ช้งานมีการ
ติดต่อส่ือสารและร่วมใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเน้ือหาและรูปแบบการใช้งาน
ต่างๆ  ถูกสร้างข้ึนและเผยแพร่โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง สามารถแลกเปล่ียนและปรับเปล่ียนเน้ือหา
ไดโ้ดยผูใ้ชง้านท่ีเขา้ร่วม ซ่ึงเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ดา้น UGC หมายถึง ผูใ้ชง้านท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ร้าง
เน้ือหาข้ึนเองจึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลายจากนั้นท าการกระจายสารดงักล่าวโดยใช้พื้นท่ี
สาธารณะ (พรพจน์ เวยีงสุรินทร์, 2554) ซ่ึงพบมากในส่ือสังคมประเภทต่างๆ  ในปัจจุบนั 

ส่ือสังคม (Social Media) เป็นกลุ่มของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นท่ีสร้างข้ึนบน
แนวความคิดและการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีเวบ็ 2.0  และพฒันาสู่เวบ็ 3.0  ในปัจจุบนั โดยสามารถ
สร้างและแลกเปล่ียนเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนโดยผูใ้ช้งานได ้(Kaplan, & Haenlein, 2010) ซ่ึง Mayfield 
(2008) ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ ส่ือสังคมเป็นชุดของเทคโนโลยีและช่องทางท่ีช่วยให้ชุมชนชนาดใหญ่
มีแนวโน้มในการท างานร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์ เป็นเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนบัสนุนการท างานร่วมกนัเทคโนโลยีส่ือสังคม เช่น วิกิ เครือข่ายสังคม และบล็อก เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีระดบัของการให้ความร่วมมือสูง และสนบัสนุนการท างานร่วมกนัท่ีมากข้ึน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีไม่
สามารถท าได้ โดยกลุ่มของส่ือท่ีเผยแพร่ออนไลน์ประเภทใหม่ท่ีมีคุณลักษณะต่างๆ เหล่าน้ี
ประกอบ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม การเปิดกวา้ง การสนทนากนั ความเป็นชุมชน และการติดต่อ ใน
อดีตมีการจดัรูปแบบพื้นฐานของส่ือสังคม 7  แบบ ดงัแสดงในตารางท่ี (Mayfield, 2008) 

 

ตารางที ่2.1  รูปแบบของส่ือสังคม 
 

ล าดับ รูปแบบพืน้ฐานของส่ือสังคม ตัวอย่างเวบ็ไซต์ 
1. เครือข่ายสังคม (Social Networks) Myspace.com, Facebook.com, Bebo.com 
2. บล็อก (Blogs) Bloggang.com, Exteen.com 
3. วกิิ (Wikis) Wikipedia.com, Wikileaks.org 
4. พอดแคส (Podcasts) Apple iTunes 
5. ฟอร่ัม (Forums) Pantip.com, Dek-d.com 
6. เน้ือหาชุมชน (Content Communities) Youtube.com, Flickr.com 
7. ไมโครบล็อก (Microblogging) Twitter.com, Tumblr.com 

 
แหล่งทีม่า:  Mayfield, 2008. 
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เน่ืองจากการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยีและความตอ้งการดา้นคุณลกัษณะในการ
ใชง้านท่ีหลากหลายของผูบ้ริโภค ส่ือสังคมจึงมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งต่อเน่ืองและตรงกบัโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  

2.1.1.1  ลกัษณะส าคญัของส่ือสังคม 
ส่ือสังคมในปัจจุบนัมีการพฒันาคุณลกัษณะการใช้งานในหลากหลายดา้น เพื่อให้

สามารถตอบสนองและรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้งานได้อย่างรอบด้านมากข้ึน โดยดนุวศิน 
เจริญ (2556) ไดแ้บ่งลกัษณะส าคญัของส่ือสังคมในปัจจุบนัไว ้ดงัน้ี  

1) เครือข่ายสังคม (Social Networking) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีเช่ือมโยงผูใ้ช้งาน
เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือ ผูใ้ชง้านสามารถท าความรู้จกัแสดงตวัตน ด าเนินความสัมพนัธ์ และเช่ือมโยง
กนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึงผ่านเครือข่ายได้ ตวัอย่างท่ีชัดเจนคือ เฟซบุ๊ก ซ่ึงปัจจุบนัสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นเชิงธุรกิจไดห้ลายรูปแบบ เช่น การท าแฟนเพจ (Fanpage) เป็นการให้บริการแบบไม่
เสียค่าใช้จ่ายแต่ และการซ้ือโฆษณา ซ่ึงจะปรากฏเป็นล้ิงก์ในลักษณะต่างๆ โดยผูล้งโฆษณา
สามารถระบุเป้าหมาย (Target) ไดว้า่ ตอ้งการให้โฆษณาไปปรากฏท่ีหนา้เฟซบุ๊กของผูใ้ชง้านกลุ่ม
ใดบา้ง (อาย ุสถานท่ีอยู ่การศึกษา ความสนใจ เป็นตน้) ทั้งน้ี ท่ีมาของรายได ้(Revenue Model) ของ
เวบ็ไซตท่ี์เป็นเครือข่ายสังคมโดยทัว่ไปมี 2  รูปแบบ คือ รายไดจ้ากการโฆษณา (Advertising) เช่น 
เฟซบุก๊ และรายไดจ้ากการขาย Online Items เช่น Cyworld ของประเทศเกาหลี เป็นตน้ 

2) Publish เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ผูใ้ชง้านสามารถเผยแพร่ขอ้มูลได ้ซ่ึงในอดีต
การสร้างเว็บไซต์จะตอ้งเรียนรู้ ภาษา HTML แต่ปัจจุบนัผูใ้ช้งานสามารถสร้างและเป็นเจา้ของ
เว็บไซต์ของตนเองได้ ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยอ านวยสะดวก เช่น Word-Press, Joomla และ 
SlideShare เป็นตน้ โดยสามารถน าเสนอไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพและวิดีโอได ้ซ่ึงการ
เขียนบล็อกส่วนใหญ่จะเน้นท่ีหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง และหากบล็อกมีอัตราการเข้าเยี่ยมชมสูง 
(Traffic) ไดรั้บความสนใจมากก็จะน าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนดว้ย 

(1) Blog มาจากค าว่า Web-blog คือการจดบันทึกข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต เป็น Personal Website ประเภทหน่ึง แต่ปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็นช่องทางการส่ือสาร
ในเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ธุรกิจ การคา้ การร้องเรียน ประชาสัมพนัธ์ โดยจุดเด่นของบล็อกคือความ
เป็นกนัเองระหวา่งผูเ้ขียนบล็อกกบัผูติ้ดตามอ่าน 

(2) Slideshare เป็นเวบ็ไซต์ท่ีใช้ในการแสดงผลงาน (Presentation) 
ของตนเองให้ บุคคลภายนอกรับรู้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย นอกจาก Slideshare จะแสดงรูปภาพธรรมดา
แล้วยงัสามารถแสดงพร้อมไฟล์เสียง หรือเรียกว่า Slidecast ได้ อีกทั้ งยงัสามารถน าไฟล์จาก
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ไปแสดงใน Slideshare ไดโ้ดยตรง 
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(3) Wikipedia เป็นโครงการสารานุกรมเน้ือหาเสรีหลายภาษาบน
เวบ็ไซต ์ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิวิกิพีเดีย องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร มีเน้ือหาจ านวนกวา่ 
21  ลา้นบทความ (เฉพาะวิกิพีเดียภาษาองักฤษมีเน้ือหาประมาณ 3.9 ลา้นบทความ) เกิดข้ึนจากการ
ร่วมเขียนของอาสาสมคัรทัว่โลก โดยผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถึงวิกิพีเดียและร่วมแก้ไขได้แทบทุก
บทความอยา่งเสรี ซ่ึงพบวา่มีผูเ้ขียนประจ าจ านวน 100,000 คน โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 วิกิ
พีเดียมี 284 ภาษา และเป็นงานอ้างอิงทั่วไปท่ีใหญ่ท่ีสุดและได้รับความนิยมมากท่ีสุดบน
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งถูกจดัเป็นเวบ็ไซตท่ี์มีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโลกอนัดบัท่ี 6 ตามการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตจ์ดัอนัดบั Alexa ดว้ยจ านวนผูอ่้านกวา่ 365 ลา้นคน ซ่ึงมีการประเมินวา่วิกิพีเดียมีอตัราการ
เรียกดูถึง 2,700 ลา้นคร้ังต่อเดือนในสหรัฐอเมริกา 

(4) WordPress คือ ชุดสคริปตห์รือเคร่ืองมือส าหรับเปิดบริการชุมชน
นกัเขียน (Community Blog) รองรับผูใ้ชง้านไดห้ลายคน สามารถแยกหวัเร่ืองตามกลุ่ม (Categories) 
แทก็ (Tag) และผูเ้ขียน (Author) เป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด ซ่ึงเวิร์ดเพรสเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในการจดัการความรู้ระหวา่งบุคคลกบัชุมชน 

3) Photo Sharing คือเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการรับฝากไฟล์รูปภาพและสามารถ
แบ่งปันรูปภาพกับผูใ้ช้งานอ่ืนได้ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีลักษณะการให้บริการท่ีแตกต่างกัน
ตวัอยา่งของเวบ็ไซตฝ์ากรูป มีดงัน้ี 

(1) Flickr  เป็นเวบ็ไซต์ส าหรับฝากรูปภาพ สามารถแบ่งปันแก่ผูอ่ื้น
ได ้เป็นท่ีนิยมของผูเ้ขียนบล็อก เน่ืองจากสามารถน ารหสัรูปภาพจาก Flickr มาใชเ้ขียนในบล็อกได้
โดยตรง มีความสามารถพิเศษในการเขียนค าอธิบายรูปและค้นหาตามช่ือท่ีเขียน โดยผูใ้ช้งาน
สามารถอพัโหลดไฟลไ์ดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้โนเกียบางรุ่นไดโ้ดยตรง 

(2) Photobucket เป็นอีกหน่ึงเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการรับฝากรูปภาพและ
ไฟลว์ดีิโอ โดยสามารถตกแต่งภาพและแบ่งปันกบัผูใ้ชง้านคนอ่ืนได ้

4) Audio หรือส่ือสังคมประเภทเสียง 
(1) Podcast หมายถึง การบนัทึกโปรแกรมรายการวิทยุหรือไฟล์เสียง

อ่ืนๆ ในรูปแบบดิจิทลั โดยบนัทึกไวใ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถดาวน์โหลดไปยงัเคร่ือง
เล่นไฟล์เสียงส่วนบุคคลได ้Podcast คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการแพร่กระจาย
เสียง (File Audio) โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานทัว่ไปสามารถดาวน์โหลดและรับฟังข่าวสารจาก
เคร่ืองเล่นได้ทุกท่ี ทุกเวลา มาจากค าว่า Ipod และค าว่า Broadcasting อย่างไรก็ตาม Podcast 
สามารถเล่นบนเคร่ืองเล่นไฟลเ์สียงและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได ้
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(2) การท างานของ Podcast คลา้ย Internet Radio แต่ผูใ้ชง้านไม่ตอ้ง
เขา้เว็บไซต์ท่ีก าลงัออนไลน์ แต่สามารถสมคัร (Subscribe) รับบริการท่ีมีการเก็บรวมรวมเน้ือหา
เป็นหมวดหมู่ดาวน์โหลดมาฟังไดท้นัที ทุกท่ี ทุกเวลา นอกจากน้ี Podcast ยงัมีการท างานร่วมกบั 
RSS (Really Simple Syndication) ซ่ึงเป็นตวัช่วยในการอพัเดตหัวขอ้และสรุปเน้ือหาต่างๆ 
อตัโนมติั โดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งเขา้เวบ็ไซตเ์พื่อดาวน์โหลดเองทั้งหมด 

5) Video คือเว็บไซต์ท่ีให้บริการรับฝากไฟล์วิดีโอ และสามารถน าไป
เผยแพร่ไดโ้ดยใช ้Embeded Code ไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดท้ัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัเวบ็ไซตย์อดนิยมอนัดบั
หน่ึงท่ีรับฝากไฟลว์ดีิโอคือ ยทููบ 

6) Microblogging เป็นการส่งข้อความขนาดสั้ นระหว่างผูใ้ช้งานใน
เครือข่ายเดียวกัน โดยผูใ้ช้งานมี 2 บทบาทคือ ผูติ้ดตาม (Follower) และผูถู้กตาม (Followed) 
ขอ้ความท่ีผูใ้ชง้านโพสตห์รือทวีต (Tweet) จะไปปรากฏบนหนา้จอ (Wall) ของผูติ้ดตาม ตวัอยา่ง
ของไมโครบล็อกก้ิงท่ีชดัเจนคือทวติเตอร์ 

7) Livecasting เป็นเว็บไซต์ท่ีท าการออกอากาศรายการสด ในรูปแบบ
รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์ การสนทนา ตวัอยา่งเช่น blib.tv และ Blogtalkradio เป็นตน้ 

8) Virtual Worlds เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงท่ีสามารถ
ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ช้งานหลายคนพร้อมๆ กนั ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ดว้ยการสร้างโลก
เสมือนสามมิติข้ึนมา ผูใ้ช้งานสามารถสร้างตวัตนเสมือนจริง (Avartar) ออกแบบและสร้าง
ส่ิงก่อสร้างเสมือนจริงเองได ้มีการด าเนินงานในลกัษณะชุมชน ตวัอย่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ 
Second Life 

9) Gaming เป็นรูปแบบของเกมท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ทางสังคม ผูใ้ชง้าน
สามารถออกแบบควบคุมเน้ือหาเองได้ อาทิ World of Warcraft ท่ีมีลกัษณะเป็นโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้าน (Massively Multiplayer Online Game) หรือ Entropia Universe 

10) Aggregators เป็นการรวมเอาเน้ือหาจากเว็บไซต์อ่ืนๆ ให้อยู่ภายใน
หน้าเว็บไซต์เดียว เพื่อประหยดัเวลาในการเขา้ใช้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  อาทิ Igoogle และ My 
Yahoo! ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถออกแบบขอ้มูลท่ีตนเองตอ้งการเห็นได ้

(1) iGoogle คือ Google Personalized Home Page ซ่ึงเป็นบริการหนา้
โฮมเพจฟรีของ Google สามารถเลือกเน้ือหาต่างๆ ท่ีสนใจเขา้มาวางได ้อาทิ ข่าวสารจากบล็อกท่ี
เขา้ไปดูเป็นประจ าตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ (Theme) ไดด้ว้ย 
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(2) My Yahoo! เป็นการบริการขอ้มูลข่าวสารแบบส่วนตวั โดย
ผูใ้ช้งานตอ้งเลือกข่าวสารท่ีต้องการทราบความเคล่ือนไหว เช่น ค่าเงิน สภาพ อากาศ รายการ
โทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉาย ซ่ึงทาง Yahoo ไดเ้ปิดใหใ้ชง้านไดฟ้รี 

11) RSS ยอ่มาจาก “Real Simple Syndication” เป็นการกระจายข่าวสาร 
โดยก าหนดให้ผูท่ี้ตอ้งการจะกระจายข่าวสารสร้าง RSS Feed ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีอยูใ่นรูปแบบ XML 
ข้ึนมาบนเซิร์ฟเวอร์ และน าล้ิงก์ของไฟล์นั้นแจกจ่ายให้กบัผูท่ี้ตอ้งการติดตามข่าวสาร และขั้นตอน
ต่อมาคือผูท่ี้ตอ้งการติดตามข่าวสารตอ้งลงทะเบียนกบั RSS Feed นั้นโดยใช ้RSS Reader ซ่ึงท า
หนา้ท่ีดึงข่าวสารจากตน้ทางแลว้ส่งไปยงัปลายทางเป็นระยะๆ โดยท่ีผูรั้บข่าวสารไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้
ไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทราบขอ้มูลใหม่ๆ และยงัถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ขอ้มูล
ประเภทอ่ืนๆ เช่น Podcast ท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลภาพและเสียง เป็นตน้ 

12) การคน้หาขอ้มูล (Search) จดัว่าเป็นส่ือสังคม เน่ืองจากผลของการ
คน้หาขอ้มูลถูกจดัอนัดบัโดยพฤติกรรมของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ต ซ่ึง Google Search เป็นเคร่ืองมือท่ี
ให้บริการสืบค้นข้อมูลของ Google.com ท่ีเป็นท่ีรู้จกักันมากท่ีสุดในปัจจุบนั โดยการพิมพ์ค  า
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการสืบคน้ Google ก็จะแสดงเวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัค านั้นทั้งหมด 
นอกจากน้ีการสืบคน้ยงัรวมถึงรูปภาพ ข่าวสารบนเวบ็ไซตต่์างๆ อีกดว้ย 

13) Mobile การใช้งานส่ือสังคมในปัจจุบันถูกใช้ผ่านทางช่องทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด นอกจากน้ีฟังก์ชนัหน่ึงของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีคือการระบุต าแหน่งท่ีตั้ง
ของผูใ้ชง้าน ซ่ีงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน ามาแบ่งปันในระหวา่งเครือข่ายสังคมได ้

14) Foursquare เป็นการผสมผสานกนัของส่ือสังคมและขอ้มูลท่ีตั้งของ
ผูใ้ช ้(Location) เกิดเป็น Location Based Social Network เป็นบริการผา่นเวบ็ไซตแ์ละ Mobile 
Application ท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้งานทราบว่าเพื่อนในเครือข่ายอยู่สถานท่ีใด ผ่านการการระบุต า
แน่งท่ีตั้ง (Check In) โดยทุกคร้ังท่ีมีการ Check In จะไดรั้บคะแนน (Point) เป็นรางวลั โดยสามารถ
เช่ือมต่อเขา้กบัส่ือสังคมอ่ืนๆ ได ้เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ฯลฯ 

15) Interpersonal เป็นการติดต่อกนัจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงใน
ลกัษณะ One to One ในปัจจุบนัไดมี้โปรแกรมต่างๆ ยกตวัอยา่ง เช่น Skype, Google Talk 

16) P2P เป็นระบบเครือข่ายท่ีเป็นการเช่ือมต่อโดยตรงระหว่าง
คอมพิวเตอร์ โดยท าให้คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองเป็นทั้ง Client และ Server พร้อมกนั ท าให้ผูใ้ชง้าน
แลกเปล่ียนไฟล์ระหว่างกนัผ่านระบบเครือข่าย และส่ือสารจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีก
เคร่ืองหน่ึงไดโ้ดยตรง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งแม่ข่ายในการแจกไฟล์ ตวัอยา่งเช่น eMule, Bit Torrent 
และ Kasa เป็นตน้ 
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17) Crowdsourcing คือการกระจายปัญหาไปยงัสาธารณะเพื่อหาค าตอบ
และวิธีการแกปั้ญหาทางธุรกิจนั้นๆ โดยบริษทัจะกระจายค าถามไปยงักลุ่มบุคคลขนาดใหญ่คือ 
กลุ่มชุมชนออนไลน์ท่ีพยายามเสนอความคิดต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้บริษทัสามารถเลือก
แนวทางท่ีดีท่ีสุด หน้าท่ีของ Crowdsourcer คือการกระจายปัญหาไปยงักลุ่มผู ้ใช้งาน ซ่ึง
เปรียบเสมือนฐานขอ้มูล (Database) นัน่เอง โดยปกติผูใ้ช้งานจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินหรือ
รางว ัล ท่ีดึงดูดให้มาร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา ตัวอย่าง เ ช่น www.istockphoto.com และ 

www.innocentive.com เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรท่ีมีปัญหาและตอ้งการแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาโดยให้ผลตอบแทนเป็นรางวลัโดยมีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตท่ี์เก่งและมีความรู้เฉพาะ
ทางอยูจ่  านวนมาก 

18) Tagging คือการให้อ านาจผูใ้ชง้านในการระบุขอ้มูลหรือจดัหมวดหมู่
ลงในส่ือต่างๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ สามารถแท็กหรือให้ค  าอธิบายของข้อมูลได้ เช่น ใครอยู่ใน
รูปภาพ ถ่ายจากสถานท่ีใด อยูก่ลุ่มไหน เป็นตน้      

19) Social Bookmarking เป็นการเก็บบนัทึกเว็บไซต์ท่ีช่ืนชอบและ
สามารถเรียกมาดูไดบ้นอินเทอร์เน็ต แมว้า่จะไม่ไดใ้ช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง นอกจากน้ียงั
สามารถแบ่งปันไปยงับุคคลอ่ืนและใหค้ะแนน (Rating) ได ้ตวัอยา่งเช่น www.delicious.com 

20) Print on Demand เป็นรูปแบบของเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการพิมพห์นงัสือ
โดยไม่ผา่นส านกัพิมพ ์สามารถสั่งพิมมไ์ดโ้ดยไม่มีขั้นต ่า และค่าใชจ่้ายไม่แพง ผูใ้ชง้านสามารถอพั
โหลดเน้ือหาพร้อมกบัตั้งราคา ตวัอยา่งเช่น www.lulu.com 

ความหมายของส่ือสังคมตามท่ีกล่าวมามีหลายรูปแบบตามการใช้งานและ
ถูกน าไปใช้ในเชิงการบริหารมากข้ึน โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
การเช่ือมโยง พฒันาความสัมพนัธ์ ติดต่อส่ือสาร และเกิดความร่วมมือระหว่างกันได้ดียิ่งข้ึน 
นอกจากน้ียงัเป็นช่องทางท่ีช่วยจะใหเ้กิดการระดมความคิด ความไวว้างใจ และเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคขององคก์รธุรกิจโดยปัจจุบนัพบวา่องค์กรธุรกิจในแต่ละสาขาต่างมี
แนวโนม้ท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารผา่นส่ือสังคมมากข้ึนดว้ย  

ทั้งน้ี วิวฒันาการของส่ือสังคมท่ีมีการพฒันาคุณลกัษณะการใชง้านให้ดีข้ึน
ในแต่ละยุคท าให้ความนิยมในการใช้งานส่ือสังคมเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย โดยแต่ละส่ือจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น มีความแตกต่างจากส่ือสังคมอ่ืน เป็นตวัเลือกท่ีหลากหลายซ่ึง
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการหรือความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตของตนเอง 
อาทิ ทวติเตอร์ใชเ้พื่อติดตามข่าวสาร ไลน์ใชเ้พื่อพดูคุยกบัเพื่อน ยทููบใชฟั้งเพลง เป็นตน้  

 

http://www.innocentive.com/
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2.1.1.2  ส่ือสังคมท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
1)  เฟซบุก๊ (Facebook) 

(1)  ลกัษณะและประวติัความเป็นมา 
เฟซบุ๊กเป็นเวบ็ไซต์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลกใน

ปัจจุบนั (อนัดบั 1 คือ Google) (Alexa, 2014) โดยเป็นส่ือสังคมท่ีให้บริการเป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร ท ากิจกรรมต่างๆ  และสร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มผูใ้ช้งานสามารถส่ือสารไดท้ั้งใน
รูปแบบขอ้ความ รูปภาพ คลิปวดีิโอ และรูปแบบผสมผสาน 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ออนไลน์สเตชัน่ (2553) ระบุว่า เฟซบุ๊ก เกิดข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 โดยการพฒันาของมาร์ค ซกัเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) เป็น
เวบ็ไซตป์ระเภทส่ือสังคม ซ่ึงในขณะนั้นเปิดใหเ้ขา้ใชง้านเฉพาะนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการตั้งช่ือวา่เฟซบุ๊กเน่ืองจากโรงเรียน Phillips Exeter Academy ท่ีมาร์ค
เคยศึกษาอยู ่มีหนงัสือช่ือวา่ The Exeter Face Book ซ่ึงจะส่งต่อกนัไปให้นกัเรียนไดรู้้จกัเพื่อนๆ ใน
ชั้นเรียน ซ่ึง Facebook น้ีแทจ้ริงเป็นหนงัสือเล่มหน่ึงเท่านั้น จนกระทัง่มาร์คไดเ้ปล่ียนแปลงและ
น าเขา้สู่โลกของอินเทอร์เน็ต 

จากนั้นเว็บไซต์น้ีก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหลงัเปิดตวัอย่างเป็น
ทางการในระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ นกัศึกษามหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดสมคัรเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กและ
เข้าใช้งานกันจ านวนมาก หลังจากนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในเขตบอสตันก็เร่ิมมีความ
ตอ้งการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก มาร์คจึงไดช้กัชวน Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อช่วยกนั
พฒันาและในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากนั้นเฟซบุ๊กก็สามารถเพิ่มรายช่ือผูใ้ชง้านและสมาชิกของ
มหาวทิยาลยัอีกจ านวนกวา่ 30 แห่ง 

เม่ือเฟซบุ๊กประสบความส าเร็จ มาร์ค ดสัติน และฮิวจ์ยา้ยไปอยู่ท่ีเมือง 
Palo Alto และมาร์คไดเ้ขา้ไปพูดคุยกบั ชอน ปาร์คเกอร์ (Sean Parker) หน่ึงในผูร่้วมก่อตั้ง Napster 
องคก์รผูพ้ฒันาเทคโนโลยีดา้นการแบ่งปันเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นปาร์คเกอร์ไดย้า้ยมาร่วม
ท างานกบัมาร์ค และแนะน าใหม้าร์ครู้จกักบันกัลงทุนรายแรกคือ ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) หน่ึงในผู้
ร่วมก่อตั้ง Paypal ธนาคารออนไลน์ และผูบ้ริหารของบริษทัดา้นการลงทุน The Founders Fund 
โดยปีเตอร์ไดล้งทุนในเฟซบุก๊เป็นจ านวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐ 

ดว้ยจ านวนสมาชิกหลายลา้นคนท าให้บริษทัหลายแห่งสนใจในเฟซบุ๊ก 
โดยส่ือสังคม Friendster พยายามจะขอซ้ือเฟซบุก๊ในราคา 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือปีพ.ศ. 2548 แต่
เฟซบุ๊กปฎิเสธขอ้เสนอและไดรั้บเงินทุนเพิ่มเติมจาก Accel Partners บริษทัเงินทุนเป็นจ านวนอีก 
12.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยในเวลานั้นเฟซบุก๊มีมูลค่าจากการประเมินอยูท่ี่ประมาณ 100ลา้นเหรียญ
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สหรัฐ โดยเฟซบุ๊กเติบโตอย่างต่อเน่ือง และในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 ไดเ้ปิดให้โรงเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาเขา้ร่วมใชง้านได ้และเพิ่มฟังก์ชัน่ใหม่โดยให้สมาชิกน ารูปภาพมาแบ่งปันกนัได ้
ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมาก หลังจากนั้นได้เปิดให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้าใช้งานและสร้าง
เครือข่ายได ้โดยมีองค์กรจ านวนกวา่ 20,000 แห่งเขา้มาใชง้าน และในปี พ.ศ. 2550 เฟซบุ๊กจึงได้
เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปท่ีมีอีเมลเขา้ใชง้านและไดรั้บความนิยมดงัเช่นในปัจจุบนั 

(2) ขอ้ดีของเฟซบุก๊ (สุพาพร เทพยสุวรรณ, 2553) 
ก) เฟซบุ๊กเป็นพื้นท่ีในการติดต่อส่ือสาร ส่งข้อมูลต่างๆ ได้

หลากหลายรูปแบบ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย อาทิ ขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ และสามารถล้ิงก์เช่ือมโยงไป
ยงัช่องทางอ่ืนๆ ได ้

ข) เฟซบุ๊กก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความคิดริเร่ิมและ
การคน้ควา้ขอ้มูลดา้นการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรอบดา้น 

ค) ผูใ้ช้งานสามารถใช้ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
ทราบความคืบหนา้ของเหตุการณ์ และติดตามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ง) ผูใ้ชง้านสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มของผู ้
ท่ีมีความสนใจร่วมกนัหรือมีเป้าหมายเดียวกนั ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดความสะดวกมาก
ข้ึน 

จ) เฟซบุ๊กสามารถใช้เป็นช่องทางในการพฒันาความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืนๆ ในเครือข่ายได ้โดยลกัษณะการขอเป็นเพื่อน กดไลก์ คอมเมน้ตแ์สดงความคิดเห็น และ
แชร์โพสต ์

ฉ) เฟซบุก๊ถือเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเอ้ือต่อผูท่ี้มีปัญหาในการปรับตวัทาง
สังคมหรือมีความโดดเด่ียวในชีวิตจริง ให้สามารถมีเครือข่ายทางสังคม ช่วยเติมเต็มชีวิต และ
ปรับตวัไดม้ากข้ึน 

(3) ขอ้เสียของเฟซบุก๊ (กระปุกดอทคอม, 2557ก) 
ก) ท าให้รู้สึกเหมือนชีวิตตนเองแย่กว่าคนอ่ืน โดยทัว่ไปผูใ้ช้งาน   

เฟซบุก๊มกัโพสตบ์อกเล่าเร่ืองดีๆ ในชีวิตมากกวา่จะเปิดเผยเร่ืองแย ่ดงันั้น หากเห็นคนอ่ืนมีชีวิตท่ีดี
บ่อยๆ อาจท าให้เกิดความรู้สึกว่าคนอ่ืนมีชีวิตท่ีดีกว่าท าให้รู้สึกว่าชีวิตตนเองแย่และพึงพอใจกบั
ชีวตินอ้ยลง 

ข) การท าความรู้จักกับคนแปลกหน้าอาจน ามาซ่ึงอันตรายได ้
ระบบแนะน าเพื่อนในเฟซบุ๊กท่ีมกัจะแนะน าให้รู้จกักบัเพื่อนของเพื่อนนั้นเป็นเหมือนดาบสองคม 
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เพราะอาจเป็นบุคคลท่ีไม่ตอ้งการรู้จกัหรือพบเจอไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในชีวิต และสแปมโฆษณา
ต่างๆ 

ค) หากมีหัวหน้างานหรือครูอาจารย์เป็นเพื่อนในเครือข่าย การ
โพสตส์เตตสัหรือรูปภาพอาจมีผลกบัหนา้ท่ีการงานหรืออนาคตได ้เน่ืองจากเน้ือหาเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยส่วนบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

ง) อาจสูญเสียความมัน่ใจจากผลตอบรับท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
บางโพสตอ์าจไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่มีคนกดไลก์หรือคอมเมน้ต ์ซ่ึงตามจริงแลว้เป็นเหตุการณ์
ปกติของการใชง้าน      เฟซบุก๊ แต่ทั้งน้ีอาจมีส่วนใหผู้ใ้ชง้านบางคนเกิดความกงัวลจนสูญเสียความ
มัน่ใจได ้

จ) เกิดอาการเสพติดส่ือสังคมและเสียเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
หลายคนเล่นเฟซบุก๊และใชเ้วลาวนัหน่ึงๆ ไปกบัเฟซบุ๊กหลายชัว่โมง จนอาจลืมเร่ืองส าคญัอยา่งอ่ืน
ท่ีตอ้งท า อาทิ การเรียนการท างาน หรือการพูดคุยพบปะผูค้นในชีวิตจริง ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อชีวิต
ในระยะยาว 

ฉ) เป็นการประจานตนเองโดยไม่รู้ตวั บางคร้ังเม่ือท าผิดและอยาก
สารภาพ จึงส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อขอโทษ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้อาจเป็นการประจานความผิดตนเองให้
สาธารณชนรับรู้โดยไม่จ  าเป็น และอาจท าใหค้นอ่ืนมองในแง่ลบก็เป็นได ้

(4) การใชง้านเฟซบุก๊ในเชิงธุรกิจ 
เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างองค์กรกบัผูบ้ริโภคท่ี

ใกลชิ้ด เพราะนอกจากผูบ้ริโภคจะดูขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ไดแ้ลว้ยงัสามารถติดตามความเคล่ือนไหว
ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ย เช่น กิจกรรมต่างๆ ประกอบกบัการใชง้านในเฟซบุ๊กท่ีเอ้ือประโยชน์ให้องคก์ร
ด าเนินกิจกรรมการส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน เคร่ืองมือในเฟซบุ๊กท่ีช่วยส่งเสริมการ
วางกลยทุธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ (กระปุกดอทคอม, 2555) 

ก) Profile Page ส าหรับการสร้างหนา้แนะน าตวั เพื่อให้ผูบ้ริโภค
รู้จกัตราสินคา้มากข้ึน 

ข) Group ส าหรับสร้างกลุ่มชุมชน (Community) 
ค) Fan Page ส าหรับโปรโมตธุรกิจ โดยลูกคา้สามารถกดไลก์หรือ 

Become a Fan สมคัรเป็นสมาชิกในหนา้น้ีได ้
ง) Event ส าหรับสร้างหนา้โปรโมตกิจกรรม 
จ) Note and Photo ส าหรับสร้างบนัทึกและอลับั้มรูปภาพ 
ฉ) Messages การส่งขอ้ความระหวา่งบุคคล 
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ช) Marketplace การโพสตข์ายสินคา้ 
ซ) Share Posted Items ส าหรับการแบ่งปันขอ้มูล 
ฌ) Networks ส าหรับสร้างเครือข่ายผูติ้ดตาม 
ญ) Status Update and News Feed ส าหรับน าเสนอความ

เคล่ือนไหวต่างๆ 
ฎ) Platform Application ส าหรับน าแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการ

น าเสนอ 
ฏ) Widget to URL ส าหรับสร้าง Icon Link ไปยงั Landing Page 
ฐ) Social Ads (Advertising on Facebook) ส าหรับการโฆษณาบน

พื้นท่ีโฆษณา 
ด้านสถิติการใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยพบว่า แฟนเพจท่ีมี

ผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ เพจ Mario Maurer เพจตนั ภาสกรนที และเพจพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 
ตามล าดบั (Zocialrank, 2557ก) โดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพที ่2.1  สถิติเฟซบุก๊ท่ีมีจ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  Zocialrank, 2557ช. 
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นอกจากน้ีขอ้มูลจากเว็บไซต์ Zocialrank ระบุว่า เฟซบุ๊กค่ายกามิ
กาเซ่มีจ  านวนผูติ้ดตามอยูใ่นอนัดบัท่ี 59 และเฟซบุ๊กค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีจ านวนผูติ้ดตามอยูใ่นอนัดบั
ท่ี 753  จากจ านวนเพจในประเทศไทยทั้งหมด 832,679 เพจ (Zocialrank, 2557ก) 

 

 
 

ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งเฟซบุก๊ค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ฌ. 
 

 
 

ภาพที ่2.3  ตวัอยา่งเฟซบุก๊ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ช. 



27 

2) ทวติเตอร์ (Twitter) 
(1) ลกัษณะและประวติัความเป็นมา 
ทวิตเตอร์เป็นส่ือสังคมประเภทไมโครบล็อก คือเป็นการเขียนบล็อกท่ีมี

เน้ือหากระชบัความยาวไม่เกิน 140  ตวัอกัษร เนน้ท่ีความรวดเร็วในการส่ือสาร โดยการอพัเดต
ขอ้มูลบนไทมไ์ลน์ และเกิดการพฒันาเป็นเครือข่ายจากการติดตามการอพัเดตของผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ 
โดยพบวา่ทวิตเตอร์เป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงสุดอนัดบั 7  ของโลกและอนัดบั 20 ของสถิติ
ประเทศไทย (Alexa, 2014) 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์โกทูโน (2552) ระบุวา่ ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดย แจ็ก คอร์
ซียบิ์ซ สโตน และอีวาน วิลเลียมส์ ภายใตบ้ริษทั Obvious Corp เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549  ท่ีเมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาผูใ้ชง้านสามารถส่งขอ้ความวา่ก าลงัท าอะไรอยูห่รือเป็นการ
ส่งต่อ (Re-tweet) ข่าวสารท่ีน่าสนใจของผูใ้ช้งานคนอ่ืนๆ โดยขอ้ความท่ีส่งถึงกนัเรียกว่า Tweets 
ซ่ึงเปรียบเสมือนเสียงนกร้อง และขอ้ความท่ีจะส่งตอ้งเป็นตวัอกัษรธรรมดา (Plain Text) เท่านั้น 
ไม่สามารถแทรกค าสั่งโปรแกรมได ้ยกเวน้ในรูปแบบ Hyperlink 

ขอ้ความอพัเดตท่ีส่งในทวิตเตอร์จะแสดงอยูบ่นเวบ็เพจของผูใ้ช้งานคน
นั้น และผูใ้ช้งานอ่ืนสามารถเลือกรับขอ้ความเหล่าน้ีทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์ อีเมล เอสเอ็มเอส เม
สเซนเจอร์ (IM) RSSหรือผ่านโปรแกรมเฉพาะทาง อาทิ Twitterific Twhirl ปัจจุบนัทวิตเตอร์มี
หมายเลขโทรศพัทส์ าหรับส่งเอสเอ็มเอสในสามประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราช
อาณาจกัร 

การใช้งานทวิตเตอร์คือการติดตามผู ้ท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกัน เช่น 
ท่องเท่ียว อาหาร เทคโนโลยี ธรรมะ ฯลฯ หรืออาจเป็นการติดตามบุคคลท่ีเราสนใจ โดยหลงัจากท่ี
เราติดตาม (Follow) ขอ้ความทวีตของผูใ้ชง้านนั้นก็จะปรากฏบนหนา้ต่างทวิตเตอร์ของผูท่ี้ติดตาม 
และเกิดลกัษณะการเป็นเครือข่ายข้ึนในเวลาต่อมา ทั้งน้ี ระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์เดิมพฒันา
ดว้ยรหสัคอมพิวเตอร์แบบ Ruby on Rails และเม่ือ พ.ศ. 2551  จึงไดเ้ปล่ียนมาใชภ้าษาแบบ Scala 
บนแพลตฟอร์มจาวา จากนั้นใน พ.ศ. 2552  ทวิตเตอร์ไดรั้บความนิยมสูงข้ึนอยา่งมาก จนนิตยสาร
ไทมฉ์บบัวนัท่ี 15  มิถุนายน ในปีดงักล่าว ไดน้ าเอาทวิตเตอร์ข้ึนปก เป็นเร่ืองเด่นประจ าฉบบั และ
บทบรรณาธิการก็กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการน าเสนอข่าว ซ่ึงมีท่ีมาจากเทคโนโลยี
ใหม่อยา่งทวติเตอร์ 

ในแต่ละเดือนพบวา่มีจ านวนผูใ้ชง้านแบบ Active รวมจ านวน 200ลา้น
คน โดย 80% ของผูใ้ชง้านทวิตเตอร์จะใช้งานผ่านโทรศพัทมื์อถือเป็นหลกั มีการทวีตขอ้ความต่อ
วนั 400  ขอ้ความ และผูใ้ชง้านแต่ละรายมีจ านวนผูติ้ดตาม (Follower) เฉล่ียอยูท่ี่ 208 คน รวมถึงมี
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การทวีตขอ้ความเฉล่ียต่อคน 307 ขอ้ความ นอกจากน้ีแอพพลิเคชัน่อพัโหลดและแชร์คลิปวิดีโอ
ออนไลน์ในเครือทวติเตอร์อยา่ง Vine ก็พบวา่มีจ านวนผูใ้ชง้าน 13 ลา้นคน และมีคลิปวิดีโอท่ีถูกอพั
โหลดบนทวติเตอร์วนัละ 12 ลา้นคลิป (ศกัด์ิรพี วดีศิริศกัด์ิ, 2556) 

(2) ขอ้ดีของทวติเตอร์ (ปลายฝน ค าประกอบ, 2556) 
ก) ทวิตเตอร์สามารถใช้ในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร และรูปภาพ

ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพียงกดรีทวีต เน้ือหานั้นๆ จะเกิดการส่งต่อและไปปรากฏบนหนา้ไทมไ์ลน์
ของผูท่ี้ติดตามทนัที 

ข) ผู ้ใช้งานสามารถติดตามเหตุการณ์หรือกระแสท่ีก าลังเป็น
ประเด็นในกลุ่มผูใ้ช้งานทวิตเตอร์ได ้โดยดูจากแท็กท่ีไดรั้บความนิยมหรือ Trending เช่น การไว้
อาลยัให้เนลสันแมนเดลล่า ผา่นแท็ก #RIPNelson Mandela หรือเร่ืองราวในวงการบนัเทิงเกาหลีท่ี
ก าลงัไดรั้บการพดูถึงในแทก็ #SuperJuniorTheLastManStanding 

ค) ในทวิตเตอร์นั้นผูใ้ช้งานสามารถกดติดตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
หรือคนท่ีตนเองสนใจไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง ท าใหไ้ม่พลาดทุกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้นๆ  

ง) ทวิตเตอร์เป็นช่องทางท่ีให้พื้นท่ีในการแสดงออกค่อนขา้งเสรี
ผูใ้ช้งานสามารถทวีตเน้ือหาของเร่ืองราวต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยสามารถโพสต์ได้ทั้ งแบบ
ขอ้ความ รูปภาพ และล้ิงกไ์ปยงัช่องทางอ่ืนๆ ได ้

จ) การอ่านข่าวสารในทวิตเตอร์นั้น ผูใ้ช้งานสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ หรือเสนอแนะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัได้รับรู้ความ
คิดเห็นของผูใ้ชง้านคนอ่ืนท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

(3) ขอ้เสียของทวติเตอร์ 
ก) เน่ืองจากข่าวสารในทวิตเตอร์แพร่กระจายไปไดอ้ย่างรวดเร็ว

เพียงการกดรีทวตี ดงันั้นหากทวตีแลว้ขอ้มูลตกหล่นหรือมีขอ้ผิดพลาด จะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ข 
จึงเส่ียงต่อการเกิดความเขา้ใจผดิได ้

ข) ทวิตเตอร์สามารถทวีตขอ้ความได้ไม่เกิน 140 ตวัอกัษร การ
ทวีตจึงตอ้งท าให้เน้ือหามีขนาดสั้น ซ่ึงบางคร้ังการทวีตแบบสั้นน้ีอาจส่ือความหมายไดไ้ม่ชดัเจน 
ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ ผูรั้บสารเขา้ใจไม่ตรงกบัส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือ 

ค) การรีทวตีข่าวสารท่ีไม่มีแหล่งอา้งอิงท่ีน่าเช่ือถือ หรือไม่ไดผ้า่น
การตรวจสอบวา่เป็นเร่ืองจริงหรือไม่ อาจก่อใหเ้กิดผลเสียจากข่าวลือท่ีเกิดข้ึนได ้
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ง) หากผู ้ใช้งานทวีตข้อความหรือรีทวีตมากเกินไป อาจท าให้
ผูติ้ดตามเกิดความร าคาญได้เพราะเน้ือหาเหล่าน้ีจะไปปรากฏในหน้าไทม์ไลน์ของผูท่ี้ติดตาม
ผูใ้ชง้านคนนั้นๆ  

(4) การใชง้านทวติเตอร์ในเชิงธุรกิจ 
ด้านการด าเนินธุรกิจนับว่า ทวิตเตอร์เป็นอีกหน่ึงส่ือสังคมท่ีประสบ

ความส าเร็จไม่นอ้ยไปกวา่ส่ือสังคมอ่ืน ในปัจจุบนัทวิตเตอร์มีพนกังานจ านวนกวา่ 800 คน รวมถึง
บริษทัมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (สถิติเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555) หรือคิดเป็นเงิน
ไทยจ านวน 3 แสนลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายเพื่อการโปรโมตและการโฆษณาเพื่อท าธุรกิจมูลค่ากวา่ 
2 แสนเหรียญสหรัฐ โดยทวติเตอร์สามารถน ามาใชใ้นเชิงธุรกิจได ้ดงัน้ี (ศกัด์ิรพี วดีศิริศกัด์ิ, 2556) 

ก) ไดข้อ้มูล ความรู้ และไดรู้้จักตวัตนของบุคคลท่ีติดตามไดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ียงัสามารถติดตามส านกัข่าวหนงัสือพิมพ ์ส่ือวิทยุและโทรทศัน์ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และทนัต่อเหตุการณ์ โดยหากสนใจก็ตามไปอ่านขอ้มูลแบบละเอียด โดยส าหรับองคก์รธุรกิจหาก
ใชท้วติเตอร์ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจก็จะมีผูติ้ดตาม จนกระทัง่อาจพฒันาเป็นกลุ่มลูกคา้ของ
องคก์รไดเ้ช่นกนั 

ข) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทรงประสิทธิภาพ ผูใ้ช้งานทวิต
เตอร์จะมีขอ้มูลในส่วนประวติัส่วนตวั ประวติัการท างาน และความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
สามารถบ่งบอกตวัตนไดเ้พราะฉะนั้น หากใช้ทวิตเตอร์เพื่อธุรกิจความสามารถในการส่ือสารได้
แบบทันที (Real-Time) ท าให้เข้าถึงและพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ได้
ตลอดเวลา โดยการส่งข้อมูลเป็นประจ าจะท าให้เกิดการรับรู้ ความคุน้เคย และสามารถท าการ
ส่ือสารการตลาดต่อเน่ืองไดเ้ร่ือยๆ 

ค) เป็นช่องทางสร้างความน่าเช่ือถือให้องค์กรและแจ้งข่าวสาร
ใหม่ๆ โดยเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการทางธุรกิจระดบัโลกต่างหันมาใชช่้องทางแนะน าสินคา้และบริการ
ผ่านทวิตเตอร์มากข้ึน เช่น Amazon.com ใช้ทวิตเตอร์แนะน าโปรโมชั่นสินคา้ใหม่ๆ โดยหาก
องคก์รมีบทความหรือน าเสนอขอ้มูลท่ีน่าสนใจผา่นทวติเตอร์เป็นประจ าจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
เช่ือถือในองคก์ร และช่องทางการด าเนินธุรกิจก็จะเปิดกวา้งมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเกิดการ
เช่ือมต่อกับเฟซบุ๊กหรือส่ือสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงจะสามารถส่งข้อมูลคร้ังเดียวแต่ได้เผยแพร่ในหลาย
ช่องทาง 

ดา้นสถิติการใชง้านทวติเตอร์ในประเทศไทยพบวา่ ทวิตเตอร์ท่ีมีจ  านวน
ผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ Khunnie0624 (นิชคุณ หรเวชกุล) Woodytalk (วูด้ด้ี วุฒิธร) และ vjwoonsen 
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(วุน้เส้น วิริฒิภา) ตามล าดบั (Zocialrank, 2557ค) ซ่ึงลว้นเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและอยู่ในวงการ
บนัเทิงโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัภาพท่ี 2.4 

 

 
 

ภาพที ่2.4  สถิติทวติเตอร์ท่ีมีจ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  Zocialrank, 2557จ. 
 

นอกจากน้ีขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์Zocialrank ระบุวา่ ทวิตเตอร์ค่ายกามิ
กาเซ่มีจ  านวนผูติ้ดตามอยู่ในอนัดบัท่ี 365 และทวิตเตอร์ค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีจ านวนผูติ้ดตามอยู่ใน
อนัดบัท่ี 1,758  (Zocialrank, 2557ค) 
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ภาพที ่2.5  ตวัอยา่งทวิตเตอร์ค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ซ. 
 

 
 

ภาพที ่2.6  ตวัอยา่งทวิตเตอร์ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ฉ. 
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3) ยทููบ (Youtube) 
(1) ลกัษณะและประวติัความเป็นมา 
ยทููบเป็นเวบ็ไซตส่ื์อสังคมท่ีมีรูปแบบเครือข่ายแบบการส่ือสารผา่นคลิป

วิดีโอ ผูใ้ช้งานสามารถอพัโหลด รับชมวิดีโอ แลกเปล่ียน รวมถึงติดตาม (Subscribe) การอพัเดต
ของผูใ้ชง้านคนอ่ืนๆ ได ้โดยพบวา่ยทููบเป็นเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมสูงสุดอนัดบั 3  ทั้งในระดบั
โลกและประเทศไทย (Alexa, 2014) 

ในยูทูบจะมีข้อมูลเน้ือหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้ นและคลิปท่ีมาจาก
รายการโทรทศัน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกก้ิง (การสร้างบล็อกโดยมีขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพ วิดีโอ
เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอท่ีเกิดจากมือสมคัรเล่นถ่ายกนัเอง) คลิปวิดีโอท่ีเผยแพร่
บนยทููบส่วนมากเป็นไฟล์คลิปสั้นๆ ความยาวประมาณ 1-10 นาที ถ่ายท าโดยบุคคลทัว่ไป และอพั
โหลดข้ึนสู่เวบ็ไซต์โดยมีการแบ่งประเภทและจดัอนัดบัคลิปไว ้เช่น ไฟล์ล่าสุดไฟล์ท่ีมีผูช้มมาก
ท่ีสุด ไฟลท่ี์ไดรั้บการโหวตมากท่ีสุด ฯลฯ 

ขอ้มูลจากเว็บไซต์ Guru Sanook ระบุว่า ยูทูบก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 14
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 โดย Chad Hurley, Steve Chen และ Jawed Karim อดีตพนกังานของธนาคาร
ออนไลน์ PayPal เป็นผูร่้วมกนัก่อตั้ง และต่อมา Jawed Karim ไดล้าออกจากยทููบ ไปศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัย  Standford โดยยูทูบมีส านักงานตั้ งอยู่ ท่ี เ มืองซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เ นีย 
สหรัฐอเมริกา ยูทูบเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้ นๆ และได้รับความสนใจอย่างมาก 
โดยเฉพาะการบอกแบบปากต่อปากท่ีท าให้การเติบโตเป็นไปอยา่งรวดเร็ว (บริษทั สนุก ออนไลน์ 
จ  ากดั, 2556) 

ยูทูบเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลายต่อเน่ืองเม่ือมีการน าภาพวิดีโอช่วง 
Lazy Sunday ของรายการ Saturday Night Live รายการโทรทศัน์ช่ือดงั มาแสดงบนเวบ็ไซต ์ซ่ึงใน
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ทางสถานีโทรทศัน์เอ็นบีซี (NBC) ไดเ้รียกร้องให้ยทููบน าคลิปวิดีโอท่ีมี
ลิขสิทธ์ิออกจากเวบ็ไซต์ ซ่ึงยูทูบเองก็มีนโยบายท่ีจะไม่เอาคลิปท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาแสดงเช่นกนั 
ต่อมายทููบจึงก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนข้ึนในเร่ืองน้ี อยา่งไรก็ตามกรณีพิพาทกบัสถานีโทรทศัน์เอ็น
บีซีก็ท  าใหย้ทููบเป็นข่าวและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน (บริษทั สนุก ออนไลน์ จ ากดั, 2556) 

วนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กูเก้ิลไดเ้ขา้ซ้ือยูทูบดว้ยมูลค่า 1,650 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ในรูปแบบของการแลกเปล่ียนหุ้น อยา่งไรก็ตามยทููบยงัคงด าเนินกิจกรรมของบริษทั
ตามปกติ โดยเป็นอิสระจากการควบคุมของกูเก้ิล การรวมกนัของสองบริษทัน้ีมุ่งเน้นท่ีการเพิ่ม
ประสบการณ์ท่ีดีข้ึนและเขา้ใจไดม้ากข้ึน ส าหรับผูใ้ช้งานท่ีสนใจในการอพัโหลด การดู และการ
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แชร์วิดีโอ รวมถึงการน าเสนอโอกาสใหม่ๆ ส าหรับผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล (Content) มืออาชีพท่ีจะ
น าเสนอผลงานไปสู่คนในวงกวา้ง 

ยูทูบมียอดผูช้มวิดีโอจ านวนประมาณ 100  ล้านคร้ังต่อวนั หรือ 29  
เปอร์เซ็นตข์องยอดการเปิดดูคลิปวดีิโอทั้งหมดในสหรัฐฯ โดยในแต่ละเดือนมีจ านวนผูใ้ชง้านท่ีอพั
โหลดวิดีโอข้ึนบนเว็บไซต์น้ีกว่า 65,000  คลิป สถิติจาก Nielsen/NetRatings องค์กรด้านวิจยั
การตลาดและส่ืออินเทอร์เน็ตระดบัโลกระบุว่า ปัจจุบนัยูทูบมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเดือนละ 20  
ลา้นคน นอกจากน้ีใน พ.ศ. 2549  นิตยสารไทมไ์ดป้ระกาศให้ยทููบเป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการดาวน์
โหลดไฟลว์ดีิโอช่ือดงัและเป็น "Invention of the Year" หรือรางวลัส่ิงประดิษฐแ์ห่งปีอีกดว้ย  

(2) ขอ้ดีของยทููบ 
ก) เป็นพื้นท่ีส าหรับผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการโพสตค์ลิปวิดีโอของตนเอง 

อพัโหลดและเผยแพร่ในยูทูบได ้อีกทั้งสามารถน าล้ิงก์ไปเผยแพร่ต่อไดใ้นเวบ็ไซต์อ่ืนๆ จึงท าให้
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีพื้นท่ีในการแสดงออกมากข้ึน ซ่ึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหลายคนก็มีจุดเร่ิมตน้จาก
การใชพ้ื้นท่ีในยทููบแสดงความสามารถ เช่น วงดนตรีรูม 39 เอ๊ิต (WishesontheEarth) นกัร้องท่ีโด่ง
ดงัจากการร้องเพลงคฟัเวอร์และโพสตใ์นยทููบ 

ข) เป็นแหล่งรวมความบนัเทิง เช่น เพลง มิวสิควดีิโอ ฯลฯ จากค่าย
เพลงต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากน้ียงัคลิปในรูปแบบท่ีผูใ้ช้งานสร้างสรรคข้ึ์นเอง เช่น 
รวมเพลงไทยยอดนิยม พ.ศ. 2557  รวมเพลงร็อกอมตะตลอดกาล เป็นตน้ 

ค) เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงสามารถท าความเขา้ใจได้
ง่าย ตวัอย่างเช่น การสอนแต่งหน้า ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าความเขา้ใจยาก หากศึกษาจากหนงัสือหรือ
นิตยสาร อาจไม่สามารถเห็นการลงมือปฏิบติัแต่งหน้าท่ีชัดเจน เช่น การเลือกสี การลงสี และ
น ้ าหนกัหนกัเบา แต่การศึกษาจากยูทูบจะเห็นกระบวนการทั้งหมด จึงสามารถท าความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (วรัชญา บุญก่อเก้ือ, 2555) 

ง) เป็นช่องทางในการติดตามชมรายการโทรทศัน์หรือฟังรายการ
วทิยยุอ้นหลงั ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความสะดวกสบายในการรับชมรายการมากข้ึน ไม่ถูก
จ ากดัดว้ยผงัจากทางสถานี โดยสามารถเลือกรับชมไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการจากคลิปในยทููบ 

(3) ขอ้เสียของยทููบ 
ก) เยาวชนอาจน ายูทูบมาใช้ในทางท่ีผิด เช่น การใช้ก าลงัในการ

แกปั้ญหา แลว้ถ่ายคลิปลงในยทููบ ท าใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีกบัผูท่ี้เขา้มาดูคลิป 
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ข) อาจก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น การน าไฟล์เพลงมาลงใน 
ยทููบโดยไม่ไดรั้บลิขสิทธ์ิจากค่าย การน าภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในโรงมาลงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เป็น
ตน้ 

ค) อาจมีคลิปท่ีไม่เหมาะสมกับเยาวชน เช่น คลิปลามกอนาจาร 
คลิปท่ีมีความล่อแหลมหรือมีเน้ือหารุนแรง ฯลฯ ซ่ึงอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได ้

(4) การใชง้านยทููบในเชิงธุรกิจ 
ในด้านธุรกิจ รูปแบบการให้บริการการท าการตลาดออนไลน์โดยใช้ยู

ทูบ มีดงัน้ี (บริษทั เอส เอม็ อี จมัพ ์จ  ากดั, 2557) 
ก) True View In-Search Ads เป็นการแสดงวิดีโอยูทูบ ในหน้า 

YouTube Search เม่ือมีผูค้น้หาคลิปวิดีโอต่างๆ ขอ้ความโฆษณาพร้อมวิดีโอก็จะแสดงข้ึน (คลา้ย
การคน้หาในกูเก้ิล) ซ่ึงจะเป็นการแนะน าวิดีโอไดอ้ยา่งตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ และตามคีย์
เวร์ิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ โดยจะมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าโฆษณาเม่ือมีผูค้ลิกเขา้ชมโฆษณา
นั้นๆ 

ข) True View In-Display Ads เป็นการน าวิดีโอบนยทููบไปแสดง
ตามเน้ือหาท่ีมีผูช้มก าลังชมวิดีโออ่ืน กล่าวคือ เม่ือผูช้มก าลังชมวิดีโออ่ืนๆ จะมีภาพตวัอย่าง 
(Thumbnail) แสดงเป็นวิดีโอแนะน าทางด้านขวาของหน้ายูทูบ เพื่อแนะน าให้ผูช้มเห็นวิดีโอท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีสามารถน าวิดีโอยทููบไปแสดงบนหนา้เวบ็ไซตพ์นัธมิตร ซ่ึงมีจ านวนกวา่หม่ืน
เวบ็ไซต์ในประเทศไทย โดยท่ีสามารถก าหนดลกัษณะของเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการได ้เช่น ตามเน้ือหา
ของเวบ็ไซต ์เป็นตน้ จุดเด่นของลกัษณะน้ีคือ การสามารถสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) สร้าง
ตราสินคา้หรือองคก์รให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง โดยท าโฆษณาผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรกบั
กเูก้ิล โดยจะมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าโฆษณาเม่ือมีผูค้ลิกเขา้ชมโฆษณานั้นๆ  

ค) True View In-Stream Ads เป็นการแสดงโฆษณาก่อนแสดง
วดีิโออ่ืนๆ และหลงัจากนั้น 5 วินาที ผูช้มจึงจะสามารถเลือกไดว้า่จะชมโฆษณาต่อหรือขา้ม (Skip) 
เพื่อเขา้สู่วดีิโอท่ีตอ้งการ (คลา้ยการฉายหนงัตวัอยา่งและใหผู้ช้มตดัสินใจวา่จะดูโฆษณาต่อหรือไม่) 
มีจุดเด่นคือ ดึงดูดความสนใจของผูช้มได้มากท่ีสุด สามารถอธิบายองค์กรหรือผลิตภณัฑ์ให้ง่าย 
และน่าสนใจมากข้ึนผา่นคลิปวิดีโอ โดยหากความยาวของโฆษณาเกิน 30 วินาที จะเสียค่าโฆษณา
เม่ือผูช้มดูคลิปนั้นเกิน 30 วินาที แต่หากความยาวนอ้ยกวา่ 30 วินาที จะเสียค่าโฆษณาเม่ือวิดีโอถูก
แสดงจนจบ 

ง) YouTube Overlay Ads เป็นการสร้างการรับรู้ (Brand 
Awareness) โดยการแสดงขอ้ความโฆษณาหรือภาพแบนเนอร์บนวิดีโอ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัการ
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ตลาดออนไลน์ในปัจจุบนั เพราะสามารถท าการตลาดมวลชน (Mass Marketing) ได้ในเวลาท่ี
รวดเร็ว ไม่ตอ้งสร้างวิดีโอเพื่อท าการโฆษณาเพียงสร้างขอ้ความโฆษณาหรือภาพแบนเนอร์และ
น าไปแสดงบนวดีิโอท่ีเป็นท่ีสนใจของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หลงัจากท่ีผูช้มคลิกบนขอ้ความโฆษณา
ก็จะล้ิงกเ์ขา้สู่เวบ็ไซต ์เพื่อดูรายละเอียดของสินคา้และบริการท่ีสนใจ 

ด้านสถิติการใช้งานยูทูบในประเทศไทยพบว่า ผูใ้ช้งานท่ีมีจ านวน
ผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ Gmmgrammyofficial Rsvdo และ Genierock ตามล าดบั (Zocialrank, 2557ง) 
และคลิปวดีิโอท่ีมีจ านวนการเขา้ชมมากท่ีสุดคือ เพลงไกลแค่ไหนคือใกล ้(วง Getsunova) เพลงขอ
ใจเธอแลกเบอร์โทร (หญิงลี) และเพลงรักตอ้งเปิด (วง  3.2.1) ตามล าดบั ซ่ึงลว้นเป็นผูใ้ชง้านและ
คลิปวดีิโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเพลงไทยโดยมีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.7 

 

   
 

ภาพที ่2.7  สถิติบญัชีผูใ้ชง้านและคลิปวดีิโอในยทููบประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  Zocialrank, 2557ฉ. 
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จากขอ้มูลในเวบ็ไซต ์zocialrank เห็นไดว้า่บญัชีผูใ้ชง้านในยทููบของค่าย
กามิกาเซ่และค่าย จีน่ีเรคคอร์ดมีจ านวนผูติ้ดตามมากกว่าในส่ือสังคมประเภทอ่ืน และติดอนัดบั
ตน้ๆ ในระดบัประเทศ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทและความส าคญัของการใช้ช่องทางดงักล่าว
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากเพลงซ่ีงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัตอ้งใช้การส่ือสารผ่าน
ไฟล์เสียงหรือคลิปวิดีโอ ซ่ึงตรงกบัรูปแบบการส่ือสารของเวบ็ไซตย์ูทูบ ช่องทางน้ีจึงไดรั้บความ
นิยมและการติดตามจากผูบ้ริโภคจ านวนมาก 

 

 
 

ภาพที ่2.8  ตวัอยา่งบญัชีผูใ้ชง้านยทููบของค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่า:  Welovekamikaze, 2557ข. 
 

 
 

ภาพที ่2.9  ตวัอยา่งบญัชีผูใ้ชง้านยทููบของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่า:  Genierocks, 2557. 
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4) อินสตาแกรม (Instagram) 
(1) ลกัษณะและประวติัความเป็นมา 
อินสตาแกรมเป็นส่ือสังคมท่ีสามารถน ารูปภาพท่ีอยู่ในอลับั้มหรือถ่าย

แลว้มาตกแต่งดว้ยฟิลเตอร์ (Filter) และเคร่ืองมือต่างๆ แลว้น ารูปภาพนั้นแบ่งปันไปยงัเพื่อนใน
เครือข่ายและส่ือสังคมอ่ืนๆ เช่น เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ฯลฯ โดยการใชง้านเป็นลกัษณะการส่ือสารผา่น
รูปภาพ และคลิปวิดีโอขนาดสั้น (ไม่เกิน 15 วินาที) ขณะเดียวกนัก็สามารถชมรูปภาพ แสดงความ
ช่ืนชอบ (Likes) และความคิดเห็น (Comments) ในรูปภาพท่ีเพื่อนในเครือข่ายแบ่งปันไว ้โดยพบวา่         
อินสตาแกรมเป็นเว็บไซต์ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดอนัดบั 30 ของโลก และอนัดบั 64  ของสถิติ
ประเทศไทย (Alexa, 2014) ทั้ งน้ี เน่ืองจากการใช้งานอินสตาแกรมส่วนใหญ่เข้าใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชัน่ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ความนิยมในการเขา้ใชง้านผา่นเวบ็ไซตจึ์งไม่สูงมาก 

อินสตาแกรมเกิดข้ึนท่ีเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 
2553  โดยเควิน ซิสตรอม และไมเคิล ไมค ์ครีเกอร์ ในระบบแบบ  HTML5  จากนั้นไดเ้ปิดตวับน
แอพสโตร์ (App Store) ของบริษทัแอปเป้ิล และจอร์ช รีเดล ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบับริษทัในต าแหน่ง
ผูจ้ดัการทัว่ไป ซ่ึงในขณะนั้นบริษทัมีพนักงานไม่ถึง 10  คน และต่อมาได้มีผูเ้ขา้มาร่วมงานกบั
บริษทัเพิ่มเติม คือ เชน สวีนีย ์โดยเขา้มาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ในต าแหน่งวิศวกร และ
เจสสิกา โซลแมน ในเดือนสิงหาคม ปีดงักล่าว (ทรูปลูกปัญญา, 2555) 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554  อินสตาแกรมไดเ้พิ่มการใชง้านแฮช
แท็ก (#) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถท าให้ป้ายช่ือท่ีพิมพล์งไปในโปรแกรม คน้หาไดง่้ายข้ึน โดยการ
พิมพเ์คร่ืองหมาย "#" ตามดว้ยป้ายช่ือ และต่อมาในเดือนกนัยายนไดป้ล่อยเวอร์ชัน่ 2.0  ให้ดาวน์
โหลดในแอพสโตร์ โดยเพิ่มความสามารถในดา้นอ่ืนๆ และอินสตาแกรมไดป้ระกาศผลก าไรของ
บริษทัในปีดงักล่าว โดยอยูท่ี่ 7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ทรูปลูกปัญญา, 2555) 

พ.ศ. 2555  อินสตาแกรมไดป้ล่อยแอพพลิเคชัน่ท่ีรองรับระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด ์และในสัปดาห์เดียวกนัไดป้ระกาศผลก าไรของบริษทัฯ โดยอยูท่ี่ 50  ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงมูลค่าของบริษทัอยูท่ี่ 500  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นวนัท่ี 12  เมษายน เฟซบุ๊กไดเ้ขา้ซ้ือ
กิจการในราคา  1  พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงท าให้เฟซบุ๊กมีบริษทัท่ีกวา้งขวางมากข้ึน โดยมาร์ก 
ซักเคอร์เบิร์ก ประธานบริษทัเฟซบุ๊คกล่าวว่าจะมุ่งมัน่เพื่อสร้างอินสตาแกรมให้ก้าวหน้าต่อไป 
(ทรูปลูกปัญญา, 2555) 

จุดเด่นท่ีท าให้อินสตาแกรมเป็นส่ือสังคมประเภทแบ่งปันรูปภาพและ
คลิปวิดีโอขนาดสั้นไดรั้บความนิยมอย่างสูงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา คือการใชง้านท่ีง่าย สะดวก
รวดเร็ว มีเครือข่ายผูใ้ชง้านจ านวนมาก รูปแบบโปรแกรมสวยงาม (Interface) นอกจากน้ียงัมีศิลปิน 
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ดารา และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกนิยมใชง้านและเขา้มาแบ่งปันรูปภาพต่างๆ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ช่วยส่งเสริมใหก้ระแสดีข้ึนตามล าดบั 

(2) ขอ้ดีของอินสตาแกรม (โพซิชัน่น่ิง, 2555) 
ก) วิธีการใชง้าน (Interface) ง่ายไม่ซบัซ้อน ท าให้สามารถใช้งาน

ได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เพราะมีวิธีการใช้งานเพียงไม่ก่ีรูปแบบ ได้แก่ การตกแต่งรูป โพ
สตรู์ป ติดตามเพื่อนในเครือข่าย กดไลก ์และคอมเมน้ต ์ 

ข) มีระบบการแชร์ท่ีเช่ือมโยงไปยงัส่ือสังคมอ่ืนๆ ท่ีได้รับความ
นิยม เช่น เฟซบุ๊กทวิตเตอร์โฟร์สแควร์ โดยการอัพโหลดรูปในอินสตาแกรมเพียงท่ีเดียว แต่
สามารถแชร์ไปถึงเพื่อนในเครือข่ายเหล่าน้ีดว้ยในขณะเดียวกนั 

ค) การใช้งานโดยรูปแบบการคอมเมน้ต์ กดไลก์ แท็กบุคคลใน
ภาพ หรือการระบุสถานท่ี เป็นลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการใช้งานเฟซบุ๊ก จึงเป็นการใชง้านท่ีคุน้เคย
ส าหรับผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ 

ง) สามารถโพสต์เป็นคลิปวิดีโอขนาดสั้ น ความยาวไม่เกิน 15  
วินาที เป็นทางเลือกส าหรับผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการโพสต์เป็นภาพเคล่ิอนไหว หรือใส่เสียงประกอบ
ภาพน่ิง ท าใหเ้น้ือหาในอินสตาแกรมมีความแปลกใหม่และหลากหลายมากข้ึน  

(3) ขอ้เสียของอินสตาแกรม (ไทยโพสต,์ 2556) 
ก) ความรวดเร็วทันใจ เน่ืองจากการใช้งานท่ีง่าย ขั้ นตอนไม่

ซบัซอ้น เพียงถ่ายรูป ตกแต่งตามตอ้งการ และอพัโหลด รูปภาพก็จะถูกเผยแพร่ไปภายในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว และหากโพสต์ไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขค าบรรยายภาพได้ การท าให้รูปภาพและ
ขอ้ความนั้นๆ หายไปจากระบบ จึงท าไดค้่อนขา้งยาก 

ข) ขอ้มูลของผูใ้ช้งานในอินสตาแกรมจะตั้งเป็นแบบส่วนตวัหรือ
สาธารณะก็ได ้โดยส่วนตวั (Private) คือ เฉพาะผูติ้ดตามเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ดูรูปและขอ้มูล 
ส่วนสาธารณะ (Public) คือ ทุกคนเขา้มาดูรูปและขอ้มูลได ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายหากผูใ้ชง้าน
โพสตข์อ้มูลส่วนตวัมากเกินไป 

ค) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบญัชีผูใ้ชง้านในอินสตาแกรม
ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะด้วยการใช้งานท่ีไม่ซับซ้อน สมัครใช้งานง่าย และไม่มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ จึงพบวา่มีการปลอมแปลงบญัชีผูเ้ขา้ใชง้านเป็นช่ือบุคคลอ่ืนอยูบ่่อยคร้ัง  

(4) การใชง้านอินสตาแกรมในเชิงธุรกิจ 
องคก์รธุรกิจไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและใชอิ้นสตาแกรมเป็นเคร่ืองมือใน

การท าการตลาด โดยมีรูปแบบการใช ้ดงัน้ี (ภาวธุ พงษว์ทิยภานุ, 2555) 
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ก) สร้างตัวตนในอินสตาแกรม การสร้างตัวตนขององค์กรใน
อินสตาแกรมคือการสมคัรโดยใชช่ื้อตราสินคา้หรือช่ือบริษทัในการสมคัร เพื่อให้เกิดการรับรู้เม่ือมี
การพูดถึงและบอกต่อ เช่น ค่ายกามิกาเซ่ (Kamikaze_music) ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด (Genierecords) เป็น
ตน้ 

ข) สร้างแฮขแท็ก (#) ของธุรกิจตวัเอง โดยการก าหนดแฮชแท็ก
ข้ึนมาส าหรับตราสินคา้หรือองคก์ร เพื่อท่ีจะสามารถระบุลงไปในขอ้มูลของรูปภาพ บ่งบอกให้คน
อ่ืนๆ ทราบว่าข้อมูลหรือรูปภาพนั้นเก่ียวกบัสินค้าหรือองค์กรใด ยกตวัอย่างเช่น ช่องโทรทศัน์ 
YaakTV ในเครืออาร์เอส สร้างแฮชแท็ก #yaaktv ข้ึนมา เพื่อให้คนท่ีแบ่งปันรูปภาพเก่ียวกบัช่อง 
สามารถใส่แฮชแทก็น้ีลงไปเพื่อติดตามและรวบรวมขอ้มูลไดส้ะดวกมากข้ึน 

ค) แบ่งปันรูปภาพกับลูกค้าองค์กรสามารถแบ่งปันรูปภาพของ
สินคา้หรือบริการได ้เช่น Club21 Thailand ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีผูติ้ดตาม (Followers) จ านวนมากมี
การถ่ายภาพสินคา้แฟชัน่ใหม่ๆ ของร้านลงในอินสตาแกรม เพื่อให้คนท่ีสนใจทราบวา่มีสินคา้ใหม่
มาท่ีร้านแล้ว และส่ิงท่ีส าคญัคือ องค์กรควรก าหนดให้ชัดเจนว่าใครในองค์กรท่ีจะท าหน้าท่ี
ถ่ายภาพและแบ่งปันในอินสตาแกรม และควรก าหนดเป้าหมายการโพสต์ท่ีชดัเจน เช่น โพสต์ทุก
วนั วนัละ 1 ภาพ เพื่อจะได้มีรูปภาพในเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง และเป็นการสร้างการส่ือสารกบั
ลูกคา้ผา่นช่องทางดงักล่าว 

ง) เช่ือมโยงเข้าสู่เครือข่ายสังคมอ่ืน องค์กรสามารถเช่ือมโยง
อินสตาแกรมเขา้กบัเครือข่ายสังคมอ่ืนๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โฟร์สแควร์ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารและท าให้ผูใ้ชง้านในเครือข่ายสังคมอ่ืนๆ เขา้ถึงอินสตา
แกรมได ้

จ) เล่าเร่ืองราวการท างานของทีมงาน การถ่ายภาพเล่าบรรยากาศ
การท างานของทีมงานหรือภายในบริษทัว่าองค์กรหรือทีมงานท างานกนัอย่างไร จะท าให้ลูกคา้
เขา้ใจถึงกระบวนการท างาน ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ไดดี้วิธีหน่ึง 
หรือการแบ่งปันประสบการณ์ของลูกคา้คนอ่ืนๆ ท่ีใช้สินคา้หรือบริการในระหว่างวนั สร้างเป็น
เร่ืองราวเพื่อใหค้นเกิดการติดตามและเขา้ถึงประสบการณ์ในการใชง้านสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

ฉ) กระตุน้ให้คนกดไลก์ (Like) ในอินสตาแกรม เม่ือมีจ านวนคน
กดไลกม์ากเท่าใด จะช่วยเพิ่มโอกาสท่ีรูปภาพจะไปแสดงอยูใ่นส่วนรูปภาพยอดนิยม (Popular) ซ่ึง
จะท าใหผู้ใ้ชง้านทัว่โลกไดเ้ห็นรูปภาพ เป็นการประชาสัมพนัธ์และเขา้ถึงผูใ้ชง้านกลุ่มใหม่ๆ ให้เขา้
มาติดตามมากข้ึน 
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ช) สร้างกิจกรรมและกระตุ้นให้คนถ่ายภาพเก่ียวกับสินค้าหรือ
องค์กร เพื่อท าให้สินค้าและองค์กรได้รับการพูดถึงและบอกต่อออกไปในสังคมออนไลน์ เช่น 
บริษทั SB Furniture มีกิจกรรมถ่ายภาพผา่นอินสตาแกรมและชิงของรางวลั เป็นตน้ 

ดา้นสถิติการใชง้านอินสตาแกรมในประเทศไทยพบวา่ อินสตาแกรมท่ีมี
จ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ Aum Patchrapa (อั้ม พชัราภา) Chermarn Boonyasak (พลอย เฌอ
มาลย)์ และ Boy Pakorn (บอย ปกรณ์) ตามล าดบั (Zocialrank, 2557ข) ซ่ึงลว้นเป็นบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงและอยูใ่นวงการบนัเทิง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัภาพท่ี 2.10 

 

 
 

ภาพที ่2.10  สถิติอินสตาแกรมท่ีมีจ านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  Zocialrank, 2557ซ. 
 

นอกจากน้ีขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ Zocialrank ระบุวา่ อินสตาแกรมค่าย
กามิกาเซ่มีจ  านวนผูติ้ดตามอยูใ่นอนัดบัท่ี 596  และอินสตาแกรมค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีจ านวนผูติ้ดตาม
อยูใ่นอนัดบัท่ี 2,986  (Zocialrank, 2557ข) 
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ภาพที ่2.11  ตวัอยา่งอินสตาแกรมค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่า:  Kamikaze_music, 2557ก. 
 

 
 

ภาพที ่2.12  ตวัอยา่งอินสตาแกรมค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ซ. 



42 

5) ไลน์ (Line) 
(1) ลกัษณะและประวติัความเป็นมา 
ไลน์เป็นส่ือสังคมท่ีมีลกัษณะผสมระหว่างการรับส่งขอ้ความ (Instant 

Messaging) และการส่ือสารดว้ยเสียง (Voice Call) โดยเน้ือหาในไลน์สามารถเป็นไดท้ั้งรูปแบบ
ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และเสียง อีกทั้งสามารถเขา้ใช้งานไดท้ั้งจากอุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ
และคอมพิวเตอร์ ไลน์จึงกลายเป็นส่ือสังคมท่ีไดรั้บความนิยมสูงภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ดว้ย
คุณสมบติัดา้นการใชง้านท่ีสะดวก รับส่งเน้ือหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และรองรับการใชง้านหลากหลาย
รูปแบบ 

ไลน์สร้างข้ึนโดยการร่วมมือของบริษทั Naver Japan Corporation และ
บริษทั livedoor โดยมีบริษทั NHN Japan เป็นผูพ้ฒันาฟีเจอร์ต่างๆ และในส่วนการตลาดดา้นธุรกิจ
ดูแลโดยบริษทั NHN Corporation ประเทศเกาหลีใต ้ไลน์เปิดตวัเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิคร้ังใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น จนท าให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ร่ัวไหลเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม ปีดงักล่าว โดยในช่วงนั้นการติดต่อทางโทรศพัทแ์ละสัญญาณ
ขดัขอ้ง แต่ไลน์ใช้ระบบเช่ือมต่อผ่าน GPRS/EDGE, Wi-Fi และสัญญาณสามจีได้ อีกทั้งไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการสนทนาหรือส่งขอ้มูลจึงเป็นส่ือท่ีเขา้มาทดแทนในสถานการณ์ยากล าบากไดเ้ป็น
อยา่งดี และไดรั้บความนิยมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ดว้ย (มติชน, 2556) 

ปัจจุบนัไลน์ใชง้านไดท้ั้งโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการไอโอเอส แอน
ดรอยด์และวินโดวส์โฟน รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแมคโอเอส มีการใช้งานในหลาย
รูปแบบ เช่น แชต ส่งรูปภาพ ไอคอน สต๊ิกเกอร์ ตั้งค่าการคุยเป็นกลุ่ม และมีโปรแกรมเสริม เช่น 
โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ Line Camera Line Brush รายการโทรทศัน์การ์ตูนของสต๊ิกเกอร์ไลน์ 
LINE Town Anime LINE Offline และเกมส์ Line Pop เป็นตน้ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีสถิติผู ้
ลงทะเบียนใชง้านจ านวน 200 ลา้นราย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศญ่ีปุ่น ไทย สเปน อินเดีย และ
อเมริกาใต ้(มติชน, 2556) 

ไลน์ใหบ้ริการในรูปแบบ Freemium คือ เปิดให้ดาวน์โหลดไปใชง้านได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผูบ้ริหารของบริษทั NHN Japan เปิดเผยว่ารายไดห้ลกัของไลน์มาจากการ
ขายสต๊ิกเกอร์ ซ่ึงหลงัจากเปิด Sticker Shop สามารถสร้างรายไดม้ากถึง 350  ลา้นเยน (ประมาณ 
139  ลา้นบาท) โดยสต๊ิกเกอร์ขายไดดี้ในประเทศไตห้วนัและไทย โดยเน่ืองจากไลน์เปิดให้ดาวน์
โหลดไดฟ้รีจึงช่วยกระตุน้ใหมี้ยอดดาวน์โหลดมากข้ึนเร่ือยๆ  เม่ือเทียบกบัแอพพลิเคชัน่คู่แข่งอยา่ง 
WhatsApp ท่ีตอ้งเสียค่าดาวน์โหลด นอกจากน้ีไลน์ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ ตั้งแต่ดา้น
ลกัษณะของโปรแกรม (User Interface) ท่ีดูทนัสมยักวา่ WhatsApp ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้
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งาน และพฒันาฟีเจอร์ต่างๆ  ให้ทนัต่อความต้องการของผูใ้ช้งานอยู่เสมอ (ภทัร รุจยาชยะกูร, 
ม.ป.ป.) 

กงั ฮยุนบิน หัวหน้าส านักงานธุรกิจของ NHN Corporation บริษทั
จดัการดา้นธุรกิจและการตลาดท่ีมีส านกังานใหญ่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้กล่าววา่ การเติบโต
อย่างรวดเร็วของไลน์ มาจากการท าธุรกิจท่ีฟังความต้องการของผูใ้ช้งานอย่างใกล้ชิด และ
ความส าเร็จส่วนหน่ึงมาจากการน าเสนอของไลน์ท่ีไม่ไดใ้ช้เพียงแค่ค  าพูดหรือตวัอกัษร แต่เป็น
สต๊ิกเกอร์แบบอิโมจิ (Emoji) ท่ีขนาดใหญ่เห็นชดัเจน และมีลูกเล่นน่ารัก ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านซ่ึงออกแบบโดยทีมงานของบริษทั  

(2) ขอ้ดีของไลน์ 
ก) ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยได้ทางไลน์ เสมือนการพูดคุยทาง

โทรศพัท ์โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงคุณภาพเสียงข้ึนอยูก่บัคุณภาพของอินเทอร์เน็ต 
ข) ติดต่อกับเพื่อนในเครือข่ายได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ งใน

รูปแบบของขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และสต๊ิกเกอร์ นอกจากน้ียงัสามารถแชร์รายละเอียดของ
สถานท่ีท่ีอยู ่ณ ขณะนั้นได ้  

ค) ลงทะเบียนไดโ้ดยหมายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมล และสามารถเขา้
ใช้งานได้จากอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ฯลฯ เป็นทางเลือกท่ี
หลากหลายส าหรับผูใ้ชง้านในการเขา้ถึง 

ง) สต๊ิกเกอร์เป็นอีกหน่ึงจุดเด่นท่ีท าให้ไลน์เป็นโปรแกรมแชตท่ี
ไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชง้านภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ดว้ยสต๊ิกเกอร์ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น มีหลาย
อารมณ์ ความรู้สึก และหลายอิริยาบถ จึงสามารถตอบโจทยข์องผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งค่อนขา้งครอบคลุม 

(3) ขอ้เสียของไลน์ 
ก) ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานไลน์ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศพัท์ เม่ือ

บุคคลอ่ืนๆ มีหมายเลขโทรศพัท์นั้น โปรแกรมไลน์จะแสดงบญัชีผูใ้ช้งานไลน์โดยอตัโนมติัและ
เพิ่มเป็นเพื่อนในเครือข่าย จึงอาจไม่เป็นส่วนตวัหากผูใ้ช้งานไม่ต้องการเปิดเผยบญัชีผูใ้ช้งาน
ในไลน์  

ข) การพูดคุยด้วยเสียงหรือคุยแบบเห็นหน้าอาจท าให้ค่าบริการ 
(Data Package) อินเทอร์เน็ตจากระบบโทรศพัท์สูงข้ึนตามไปด้วย เพราะการติดต่อในรูปแบบ
ดงักล่าวเป็นการส่งขอ้มูลในปริมาณมากและตอ้งใชค้วามเร็วในการส่ง 

ค) การส่งขอ้ความในไลน์ เม่ือกดส่งไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไข
หรือลบได ้ดงันั้น การส่งขอ้ความแต่ละคร้ังจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นขอ้มูลท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น ขอ้มูลทางธุรกรรม  
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(4) การใชง้านไลน์ในเชิงธุรกิจ 
เ น่ืองจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของไลน์ จึงมีองค์กรท่ีน ามาใช้

ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยพบวา่มีลกัษณะดงัน้ี (มาเก็ตต้ิง อุป๊, 2555) 
ก) การท าการตลาดผา่น Line Official Account ในประเทศไทย

ผูใ้ชง้านไดเ้ร่ิมเห็น LINE Official Account ในคร้ังแรกจาก Official Account ของดารา ศิลปิน และ
เร่ิมติดตามกนัอยา่งต่อเน่ือง อาทิ GTH Opal Singular 2AM เป็นตน้ ซ่ึงทางบริษทั NHN ไดใ้ชเ้ป็น
กลยุทธ์ในการน าศิลปินและดาราให้มีช่องทางติดต่อกลุ่มแฟนคลบัผา่นทาง Official Account โดย
หากสังเกตจาก Official Account ในหลายๆ ประเทศ เห็นไดว้า่กลยุทธ์น้ีถูกน ามาเพื่อทดสอบความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน ก่อนท่ีจะเปิดตวั LINE Official Account ใหก้บัแบรนดสิ์นคา้ทัว่ไป 

LINE Official Account เปิดให้ผูใ้ชง้านไดติ้ดตามแบรนด์ท่ีสนใจ และ
ให้องค์กรไดมี้ช่องทางติดต่อกบักลุ่มลูกคา้โดยตรงผ่านการส่งขอ้ความถึงลูกคา้ผ่านทาง Official 
Account ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั Facebook Page ท่ีเปิดให้ลูกคา้หรือผูส้นใจติดตามผา่นการกดไลก์
และติดตาม แต่วิธีการสร้างความสัมพนัธ์หรือติดต่อกบักลุ่ม Followers นั้นแตกต่างจากเฟซบุ๊ก 
เพราะ LINE Official Account จะเป็น One Way Communication กล่าวคือ องคก์รสามารถส่ง
ขอ้ความให้กบักลุ่ม Followers พร้อมกนัได้ แต่ผูติ้ดตามนั้นจะไม่สามารถติดต่อหรือพูดคุยกบั
องคก์รไดเ้หมือนทางเฟซบุก๊เพจ 

การส่งขอ้ความออกไปในแต่ละคร้ังถือเป็นการประกาศ (Broadcast) ถึง
ทุกคน และหากผูติ้ดตามส่งขอ้ความเพื่อพูดคุยกบัองคก์รผูติ้ดตามคนอ่ืนๆ จะไม่สามารถมองเห็น
ได ้นอกจากน้ียงัจะไดรั้บขอ้ความตอบกลบัอตัโนมติัท่ีทางองค์กรไดก้ าหนดขอ้ความส าหรับการ
ตอบกลบัไวล่้วงหนา้ นอกจากน้ีจะมีฟีเจอร์ Event Page ท่ีมาพร้อมกบั LINE Official Account คือ
การเปิดให้องคก์รท่ีเป็นเจา้ของ Official Account สามารถสร้างหนา้ Event ภายใต ้LINE Official 
Account ได ้โดยใส่รูปภาพและเน้ือหา รวมถึงล้ิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดต้ามตอ้งการ เม่ือสร้างหนา้
ดงักล่าวแล้วสามารถส่งแจง้ผูใ้ช้งานท่ีติดตามให้คลิกเขา้ไปชมได้ซ่ึงเหมาะส าหรับการโปรโมต
สินคา้ การใหข้อ้มูล การสร้างอลับั้มรูปภาพ และหนา้กิจกรรมต่างๆ 

ข) Line Sponsored Sticker คือการท าการตลาดผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์
ซ่ึงบริษทั NHN เปิดโอกาสให้องค์กรท่ีตอ้งการมีสต๊ิกเกอร์ในแบบของตนเอง สามารถร่วมสร้าง
สต๊ิกเกอร์ให้ผูใ้ช้งานไลน์ไดด้าวน์โหลดไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงสามารถท าได้ทั้งแบบ
ตวัหนงัสือ ภาพการ์ตูน สินคา้ และพรีเซ็นเตอร์ โดยทีมงานบริษทั  NHN จะเป็นผูอ้อกแบบให้ ทั้ง
ออกแบบจากพรีเซ็นเตอร์ จากมาสคอต คิดข้ึนมาใหม่ หรือใช้คาแรคเตอร์ของสต๊ิกเกอร์ไลน์มา
ปรับแต่งให้เขา้กบัองคก์รหรือสินคา้นั้นๆ ทั้งน้ี บริการ Sponsored Sticker LINE มีขอ้จ ากดัคือ จะ
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เปิดให้ผูใ้ช้งานสามารถดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไดเ้พียง 1 เดือนหลงัจากการเปิดตวั และเม่ือดาวน์
โหลดไปแล้วจะสามารถใช้สต๊ิกเกอร์นั้นได้ 90 วนัหลงัจากวนัท่ีดาวน์โหลด โดยหลงัจากนั้น
สต๊ิกเกอร์จะหายไปจากระบบของไลน์ในทนัที โดยหากตอ้งการเพิ่มระยะเวลาการดาวน์โหลดหรือ
การใชง้านสามารถท าไดด้ว้ยการจ่ายเงินใหท้างบริษทั NHN ตามท่ีก าหนดไว ้

เดือนเมษายน พ.ศ. 2557  ไลน์ประกาศความส าเร็จดว้ยจ านวนผูใ้ชง้าน
กวา่ 400  ลา้นคนทัว่โลกโดยมีจ านวนผูใ้ชง้านท่ีเพิ่มข้ึนต่อวนัสูงถึง 1.7 ลา้นคน และจากสถิติพบวา่
มีการส่งขอ้ความสูงถึง 10,000 ลา้นคร้ังต่อวนั ในขณะท่ีมีการส่งสต๊ิกเกอร์กวา่ 1,800  ลา้นคร้ังต่อ
วนั การใชบ้ริการโทรผา่นไลน์ 12 ลา้นคร้ังต่อวนั นอกจากน้ีขอ้มูลในประเทศไทยพบวา่ มีจ  านวน
ผูใ้ชง้านไลน์มากถึง 24 ลา้นคน (ฐานเศรษฐกิจ, 2557) ซ่ึงเป็นการเติบโตท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

จากการศึกษาพบว่า ค่ายกามิกาเซ่มีการใช้งานไลน์ในรูปแบบ Official 
Account โดยมีจ านวนผูติ้ดตามมากถึง 1,049,519  คน ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดสมคัรใชง้านไลน์ใน
รูปแบบผูใ้ช้งานทั่วไป ทั้งน้ี จึงไม่สามารถระบุจ านวนผูติ้ดตามบญัชีผูใ้ช้งานไลน์ของค่ายจีน่ี    
เรคคอร์ดได ้

 

 
 

ภาพที ่2.13  ตวัอยา่งบญัชีผูใ้ชง้านไลน์ของค่ายกามิกาเซ่ 
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ภาพที ่2.14  ตวัอยา่งบญัชีผูใ้ชง้านไลน์ของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 

การศึกษาขอ้มูลและสถิติในขา้งตน้สรุปได้ว่า ส่ือสังคมกลายเป็น
เคร่ืองมืออันทรงพลังส าหรับองค์กรธุรกิจในการก้าวเข้าสู่ระดับโลก โดยข้อมูลจาก Fortune 
นิตยสารข่าวธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นวา่บริษทัชั้นน า 500  อนัดบัแรกต่างใช้
ส่ือสังคมเป็นช่องทางในการส่ือสารและมีแนวโนม้อตัราการใชง้านท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี 

 

 
 

ภาพที ่2.15  อตัราการใชส่ื้อสังคมของบริษทัใน 500  อนัดบัชั้นน า 
แหล่งทีม่า:  Fortune, 2013. 
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ความนิยมในการใช้งานส่ือสังคมท่ีมีบทบาทและความส าคญัท่ีเพิ่ม
มากข้ึนในปัจจุบนั จึงเป็นปรากฎการณ์ท่ีน่าสนใจส าหรับองคก์รธุรกิจรวมถึงค่ายเพลงวา่จะสามารถ
ใชส่ื้อดงักล่าวในการส่ือสารการตลาดและสร้างมูลค่าไดอ้ยา่งไร 

 
2.1.2  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด  

 แนวคิดของ Kotler (2009) นักการตลาดกล่าวไวว้่าแนวความคิดใหม่ของการส่ือสาร
การตลาดในยุคปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นการส่ือสาร 2 ทาง คือ ระหวา่งบริษทัและผูบ้ริโภค ซ่ึงเกิดข้ึน
ในระยะก่อนการขาย ระหวา่งการขายระหวา่งการใชสิ้นคา้ และระยะภายหลงัการใชสิ้นคา้ โดยตอ้ง
หาวธีิการส่ือสารเพื่อเขา้ถึง อีกทั้งท าใหผู้บ้ริโภคสามารถส่ือสารกลบัมายงับริษทัไดอี้กดว้ย 
 การส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ยค าสองค า คือ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการใดๆ ท่ี
มีการถ่ายทอดความคิดและส่ือความหมายระหว่างบุคคลกบัองคก์ร หรือระหว่างบุคคลดว้ยกนัเอง 
ส่วนการตลาด หมายถึง กิจกรรมของระบบธุรกิจท่ีก าหนดข้ึนเพื่อวางแผนราคา ส่งเสริมการตลาด 
การจัดจ าหน่าย คุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540) 
 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) (ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร, 2547) หมายถึง 
กระบวนการเพื่อส่ือสารขอ้มูลของสินคา้บริการ หรือความคิดสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือแต่ละประเภทในการส่ือสาร การก าหนดวตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ยอ่ยของแต่
ละเคร่ืองมือ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของบริษทั 
 ดังนั้ น การส่ือสารการตลาด จึงหมายถึง กระบวนการท่ีน าส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) ของตราสินคา้ไปใชใ้นการส่ือความหมายต่อผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
มูลค่าของตราสินคา้ ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยตั้งใจ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย หรือเกิดข้ึนแบบไม่ตั้งใจ เช่น ทางรูปลกัษณะของสินคา้ บรรจุภณัฑข์องสินคา้ เป็นตน้ 
 การส่ือสารการตลาดจะท าให้เกิดคุณค่าตราสินคา้ได้โดยการสร้างการรู้จกัในตราสินคา้ 
(Awareness) สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ทั้ งในด้านความรู้สึกชอบ 
(Favorability) ความแข็งแกร่ง (Strength) และลกัษณะเฉพาะตวั (Uniqueness) ของความเช่ือมโยง
กบัตราสินคา้ในความทรงจ าของผูบ้ริโภค (Keller, 1998  อา้งถึงใน ผสุดี เรืองทอง, 2545) 

1) ขั้นตอนการวางแผนการส่ือสารการตลาด มีดงัน้ี (ดารา ทีปะปาล, 2541) 
(1) การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย (Analyzing and Identifying 

the Target Audience) จะตอ้งวิเคราะห์และระบุให้ไดว้่าใครคือผูรั้บข่าวสารเป้าหมายหรือตลาด
เป้าหมาย กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีรู้จกัผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัมากน้อยเพียงไร และพวกเขามี



48 

ความรู้สึกอยา่งไร จะตอ้งใชว้ธีิส่ือสารแบบใดเพื่อจูงใจใหเ้ขาตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นนกัการตลาด
ยงัจ าเป็นตอ้งรู้เพิ่มเติมอีกว่า ผูรั้บข่าวสารท่ีตอ้งการส่ือสารเขา้ถึงอาจเป็นผูซ้ื้อคาดหวงั (Potential 
Buyers) ลูกคา้ประจ าหรือเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างใดอย่าง
หน่ึง เช่น อาจเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ (Deciders) หรือผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Influencers) เป็น
ตน้ ผูรั้บข่าวสารอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มสาธารณชนเฉพาะ หรือกลุ่มสาธารณชนโดยทัว่ไป 
กลุ่มผูรั้บข่าวสาร (หรือผูฟั้ง) เป้าหมายเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูส่ื้อสารการตลาด
เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตวัก าหนดส่ิงท่ีจะพูด วิธีพูด เวลาพูด สถานท่ีท่ีจะพูด และจะพูดถึงใคร 
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(2) การก าหนดวัต ถุประสงค์ของการ ส่ือสาร  (Determining the 
Communication Objectives) เม่ือผูส่ื้อสารการตลาดไดก้ าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งทราบลกัษณะ
ต่างๆ ของตลาดเป้าหมายแลว้ ผูส่ื้อสารจะตอ้งตดัสินใจก าหนดการตอบสนองของผูฟั้งวา่ตอ้งการ
ให้ตอบสนองอย่างไร การตอบสนองขั้นสุดท้าย (Ultimate Response) คือ การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย จะไดรั้บความพอใจหลงัจากการซ้ือดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมการซ้ือ
นั้นเป็นผลบั้นปลายในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูส่ื้อสารการตลาดตอ้งรับรู้ว่าจะมี
วิธีการอย่างไรจูงใจให้สภาพความพร้อมท่ีจะซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย เคล่ือนเขา้สู่ระดับท่ีสูงข้ึน
ตามล าดบัจนกระทัง่ถึงขั้นสุดทา้ยคือการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด  

(3) การออกแบบข่าวสาร (Designing the Message) หลังจากก าหนด
วตัถุประสงค์ การก าหนดพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวสารของผูรั้บข่าวสารแล้ว ผูส่ื้อสาร
จะตอ้งออกแบบพฒันาข่าวสารข้ึนมา เพื่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในอุดมการณ์นั้น 
จะตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั 4 ประการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบไอดาคือ จะตอ้งเรียกร้องความตั้งใจท่ี
จะรับฟัง (Gain Attention) จูงใจให้เกิดความสนใจในข่าวสาร (Hold Interest) กระตุน้ให้เกิดความ
ปรารถนาอยากได ้(Arouse Desire) และเร่งเร้าให้เกิดการกระท า (Elicit Action) โดยการซ้ืออยา่งใด
อยา่งหน่ึงท่ีมุ่งหวงัอย่างไรก็ตามในทางปฏิบติัมีข่าวสารจ านวนนอ้ยมากท่ีจะสามารถน าลูกคา้ผา่น
กระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารจนกระทัง่ตดัสินใจซ้ือ 

ก) เน้ือหาของข่าวสาร (Message Content) ผูส่ื้อสารตอ้งหาวิธีการท่ีจะ
ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายวา่ จะส่ือสารอยา่งไรจึงจะท าให้เขามีปฏิกิริยาตอบสนองตามท่ีตอ้งการ ซ่ึง
ส่ิงท่ีจะน ามาพูดเพื่อให้เกิดผลดงักล่าวเรียกวา่ ส่ิงดึงดูดใจ (Appeal) แนวคิดหลกั (Theme) หรือจุด
ขาย (Unique Selling Proposition: USP) เป็นตน้ ส่ิงดึงดูดใจหรือแนวคิดหลกัหรือจุดขายน้ี เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะสร้างความคิดใหเ้กิดข้ึนกบัผูฟั้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เช่น ในแง่ผลประโยชน์ การจูงใจ และ
เหตุผลอ่ืนๆ แนวทางการเสนอข่าวสารท่ีนิยมใชท้ัว่ไปมี 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของส่ิง
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ดึงดูดใจท่ีจะน ามาใช ้คือ (Kotler, 2009) ส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นเหตุผล (Rational Appeals) ส่ิงดึงดูดใจ
เก่ียวกบัอารมณ์ (Emotional Appeals) และส่ิงดึงดูดใจเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยา (Moral Appeals) 

ข) โครงสร้างข่าวสาร (Message Structure) เป็นการจดัระบบองคป์ระกอบ
ของข่าวสารให้เหมาะสม โครงสร้างของข่าวสารมีความส าคญัไม่น้อยกว่าเน้ือหาของข่าวสาร 
เก่ียวกบัโครงสร้างข่าวสารมีขอ้พิจารณาส าคญั 3 ประการ คือ การสรุปข่าวสาร การเสนอข่าวสาร
ดา้นเดียวหรือสองดา้น การจดัล าดบัการน าเสนอข่าวสาร 

ค) รูปแบบของข่าวสาร (Message Format) คือ จะน าเสนอในเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหข้่าวสารท่ีเสนอออกไปมีลกัษณะเด่น น่าสนใจ 

ง) ผูส่้งข่าวสาร (Message Source) จะตอ้งดูวา่ใครเป็นผูส่้งข่าวสาร ท่ีถือวา่
เป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จในกระบวนการส่ือสาร 

(4) การเลือกช่องทางการส่ือสาร (Selecting the Communication Channels) จาก
การท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการส่ือสารในตอนตน้ ยงัมีอีกองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีมีความส าคญัคือ ช่องทางการส่ือสาร (Channel or Medium) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีส่งข่าวสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย 

ช่องทางในการส่ือสารมีหลายวิธี  แต่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ 2  
ประเภท คือ 

ก) ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้บุคคล (Personal Communication Channel) 
หมายถึง บุคคล 2 คน หรือมากกวา่ ติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัโดยตรง การติดต่อจะเป็นลกัษณะ
เผชิญหน้าแบบตวัต่อตวั บุคคลกลุ่มผูฟั้ง การใช้ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีใช้บุคคล มีข้อดีคือ
สามารถไดรั้บผลจากการติดต่อระหวา่งกนัไดท้นัที 

ข) ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่ใช้ตวับุคคล (Nonpersonal Communication 
Channels) หมายถึง ช่องทางท่ีน าข่าวสารไปโดยไม่ใช้บุคคลเป็นส่ือหรือตวักลางในการติดต่อ แต่
จะใชเ้คร่ืองมือส่ือสารอยา่งอ่ืนแทนการใชบุ้คคล 

(5) การก าหนดงบประมาณส าหรับช่องทางในการส่ือสารทั้งหมด หรือเป็นการ
ก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ในการส่งเสริมการขายทั้งหมด ไดแ้ก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตมีวิธีก าหนดงบประมาณในการ
ส่งเสริมการขายหลายวธีิ 

(6) การก าหนดส่วนประสมการส่ือสารทางการตลาด (Communication Mix or 
Promotion Mix) เม่ือผูผ้ลิตทราบงบประมาณในการส่งเสริมการขายทั้งหมดแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ
จดัสรรงบประมาณในรูปแบบช่องทางการส่ือสาร หรือรูปแบบการส่งเสริมการขายต่างๆ  
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(7) การประเมินผล หลงัจากด าเนินกลยทุธ์ตามส่วนประสมการส่งเสริมการขาย
ท่ีก าหนดข้ึนแล้ว ผูผ้ลิตตอ้งประเมินผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคเป้าหมายท่ีเกิดข้ึน เพื่อทราบ
ความส าเร็จหรือขอ้บกพร่อง รวมถึงสาเหตุของขอ้บกพร่องนั้น ทั้งน้ี การประเมินผลสามารถท าได้
โดยการสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเป้าหมาย  

(8) การจดัการการส่ือสารการตลาดครบวงจร (Managing the Integrated 
Marketing Communications Process) บริษทัจ านวนมากยงัคงยึดการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด
เพียงบางชนิด เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ในทางปฏิบติับริษทัไม่สามารถหลีกเล่ียงไดท่ี้จะใชว้ิธีการ
ส่ือสารการตลาดครบวงจร เพราะช่วยให้ข่าวสารท่ีส่งออกไปมีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งกนั และมี
ผลต่อยอดขายสูง ท าให้ฝ่ายบริหารคิดครบทุกมุมท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัจุดยืนของบริษทั 
การใหน้ ้าหนกักบัแต่ละส่ือ และเง่ือนไขเวลา นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความรับผิดชอบชดัเจนในการ
สร้างภาพพจน์สินค้าอย่างท่ีไม่ เคยมีมาก่อน การส่ือสารการตลาดครบวงจรช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของบริษทัท่ีจะส่ือสารเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเหมาะสมดว้ยข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ในเวลาและ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

2.1.2.1  แนวคิดเร่ืองกลยทุธ์ 
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์ (Strategies) เป็นอีกหน่ึงประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการส่ือสารการตลาด เพราะถือเป็นรากฐานท่ีก่อให้เกิดกระบวนการการส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในส่วนของผูส่้งสาร โดยพบวา่มีนกัวิชาการหลายคนให้ความสนใจและศึกษาขอ้มูลในประเด็น
ดงักล่าว ดงัน้ี  

Samuel (1983) ให้ค  านิยามไวว้า่กลยุทธ์หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเก่ียวกบั
เป้าประสงค์เชิงปฏิบติัการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบติัการของแผนงานของรัฐบาล ซ่ึงองค์กร
ภาครัฐบาลก าหนดโดยค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องแผนงานท่ีรัฐบาล
ก าหนดไว ้และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของแผน  

Certo and Paul (1991) นิยามวา่กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีมัน่ใจไดว้า่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบัค านิยามของ Wright (1992) ท่ี
กล่าววา่  กลยทุธ์คือแผนของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจและ
เป้าประสงคข์ององคก์ร 

David (2007) ใหค้วามหมายกลยทุธ์วา่ เป็นวตัถุประสงคร์ะยะยาวท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตวัทางพื้นท่ี การขยายสินคา้ท่ีหลากหลาย การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ส่วนแบ่งการตลาด หรือการเขา้ร่วมกิจการ 
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กล่าวโดยสรุปไดว้า่ กลยุทธ์หมายถึง การก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการส่ือสาร
ขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค โดยกลยุทธ์จะท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนหลกัในการด าเนินการส่ือสารใน
ช่องทางต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีวางไว ้ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนและประสบความส าเร็จ
ในเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด 

กลยทุธ์เป็นแนวคิดดา้นวิธีการเพื่อการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตั้งไว ้โดยในการ
พฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดจะตอ้งผา่น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ก าหนดหน้าท่ีของการส่ือสารการตลาดและส่ือท่ีจะใช้ ซ่ึงพิจารณาได้
จากการวเิคราะห์ตามหลกั SWOT 

2) ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีท้าทายและจ าเป็น ซ่ึงต้องแตกต่างจาก
องคก์รอ่ืนๆ โดยความคิดสร้างสรรคจ์ะก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 

ในการวางแผนการส่ือการการตลาดนั้นมกัมีการวางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายของสินคา้หรือบริการ โดย Duncan (2005) กล่าววา่ มีการ
พฒันาความหลากหลายของกลยุทธ์เพื่อหาวิธีการในการส่ือสาร ให้ตอบสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาของผูบ้ริโภค โดยมีทั้งหมด 10  กลยทุธ์ ดงัน้ี 

1) กลยุทธ์แบบทัว่ไป (Generic Strategy) กลยุทธ์น้ีเน้นลกัษณะพื้นฐาน
หรือคุณประโยชน์ของสินคา้ ไม่ระบุตราสินคา้เฉพาะเจาะจง เช่น บริษทัแคมป์เบลล์ซุปซ่ึงครอง
ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 70% ใช้สโลแกนว่า ซุปเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับคุณ คือเป็นการกล่าวถึง
คุณประโยชน์ทัว่ไปของสินคา้ โดยไม่ไดร้ะบุช่ือตราสินคา้ เน่ืองจากองค์กรไดจ้ะรับการซ้ือ 7 ใน 
10  คร้ังของการซ้ืออยูแ่ลว้ โดยส่วนมากกลยทุธ์รูปแบบน้ีจะใชใ้นตลาดผกูขาดหรือองคก์รท่ีเป็นเจา้
ตลาด 

2) กลยุทธ์การกล่าวอ้างก่อนคนอ่ืน (Pre-Emptive Strategy) กลยุทธ์น้ี
มุ่งเน้นท่ีคุณลกัษณะหรือผลประโยชน์ท่ีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ในหมวดหมู่สามารถอ้างสิทธิได้ ก่อน
องค์กรใดๆ มากล่าวอา้ง โดยมกัจะใช้กบัสินคา้ในประเภทท่ีมีความแตกต่างเล็กน้อยและประเภท
ของผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น สินคา้ทางนวตักรรมหรือเทคโนโลยต่ีางๆ   

3) กลยุทธ์การให้ขอ้มูล (Information Strategy) เป็นกลยุทธ์พื้นฐานโดย
การให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับองค์กรและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ มักใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นอนัเป็นจุดแข็งของความแตกต่างในการแข่งขนั การสาธิตหรือ
เปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ 
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4) กลยุทธ์ความน่าเช่ือถือ (Credibility Strategy) กลยุทธ์น้ีเน้นการเพิ่ม
ความเช่ือมัน่และลดการรับรู้ของความเส่ียงจากการซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัการซ้ือราย
ใหญ่ หรือเหมาะสมกบัผลิตภณัธ์ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือสุขภาพ 

5) กลยุทธ์ความรู้สึก (Emotion Strategy) กลยุทธ์น้ีเน้นการเช่ือมต่อดา้น
อารมณ์กบัผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้าหมายโดยการกระตุน้ความรู้สึก เช่น ความช่ืนชอบ ความรัก ความ
สนุกสนาน เป็นตน้ 

6) กลยุทธ์การรวมกลุ่ม (Association Strategy) กลยุทธ์น้ีเนน้การเช่ือมต่อ
ทางจิตวิทยาระหว่างตราสินคา้ ในด้านคุณสมบติัหรือลักษณะของภาพ (Attributes or Image 
Characteristics) เ ช่น การน าศิลปินหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเก่ียวข้องกับตราสินค้า เพราะ
ภาพลกัษณ์ของบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถสะทอ้นและถ่ายทอดไปยงัสินคา้และส่งต่อไปถึงผูบ้ริโภค
ได ้

7) กลยุทธ์การด าเนินชีวิต (Lifestyle Strategy) กลยุทธ์น้ีจะเป็นลกัษณะ
ของการน าสถานการณ์และสัญลกัษณ์ต่างๆ ในวิถีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคมาใช้ เหมาะกับ
ผลิตภณัฑท่ี์มีการแข่งขนัสูงแต่มีความแตกต่างเล็กนอ้ย เช่น เส้ือผา้ 

8) กลยุทธ์ส่ิงจูงใจ (Incentive Strategy) เป็นกลยุทธ์สร้างความรู้สึกของ
ความเร่งด่วนและการตอบสนองทนัทีทนัใดของลูกคา้ โดยส่วนใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบของการแจก
สินคา้ตวัอยา่ง (Sample) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

9) กลยุทธ์ส่ิงช่วยความจ า (Reminder Strategy) กลยุทธ์น้ีช่วยเตือน
ความจ าท าให้ตราสินคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะใช้กบัตราสินคา้ท่ีอยู่ใน
ตลาดมาเป็นเวลานานและมีการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ข้ึนมา เพื่อเตือนความจ าของผูบ้ริโภค 

10) กลยุทธ์การโตต้อบ (Interactive Strategy) กลยุทธ์น้ีเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการส่ือสารแบบสองทาง ระหวา่งองคก์รกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัไดเ้ก็บ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูบ้ริโภคได ้
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ตารางที ่2.2  วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การขบัเคล่ือนการตอบสนองกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการขาย  
 
ประเภทของการ

ตอบสนอง 
วตัถุประสงค์ของสาร กลยุทธ์ทีใ่ช้ 

คิด (การรับรู้) การรับรู้ ความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้  
ความเขา้ใจ ความเช่ือมัน่ 

กลยทุธ์การใหข้อ้มูล 
กลยทุธ์แบบทัว่ไป 
กลยทุธ์การกล่าวอา้งก่อนคนอ่ืน 
กลยทุธ์ความน่าเช่ือถือ 

ความรู้สึก 
(อารมณ์) 

ภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพของตรา
สินค้า ความชอบ ความปรารถนา 
การระบุลกัษณะของบุคคล 

กลยุทธ์ความรู้สึก กลยุทธ์การรวมกลุ่ม 
กลยทุธ์วถีิการด าเนินชีวติ 

ปฏิบติั  
(การกระท า
พฤติกรรม) 

การซ้ือ ทดสอบ ท าซ ้ า การติดตาม 
การบอกต่อ 

กลยทุธ์ส่ิงจูงใจ  
กลยทุธ์ส่ิงช่วยเตือนความจ า  
กลยทุธ์การโตต้อบ 

 
แหล่งทีม่า: Duncan, 2005. 
 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดของ Duncan (2005) มาใช้เป็นหลกัในการสร้างเคร่ืองมือ
วจิยัดา้นการใชส่ื้อสังคมและกลยทุธ์ท่ีค่ายเพลงใชใ้นการส่ือสาร ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป   
 

2.1.2.2  การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) 
การตลาดดิจิทลัหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การท าการตลาดบนส่ือออนไลน์ (Online 

Marketing) เป็นกลยทุธ์ท่ีมีจุดเด่นคือ สามารถสร้างการปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Interaction) ไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ Web 2.0  โดยถือ
เป็นการเปล่ียนรูปแบบการท าธุรกิจ เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกระดบัชั้น เปิดเผยตวัตน และเข้าถึง
ผูบ้ริโภคไดจ้ากทุกพื้นท่ีทัว่โลก อีกทั้งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงกลุ่ม (วชิาการดอทคอม, 2553) 

Strauss (2006) ให้ค  าจ  ากดัความของการตลาดออนไลน์ไวว้่า เป็นการส่ือสาร
การตลาดท่ีน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกพร้อมกบัสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้และ
บริการ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคระยะยาว 
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ภาวุธ พงษวิทยภาณุ (2548) กล่าวว่า การตลาดออนไลน์คือ การด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทนัสมัยและสะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็น
ส่ือกลาง ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทห์รือพีดีเอ ท่ีถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัดว้ยอินเทอร์เน็ตมา
ผสมผสานกับวิธีการทางการตลาด การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตวักับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 

พิศิฐ รัตนเชตกุล (2550) ให้นิยามการตลาดออนไลน์ไวว้า่ คือการน าเอาเทคโนโลยี
การส่ือสารมาใชใ้นกระบวนการถ่ายทอดขอ้ความจากองคก์รไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรง
เวลา ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการส่ือสาร 

ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจควรให้ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบการให้บริการและ
เทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองพฤติกรรมของลูกคา้ได้โดยโทรศพัท์สมาร์ทโฟนกลายเป็นส่ิง
ส าคญัต่อวถีิชีวติของคนเมือง หรือแมก้ระทัง่คนในต่างจงัหวดั การใชก้ลยุทธ์ Digital Marketing จึง
ตอ้งเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการสร้างตราสินคา้ รวมทั้งการขายสินคา้และบริการต่างๆ โดยส่ือท่ีมี
อิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ โดย
เฉพาะไลน์พบวา่มีผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนจ านวนมาก หากองคก์รใดสามารถพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้โดนใจ
กลุ่มเป้าหมายก็จะมีโอกาสเขา้ถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ นอกจากน้ีส่ือสังคมก็เป็นเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าให้สินคา้และบริการอีกดว้ย (กฤษติกา  
คงสมพงษ,์ 2557) 

ความสะดวกและรวดเร็วของส่ือดิจิทลัท าให้องคก์รสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยแม้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีติดตามกิจกรรมขององคก์รผา่นส่ือดิจิทลัจะยงัไม่ซ้ือหรือเป็นลูกคา้ แต่ในอนาคตบุคคล
กลุ่มน้ีคือเป้าหมายส าคญัของการสร้างยอดขาย องค์กรตอ้งสร้างความบนัเทิงและกิจกรรมท่ีน่า
ติดตามอย่างต่อเน่ือง อาทิ การแจกของรางวลั กิจกรรมชิงโชค รวมทั้งการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
ตลอดเวลา และส่ิงส าคญัคือควรมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นตวัดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเขา้มาพูดคุยกบั
องค์กรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยเม่ือมีการส่ือสารในลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างองค์กรกบั
ผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสามารถเก็บขอ้มูล ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน ทราบว่าผูบ้ริโภค
ชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการประเภทใดบา้ง ฯลฯ (กฤษติกา คงสมพงษ์, 
2557) 
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1) รูปแบบของการตลาดออนไลน์ 
การตลาดออนไลน์แบ่งไดเ้ป็น 5 รูปแบบ (ชลลดา ตนัติกิตติชัย, 2555) 

ไดแ้ก่ 
(1) การโฆษณาออนไลน์ (Advertising) การลงโฆษณาในเวบ็ไซตห์รือ

บริการออนไลน์อ่ืนๆ ประโยชน์ของการโฆษณาออนไลน์คือ ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจงมากข้ึนและความสามารถในการติดตามผลไดอ้ยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ี
ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารสองทางระหว่างผูโ้ฆษณาและกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามผูโ้ฆษณาควรค านึงถึงผลท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนดว้ย รูปแบบการโฆษณา
ออนไลน์มี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  

ก) ป้ายโฆษณาออนไลน์ (Banner Ad) คือ ภาพกราฟฟิกหรือ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นหรือแฟลชขนาดมาตรฐานของ
โฆษณาดว้ยป้ายโฆษณาออนไลน์จะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 468  x 60  Pixels ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2  
ประเภท คือ โฆษณาดว้ยป้ายโฆษณาออนไลน์ภายในเว็บไซต์ ท าข้ึนเพื่อโฆษณาผลิตภณัฆ์หรือ
บริการของตนเองและโฆษณาดว้ยป้ายโฆษณาออนไลน์ภายนอกเวบ็ไซตคื์อ การติดต่อกบับริษทัท่ี
มีเครือข่ายให้ลงโฆษณาดว้ยป้ายโฆษณาออนไลน์ในเวบ็ไซตท่ี์คาดวา่กลุ่มเป้าหมายของตนเองจะ
เขา้ชม (คมสัน ตนัสกุล, 2552) และป้ายโฆษณาออนไลน์นั้นแบ่งเป็น 3  ชนิด คือ 1) ป้ายโฆษณา
ออนไลน์ท่ีฝังตวับนเวบ็ไซต์ (Embedded Banner) คือ ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ีปรากฎบนเวบ็ไซต์
ทัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะฝังตวัท่ีต าแหน่งต่างๆ ในเวบ็ไซต์ เม่ือผูใ้ช้เล่ือนไปยงัส่วนอ่ืนๆ ป้ายโฆษณา
ออนไลน์จะเลือนหายไปจากจอภาพไดง่้ายและมีระยะเวลาในการแสดงน้อยท่ีสุด 2) ป้ายโฆษณา
ออนไลน์แบบป๊อบอพั (Pop-up Banner) คือ ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ีปรากฏบนจอภาพ ในขณะท่ี
ผูใ้ช้ก าลังจะออกจากเว็บไซต์ โดยการแสดงผลจะโผล่ข้ึนบนจอภาพในลักษณะฉับพลันและ
สามารถสร้างความสนใจให้แก่ผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งมากและจะปรากฎจนกวา่ผูใ้ชจ้ะยุติการแสดง
ของป้ายโฆษณาออนไลน์ 3) ป้ายโฆษณาแบบลอยตวั (Layered Banner) คือ ป้ายโฆษณาออนไลน์ท่ี
ถูกพฒันาให้เห็นบนเว็บไซต์ เม่ือผูใ้ช้เล่ือนไปยงัส่วนต่างๆ จะเห็นป้ายโฆษณาออนไลน์อยู่
ตลอดเวลาและจะปรากฎข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์(เอษณีย ์อาษาสุข, 2550) 

ข) เวบ็ไซต ์(Website) คือ แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารและ
ส่ือประสมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ขอ้ความของแต่ละบริษทัหรือหน่วยงาน โดยเรียกเอกสารต่างๆ 
เหล่าน้ีวา่ เวบ็เพจ (Web Page) และเรียกเวบ็หนา้แรกของแต่ละเวบ็ไซต์วา่โฮมเพจ (Home Page) 
หรืออาจกล่าวไดว้า่ เวบ็ไซต ์คือ เวบ็เพจอยา่งนอ้ยสองหนา้ท่ีมีล้ิงก์ถึงกนั ตามหลกัค าวา่เวบ็ไซตจ์ะ



56 

ใชส้ าหรับผูมี้คอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแลว้ (คมสัน ตนั
สกุล, 2552) 

ค) การโฆษณาดว้ยเวบ็ไซต์เคร่ืองมือช่วยคน้หา (Search Engine 
Optimization) คือ การโฆษณาดว้ยเวบ็ไซตเ์คร่ืองมือช่วยคน้หาว่าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้
เคร่ืองมือช่วยคน้หาเพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ดงันั้น การท าให้เว็บไซต์ปรากฎในผลลพัธ์จากการ
คน้หาจะช่วยเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ด ้แต่เน่ืองจากจ านวนคู่แข่งท่ีสูง ดงันั้น โอกาสในการติด
อยูใ่นอนัดบั 1-10  จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากน้ีแต่ละเวบ็ไซตก์็มีวิธีการสืบคน้และจดัเรียงต าแหน่ง
ไม่เหมือนกนั เม่ือติดอนัดบั 1-10  ของเวบ็ไซตห์น่ึงจึงไม่ไดห้มายความวา่จะมีผลต่อเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
ดว้ย (Turban, 2006) 

ง) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เป็น
เครือข่ายของการส่ือสารขอ้มูลขนาดใหญ่ อนัประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมากท่ี
เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลต่างๆ จากทัว่โลกเขา้ด้วยกันและถือเป็นระบบสากลภายใตม้าตรฐานการ
ส่ือสารเดียวกนั เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ และเป็นการเน้นไปท่ีการ
สร้างชุมชนออนไลน์ ซ่ึงมีการแบ่งปันพื้นท่ีให้สมาชิกเป็นเจา้ของพื้นท่ีร่วมกนั ผูค้นสามารถท่ีจะ
แลกเปล่ียน แบ่งปันขอ้มูล แบ่งปันตามผลประโยชน์ กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาศยั
ระบบพื้นฐานของเวบ็ไซตท่ี์ท าใหมี้การโตต้อบกนัระหวา่งผูค้น (อภิชาติ อนุกลูเวช, 2554) 

(2) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) คือ การส่งเสริมการตลาดท่ี
เนน้การสร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งธุรกิจและสาธารณชน โดยการประชาสัมพนัธ์
ผา่นทางส่ือออนไลน์ (คมสัน ตนัสกุล, 2552) ซ่ึงมีรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

ก) ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) เป็นวิธีแจง้ข่าวสารและ
ความเคล่ือนไหวต่างๆ บนเวบ็ไซต์โดยท่ีข่าวท่ีน ามาลงนั้น อาจมาจากเวบ็ไซต์หนงัสือพิมพฉ์บบั
อ่ืนๆ หรือการน าเสนอภาพกิจกรรมภายในองคก์ร 

ข) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) คือ การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบรูปภาพหรือวิดีโอแบบ 360 องศาท่ีให้ผูใ้ชเ้วบ็ไซตส์ามารถชมบรรยากาศของกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึน เสมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริงมากท่ีสุด  

ค) การเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) คือ รูปแบบการ
ส่ือสารท่ีบริษทัหรือองค์กรต่างๆ เขา้ไปมีส่วนร่วมบนเวบ็ไซต์ เพื่อแลกเปล่ียนกบัการไดมี้ช่ือใน
กิจกรรมนั้นๆ ทั้งน้ี ยงัเป็นการเพิ่มความตระหนกัรู้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ 
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ง) การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหาร (Executive Interview) คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบวิดีโอท่ีให้ผูช้มเวบ็ไซตไ์ดช้มการสนทนากนัอยา่งมีเป้าหมาย ระหว่างผู ้
สัมภาษณ์และผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นการแสดงทศันะของผูบ้ริหารและวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

จ) การจัดแถลงข่าว (Press Conference) คือ การช้ีแจงข้อมูล
ข่าวสารและการด าเนินการแผนงานขององคก์รใหส้าธารณชนรับทราบโดยผา่นเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีขยายวงกวา้งไปอยา่งรวดเร็ว 

(3) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การส่งเสริมการตลาดท่ี
เขา้ถึงลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้ การตลาดทางตรงมกัท าผ่าน
เคร่ืองมือต่างๆ ไดแ้ก่ 

ก) การตลาดโดยอีเมล (E-mail Marketing) คือ การส่งอีเมลแจง้
ข่าวสารให้กบัลูกคา้ท่ีธุรกิจมีฐานขอ้มูลอยู่ การแจง้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทางอีเมลนั้นมีหวัขอ้หลกัๆ 
ได้แก่ แจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ รายการส่งเสริมการขาย แนะน าสินคา้เก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือ เป็นตน้ โดยการใชอี้เมลประเภทน้ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ 

ข) การตลาดโดยการส่งขอ้ความสั้น (SMS Marketing) คือ การส่ง
ขอ้ความเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือรายการส่งเสริมการขายให้กลุ่มเป้าหมายผ่านโทรศพัท์มือถือ 
โดยผูส่้งขอ้ความจะมีฐานขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสถิติการรับรู้มีมากกวา่อีเมลถึง 10 เท่าโดย
การส่งขอ้ความสั้นนั้นมี 2 ประเภทหลกั คือ 1)  การส่งขอ้ความแจง้ข่าวสาร (Push SMS) หมายถึง 
การผลกัขอ้มูลข่าวสารท่ีองค์กรตอ้งการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือการผลกัสิทธิพิเศษให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย 2)  การส่งขอ้ความร่วมสนุก (Request SMS) หมายถึง การท่ีผูส้นใจส่งขอ้ความเพื่อ
เป็นการร่วมสนุก ขอ้ความลกัษณะน้ีเป็นการตอบรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรายการท่ีจดัเพื่อร่วมสนุก 
ถือเป็นการส่ือสารแบบสองทาง เพราะผูบ้ริโภคเห็นส่ือก่อนจึงตอบสนองโดยการส่งขอ้ความร่วม
สนุก 

ค) การสั่งสินคา้บนระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
คือ การให้ลูกคา้สั่งสินคา้ผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน องคก์ร ห้างร้าน โดยแสดงถึงการท าธุรกรรม 
เช่น บริการสั่งจอง สั่งซ้ือ เจรจาต่อรอง การประมูล การช าระเงิน เป็นตน้ การสั่งสินคา้ผา่นระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นประหยดัเวลาและลูกคา้สามารถเขา้ใช้ไดอ้ยา่งสะดวก อีกทั้งเปิดบริการ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและสามารถขยายตลาด รวมถึงฐานลูกคา้ไดก้วา้งไกลมากข้ึน ยงัลดค่าใช้จ่าย 
เพิ่มรายได้และยอดขาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทัอีกด้วย (วชัระพงศ์ ยะ
ไวทย,์ 2544) 
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(4) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การส่งเสริมการตลาดท่ี
มุ่งเน้นยอดระยะสั้นและมกัมีระยะเวลา เพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ืออย่างเร็วท่ีสุด เคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมการขายบนเวบ็ไซต ์มีดงัน้ี (คมสัน ตนัสกุล, 2552) 

ก) ของแถม (Premium) คือ รางวลัหรือสินค้าท่ีทางองค์กรหรือ
บริษทัแจกให้แก่ผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ของแถมจะแจกให้
เปล่าและมีราคาไม่แพง 

ข) ของรางวลัพิเศษ (Special Reward) การให้ของรางวลับน
เวบ็ไซต ์คือ การใหสิ้นคา้ฟรีกบัลูกคา้เพื่อจูงใจใหลู้กคา้เกิดความสนใจหรือตดัสินใจซ้ือ การให้ของ
รางวลัถือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทน เช่น ยอดขายหรือการรับรู้แทนการใช้ส่ือ
โฆษณาหรือเพื่อการสมนาคุณลูกคา้ดว้ยความจริงใจ 

ค) การร่วมสนุกชิงรางวลั (Sweepstake) คือ การส่งเสริมการขายท่ี
มุ่งสู่ผูบ้ริโภคและคนกลาง ส่ิงท่ีจูงใจกลุ่มเป้าหมายคือ ความน่าสนใจของรางวลัและการจดัการ
แข่งขนัเป็นการท าให้ผูบ้ริโภคท ากิจกรรม เช่น เล่นเกม ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจใช้ทกัษะพิเศษ เช่น การ
ประกวดท าคลิปวดีิโอหรือถ่ายภาพ 

(5) การใชส่ื้อบุคคล (Personal Selling) คือ การส่งเสริมการตลาดท่ีใช้
การส่ือสารสองทาง ระหวา่งตวัแทนขายของธุรกิจและลูกคา้ ซ่ึงมีความส าคญัในธุรกิจออนไลน์ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นเวบ็ไซตห์รือปัญหาการสั่งซ้ือหรือ
สินคา้ช ารุดและมีหนา้ท่ีตอบอีเมลลูกคา้ ตอบกระดานข่าวต่างๆ ปิดการขาย โดยยืนยนัค าสั่งซ้ือและ
ตอบสนองค าสั่งซ้ือ ซ่ึงมีเคร่ืองมือต่างๆ (สมวงศ ์พงศส์ถาพร, 2550) ไดแ้ก่ 

ก) การตลาดทางโทรศพัท์ (Telemarketing) คือ การใช้โทรศพัท์
ในการส่ือสารหรือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนอง มี 2  รูปแบบ
ดว้ยกนั คือ 1)  การโทรออก (Outbound Telemarketing) เป็นการโทรศพัท์ออกไปหาลูกคา้เพื่อ
สอบถามปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัการขายหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะวางตลาด โดยโทรแจง้
ลูกคา้กลุ่มเดิมเป็นกลุ่มแรกหรือเสนอขายสินคา้โดยตรง 2) การโทรเขา้ (Inbound Telemarketing) 
คือ การท่ีลูกคา้โทรศพัท์เขา้มาสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สอบถามขอ้สงสัย ร้องเรียนเก่ียวกบับริการ
หรือคุณภาพของสินคา้ท่ีมีปัญหา ดงันั้น การช่วยแกปั้ญหาให้ลูกคา้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ของพนกังานขาย รวมทั้งท าใหส้ามารถบริหารเวลาการท างานใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมาก 

ข) การน าผูมี้ช่ือเสียงมาสนบัสนุน (Celebrity Marketing) คือ การ
น าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผูรั้บรองการใชห้รือเป็นผูน้ าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการสู่กลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย สร้างความสนใจและสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่ตราสินคา้ ซ่ึงการน าผูมี้ช่ือเสียงมาสนบัสนุน
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นั้น สามารถกระตุน้ความสนใจไดสู้ง สร้างความน่าเช่ือถือ สร้างความเขม้แข็งให้ตราสินคา้ และท า
ใหต้ราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคเป้าหมายและจดจ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547) 

ค) การใช้บุคคลใกลชิ้ด (Close Person) คือ การน าบุคคลท่ีอาศยั
อยู่ในครอบครัวหรือเพื่อมาเป็นผูรั้บรองเพื่อสร้างภาพลกัษณ์สินคา้ให้ไดรั้บการยอมรับ การเห็น
ดว้ย การให้ขอ้มูลป้อนกลบั การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ค  าแนะน า ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ 

2) ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ 
Smith and Chaffey (2005) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์จากการน าเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตมาช่วยสนับสุนการท าการตลาดและก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมองว่า
การตลาดออนไลน์เป็นกระบวนการในการจัดการทางการตลาด โดยมีการเน้นย  ้ าถึงการให้
ความส าคญัแก่ลูกคา้เป็นหลกั ในขณะท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงการท างานทางธุรกิจในอนัท่ีจะช่วย
สร้างความส าเร็จในผลก าไรใหก้บัธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งกระบวนการในการจดัการทางการตลาดได้
ดงัน้ี 1)  การจ าแนกแยกแยะ (Identifying) สามารถท าการจ าแนกแยกแยะได้ว่าลูกคา้เป็นใคร มี
ความตอ้งการอย่างไร อยูท่ี่ไหน และมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้อยา่งไร โดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วย 2)  การท านายความคาดหวงัของลูกค้า (Anticipating) เน่ืองจากความสามารถของ
อินเทอร์เน็ตนั้นช่วยเพิ่มช่องทางให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล และสามารถซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน โดยการเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นหัวใจส าคญัในการท าการตลาดออนไลน์     
3)  การตอบสนองความพอใจของลูกค้า (Satisfying) ถือเป็นความส าเร็จในการท าการตลาด
ออนไลน์ในการสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ การเพิ่มข้ึนของลูกคา้นั้นอาจจะ
มาจากการใชง้านง่าย การสนบัสนุนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

Smith and Chaffey (2005) ไดก้ล่าวถึง 5S  s’ ซ่ึงเป็นประโยชน์จากการน า
การตลาดออนไลน์มาใช ้ไดแ้ก่ 

(1) การขาย (Sell) ช่วยท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนจากการท าการตลาด
ออนไลน์ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยท าให้ลูกคา้รู้จกัและเกิดความทรงจ า (Acquisition and Retention 
Tools) ในสินคา้บริการเพิ่มมากข้ึนซ่ึงน าไปสู่การขายท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

(2) การบริการ (Serve) การสร้างประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่ลูกคา้
จากการใชบ้ริการผา่นออนไลน์ ไม่วา่จะเป็นการใหสิ้ทธิต่างๆ เป็นตน้ 

(3) การพูดคุย (Speak) การสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน 
โดยสามารถสร้างบทสนทนา มีการโตต้อบระหว่างกนัได ้(Dialogue) ท าให้ลูกคา้สามารถเขา้มา
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สอบถาม ตลอดจนสามารถส ารวจความคิดเห็น ความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้มีความสนใจในเร่ือง
ใดเป็นพิเศษ  

(4) ความประหยดั (Save) การสร้างความประหยดัเพิ่มข้ึนจาก
งบประมาณการพิมพ์กระดาษ โดยสามารถใช้วิธีการส่งจดหมายข่าวไปยงัลูกคา้แทนวิธีส่งแบบ
ดั้งเดิม 

(5) การประกาศ (Sizzle) การประกาศสัญลักษณ์ตราสินค้าผ่าน
ออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างสินคา้ของเราใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มีความคุน้เคยมากยิง่ข้ึน 
 

2.1.2.3 การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคม 
จากจุดเด่นของส่ือสังคมส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสาร

การตลาดอย่างกวา้งขวาง โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลายและมีพฒันาการท่ีต่อเน่ือง โดยในปัจจุบนั
รูปแบบหลกัในการท าการตลาดผ่านส่ือสังคมมีดงัน้ี 1) ใช้เป็นช่องทางส่ือสารและให้ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีเม่ือชอบในสินคา้ใดแลว้ก็มกัจะเป็น
สมาชิกของส่ือสังคมของสินคา้หรือองค์กรนั้น และคอยติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางดงักล่าว 
จึงท าให้ในปัจจุบนัองคก์รธุรกิจหนัมาส่ือสารถึงสินคา้หรือบริการต่างๆ ในช่องทางน้ีมากข้ึน โดย
ถา้ผูบ้ริโภคชอบหรือสนใจในสินคา้หรือบริการก็จะเกิดการบอกต่อในเครือข่ายสังคมของตนเอง 
ซ่ึงจะเป็นไปในลกัษณะเพื่อนบอกเพื่อน จึงท าให้การส่ือสารเกิดประสิทธิผลไดม้ากกวา่การส่ือสาร
หรือประชาสัมพนัธ์จากองค์กรโดยตรง 2) ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามความคิดเห็น ด้วย
ลกัษณะของเครือข่ายสังคมท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีสมาชิกสามารถโพสต์ขอ้ความ รูปภาพ หรือวิดีโอเพื่อให้
เพื่อนๆ ในเครือข่ายมาแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกนั ท าให้มีผูป้ระกอบการใชช่้องทางดงักล่าว
ในการส ารวจตลาด และสอบถามหรือรวบรวมความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
และน ามาปรับปรุงสินคา้หรือบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน และ 3) ใชเ้ป็น
ช่องทางการจดักิจกรรมทางการตลาด จากฐานสมาชิกท่ีกวา้งขวางของเครือข่ายสังคม และลกัษณะ
ของสมาชิกท่ีอยูใ่นรูปแบบชุมชนท่ีมีภูมิหลงัหรือความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ท าให้การจดักิจกรรม
ทางการตลาดสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรง เช่น การท ากิจกรรมโดยส่งขอ้ความ
เก่ียวกับขอ้ดีของสินค้าหรือบริการท่ีออกใหม่ให้แก่เพื่อนในเครือข่ายของตน โดยผูท่ี้สามารถ
อธิบายขอ้ดีไดม้ากท่ีสุด จะไดรั้บคูปองส่วนลดส าหรับสินคา้หรือบริการนั้นๆ เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรม
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินค้าหรือบริการแล้ว ยงัเป็นวิธีการโฆษณาท่ีมี
ประสิทธิผลดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความเช่ือถือในโฆษณาท่ีมาจากองค์กรน้อยลง 
แตกต่างจากการบอกกล่าวจากผูค้นในชุมชนออนไลน์ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความสนใจในสินคา้หรือ
บริการของผูบ้ริโภคมากกวา่ (ท่ีน่ีประเทศไทย, 2557) 
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1) กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคม 
แนวคิดดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับและนิยมน ามาใช้เป็น

หลกัการในการพฒันากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดคือ AIDA Model ซ่ึงคิดคน้ข้ึนในปีค.ศ. 1898  
โดย Elmo Lewis โดยเป็นแนวคิดท่ีอธิบายขั้นตอนท่ีองค์กรธุรกิจใช้ในการจูงใจผูบ้ริโภค 
จนกระทัง่น าไปสู่การขายสินคา้หรือบริการไดส้ าเร็จ ซ่ึงมีรายละเอียด (อนุสรณ์ เมืองศรี, 2555) 
ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.16  AIDA model 
แหล่งทีม่า:  Seonick, 2013. 
 

(1) A (Awareness) หมายถึง การดึงดูดความสนใจและสร้างการรับรู้
ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยพยายามท าให้กลุ่มผูใ้ชง้านส่ือสังคมเห็นถึงการมีตวัตนอยูใ่นสังคมออนไลน์ 
อาทิ การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรือบญัชีผูใ้ช้งานในส่ือสังคมต่างๆ ฯลฯ บอกเล่าเร่ืองราวของค่าย
เพลง ศิลปิน และผลงานเพลง ซ่ึงจะท าให้กลุ่มผูใ้ชง้านส่ือสังคมไดเ้ห็นและรับรู้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
มากยิง่ข้ึน 

(2) I (Interest) หมายถึง การสร้างความสนใจของผูบ้ริโภค ผ่านการ
ใชเ้น้ือหาในรูปแบบต่างๆ ทั้งขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือเสียงเพลง เพื่อกระตุน้ความรู้สึกให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในค่ายเพลง ศิลปิน หรือผลงานเพลง โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบสปอต ที
เซอร์ โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

(3) D (Desire) หมายถึง การกระตุน้ความตอ้งการในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของการใช้แรงกระตุน้ให้ลงมือท า (Call to Action) อาทิ การ
จ าหน่ายบตัรคอนเสิร์ตแบบพรีเซลล์ในราคาพิเศษ ส่วนลดในการซ้ือผลงานเพลง ฯลฯ หรือการ
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สร้างความรู้สึกดีหรือภาคภูมิใจในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมขององค์กร เช่น การจัด
กิจกรรมพบปะศิลปินแบบใกลชิ้ด (Exclusive Meeting) โดยเปิดรับผูร่้วมงานจ านวนจ ากดั เป็นตน้ 

(4) A (Action) หมายถึง การท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลงานเพลง
และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ของค่ายเพลง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการท างานของทุกกระบวนการใน
ขา้งตน้  

ส่ือสังคมมีบทบาทในกระบวนการดงักล่าวอยา่งมากโดยเฉพาะในสาม
ขั้นตอนแรก ตวัอยา่งเช่น นาย ก. ไม่ชอบฟังเพลงไทย แต่เม่ืออ่านกระแสท่ีผูใ้ช้งานในทวิตเตอร์ 
ทวีตขอ้ความเก่ียวกบัเพลงไทยเพลงหน่ึงว่าไพเราะ เน้ือหาดี ก็เกิดขั้นตอนการรับรู้ถึงการมีอยูข่อง
เพลงดงักล่าว และหากมีผูท้วตีจ านวนมากข้ึน นาย ก. จะเกิดความสนใจ ลองฟังเพลง และหากเพลง
นั้นตรงกบัความช่ืนชอบก็จะเขา้สู่ขั้นตอนความตอ้งการ อยากฟังเพลงนั้นอีก หรือลองฟังเพลงอ่ืนๆ 
ของศิลปินคนนั้น จนอาจน ามาซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือเพลงนั้นในท่ีสุด และอาจติดตามส่ือ
สังคมในช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

จากการศึกษาพบวา่ การใชง้านส่ือสังคมเขา้มามีบทบาทอยา่งชดัเจนใน
กระบวนการส่ือสารการตลาดในยุคปัจจุบนั โดยกลยุทธ์ท่ีค่ายเพลงไทยใชโ้ดยส่วนใหญ่มีรูปแบบ 
ดงัน้ี 

(1) การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร โดยการประชาสัมพนัธ์ศิลปิน ผลงานเพลง 
และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การเช่ือมโยงกบัช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ ของค่ายเพลง อาทิ ล้ิงก์
ไปยงัเวบ็ไซตย์ทููบ น ารูปภาพมาจากอินสตาแกรม 

(3) การสร้างการติดตาม (Engagement) อาทิ การนับถอยหลังการ
เปิดตวัเพลงใหม่ในยทููบ โดยโพสตน์บัถอยหลงัอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ วนั 

(4) การสร้างการจดจ า โดยการโพสตเ์น้ือหาท่ีมีใจความหรือประเด็น
ซ ้ าๆ เพื่อย  ้าใหผู้บ้ริโภครับรู้และจดจ าใจความนั้นได ้

(5) การบริหารจดัการความสัมพนัธ์กับผูบ้ริโภค (CRM) อาทิ การ
โพสตท์กัทาย การขอบคุณในโอกาสพิเศษต่างๆ 

2) ขอ้ดีของการใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารการตลาด (Okonkwo, 2010  อา้ง
ถึงใน เมฐิพรรณ บุญติ, 2555) 

(1) ส่ือสังคมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างการรับรู้ของตราสินคา้ (Brand 
Awareness) และมีส่วนในการสนบัสนุนเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Identity) 
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(2) ส่ือสังคมเป็นเคร่ืองมือช่วยเปิดเผยท่าทีของคู่แข่งขนั เพราะในการ
ส่ือสารบนส่ือสังคมนั้น จะประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอและบริการมาตรฐานของคู่แข่งขนัราย
นั้นๆ 

(3) ส่ือสังคมสามารถอธิบายถึงสภาวะทางการตลาดและความคิดเห็น
ของผู ้น า ซ่ึงเป็นผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกสินค้าในผู ้บริโภคผ่านการส่ือสารข้อมูลต่างๆ สู่
สาธารณชนผา่นส่ือสังคม 

(4) ส่ือสังคมเป็นการควบรวมระหว่างการส่ือสารแบบออนไลน์กบั
การคา้ใหอ้อกมาในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ (e-Business) ท่ีประกอบไปดว้ยการส่ือสารออนไลน์ (e-
Communications) การค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) และการส่ือสารการตลาดออนไลน์ (e-
Marketing) 

(5) ส่ือสังคมเป็นส่ิงท่ีช่วยในการควบคุมจิตวิทยาในผูบ้ริโภคซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคมกัจะส่ือสารถึงส่ิงท่ีตนเองคิดหรือท่ี
ตนเองตอ้งการผา่นส่ือสังคม 

(6) ส่ือสังคมช่วยเพิ่มระดบัความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้ริโภคเป็นส่ือท่ีจะ
สอดแทรกความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ เช่น ความปรารถนา ความสนใจ ทศันคติ ความตอ้งการ และส่ิง
ท่ีคาดหมายของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

(7) ส่ือสังคมช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าและออกแบบบริการ 
เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถรับรู้ความต้องการของผูบ้ริโภคเป้าหมาย จึงสามารถน าไปสร้างหรือ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เขา้ถึงและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

(8) ส่ือสังคมเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ในการคาดคะแนนความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภค ช่วยในการวเิคราะห์ และออกแบบสินคา้ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

3) ส่ิงส าคญัส าหรับการประสบความส าเร็จในส่ือสังคมดา้นการตลาด 
MotiveLab กลุ่มการตลาดส่ือสังคมไดน้ าเสนอค าแนะน า 12  ประการ 

ส าหรับการประสบความส าเร็จในส่ือสังคมดา้นการตลาด (MotiveLab, 2007  อา้งถึงใน นลินี เพิ่ม
ต่อศกัด์ิ, 2554) โดยแบ่งเป็น 3  ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1  การเตรียมตวัก่อนเร่ิมตน้ 
(1) ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชดัเจน และเคร่ืองมือวดัผล 
(2) ปรับความคิดดา้นการส่ือสารการตลาด 
(3) ระบุต าแหน่งทางการตลาดใหช้ดัเจน 
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ช่วงท่ี 2  ช่วงออกตวั 
(4) ระบุวา่ใครคือผูท่ี้มีอิทธิพล 
(5) ทดลองฟังก่อนท่ีจะเปิดจริง 
(6) รวมส่ือสังคมเขา้กบัการปรับแต่งเวบ็ไซตเ์พื่อให้เขา้กบัเคร่ืองมือ

ช่วยสืบคน้ (SEO) 
ช่วงท่ี 3  ด าด่ิงสู่ส่ือสังคม 

(7) ผกูตวัเขา้กบัผูช้ม 
(8) ผกูตวัเขา้กบัทีมงาน 
(9) ผกูตวัเขา้กบัลูกคา้ 
(10) ซ่ือสัตยแ์ละสร้างความน่าเช่ือถือ 
(11) ก าหนดการวดัผลตามวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
(12) ลม้ใหเ้ร็วและนอ้ยท่ีสุด 

 
2.1.3  การสร้างความผูกพนักบัผู้บริโภค (Customer Engagement) 
ในทางการตลาดการสร้างให้ผูบ้ริโภคมีความผกูพนักบัแบรนด์คือ การพยายามสร้างให้เกิด 

Customer Engagement (CE) ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ 
(Emotional Attachment) มีความรักในแบรนด์นั้นๆ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมกบัแบ
รนด ์อีกทั้งมีแนวโนม้ท่ีจะใชต่้อไปในอนาคตและแนะน าคนอ่ืนๆ โดยความเตม็ใจ 
 Gallup บริษทัวิจยัชั้นน าของโลกท่ีมีเครือข่ายการให้บริการดา้นการส ารวจวิจยัในหลาย
ประเทศทัว่โลก ไดส้ร้างชุดค าถามหรือระเบียบวิธีวิจยัท่ีเขา้ถึงทศันคติ ความรู้สึก และความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการขององคก์รต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก นอกจากนั้นยงัมี
การคน้ควา้วิจยั และพฒันาตวัแบบ รวมถึงการรวบรวมฐานขอ้มูลจากประสบการณ์งานวิจยัต่างๆ 
มาอยา่งยาวนาน จนเรียกไดว้า่สามารถตอบค าถามแก่องคก์รท่ีวา่จา้งให้ท าส ารวจไดเ้ป็นอยา่งดี The 
Gallup Path ตวัแบบท่ีใชใ้นการคน้หา Customer Engagement ซ่ึงอธิบายการตดัสินใจของคนต่อ
การใชสิ้นคา้และบริการนั้นๆ วา่มาจาก 2 เหตุผลคือ จากเหตุและผล (Rational) และจากความรู้สึก 
(Emotional) ดว้ยเหตุน้ีเคร่ืองมือดงักล่าวจึงเขา้มาเพื่อวดัความสัมพนัธ์หรือความผูกพนัระหว่าง
ผูใ้ชบ้ริการกบัสินคา้และบริการนั้นๆ (รวมถึงความเป็นองคก์รดว้ย) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบัใน
ลกัษณะคลา้ยพีรามิด 
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 ในขั้นตอนแรก คือการสร้างให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ (Confidence) ในระดบัน้ีผูบ้ริโภค
มีความไวว้างใจและเช่ือถือในตวับริษทั เพราะบริษทัได้ท าตามสัญญา ท่ีให้ไว ้ซ่ึงเกิดจากการท่ี
บริษทัสามารถท าไดจ้ริงตามส่ิงท่ีส่ือสารไวก้บัผูบ้ริโภค 
 ระดบัต่อมาคือ การสร้างให้เกิดความซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจ (Integrity) ผูบ้ริโภครู้สึกได้
วา่บริษทัมีความจริงใจ มีความเป็นธรรมและสามารถติดตามแกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้กบัผูบ้ริโภคได้
อยา่งน่าประทบัใจ 
 ระดบัท่ีผูบ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจ (Pride) เป็นระดบัท่ีส าคญัในล าดบัต่อมา เพราะเป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความภูมิใจท่ีไดใ้ชสิ้นคา้ แบรนดท่ี์ใช้ไดส้ะทอ้นความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค 
รู้สึกดีท่ีไดใ้ชแ้ละอดไม่ไดท่ี้จะบอกบุคคลรอบขา้งถึงความภาคภูมิใจท่ีไดใ้ชสิ้นคา้น้ี 
 ทั้ ง น้ี  ขั้ น สุดของการสร้างให้ผู ้บ ริโภคมีความผูกพันลึกซ้ึงกับแบรนด์  Customer 
Engagement (CE) คือ การพฒันาให้ผูบ้ริโภคเกิดความหลงใหล (Passion) เห็นเสน่ห์ของการไดใ้ช้
แบรนด ์ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ไม่มีอะไรสามารถมาแทนท่ีแบรนดไ์ด ้
 การพฒันาใหผู้บ้ริโภครู้สึกไดถึ้งแรงจูงใจ (Passion) ในแบรนด์ได ้ตอ้งอาศยัการบูรณาการ
กลยุทธ์ท่ีเน้นการพฒันาสัมพนัธภาพกับผูบ้ริโภคหลายด้านทั้งกลยุทธ์สร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริโภค (Customer Relationship Management: CRM) ท่ีมุ่งพฒันาสัมพนัธภาพกบัผูบ้ริโภค 
ส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบัผูบ้ริโภค (Customer 
Experience Management: CEM) และเม่ือผูบ้ริโภคได้รับการปฏิบติัอย่างน่าประทบัใจและมี
ประสบการณ์ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง ความผกูพนัลึกซ้ึงก็จะเกิดข้ึน (CRM + CEM = CE) 
 ความส าเร็จของการสร้าง Brand Engagement บนส่ือสังคม ส่ือสังคมเขา้มามีผลกระทบ
อยา่งมากในการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้่าวนัทั้งวนัเราไดรั้บขอ้มูลจ านวน
มากผ่านทางส่ือสังคม อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม และเม่ือส่ือสังคมกลายเป็น
ช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมากในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคแลว้นกัการตลาดหรือแบรนด์ต่างๆ จึงใช้
ช่องทางน้ีใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด 

จากข้อมูลเก่ียวกับสถิติและพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมในปัจจุบันประเทศไทยมี
ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบั 9  ของโลกโดยมีจ านวนผูใ้ชม้ากถึง 28  ลา้นราย คิดเป็น 42% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และเม่ือรวมกบัส่ือสังคมอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นอินสตาแกรม ยทููบ ทวิตเตอร์หรือ 
ไลน์ก็อาจเรียกไดว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนิยมการใชส่ื้อสังคมมากท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก  

โดยพบวา่คนไทยมีการใช ้Facebook อยา่งเดียวประมาณร้อยละ 35  ใชท้ั้ง       เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์และอินสตาแกรมประมาณร้อยละ 33  และใชเ้ฟซบุ๊กและอินสตาแกรมร้อยละ 24  ซ่ึงเหตุผล
ของการใชส่ื้อสังคมท่ีหลากหลายเป็นเพราะแต่ละส่ือสังคมนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างกนั 
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เม่ือวิทยาการสมยัใหม่ของการส่ือสารได้สร้างส่ือสังคมข้ึนมาเขย่าวงการเคร่ืองมือทาง
การตลาดในการสร้าง Customer Engagement แบรนด์ต่างๆ มีความต่ืนตวัในการท าการตลาดดิจิทลั
ผา่นส่ือสังคม เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทนัท่วงที เขา้ถึง Insight ของผูบ้ริโภค และ
เป็นการสร้างความผกูพนัระหวา่งแบรนดก์บัผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ข้ึนไดอี้กดว้ย 

ส่ิงส าคญัในการสร้างความผูกพนักบัแบรนด์ เร่ิมตน้ด้วยการเลือกเน้ือหาท่ีจะส่ือสารกบั
ผูบ้ริโภค ให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์การโพสต์เร่ืองทัว่ไปท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัแบรนดเ์พื่อใหเ้กิดการรับรู้ในกลุ่มมวลชน และก่อใหเ้กิดการกดไลกจ์ านวนมาก อาจไม่
ช่วยใหเ้กิดความผกูพนัใดๆ กบัแบรนด ์

นอกจากการเลือกเน้ือหาแลว้ ปัจจยัท่ีขาดไม่ไดใ้นการสร้างความผกูพนักบัแบรนด์คือ การ
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อให้เกิดความผกูพนั (Engagement) ไดง่้ายข้ึน เช่น การกดไลก์ คอมเมน้ต ์แชร์ หรือ
สร้างแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมกบัแบรนด์โดยใช้โปรโมชัน่ต่าง ๆ มาเป็นตวัช่วยในการโน้มน้าว ซ่ึงจะช่วยเปล่ียนยอดการ
กดไลกใ์หก้ลายเป็นการแชร์หรือบอกต่อคนรอบขา้ง 

ทั้งน้ี แบรนด์ตอ้งไม่ลืมวา่ความส าเร็จของการสร้าง Engagement ไม่ไดเ้กิดข้ึนแค่จากส่ือ
สังคมเพียงช่องทางเดียว การน าส่ือสังคมมาผนวกกบัส่ือหลกัก็มีความส าคญั การเช่ือมโยงเน้ือหา
เพื่อใหก้ารส่ือสารของแบรนดผ์กูเป็นเร่ืองเดียวกนัทั้งหมดจะท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยเคร่ืองด่ืม 100  PIPERS เป็นตวัอยา่งหน่ึงของแบรนด์ท่ีประสบความส าเร็จในการใช้
ส่ือสังคมเพื่อเข้าใกล้กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความผูกพนักับแบรนด์ จากการท่ีโฆษณาสินค้า
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีกฎหมายควบคุมท่ีเข้มงวด ท าให้แบรนด์หันมาใช้ส่ือออนไลน์มากข้ึน 
เน่ืองจากสามารถใส่ลูกเล่นทางการตลาดลงไปไดม้ากกวา่ส่ือโทรทศัน์และส่ิงพิมพ ์ 

100  PIPERS เร่ิมตน้ดว้ยการใช้ส่ือออนไลน์ผา่นทางเวบ็ไซต์หลกัของแบรนด์ โดยใช้
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของเพื่อนและฟุตบอลเป็นหลกั ต่อมาเม่ือกระแสส่ือสังคมมาแรง และ
ได้รับความนิยมอย่างสูงก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการส่ือสารระหว่างแบรนด์กับผู ้บริโภคมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนยิน่ โดย 100 PIPERS เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ การส่ือสารผา่นส่ือสังคมซ่ึง
ถือเป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายไปแล้ว จึงช่วยให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง และเกิดการ 
Engagement ระหวา่งกนัไดง่้าย 

อย่างไรก็ตามความส าเร็จในการสร้างความผูกพนักับแบรนด์ผ่านส่ือสังคมนั้นอยู่บน
พื้นฐานท่ีวา่แบรนด์ก าลงัพูดภาษาเดียวกบัผูบ้ริโภคอยูห่รือไม่ ถา้แบรนด์พูดในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสนใจ
หรือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ พูดภาษาเดียวกบัผูบ้ริโภค ต่อไปก็จะเกิดการบอกต่อ เท่ากบัว่าเน้ือหาท่ี
ส่ือสารเพียงคร้ังเดียวอาจะมีผูไ้ดเ้ห็นและช่ืนชอบต่อไปเป็นพนัเป็นหม่ืนคน 
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัพบวา่ ประเด็นเร่ืองส่ือสังคมมีผูส้นใจศึกษาคน้ควา้จ านวนมาก
ในมิติท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะด้านการส่ือสารการตลาด ซ่ึงสะท้อนถึงความส าคญั บทบาทและ
แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารขององคก์รธุรกิจไปยงัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจุบนัพบวา่องคก์รดา้นอุตสาหกรรมเพลงไทยก็มีการใช้ส่ือสังคมหลากหลาย
ประเภทในการส่ือสารการตลาดเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางในการเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงนิยมใชส่ื้อสังคมในการติดต่อส่ือสารและเปิดรับขอ้มูลต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

 

2.2  แนวคดิเร่ืองชุมชนออนไลน์ 
 

ชุมชนออนไลน์เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ี
ชุมชนออนไลน์ท่ีมีอยู่นั้นประกอบไปด้วยผูค้นท่ีไม่เคยพบกนั โดยอาจให้ค  านิยามได้ว่า ชุมชน
ออนไลน์คือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองต่างๆ และมีลกัษณะการใชชี้วิต (Lifestyle) คลา้ยกนั 
ติดต่อส่ือสารกนัผ่านอินเทอร์เน็ตและมีความเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี ชุมชนออนไลน์ยงั
หมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีการส่ือสารกนัผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความสนใจ ไม่มีเง่ือนไขของสถานท่ี เช้ือชาติ เพศ อายุ ฯลฯ เป็น
ปัญหาในกระบวนการส่ือสาร (Hamman, 1999) 

ในแต่ละชุมชนออนไลน์จะมีสมาชิกใหม่เขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นหมุนเวียนไม่ซ ้ ากนั 
(Rheingold, 1993) ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการเขา้ไปในชุมชนออนไลน์ นอกจากการคน้หาขอ้มูลหรือ
ศึกษาค้นควา้แล้ว ยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการพบปะพูดคุย สนทนาในเร่ืองท่ีมีความสนใจ
ร่วมกนั แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีโตแ้ยง้ และระบายความทุกขซ่ึ์งกนัและกนั (Sproull and Faraj, 
1997) อีกทั้งมีการใหค้วามร่วมมือกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายเดียวกนั การท ากิจกรรมร่วมกนั การ
แบ่งปันขอ้มูลความรู้ท่ีตนเองมีอยู ่

 
 

2.2.1  หลกัการพืน้ฐานของแรงจูงใจในการเข้าร่วมชุมชนออนไลน์  
1) ความคาดหวงัในการแลกเปล่ียน (Anticipated Reciprocity) คือ การท่ีบุคคลเขา้

มามีปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนออนไลน์ ยอ่มมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนกลบัคืนมา กล่าวคือ 
เม่ือมีการให้ขอ้มูลท่ีบุคคลอ่ืนในชุมชนนั้นไม่รู้ ผูใ้ห้ย่อมคาดหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทน เช่น ค า
ขอบคุณ หรือขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆ ท่ีตนเองไม่รู้ เป็นตน้ 
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2) การเพิ่มการยอมรับนบัถือ (Increased Recognition) คือ ความตอ้งการมีช่ือเสียง 
และเป็นท่ีจดจ าของคนในชุมชนออนไลน์นั้น เช่น การให้คะแนน การจดัล าดบัขั้นของสมาชิกท่ีโพ
สตต์อบในกระทูบ้่อย เป็นตน้ 

3) ความรู้สึกภาคภูมิใจ (Sense of Efficacy) คือ การท่ีบุคคลไดแ้สดงความคิดเห็น
หรือใหข้อ้มูลในประเด็นท่ีบุคคลอ่ืนๆ ไม่รู้ ยอ่มท าใหบุ้คคลท่ีใหข้อ้มูลรู้สึกภาคภูมิใจ 

4) ความรู้สึกมีส่วนร่วม (Sense of Community) คือ การท่ีบุคคลรู้สึกวา่ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทของกระบวนการต่างๆ ในชุมชนออนไลน์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของ
มนุษยท่ี์เป็นสัตวส์ังคม 
 ชุมชนออนไลน์แต่ละชุมชนจะมุ่งเน้นในแต่ละประเด็นท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างชุมชน
ออนไลน์ท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั เช่น ผูช่ื้นชอบการเดินทางท่องเท่ียว ชมรมถ่ายภาพ เป็นตน้ หรือกลุ่ม
ตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั เช่น กลุ่มสนบัสนุนธุรกิจ SMEs เป็นตน้ โดยเพื่อให้ชุมชน
เติบโตมากข้ึน จึงเกิดความพยายามในการสร้างศูนย์กลางชุมชนข้ึนมา เพื่อให้สมาชิกชุมชนท่ี
สามารถคน้หา ติดตาม และคน้พบขอ้มูลเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ต่างๆ และสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน 
 ชุมชนบนอินเทอร์เน็ตมีลกัษณะพิเศษโดย Beniger (1987) ตั้งช่ือชุมชนน้ีว่า ชุมชนเทียม 
(Pseudo Community) ซ่ึงมีลกัษณะจากการเห็นหนา้ค่าตากนัไปสู่ความสัมพนัธ์ทางออ้มหรือกลุ่ม
เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Group) ส าหรับ Beniger แลว้ชุมชนเทียมคือ ภาคีท่ีไร้ตวัตน (Impersonal 
Associations) จ  าลองข้ึนจากการส่ือสารเสมือนมีตวัตน (Simulated Personalized Communication) 
ซ่ึง Beniger (1987) เรียกวา่ ลูกผสมระหว่างการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบัการส่ือสารมวลชน และ 
Rheingold (1993) กล่าวว่า ชุมชนเทียมคือท่ีท่ีไร้ความผูกพนัท่ีแทจ้ริงกับบุคคลอ่ืน (Genuine 
Community) ซ่ึงต่างจากชุมชนเดิมในสังคมท่ีรู้จักกันอย่างแท้จริงเป็นฐาน ไม่มีใครสามารถ
คาดการณ์ไดว้่าชุมชนเสมือนจะคงอยู่ได้นานเท่าใด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานของ
ความเป็นจริงเสมือนในหลายด้านท่ีปรากฏอยู่ในโลกความจริง และชุมชนเสมือนในออนไลน์
สามารถเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์จะมีผลกระทบท่ีแทจ้ริงต่อชีวิตทางสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ เม่ือสามารถสะทอ้นผลอนันั้นออกสู่โลกทางกายภาพได ้ไม่ว่าในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือในระดบัชาติ ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เป็นวิถีทางของมนุษยท่ี์จะสร้าง
ภาพ ควบคุม และปฏิสังสรรคก์บัส่ือและขอ้มูลท่ีซบัซ้อนอยา่งมาก (Isdal, 1998, Hewett, 1996 อา้ง
ถึงใน ธีรพล ภูรัต, 2545) โดยปกติความเป็นจริงเสมือนคือ กระบวนการสร้างความเป็นจริง โดยการ
ส่ือสารผา่นส่ือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ 

1) ส่ือท่ีสามารถปฏิสังสรรคไ์ด ้(Interaction) 
2) การกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ทางผสัสะ ไดแ้ก่ รูป เสียง สัมผสั 
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3) คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือส าคญั กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ดิจิทลัท่ีเป็นตวัเช่ือม (Interface) ระหวา่งมนุษยก์บัสารดิจิทลั 

4) ความพยายามท่ีจะน าผูช้มหรือผูเ้ขา้รับสารเขา้ไปในเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริง
เสมือนนั้นโดยพิจารณาวา่จะท าอยา่งไรจึงจะท าให้ส่ิงนั้นไปปรากฎตรงหนา้ผูรั้บสาร (Augmented 
Reality) และจะท าอยา่งไรจึงจะท าใหผู้รั้บสารเขา้ไปปรากฏในเหตุการณ์นั้น (Immersion) 
 

2.2.2  ววิฒันาการของชุมชนออนไลน์ 
 ชุมชนออนไลน์มีการรวมตวัใน 2 ระดบั ทศพล สุทธิศรีสังข ์(2556) กล่าววา่ 

1) ขั้นพื้นฐานท่ียงัไม่ปรารถนาแทจ้ริง คือ การท่ีชุมชนเป็นแหล่งเอ้ือโอกาสให้
ผูใ้ชง้านสามารถสนองความตอ้งการในทางผลประโยชน์ของตน ท่ีมีการตั้งชุมชนข้ึนมาเพื่อปัจเจก
ของบุคคล รวมทั้งประโยชน์ในแง่ความมัน่คง ปลอดภยัของชีวิต ชุมชน ในขั้นน้ีแมจ้ะท าให้คนมา
รวมตวักันแล้ว แต่ละชุมชนจะแบ่งแยกกับชุมชนอ่ืน และอาจทะเลาะ แย่งชิงผลประโยชน์กัน 
บางคร้ังชุมชนก็เป็นเพียงการรวมกลุ่มกนัเพื่อรวมก าลงัในการต่อสู้หรือปกป้องกลุ่มพวกของตน 
พร้อมกนันั้นภายในชุมชนบุคคลมกัเครียดและมีแนวโนม้ท่ีจะทะเลาะวิวาทกนัเพราะความขดัแยง้
เร่ืองผลประโยชน์ ในยคุการส่ือสารผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer-Mediated-Communication) หลาย
ชุมชนไดท้  าลายก าแพง วฒันธรรมตอ้งห้ามของสังคมเดิมเพื่อสร้างชุมชนแห่งใหม่ในอุดมคติดว้ย
เหตุผลแฝงเร้น 

2) เป็นแหล่งเอ้ือโอกาสต่อการท่ีแต่ละคนจะไดพ้ฒันาชีวิตคู่ ความดีงามและความ
สมบูรณ์คือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และหาประสบการณ์ พฒันาสังคมโลก หรือสังคมแห่งความดี 
มกัมีผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Benefit) แต่เป็นจุดท่ีคุม้ค่ากบัการร่วมมือ เพราะใน
อนาคตมนุษยจ์ะตอ้งมีพื้นท่ีเพื่อสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเองและท ากิจกรรมต่างๆ  
 เม่ือบุคคลเขา้มาในชุมชนใดก็ตาม คร้ังแรกจะอยูใ่นฐานะผูเ้ยี่ยมชม (Visitors) และเม่ือผา่น
เง่ือนไข อุปสรรคใดๆ แล้วก็ตามบุคคลนั้นจะกลายเป็นน้องใหม่ (Novices) และเร่ิมอาศยัอยู่ใน
ชุมชนนั้น ถา้หากพวกเขาท าการประกาศ (Post) เน้ือหาสาระใดๆ (Content) อยา่งเป็นปกติ พวกเขา
จะกลายเป็นสมาชิกประจ า (Regulars) และถดัมาจะกลายเป็นผูน้ า (Leaders) ถา้อยูใ่นชุมชนนั้นเป็น
ระยะเวลานานพอสมควรแลว้ จะกลายเป็นผูอ้าวโุส (Elders) 
 เม่ือสร้างชุมชนออนไลน์ของตนเองข้ึนมาส่ิงแรกท่ีตอ้งท าคือ การพยายามดึงดูดลูกคา้ให้
เขา้มาในชุมชน และพยายามสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะกลบัมาอีก ซ่ึงใน
ภาคธุรกิจนั้นจะให้ความส าคญัในกรณีน้ีเป็นพิเศษ โดยในภาคธุรกิจไดเ้ร่ิมท่ีจะผนวกลูกคา้รวมกบั
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นวตักรรมน้ี ทั้งน้ี ในบริบทของภาคธุรกิจไดแ้สดงให้เห็นวา่การเพิ่มข้ึนของชุมชนออนไลน์นั้นได้
ก าหนดอ านาจในการเคล่ือนไหวจากผูจ้  าหน่ายสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้อยา่งไม่เคยมีมาก่อน  
 

2.2.3  ประเภทของชุมชนออนไลน์ 
 เน่ืองจากชุมชนออนไลน์มีลักษณะท่ีแตกต่างหลากหลาย จึงได้มีนักวิชาการพยายาม
แบ่งกลุ่มของชุมชนออนไลน์ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยการแบ่งประเภทชุมชนออนไลน์โดย 
Schubert and Ginsburg (2000) ไดแ้บ่งประเภทตามความสนใจ และแยกประเภทออกเป็นชุมชน
ส าหรับการพกัผอ่น ชุมชนส าหรับงานวจิยั และชุมชนส าหรับธุรกิจ โดยในประเภทชุมชนธุรกิจนั้น
จะปรากฎในรูปแบบของชุมชนด้านการค้า ชุมชนด้านการท าธุรกรรมและซ้ือขายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนชุมชนส าหรับการพกัผอ่นอาจเป็นการเล่นเกมส์ การด าเนินความสัมพนัธ์ หรือ
จินตนาการต่างๆ แต่ทั้งน้ีไม่จ  าเป็นว่าชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนแบบใดแบบหน่ึงเพียงอย่างเดียว แต่
สามารถผสมผสานระหวา่งกนัไดเ้ช่นกนั  
 ต่อมามีความพยายามท่ีจะแบ่งประเภทชุมชนออนไลน์ดว้ยมุมมองอ่ืนๆ เช่น แบ่งลกัษณะ
ของชุมชนตามคุณลกัษณะเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่ ชุมชนท่ีมีลกัษณะเพื่อการจูงใจ (Motive) ชุมชนท่ีมี
ลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (Cardinality of Interaction) ชุมชนท่ีมีลกัษณะเป็นแหล่งของเน้ือหา
สาระ (Source of Content) และชุมชนท่ีมีลกัษณะของการปกครองตนเอง (Autonomy) ซ่ึงทั้ง 4 
แบบน้ีก็มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป แมก้ระทัง่บริษทัซอฟต์แวร์ด้านส่ือสังคม เช่น Jive 
Software ไดพ้ฒันาแนวทางในการประสบความส าเร็จของชุมชนออนไลน์ โดยแบ่งชุมชนออนไลน์
เป็น 6 ประเภท ตามลกัษณะของชุมชนนั้น ไดแ้ก่ ชุมชนเพื่อการสนบัสนุน (Support Communities) 
ชุมชนเพื่อกิจการภายใน (Internal Communities) ชุมชนนักพฒันา (Developer Communitier) 
ชุมชนเกมส์ (Game Communities) และชุมชนเพื่อการศึกษา (Education Communities)  
 

2.2.4  ชุมชนออนไลน์ทีป่ระสบความส าเร็จ 
 ปัจจุบนัชุมชนออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทั้งในภาคธุรกิจ ขอ้มูลสารสนเทศ และ
การแลกเปล่ียนอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกนั ในชุมชนใหญ่ๆ บางแห่ง เช่น e-bay.com สามารถ
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกวา้งได ้อ านาจท่ีแทจ้ริงของชุมชนออนไลน์นั้นจึงอยูท่ี่
ความสามารถในการกระทบต่อกายภาพ ความรู้สึก และการอยู่อาศัยของบุคคล ซ่ึงถ้าชุมชน
ออนไลน์สามารถเติมเต็มส่ิงเหล่าน้ีไดม้ากเท่าใด ชุมชนออนไลน์ก็จะประสบความส าเร็จมากข้ึน
เท่านั้นดว้ย การจดัการชุมชนออนไลน์จึงมีความคลา้ยคลึงกบัการจดัการชุมชนเสมือน ซ่ึงจะตอ้งมี
การก าหนดประเด็นทางสังคมและทางเทคนิก โดย Kim (1998) เสนอกลยุทธ์ 9 ประการท่ีท าให้
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ชุมชนออนไลน์ประสบความส าเร็จและมีความย ัง่ยืน โดยรวมแนวคิดโครงสร้างและความเป็น
ระบบมาใชใ้นการสร้างชุมชน ซ่ึงเรียกวา่ Social Scaffoldingโดยกลยทุธ์ 9 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ก าหนดและเรียบเรียงวตัถุประสงค ์
2) สร้างพื้นท่ีท่ียดืหยุน่ และขยบัขยายไดใ้นการรวมตวักนั 
3) สร้างประวติัสมาชิกท่ีมีความหมาย และปรากฎชดัข้ึน 
4) ออกแบบบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ 
5) พฒันาความเป็นผูน้ าท่ีแขง็แกร่ง 
6) สนบัสนุนใหมี้มารยาทท่ีเหมาะสม 
7) ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นวงจร 
8) ผสานรวมพิธีการของชีวติแห่งชุมชน 
9) อ านวยความสะดวกใหก้บัสมาชิกกลุ่มยอ่ย 

ชุมชนออนไลน์เป็นผลท่ีเกิดจากส่ือสังคม ซ่ึงส่งเสริมให้ผูใ้ช้งานส่ือสารพูดคุยกนัจนเกิด
ความสัมพนัธ์บนพื้นท่ีของส่ือสังคม โดยเม่ือขยายวงกวา้งจะมีลกัษณะความเป็นชุมชน ซ่ึงเป็นได้
ทั้งในรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีรู้จกักนัอยู่แล้วและรูปแบบท่ีท าความรู้จกัในส่ือสังคม สมาชิกใน
ชุมชนจะติดต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองไม่แตกต่างจากในชีวิตจริง โดยหากองค์กรในอุตสาหกรรมเพลง
สามารถเขา้ถึงกลุ่มดงักล่าวหรือสร้างชุมชนออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายไดย้อ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมความภกัดี (Loyalty) ในศิลปินและผลงานเพลงซ่ึงจะเป็นผลดีต่อค่ายเพลงในระยะยาว 

 

2.3  อตุสาหกรรมบันเทงิ 
 
 อุตสาหกรรมบนัเทิงเป็นหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industry) ซ่ึงอยูใ่น
กระแสการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) ท่ีเนน้การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ 
โดยเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มา
ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจให้กบัสินคา้และบริการ โดยอุตสาหกรรมบนัเทิงมีศกัยภาพ
และมีโอกาสในการพฒันาหลายประการ จากการท่ีประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ดา้นการสร้างสรรค ์มีผลงานโดดเด่น และเป็นท่ีตอ้งการของต่างประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการท่ี
จะพฒันาอุตสาหกรรมบนัเทิงไทยให้ขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับนานาชาติอีกทั้ง
ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียบพร้อม มีศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์งานนอกจากน้ียงัมีโอกาสจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจของ
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ท่ีจะมีการเปิดตลาดเสรีทางดา้นการคา้บริการดา้นบนัเทิงมาก
ข้ึนอีกดว้ย (เรวดี แกว้มณี, 2557) 
 อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ (Distribution) และผลิต 
(Manufacture) ส่ือสาธารณะดา้นบนัเทิง และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนุก ความ
เพลิดเพลิน และส่ิงดึงดูดใจโดยกลุ่มของอุตสาหกรรมบันเทิงประกอบด้วยภาพยนตร์ (Film)        
แอนิเมชั่น (Animation) การแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcasting) เกมส์ (Games) ดนตรี 
(Music) และส่ิงพิมพ ์(Printing & Publishing) อุตสาหกรรมบนัเทิงไทยนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ (เรวดี แกว้มณี, 2557) 
 ขอ้มูลจากรายงานความกา้วหน้าฉบบัท่ี 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจดัตั้งนิคม
อุตสาหกรรมส่ือบนัเทิงโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกบับริษทัปัญญา คอนซลั-
แตนท ์จ ากดั พบวา่มีมูลค่าตลาดมากกวา่ 151,558 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ1.24 
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียในปี พ.ศ. 
2556-2560 ร้อยละ 8.7 และจะมีมูลค่าตลาดมากกว่า 229,445 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ แอนิเมชัน่ 
ภาพยนตร์ และดนตรี ตามล าดบั ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าตลาดสูงสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การ
แพร่ภาพและกระจายเสียง ภาพยนตร์ และส่ิงพิมพ ์ตามล าดบั 
 ขอ้มูลจากศูนยว์ิจยักสิกรไทยระบุวา่ ปี พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมบนัเทิงในประเทศไทยท่ี
ประกอบดว้ยการแพร่ภาพและกระจายเสียง ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และทศันศิลป์ มี
แนวโนม้ขยายตวัมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การผลิตและแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทศัน์ ท่ีไดรั้บ
ปัจจยัหนุนจากการเขา้สู่ยุคทีวีดิจิทลัท่ีมีจ  านวนช่องธุรกิจ 24 ช่อง ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลให้ตลาดผลิต
รายการโทรทศัน์มีมูลค่า 32,690-33,260 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 14-16 จาก พ.ศ. 2556 แมว้า่มูลค่า
ตลาดของอุตสาหกรรมบนัเทิงยงัจ ากดัอยูแ่ค่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั แต่อุตสาหกรรม
บนัเทิงไทยก็ได้รับกระแสการตอบรับท่ีดีในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีละครไทย ภาพยนตร์ไทย และนกัแสดงไทยไดรั้บความนิยม  
 การส่งออกบริการดา้นส่ือและบนัเทิงไทยไปยงัจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน มีแนวโนม้
การเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ืองจากปัจจยัหนุนด้านความคล้ายคลึงทางวฒันธรรม ระดบัการเปิดรับ
วฒันธรรมต่างชาติท่ีมากข้ึนของประเทศต่างๆรวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีในการรับชมความ
บนัเทิงผ่านระบบปฏิบติัการ (Platform) ท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจส่ือบนัเทิงไทย
สามารถสร้างรายไดท้ั้งในรูปแบบการขายเน้ือหาท่ีน าเสนอต่อผูบ้ริโภค (Content) และการรับจา้ง
ผลิตส่ือบนัเทิง โดยนอกจากจะสร้างรายไดเ้ป็นเม็ดเงินเขา้สู่ประเทศไทยแลว้ การเผยแพร่ธุรกิจส่ือ



73 

และบนัเทิงไทยในต่างประเทศยงัสามารถเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่วฒันธรรมไทย ซ่ึงจะเปิด
โอกาสในการท าการตลาดส าหรับสินคา้และบริการในต่างประเทศ (เรวดี แกว้มณี, 2557) 
 ประเทศไทยมีแนวคิดและการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซ่ึงหมาย
รวมถึงอุตสาหกรรมบนัเทิงด้วย โดยได้เร่ิมปรากฏให้เห็นเด่นชดัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีการ
จดัตั้งองคก์รอิสระท่ีท าหนา้ท่ีพฒันาองค์ความรู้ ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว และส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์
แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องแต่ละกลุ่มในระยะยาว แต่
อยา่งไรก็ตามนโยบายและการด าเนินงานในระยะท่ีผา่นมายงัขาดความต่อเน่ืองและการบูรณาการ 
ส าหรับการเร่ิมขบัเคล่ือนพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์รัฐบาลไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการ
พฒันาศกัยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยได้ก าหนดให้เป็นแผนงานหน่ึงภายใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจระยะท่ี 2 (Stimulus Package: SP 2) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง” โดย
แผนงานพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ครอบคลุมสาขาการพฒันา 6  ดา้น ไดแ้ก่ 

1) มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ  
2) เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม  
3) งานช่างฝีมือและหตัถกรรม  
4) อุตสาหกรรมส่ือ บนัเทิง และซอฟตแ์วร์  
5) การออกแบบและพฒันาสินคา้เชิงสร้างสรรค์ 
6) การขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประเทศไทยมี
ความเช่ือมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญานวตักรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน เป้าหมายคือพฒันาสินคา้และบริการ
สร้างสรรค์ให้ขยายตวัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี และมีแนวทางการพฒันาโดยปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา เป็นพื้นฐานในการขบัเคล่ือนสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืและมีคุณภาพ ซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคน์ั้นจะครอบคลุมถึงการพฒันาธุรกิจ
สร้างสรรค ์การพฒันาเมืองสร้างสรรค ์และการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 นอกจากน้ี ในหน่วยงานต่างๆ ก็ไดมี้การตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ด าเนินการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาธุรกิจภาพยนตร์ไทย เม่ือปี พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างกลไกการ
บริหารจดัการในการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจภาพยนตร์ไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมี
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วสิัยทศัน์ให้ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกภาพยนตร์ท่ีส าคญัในตลาดเอเชียแปซิฟิค และเป็นศูนยก์ลาง
การถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย  
 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ไดด้ าเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ของไทย ครอบคลุมธุรกิจสาขาต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ การผลิตและแพร่ภาพ
กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทศัน์ เกมส์และแอนิเมชัน่ การโฆษณา ดนตรี สาระบนัเทิงส าหรับ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หนงัสือและส่ือส่ิงพิมพ ์และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น การเตรียมการถ่ายท า
การเก็บรายละเอียดงานหลงัการถ่ายท าและสถานท่ีถ่ายท าโดยมีเป้าหมายใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางความ
บนัเทิงและแหล่งข้อมูลแห่งเอเชีย และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติได้จดัท า
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีกลไกการบริหารจดัการท่ีเป็น
รูปธรรม และพฒันาประเทศไทยให้กา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์
ของเอเชีย (Thailand: The Asian Hub of Movie and Digital Content) และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ท่ีส าคญัในตลาดโลก 
 ปัจจุบนัในยุคท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเป็นกลไกพฒันาขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการด าเนินงานและการติดต่อส่ือสาร ถือเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการปรับใชก้บัธุรกิจ
ต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมบันเทิงและธุรกิจเก่ียวกับความบันเทิง ซ่ึงมักจะมี
ความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยูต่ลอดเวลาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ (เรวดี แกว้มณี, 2557) 

1) เชิงรุก อาทิ รูปแบบการน าเสนอหรือการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในจ านวนมากอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เชิงรับ คือ การคน้หาและปรับใชรู้ปแบบในการป้องกนัการโจรกรรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา เพราะถือว่าส่ือบนัเทิงนั้นเป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงท่ีเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วย
สติปัญญา แรงกาย และจิตใจ 
 

2.3.1  การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมบันเทงิ 
 การท าใหส่ื้อสามารถเขา้ถึงและแพร่หลายต่อสาธารณชนไดน้ั้นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการ
น าเสนอ โดยเทคโนโลยีต่างๆ จะมีวิวฒันาการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในอดีตการด าเนินธุรกิจจะให้
ความส าคัญกับวตัถุท่ีกักเก็บข้อมูลหรือเน้ือหาสาระบันเทิงท่ีผู ้บริโภคต้องการ แต่ปัจจุบัน
ความส าคญัจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาสาระมากกวา่วตัถุเหล่านั้น ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีท่ีท  าให้
สามารถเขา้ถึงได ้เป็นการลดความส าคญัในวตัถุท่ีเก็บขอ้มูล และถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ของการด าเนินธุรกิจท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อให้เกิดการด ารงอยู่ของการสร้างสรรค์
ผลงาน โดยแก่นหลกัของการท าธุรกิจบนัเทิง  
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 ขอ้มูลจากเวบ็ไซตส์มาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบนัเทิงไทย (TECA) ระบุวา่ นอกจากการ
สร้างสรรคผ์ลงานแลว้ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือการน าเสนอผลงานออกสู่สาธารณะโดยใชเ้ทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ อยา่งไรก็ดีเทคโนโลยีดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตาม
ยุคสมยั ซ่ึงสามารถแบ่งการเปล่ียนแปลงออกไดเ้ป็น 2 ยุค ดงัน้ี (สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
บนัเทิงไทย, 2549) 

1) ยุคการน าเสนอผ่านสินคา้ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible หรือ Physical) การ
เปล่ียนแปลงหรือการปรับตวัของเทคโนโลยีในธุรกิจของส่ิงบนัทึกเสียง เห็นไดจ้ากในล าดบัแรก
เป็นการจ าหน่ายวสัดุท่ีบนัทึกเสียงเพลงของศิลปินท่ีช่ืนชอบในรูปแบบของเทปคาสเซท ต่อมาไดมี้
การพฒันาเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบของแผ่นซีดี วีซีดี และแผ่นดีวีดี โดยในระยะแรกของการ
ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี สามารถแยกกลุ่มผูบ้ริโภคไดใ้นช่วงระยะหน่ึง ตามองคป์ระกอบของความ
ตอ้งการในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ ไดแ้ก่ การใชว้สัดุท่ีเก็บขอ้มูล คุณภาพของเสียง ภาพ รวมถึงราคา
ของแผ่นและเคร่ืองเล่นท่ีรองรับ แต่ก็สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
เน่ืองจากความแพร่หลายและปัจจยัความตอ้งการทางตลาดท าให้มีการปรับคุณภาพให้ดอ้ยลง และ
ลดราคาจ าหน่ายเพื่อกระตุน้ก าลงัซ้ือจากผูบ้ริโภค แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัในการบนัทึกขอ้มูลลงไวใ้น
เทปคาสเซทและแผน่รูปแบบต่างๆ ท าใหปั้จจุบนัเทปคาสเซทและแผน่รูปแบบต่างๆ ไม่ไดรั้บความ
นิยมหรือการตอบรับจากผูบ้ริโภค หลงัจากนั้นเม่ือการแข่งขนัในตลาดของสินคา้รูปแบบแผน่ซีดีถึง
ขั้นอ่ิมตวั ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการบีบอดั (แผน่ MP3) เพื่อบนัทึกขอ้มูล
ลงไวใ้นแผน่ใหมี้จ านวนมากข้ึน แต่คุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นจะลดนอ้ยลง ทั้งน้ีเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีนิยมบริโภคสินคา้จากจ านวนท่ีไดรั้บมากกว่าคุณภาพ ซ่ึงเทคโนโลยี
การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการแบบอดัน้ีก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจบนัเทิงโดยเฉพาะส่ิงบนัทึกเสียงเป็น
อยา่งมาก แต่ความนิยมของผูบ้ริโภคประกอบกบัความแพร่หลายและราคาจ าหน่ายของเคร่ืองเล่นท่ี
รองรับ ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจบนัเทิงบางรายตอ้งน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใชก้บัสินคา้ของตนแต่ก็
ไม่ไดรั้บความนิยม เน่ืองจากขอ้จ ากดัของกฏหมายลิขสิทธ์ิท าให้สามารถผลิตไดเ้ฉพาะงานท่ีเป็น
ลิขสิทธ์ิของตนเท่านั้น 

2) ยุคการน าเสนอโดยไม่ตอ้งอาศยัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้(Intangible format หรือยุค
ดิจิทลั)เน่ืองจากทรัพยสิ์นในธุรกิจบนัเทิงไม่สามารถจบัตอ้งได ้การน าเสนอในยุคแรกจึงตอ้งมีการ
น างานบรรจุลงในวสัดุท่ีแปลงสัญญาณในการน ามาปรากฏต่อสาธารณะอีกคร้ังหน่ึง แต่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาของเทคโนโลยี ท าให้การอาศัยวตัถุเป็นส่ือกลางในการส่ือหรือน าเสนอ
ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูบ้ริโภคมีความส าคญัท่ีลดนอ้ยลง 
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 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ อุตสาหกรรมบนัเทิงในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตอยา่ง
ชัดเจนและต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่ือสารและน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงน าเทคโนโลยีท่ี
เจริญกา้วหนา้มาประยุกต์ใช้ เป็นการพฒันากระบวนการการส่ือสารของอุตสาหกรรมบนัเทิงให้มี
ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้ริโภคท่ีเปิดรับส่ือออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัมาก
ข้ึน จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการเขา้ถึงและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการ  
 

2.4  เพลงไทยในปัจจุบัน 
 
 เพลงถือเป็นสินคา้ประเภท Emotional Product ซ่ึงผูบ้ริโภคจะพิจารณาโดยใช้ความช่ืน
ชอบในตวัเพลงหรือศิลปินเป็นส าคญั ราคาจึงไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการแข่งขนัของธุรกิจเพลงโดย       
อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือออนไลน์ ได้วิเคราะห์เทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเพลง ดงัน้ี (อภิศิลป์ ตรุงกานนท,์ 2551) 

1) มาตรฐานแบบเปิดของ MP3 เป็นมาตรฐานการบีบอดัไฟล์เสียงท่ีสร้างสรรคข้ึ์น
โดย Moving Picture Experts Group (MPEG) ซ่ึงอยูภ่ายใต ้International Standards Organization 
(ISO) ท่ีเป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร จึงเรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ิการใชว้ิธีการบีบอดัไฟล์เสียงแบบ MP3 
จากบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชเ้ล่น MP3 ในราคาเพียง 50 เซ็นตต่์อซอฟทแ์วร์หน่ึงชุด
หรือฮาร์ดแวร์หน่ึงเคร่ือง นอกจากน้ี ดว้ยความสามารถในการบีบอดัเพลงทั้งอลับั้มให้มีขนาดเล็ก
เหลือเพียงหน่ึงในสิบโดยยงัคงคุณภาพของเสียงไวไ้ด ้ท าให้ MP3 กลายเป็นมาตรฐานการบีบอดั
ไฟลเ์สียงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคทัว่โลก 

2) ซอฟตแ์วร์ฟรีส าหรับแปลง (Rip) ซีดีเพลงเป็นไฟล์ MP3 ซ่ึงดาวน์โหลดไดบ้น
อินเทอร์เน็ต ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถแปลงขอ้มูลจากซีดีเพลงให้กลายเป็นไฟล์ MP3 และสามารถ
พกพาไฟลติ์ดตวัไปฟังในท่ีอ่ืนๆ ได ้โดยไม่ตอ้งพกแผน่ซีดี นอกจากน้ียงัท าใหส้ามารถส่งไฟล์เพลง
ใหเ้พื่อนทางอีเมลไดอี้กดว้ย ซอฟตแ์วร์น้ีถือเป็นภยัคุกคามต่ออุตสาหกรรมเพลง เน่ืองจากผูบ้ริโภค
เร่ิมมีทางเลือกอ่ืนในการฟังเพลงโดยไม่ตอ้งซ้ือแผน่ซีดีเพราะสามารถแบ่งปันไฟลก์นัได ้

3) Napster และสถาปัตยกรรม Peer-To-Peer เป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีถือเป็นภยั
คุกคามต่ออุตสาหกรรมเพลง เน่ืองจากสถาปัตยกรรมแบบ Peer-To-Peer ช่วยให้ผูใ้ช้งาน
อินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมต่อถึงกนัเพื่อแลกเปล่ียนไฟล์ได้อย่างอิสระ โดยไม่ตอ้งรวมไฟล์ไวท่ี้
ศูนยก์ลางเหมือนในสถาปัตยกรรม Client/Server โดยผูท่ี้บุกเบิกในการน าสถาปัตยกรรม Peer-To-
Peer มาใช้เพื่อแลกเปล่ียนไฟล์เพลงคือ Napster ซ่ึงให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีส าหรับ
แลกเปล่ียนไฟล ์และบริการคน้หารายช่ือเพลงวา่สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากแหล่งใดโดยไฟล์เพลง



77 

จะอยูใ่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเม่ือตอ้งการฟังเพลงใดๆ จึง
สามารถเขา้ไปคน้หาจากเครือข่ายผูใ้ช้ Napster ไดท้นัทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยอดขายซีดีจึงลดลง 
และท าใหค้่ายเพลงรวมตวักนัฟ้องร้อง Napster โดยแมว้า่ทา้ยท่ีสุดแลว้ Napster จะถูกศาลตดัสินให้
ยุติการให้บริการคน้หารายช่ือเพลง แต่ยงัมีผูใ้ห้บริการแบบ Peer-To-Peer รายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนแทน 
และมีเทคโนโลยีท่ีดีกวา่ Napster เน่ืองจากซอฟตแ์วร์สามารถคน้หารายช่ือเพลงท่ีผูใ้ชต้อ้งการได้ 
โดยไม่ตอ้งมีเซิร์ฟเวอร์กลางส าหรับเก็บรายช่ือเพลง ท าให้ค่ายเพลงไม่สามารถยบัย ั้งการเผยแพร่ 
MP3 ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิได ้
 

 
 

ภาพที ่2.17  สถิติและววิฒันาการของการคดัลอกผลงานเพลง 
แหล่งทีม่า:  อภิศิลป์ ตรุงกานนท,์ 2551. 
 
 ดงันั้น นอกจากการแข่งขนักบับริษทัคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ ปัจจุบนัค่าย
เพลงยงัตอ้งหากลยุทธ์และช่องทางในการรับมือกบัอุปสรรคภายนอก อนัเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ดงัท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ ซ่ึงนบัวนัจะมีการพฒันามากข้ึนเร่ือยๆ โดยค่ายเพลงตอ้งใช้การส่ือสารท่ี
สามารถส่งถึงผูบ้ริโภคได้โดยตรง และใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นตวัช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ศิลปินและกลุ่มแฟนคลบั อนัจะก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อศิลปิน และซ้ือผลงานอยา่งถูกลิขสิทธ์ิ 
 การพฒันาของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัค่อนขา้งแปรผกผนักบัรายไดแ้ละอตัราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเพลง ผูบ้ริโภคหลายคนท่ีเคยเป็นกลุ่มลูกคา้ของค่ายเพลงสามารถฟังเพลงและชม         
มิวสิกวิดีโอไดจ้ากบริการต่างๆ ท่ีมีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต อาทิ เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการฟังเพลงออนไลน์ 
เวบ็ไซตส์ าหรับชมคลิปวดีิโอออนไลน์ (Streaming) รวมทั้งการบนัทึกไฟลล์งในอุปกรณ์ของตนเอง 
(Download) ซ่ึงจะรับฟังและชมไดใ้นทุกสถานท่ีและทุกเวลาท่ีตอ้งการ 
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 ปัจจุบนัพบว่าค่ายเพลงไทยมีการขยายธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่ายเพลงขนาดใหญ่ทั้งอาร์เอสและแกรมม่ี ซ่ึงเพิ่มการให้บริการดา้นมีเดียและบรอดคาสต้ิง (Media 
and Broadcasting) และผลกัดนัจนกระทัง่อุตสาหกรรมส่ือโทรทศัน์เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดสู้งสุด
ให้แก่บริษทั จากเดิมท่ีรายได้หลกัของทั้งสองบริษทัมาจากอุตสาหกรรมเพลง (กรุงเทพธุรกิจ, 
2556) 
 นายสุรชยั เชษฐโชติศกัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) เปิดเผย
วา่ ช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา อาร์เอสเขา้สู่ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ สร้างส่ือจนกระทัง่มีความเขม้แข็งอีกทั้งปี 
พ.ศ. 2557 น้ีไดน้ าช่อง 8 เขา้สู่แพลตฟอร์มดิจิทลัทีว ีและมัน่ใจวา่ทุกธุรกิจในเครือจะเติบโตมากข้ึน
โดยมีเป้าหมายวา่ในปี พ.ศ. 2557 จะมีอตัราการเติบโตกวา่ 43 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงสุดตั้งแต่ด าเนินการ
มา หรือมีรายไดม้ากถึง 5,000 ลา้นบาท (บริษทั เอเอสทีวผีูจ้ดัการ จ ากดั, 2557) 
 ในปี พ.ศ. 2557 อาร์เอสใชก้ลยุทธ์เป็น Media Revolutionist เนน้ความสอดรับกบัรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค โดยมี 3 ธุรกิจหลักคือ มีเดีย เพลง และโชว์บิซ โดยกลุ่มมีเดีย
ประกอบดว้ย ดิจิทลัทีวี โทรทศัน์ดาวเทียม และวิทยุ ซ่ึงคาดการณ์วา่ปีน้ีจะมีรายได ้3,650 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน 73 เปอร์เซ็นต ์และธุรกิจโชวบิ์ซคาดการณ์รายไดท่ี้ 700 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 14
เปอร์เซ็นต ์และธุรกิจเพลงคาดการณ์วา่จะมีรายได ้650 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 13 เปอร์เซ็นต ์โดย
จะพฒันาเน้ือหาใหมี้คุณภาพ เขา้ถึงง่าย หลากหลาย เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมกนั (Synergy) 
ระหวา่งกลุ่มธุรกิจทั้งคอนเทน้ตแ์ละมีเดีย (บริษทั เอเอสทีวผีูจ้ดัการ จ ากดั, 2557) 
    นายดามพ ์นานา ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมกับส่ือมวลชนว่า ในปีพ.ศ. 2557–2558 ธุรกิจเพลงจะเติบโตลดลงอย่างรวดเร็วตาม
สถานการณ์ของตลาด ขณะท่ีกลุ่มมิวสิกสตรีมม่ิงอยู่ในช่วงเร่ิมตน้เติบโต ธุรกิจมีเดียจึงกลายเป็น
ธุรกิจหลกัในการสร้างรายไดห้ลงัจากน้ี โดยภายใน 2-3 ปีขา้งหนา้ สัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจมีเดียจะ
เพิ่มข้ึนเป็น 90 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีธุรกิจเพลงทางอาร์เอสยงัคงให้ความส าคญัอยู่ แมส้ัดส่วนรายได้
จะลดลงเพราะเป็นธุรกิจตน้น ้ าและตอ้งสร้างเป็นคอนเทน้ตส์ าหรับช่องโทรทศัน์ดาวเทียมในเครือ
ต่อไป (บริษทั เอเอสทีวผีูจ้ดัการ จ ากดั, 2557) 
 ดา้นนายไพบูลย ์ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจมีเดียและบรอดคาสต้ิง โดยแกรมม่ีเข้าสู่ธุรกิจ
โทรทศัน์ดาวเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบนัด าเนินการอยู่ 10 ช่องทั้งการลงทุนเองและร่วมทุน 
และเขา้สู่ยุคดิจิทลัทีวีโดยเช่ือวา่ช่องดิจิทลัทีวีในเครือทั้ง 2 ช่องคือ ช่องวาไรต้ีเอชดีและเอสดีของ
แกรมม่ีจะท าก าไรไดใ้นช่วงปีแรก ซ่ึงจากแผนการลงทุนเบ้ืองตน้บริษทัเตรียมงบลงทุนผลิตคอน
เทน้ต์ทั้ง 2 ช่อง จ านวนประมาณ 1,000 ลา้นบาทอีกทั้งมีความพร้อมในฐานะผูจ้ดัสร้างเน้ือหา 
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(Content Provider) จากประสบการณ์ 30 ปี และการเป็นผูน้ าในดา้นอุตสาหกรรมเพลงและบนัเทิง
(กรุงเทพธุรกิจ, 2556) 
 การเร่ิมด าเนินธุรกิจดา้นดิจิทลัทีวีของแกรมม่ีอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2557 จะท าให้
โครงสร้างรายไดธุ้รกิจของแกรมม่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีบริษทัมีรายได ้50 เปอร์เซ็นตจ์ากธุรกิจ
เพลง และอีก 50 เปอร์เซ็นตจ์ากธุรกิจมีเดีย มาเป็นรายไดห้ลกัจากธุรกิจมีเดียและบรอดคาสต้ิง (รวม
ดิจิทลัทีว)ี ท่ีสัดส่วนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์และจะเป็นคร้ังแรกในระยะเวลากวา่ 30 ปีของแกรมม่ี
ท่ีรายไดห้ลกัไม่ไดม้าจากธุรกิจเพลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมส่ือ
ในยคุดิจิทลั (กรุงเทพธุรกิจ, 2556) 
 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ปัจจุบนัทั้งอาร์เอสและแกรมม่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นท่ีอุตสาหกรรมมีเดียและบรอดคาสต้ิงมากข้ึน และ
ส่งเสริมใหเ้ป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดห้ลกั ขณะท่ีอุตสาหกรรมเพลงซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมมีอตัรา
การเติบโตท่ีลดลง สร้างรายไดไ้ดน้้อยลง อย่างไรก็ตามพบว่าทั้งสองบริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจดา้น
ดงักล่าว แต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของผลิตภณัฑ์และเพิ่มหน้าท่ีเป็นเน้ือหา ส าหรับธุรกิจมีเดีย
และบรอดคาสต้ิงในเครือ ทั้งน้ี เป็นท่ีน่าสนใจว่าอาร์เอสและแกรมม่ีจะมีกลยุทธ์ดา้นการส่ือสาร
การตลาดอยา่งไรโดยใชส่ื้อสังคมซ่ึงก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นช่องทางในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
และสร้างประโยชน์ทางธุรกิจแก่องคก์ร  
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ชุธีภรณ์ รัตนรัตน์ (2550) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ และการตดัสินใจเลือก
ดาวน์โหลดเพลงผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัค่ายเพลง Love Is” โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วน
ใหญ่มีอายมุากกวา่ 23  ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ ส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงแนวป๊อปโดย
ค่ายเพลงท่ีช่ืนชอบคือ แกรมม่ี ซ่ึงเป็นค่ายเพลงท่ีนิยมดาวน์โหลดเพลงมากท่ีสุดอีกด้วย เฉล่ีย          
ดาวน์โหลด 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ มีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเป็นส่ือใหม่มากท่ีสุด รองลงมาคือ
จากส่ือมวลชน และส่ือบุคคล ตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลงคือ ปัจจยั
ดา้นการบริการดาวน์โหลด โดยในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์มาก จะท าให้
มีการตัดสินใจดาวน์โหลดเพลงมากข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงอาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีเหตุผลในการ
ตดัสินใจดาวน์โหลดเพลงของบริษทั ค่ายเพลง Love Is การด าเนินงานของบริษทั การบริการ และ
การส่งเสริมกิจกรรมพิเศษท่ีแตกต่างกนั 
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 ปิยะนิตย ์สัมปทานนท์ (2550) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
ศิลปินเพลงบริษทั True Fantasia” พบวา่ รูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีบริษทั True 
Fantasia ใชมี้ลกัษณะการด าเนินงานท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้การออกอลับั้มเพลงอยา่งเดียว แต่จะท าให้ศิลปิน
เกิดคุณค่าในตวัเองใหม้ากท่ีสุด เพื่อน าไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต ไดแ้ก่ การส่งศิลปินไปแสดง
ละคร เป็นพิธีกร ออกงานอีเวน้ต ์แสดงคอนเสิร์ต ออกหนงัสือ แสดงละครเวที ฯลฯ ใชแ้นวคิดเร่ือง
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อตอบแทนผลประโยชน์คืนไปยงักลุ่มแฟนคลบัท่ีเป็นผูบ้ริโภคหลกั 
โดยหลักการบริหารจัดการศิลปินเร่ิมจากการออกอัลบั้มกลุ่มเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ส่วน
ภาพลกัษณ์ในอลับั้มเด่ียวจะเป็นการวางแผนร่วมกนัของฝ่ายการตลาด ฝ่ายสร้างสรรคผ์ลงาน และ
ศิลปิน โดยให้แนวคิดภาพรวมเป็นตวัตนของศิลปินมากท่ีสุด ดา้นการประชาสัมพนัธ์จะใช ้2  ส่ือ
หลกั คือ โทรทศัน์และส่ิงพิมพ ์
 ทิณกร เจรจาปรีดี (2552) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของแกรมม่ีโกลด์” 
พบว่า แกรมม่ีโกลด์มีการท าวิจยัทางการตลาดเพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็น
แนวทางในการวางแผนการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ใชส่ื้อหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต โทรศพัทมื์อถือ และการจดักิจกรรมทางการตลาด
ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั โดยรูปแบบการใชส่ื้อข้ึนอยูก่บัการวางแผนจากการประชุมและยึดต าแหน่ง
ของศิลปินเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของการส่ือสารการตลาด โดยเลือกใชส่ื้อ
ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายของแกรมม่ีโกลด์บริโภคส่ือนั้น นอกจากน้ีแกรมม่ีโกลด์จะให้ความส าคญักบั
คุณภาพของงาน ทั้งศิลปิน เน้ือหาเพลง โดยมุ่งเน้นให้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ มีการท า
การตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้แก่ผลิตภณัฑ์และเป็นผูน้ าทางการตลาดของธุรกิจ
เพลงลูกทุ่ง 
 ศิวพร โชติหิรัญพาณิชย ์(2552) ศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมือถือไอโฟนผา่น
เวบ็ไซต์” พบวา่บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เลือกส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต ์
เน่ืองจากเห็นว่าส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการน าเสนอสินค้าด้าน
เทคโนโลยี เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการ
ส่ือสารผ่านส่ือดั้งเดิม แต่ทั้งน้ียงัคงให้ความส าคญัโดยใช้การโฆษณาเป็นตวัช่วยในการดึงคนท่ีมี
ความสนใจไอโฟนเขา้มาดูเวบ็ไซต์อีกทางหน่ึง ดา้นการก าหนดเน้ือหาจะใช้วิธีการวิเคราะห์โดย
ค านึงถึงความตอ้งการขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา มีการวางเป็นระยะๆ เป็นกลยุทธ์
ดึงดูดใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเขา้มาชมเวบ็ไซต์ การสร้างความสนใจในส่ิงท่ีน าเสนออยา่งต่อเน่ือง และ
การกลบัเขา้มาชมเวบ็ไซตซ์ ้ าอีก 
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 ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ศึกษาเร่ือง “เทคโนโลยีของส่ือใหม่และการน าเสนอตวัตน
ต่อสังคมและพฤติกรรมการส่ือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์” โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กและ/หรือทวิตเตอร์ พบว่า ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ประจ าทุกวนั วนัละมากกวา่ 3 ชัว่โมง โดยบริบททางสังคม การส่ือสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพนัธ์ 
ความเป็นส่วนตวั และเทคโนโลยขีองส่ือใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการน าเสนอตวัตนต่อสังคม
และพฤติกรรมการส่ือสารของผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กดอตคอม (www.facebook.com)” โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 21-30  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000  
บาท พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้เฟซบุ๊กน้อยกว่า 11 คร้ังต่อสัปดาห์ เป็นการใช้งานท่ีบา้น ในช่วง
ระยะเวลา 19.01-22.00  น. มากท่ีสุด โดยรูปแบบการใชบ้ริการท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การคอมเมน้ต์
แสดงความคิดเห็น การใชปุ่้มไลก์ และอพัเดตสถานะของตนเอง ตามล าดบั ดา้นผลกระทบจากการ
ใช้เฟซบุ๊กท่ีมีผลต่อการใช้งานของกลุ่มตวัอยา่งคือ ท าให้การสนทนาสะดวกและง่ายข้ึน รับทราบ
ข่าวสารไดร้วดเร็วข้ึน และท าใหข้ยายกลุ่มเพื่อนมากข้ึน ตามล าดบั  
 นลินี เพิ่มต่อศกัด์ิ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการใชเ้ครือข่ายสังคม
สร้างชุมชนออนไลน์ในมหาวิทยาลยั กรณีศึกษา โครงการปริญญาตรีและปริญญาโทภาคพิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” พบว่า โครงการ BBA ประสบ
ความส าเร็จในการใช้เครือข่ายสังคม โดยมีปัจจยัหลักแห่งความส าเร็จ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน สมาชิกใหค้วามสนใจและการตอบรับ เน้ือหามีความหลากหลาย กิจกรรมท่ีมี
การประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ และผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ สามารถเป็น
โครงการตัวอย่างท่ีจะเป็นต้นแบบให้โครงการอ่ืนๆ ในการสร้างชุมชนออนไลน์ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 ฐิติภา สัมพนัธ์พร (2556) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 
ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากดั (จีทีเอช) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เร่ือง ATM เออรัก...เออเร่อ” 
พบว่า กระบวนการท างานดา้นการส่ือสารการตลาดเร่ิมเม่ือคณะกรรมการคดัเลือกบทภาพยนตร์ 
ทีมงานแผนก Marketing & Communications Department จะท าความเขา้ใจบทเพื่อวิเคราะห์ว่า
ผลิตภณัฑห์รือองคก์รใดสามารถเป็นผูร่้วมสนบัสนุนไดบ้า้ง และติดต่อน าเสนอให้เขา้ร่วม จากนั้น
เม่ือถ่ายท าและตดัต่อเสร็จจะมีการฉายภาพยนตร์ให้ทีมผูบ้ริหารและหัวหน้าแผนกต่างๆ ชมเพื่อ
แสวงหาทิศทางการส่ือสารการตลาด โดยพบวา่มีการใชส่ื้อสังคม 3  ประเภท ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กแฟน
เพจ ทวติเตอร์ และยทููบ โดยเร่ิมตน้จากการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ เกิดการช่ืนชอบ และน าไปสู่
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การแบ่งปันขอ้มูลภาพยนตร์กบัเพื่อนในเครือข่ายสังคมเดียวกนั จากนั้นจะมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้ริโภคกับบริษัท และท้ายท่ีสุดคือการท าให้ผู ้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพนักับองค์กรหรือ
ผลิตภณัฑ ์
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้พบว่า องคก์รธุรกิจดา้นอุตสาหกรรมค่ายเพลง
ไทย รวมถึงในอุตสาหกรรมดา้นอ่ืนๆ ต่างมีการส่ือสารการตลาดไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายผา่น
ช่องทางส่ือออนไลน์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัท่ีส่ือออนไลน์ประเภทส่ือสังคม อาทิ 
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และไลน์ เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัและกระบวนการ
ส่ือสารของกลุ่มบุคคลทุกช่วงวยั เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช้งาน ทั้งยงัมีแนวโน้มจะไดรั้บ
ความนิยมมากยิ่งข้ึนในอนาคต ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวา่ บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียงและด าเนินธุรกิจอยู่ใน
อุตสาหกรรมค่ายเพลงไทยมาอยา่งยาวนานตลอดหลายปีท่ีผา่นมาจะมีการปรับตวัและมีการก าหนด
กลยุทธ์ในการส่ือสารการตลาดอย่างไรให้เขา้กบัยุคสมยัแห่งส่ือใหม่ในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กรในพื้นท่ีของส่ือดงักล่าวได ้โดยส่ือสารไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย 
เขา้ถึงไดต้ามกลยทุธ์ท่ีทางค่ายเพลงก าหนดไว ้และเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านของส่ือสังคมแต่
ละส่ือ 
 



บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษารูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งท่ีจะศึกษาลกัษณะการใชส่ื้อสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดและกล
ยทุธ์การใชส่ื้อสังคมของค่ายเพลงไทย โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการศึกษา 2 วธีิ ไดแ้ก่  
 3.1  การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 3.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 ผูว้จิยัใชว้ธีิการน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีการก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการท างานวิจยัคร้ังน้ี ตามตารางท่ี 3.1 ซ่ึงแสดงกรอบ
ระเบียบวธีิวจิยั 
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3.1  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  การใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย

1. การใช้ส่ือสังคมเพื่อการ
ส่ือสารการตลาด 

2. กลยุทธ์การใช้ส่ือสังคม
เพื่อการส่ือสารการตลาด 

 

ผูบ้ริโภค 

กรณีศึกษา 
1. ค่ายกามิกาเซ่  
2. ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

  

 

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

อาร์เอส (ค่ายกามิกาเซ่) 
- www.facebook.com/ilovekamikaze 
- https://twitter.com/kamikaze_music 
- http://www.youtube.com/user/welovekamikaze 
- http://instagram.com/Kamikaze_music 
- ไลน ์บญัชีผูใ้ชง้าน Kamikaze 
 

อาร์เอส 
(ค่ายกามิกาเซ่) 

แกรมม่ี 
(ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด) 

http://www.facebook.com/ilovekamikaze
https://twitter.com/kamikaze_music
http://www.youtube.com/user/welovekamikaze
http://instagram.com/Kamikaze_music
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หมายเหตุ:  งานวจิยัน้ีประกอบไปดว้ย 2  ประเด็นท่ีจะท าการศึกษาวจิยั คือ  

ประเด็นท่ีหน่ึง  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
ระเบียบวธีิวจิยั คือ การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
ประเด็นท่ีสอง  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
ระเบียบวธีิวจิยั คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

ปัญหาน าวจัิย แนวคิดทฤษฎี 
ระเบียบวธีิวจัิย 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจัิย 

1.  รูปแบบเน้ือหาการ
ส่ือสารการตลาดใน
ส่ือสังคมของค่าย
เพลงไทยเป็นอยา่งไร 

1)  แนวคิดเร่ืองส่ือ
สังคมและการส่ือสาร
การตลาด 
2)  แนวคิดเร่ืองชุมชน
ออนไลน์ 
3)  อุตสาหกรรม
บนัเทิง 
4)  เพลงไทยใน
ปัจจุบนั 

1)  ส่ือสังคมของค่ายกามิกา
เซ่ (กรณีศึกษาค่ายเพลงใน
เครืออาร์เอส) ไดแ้ก่เฟซบุก๊ 
ทวติเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม 
และไลน์ 
2)  ส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคค
อร์ด (กรณีศึกษาค่ายเพลงใน
เครือแกรมม่ี) ไดแ้ก่  
เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ยทููบ 
อินสตาแกรม และไลน์ 

1)  การวเิคราะห์
เน้ือหา 

2.  กลยทุธ์การส่ือสาร
การตลาดในส่ือสังคม
ของค่ายเพลงไทยเป็น
อยา่งไร 

1)  แนวคิดเร่ืองส่ือ
สังคมและการส่ือสาร
การตลาด 
2)  แนวคิดเร่ืองชุมชน
ออนไลน์ 
3)  อุตสาหกรรม
บนัเทิง 
4)  เพลงไทยใน
ปัจจุบนั 

3)  ส่ือสังคมของค่ายกามิกา
เซ่ (กรณีศึกษาค่ายเพลงใน
เครืออาร์เอส) ไดแ้ก่  
เฟซบุก๊เพจ ทวติเตอร์ ยทููบ 
อินสตาแกรม และไลน์ 
4)  ส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคค
อร์ด (กรณีศึกษาค่ายเพลงใน
เครือแกรมม่ี) ไดแ้ก่  
เฟซบุก๊เพจ ทวติเตอร์ ยทููบ 
อินสตาแกรม และไลน์ 

2)  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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3.2  วธีิการวจิัยและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.2.1  การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 เป็นกระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาในทุกรูปแบบท่ีค่ายเพลงในกรณีศึกษาส่ือสารผ่านส่ือ
สังคม ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ และการจดักิจกรรมต่างๆ ในช่วงวนัท่ี 1 สิงหาคม-30 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการจดักิจกรรมส าคญัของค่ายเพลง คือ 

1) ค่ายกามิกาเซ่ ศึกษากิจกรรม “AIS 3G One-2-Call! Kamikaze Dance เนรมิต 
Concert” (คอนเสิร์ตจดัในวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

2) ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ศึกษากิจกรรม “บอด้ีสแลม ดมั-มะ-ชา-ติ” (คอนเสิร์ตจดัใน
วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557–1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558) 
 โดยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาคือ ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) และวิเคราะห์ว่า
เน้ือหานั้นมีลกัษณะและไดรั้บการตอบรับอยา่งไร 
 

3.2.2  การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
 เป็นกระบวนการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารค่ายเพลงกรณีศึกษา ไดแ้ก่ 

1) คุณหทยั ศราวุฒิไพบูลย ์ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุรกิจเพลง บริษทั อาร์
เอส จ ากดั (มหาชน) 

2) คุณวเิชียร ฤกษไ์พศาล ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
ในประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารในส่ือสังคมของค่ายเพลง เพื่อสอบถามแนวคิดและ

นโยบายอนัน าซ่ึงกลยทุธ์ในการใช้ส่ือสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาด มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ผูว้ิจยัท าการศึกษารูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิ

กาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และบญัชีผูใ้ชง้านไลน์
อย่างเป็นทางการ โดยน าแนวคิดเร่ืองส่ือสังคมและการส่ือสารการตลาดแนวคิดเร่ืองชุมชน
ออนไลน์ และขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเพลงไทยในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการศึกษา  

2) ผูว้ิจยัท าการศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่
และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และบญัชีผูใ้ชง้านไลน์อยา่ง
เป็นทางการ โดยน าแนวคิดเร่ืองส่ือสังคมและการส่ือสารการตลาดแนวคิดเร่ืองชุมชนออนไลน์ 
และขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเพลงไทยในปัจจุบนัมาเป็นแนวทางในการศึกษา 
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3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ซ่ึงใช้แนวคิด
เร่ืองกลยุทธ์ของ Duncan (2005) เป็นหลกัในการสร้างตาราง และแนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด โดยตารางบนัทึกขอ้มูลจะแยกตามประเภทของส่ือ
สังคม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัภาพ 
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ตารางที ่3.1  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของเฟซบุก๊เพจ 
 

เพจ/  
จ านวนไลก ์

วนัท่ี 
โพสต ์

รูปแบบการโพสต ์ ลกัษณะเน้ือหา จ านวน 
คอมเมน้ต ์

จ านวน 
ไลก ์

จ านวน 
แชร์ 

หมายเหต ุ

ขอ้ 
ความ 

รูป 
ภาพ 

คลิปวดีิโอ ดา้นการ
คิด 

(การรับรู้) 

ดา้น
อารมณ์ 

(ความรู้สึก) 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

(พฤติกรรรม) 
            

 
ตารางที ่3.2  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของทวติเตอร์ 
 

บญัชี
ผูใ้ชง้าน/  
จ านวน
ผูติ้ดตาม 

วนัท่ี
ทวตี 

รูปแบบการทวตี ลกัษณะเน้ือหา จ านวน 
รีทวตี 

จ านวน 
เฟเวอริท 

หมายเหต ุ

ขอ้ 
ความ 

รูป 
ภาพ 

คลิปวดีิโอ ดา้นการคิด 
(การรับรู้) 

ดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

ดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรรม) 
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ตารางที ่3.3  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของยทููบ 
 

บญัชีผูใ้ชง้าน/  
จ านวนผูติ้ดตาม 

วนัท่ี
โพสต ์

รูปแบบการโพสต ์ ลกัษณะเน้ือหา จ านวน 
คอมเมน้ต ์

จ านวนไลก ์ จ านวน
ดิสไลก ์

หมายเหต ุ

เพลง การแสดง
ของ
ศิลปิน 

อ่ืนๆ ดา้นการคิด 
(การรับรู้) 

ดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

(พฤติกรรม) 
            

 
ตารางที ่3.4  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของอินสตาแกรม 
 

บญัชี
ผูใ้ชง้าน/  
จ านวน
ผูติ้ดตาม 

วนัท่ี
โพสต ์

รูปแบบการโพสต ์ ลกัษณะเน้ือหา จ านวน 
คอมเมน้ต ์

จ านวน 
ไลก ์

หมายเหต ุ

รูปภาพ คลิปวดีิโอ ดา้นการ
คิด 

(การรับรู้) 

ดา้น
อารมณ์ 

(ความรู้สึก) 

ดา้นการ
ปฏิบติั 

(พฤติกรรม) 
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ตารางที ่3.5  ตวัอยา่งตารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ของออฟฟิเชียลไลน์ 
 

บญัชี
ผูใ้ชง้าน/  
จ านวน
ผูติ้ดตาม 

วนัท่ี
โพสต ์

รูปแบบการส่งขอ้ความ ลกัษณะเน้ือหา จ านวน 
คอมเมน้ต ์

จ านวน 
ไลก ์

หมายเหต ุ

ขอ้ความในแชต การโพสตใ์น
หนา้ไทมไ์ลน ์

ดา้นการ
คิด 

(การรับรู้) 

ดา้น
อารมณ์ 

(ความรู้สึก) 

ดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 
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3.3.1  เกณฑ์การใช้ตารางบันทกึข้อมูล (Coding Manual) 
1) ตารางบนัทึกขอ้มูลจะมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดตามลกัษณะการใช้งานของ

ส่ือสังคมแต่ละประเภท 
2) การบนัทึกตารางในหวัขอ้รูปแบบการโพสต ์ 

(1) กรณีท่ีเน้ือหามีการผสมผสานหลายรูปแบบ เช่น โพสต์ทั้งขอ้ความและ
รูปภาพ การบนัทึกลงตารางจะบนัทึกในทั้งสองรูปแบบ 

(2) กรณีท่ีโพสต์เฉพาะรูปภาพ แต่มีข้อความเป็นส่วนหน่ึงในรูปภาพ การ
บนัทึกจะบนัทึกในรูปแบบรูปภาพ 

(3) กรณีท่ีโพสตเ์ป็นเป็นขอ้ความ และมีล้ิงก์ประกอบ การบนัทึกจะบนัทึกใน
รูปแบบขอ้ความ 

3) ลกัษณะเน้ือหา ผูว้ิจยัแบ่งเป็น 3  ประเภท ตามวตัถุประสงคแ์ละการขบัเคล่ือน
การตอบสนองของกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการขาย ของ Duncan (2005) ดงัน้ี 

(1) ดา้นการคิด (การรับรู้) คือ เน้ือหาท่ีมีประเด็นหรือวตัถุประสงคใ์นการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ายเพลง ศิลปิน ผลงานเพลง และกิจกรรมต่างๆ โดยกลยุทธ์ท่ีจดัอยูใ่น
เน้ือหาประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

ก) กลยทุธ์แบบทัว่ไป คือ การกล่าวถึงเพลงหรือขอ้มูลทัว่ไป โดยไม่ระบุ
ช่ือเพลง ศิลปิน กิจกรรม หรือค่ายเพลงเฉพาะเจาะจง เช่น การฟังเพลงท าให้อารมณ์ดี เพลงร็อกช่วย
ใหก้ าลงัใจได ้เป็นตน้ 

ข) กลยุทธ์การกล่าวอา้งก่อนคนอ่ืน คือ การกล่าวถึงลกัษณะหรือส่ิงใหม่
ท่ีค่ายเพลงไทยค่ายอ่ืนยงัไม่เคยกล่าวถึง โดยมีการใช้ค  าท่ียืนยนัถึงความใหม่และเป็นคร้ังแรก เช่น 
คร้ังแรกในวงการเพลงไทย สร้างประวติัศาสตร์หนา้ใหม่ เป็นตน้ 

ค) กลยุทธ์การให้ขอ้มูล คือ การแจง้รายละเอียดหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีกบั
เพลง ศิลปิน กิจกรรม และค่ายเพลง เช่น การรายงานข่าวคอนเสิร์ต การแจง้ตารางงานศิลปิน วนั
เปิดตวัเพลงใหม่ อนัดบัเพลง 

ง) กลยุทธ์ความน่าเช่ือถือ เนน้การเพิ่มความเช่ือมัน่ ในเพลง ศิลปิน และ
ค่ายเพลง เช่น เพลงแห่งปีท่ีมียอดววิสูงสุด  

(2) ดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) คือ เน้ือหาท่ีมีลกัษณะกระตุน้หรือสร้างความรู้สึก
ร่วมให้เกิดข้ึนในการส่ือสาร และเน้นความช่ืนชอบในตวัศิลปิน โดยกลยุทธ์ท่ีจดัอยู่ในเน้ือหา
ประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
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ก) กลยทุธ์ความรู้สึก เนน้การเช่ือมต่อและกระตุน้ความรู้สึกผูบ้ริโภค เช่น 
การโพสต์ขอบคุณแฟนคลบัการโพสตเ์พลงท่ีเคยโพสต์แลว้และมีขอ้ความเช่ือมโยงกบัช่วงเวลาท่ี
โพสต ์เช่น ฝนตกใครคิดถึงเพลงน้ีบา้งเป็นตน้ 

ข) กลยุทธ์การรวมกลุ่ม เช่น มาเป็น 1  ใน 20  คนพิเศษ ร่วมปาร์ต้ีสุด
เอก็ซ์คลูซีฟกบัศิลปินท่ีช่ืนชอบ เป็นตน้ 

ค) กลยุทธ์การด าเนินชีวิต คือ การน าวิถีชีวิต (Lifestyle) มาส่ือสาร เช่น 
เพลงส าหรับคนไทยหวัใจวยัรุ่น เพลงโปรดขาร็อก เป็นตน้ 

(3) ด้านการปฏิบัติ (พฤติกรรม) คือ เน้ือหาท่ีมีลักษณะเพื่อการกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมท่ีค่ายเพลงคาดหวงั โดยกลยทุธ์ท่ีจดัอยูใ่นเน้ือหาประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

ก) กลยุทธ์ส่ิงจูงใจ เน้นการกระตุน้การตอบสนองของผูบ้ริโภค เช่น การ
เปิดขายบตัรคอนเสิร์ตล่วงหนา้ในราคาพิเศษ หรือแจกของท่ีระลึกจากศิลปิน 

ข) กลยทุธ์ส่ิงช่วยเตือนความจ า เช่น การโพสตใ์นประเด็นท่ีเคยโพสตไ์ป
แลว้ โดยอาจเป็นขอ้ความเดิมหรือใช้ขอ้ความใหม่แต่ประเด็นเดิม เพื่อย  ้าความจ าและการรับรู้ให้
ผูบ้ริโภค 

ค) กลยุทธ์การโตต้อบ เน้นการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง 
เช่น ชอบเพลงไหนในอลับั้มมากท่ีสุด 

4) การบนัทึกในตารางบนัทึกขอ้มูลของยูทูบ ซ่ึงเน้ือหามีรูปแบบเป็นคลิปวิดีโอ 
ผูว้ิจยัจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอ ประกอบค าบรรยายใตค้ลิป โดยใช้เกณฑ์เพิ่มเติมในการบนัทึก 
ดงัน้ี 

(1) คลิปเพลง (เช่น MV, Audio, Karaoke) จดัอยูใ่นลกัษณะเน้ือหาดา้นการคิด 
(รับรู้) เพราะเป็นการเผยแพร่ผลงานเพลงซ่ึงถือเป็นเน้ือหาหลกัของค่าย 

(2) คลิปการแสดงของศิลปินคลิป (เช่น คอนเสิร์ต ศิลปินร้องเพลงในงาน
ต่างๆ ) จดัอยู่ในลกัษณะด้านการคิด (รับรู้) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) เพราะเป็นการแจง้
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของศิลปินและเนน้ความรู้สึกช่ืนชอบในศิลปินคนนั้นๆ 

(3) คลิปอ่ืนๆ (เช่น คลิปศิลปินพูดเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ) พิจารณา
จากเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นหลกัของคลิปนั้น 

5) การบนัทึกในตารางบนัทึกข้อมูลของอินสตาแกรม ซ่ึงเน้ือหามีรูปแบบเป็น
รูปภาพและคลิปวิดีโอขนาดสั้น ผูว้ิจยัจะพิจารณาจากรูปภาพและคลิป ประกอบค าบรรยาย โดยใช้
เกณฑเ์พิ่มเติมในการบนัทึก ดงัน้ี 
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(1) เน้ือหาท่ีมีการเปิดเผยหรือเปิดตวัอย่างเป็นทางการแล้ว และมีประเด็น
เก่ียวกบัผลงานเพลง คอนเสิร์ต และกิจกรรมต่างๆ เช่น รูปภาพจากคอนเสิร์ต จดัอยู่ในลกัษณะ
เน้ือหาดา้นการคิด (รับรู้) 

(2) เน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลงานเพลง เช่น การโพสต์รูปศิลปินเพื่อทกัทาย 
ภาพเบ้ืองหลงัการซอ้ม  จดัอยูใ่นลกัษณะเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

(3) เน้ือหาเก่ียวกบัโปรโมชัน่ทางการตลาด (เช่น รายละเอียดการเปิดจ าหน่าย
บตัรคอนเสิร์ตล่วงหนา้ในราคาพิเศษ) คลิปเชิญชวนให้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และคลิปท่ีก่อให้เกิด
การติดตามต่อ จดัอยูใ่นลกัษณะเน้ือหาดา้นการปฏิบติั (พฤติกรรม) 
 ทั้งน้ื ในกรณีท่ีเน้ือหามีลกัษณะผสมผสาน การบนัทึกจะบนัทึกในทุกลกัษณะท่ีพบ 
 

3.3.2  แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ 
1) ปัจจุบนัน้ีส่ือสังคมมีบทบาทในการเขา้ถึงผูฟั้งท่ีเป็นวยัรุ่น ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ของทางค่าย ท่านมีเกณฑ์อย่างไรในการเลือกส่ือสังคมท่ีจะใช้ มีวิธีใช้หรือกลยุทธ์ในการส่ือสาร 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละส่ือสังคมไวอ้ยา่งไรบา้ง 

2) การก าหนดเวลาในการส่ือสาร เช่น ช่วงเยน็ ช่วงวนัเสาร์อาทิตย ์มีการพิจารณา
อยา่งไร เพราะอะไร และช่วงท่ีค่ายมีกิจกรรม เช่น คอนเสิร์ตใหญ่ การส่ือสารแตกต่างจากช่วงเวลา
ปกติหรือไม่ อยา่งไร 

3) ท่านเห็นวา่การสร้างการมีส่วนร่วมในส่ือสังคม สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคส่ือเพลง
ยคุใหม่มากนอ้ยเพียงใด/ส่ือสังคมช่วยท าใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมหรือเกิด Engagement มากข้ึน
หรือไม่ อยา่งไร 

4) จากท่ีทางค่ายมีการใชส่ื้อสังคมในหลายๆ ช่องทาง อาทิ เฟซบุก๊ ยทููบ อินสตาแก
รม ฯลฯ ท่านเห็นลกัษณะ การพุดคุย การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละส่ือมากนอ้ยเพียงใด 
มีผลต่อยอดขายมากนอ้ยเพียงใด 

5) ท่านมีการวดัผลการส่ือสารในส่ือสังคมอยา่งไรบา้ง 
6) จากการใชส่ื้อสังคมเช่ือมโยงกบัส่ือกระแสหลกั เช่น เวลามีคอนเสิร์ตหรือโปร

โมตผลงานต่างๆ ของศิลปินไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด 
7) จากท่ีทางค่ายใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ท่านเห็นวา่มี

จุดดี จุดดอ้ยอยา่งไร และอนาคตค่ายเพลงมีทิศทางในการใชส่ื้อสังคมเพิ่มข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาจากแหล่งขอ้มูลคือ 
ส่ือสังคมของค่ายเพลง ไดแ้ก่ เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ยทููบ อินสตาแกรม และบญัชีผูใ้ชง้านไลน์แบบเป็น
ทางการ โดยใชต้ารางบนัทึกขอ้มูล (Coding Sheet) ประกอบกบับทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารค่ายเพลงใน
กรณีศึกษา และน าขอ้มูลมาใช้ในการพรรณนาวิเคราะห์ โดยด้านรูปแบบเน้ือหาจะพิจารณาจาก
รูปแบบและลักษณะของเน้ือหาท่ีค่ายเพลงท าการส่ือสาร และด้านกลยุทธ์จะพิจารณาจากบท
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

3.5  การน าเสนอผลการวจิัย 
 
 การน าเสนอขอ้มูลในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้การพรรณนาวิเคราะห์โดยประกอบแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการวจิยั โดยผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอเป็น 2 บท ไดแ้ก่ 

บทท่ี 4  ผลการวจิยั น าเสนอขอ้มูล 4 ส่วน คือ 
4.1  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
4.2  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
4.3  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
4.4  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 
 



บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

 การศึกษารูปแบบเน้ือหาและกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ในส่ือสังคม 5 ประเภท คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์             
ยทููบ อินสตาแกรม และไลน์ของค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 
1  สิงหาคม- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีค่ายเพลงกรณีศึกษามีการจดัคอนเสิร์ตใหญ่ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารค่ายเพลง เก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคม โดยการ
น าเสนอผลงานวจิยัเป็นดงัต่อไปน้ี 
 4.1  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
 4.2  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 4.3  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
 4.4  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 

4.1  รูปแบบเนือ้หาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามกิาเซ่ 
  

รูปแบบการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคม ผูว้ิจยัไดแ้บ่งรูปแบบเน้ือหาเป็น 3 ประเภท ตาม
ลกัษณะการตอบสนองต่อกลยทุธ์จากแนวคิดเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์การส่ือสารของ Duncan 
(2005) โดยมีผลการวจิยั ดงัน้ี 

จ านวนผูติ้ดตามในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31  ตุลาคม 2557 ) 
1) เฟซบุก๊ 2,397,817 คน  
2) ทวติเตอร์ 114,519 คน  
3) ยทููบ 1,697,067 คน   
4) อินสตาแกรม 158,349 คน  
5) ไลน์ 1,148,102 คน 
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ตารางที่ 4.1  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

ประเภท 
ส่ือสังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 81 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 45  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
2) ร้อยละ 33  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
3) ร้อยละ 15  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 44  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 26  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 
3) ร้อยละ 19  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด  
(การรับรู้ ) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 16,052 ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 109 คอม
เมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 55 คร้ัง 

1) ร้อยละ 19  ของโพสตมี์
ล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตห์ลกั 
(www.ilovekamika-
ze.com) 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 392
ทวตี) 

1) ร้อยละ 99.7  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 
2) ร้อยละ 0.3  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ  

1) ร้อยละ 42  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด  
(การรับรู้) 
2) ร้อยละ 34  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 23  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 8 คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 10 
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 99.7  มีล้ิงกไ์ป
ส่ือสงัคมอ่ืนของทางค่าย 
2) ร้อยละ 19  เป็นการ
ทวตีขอ้ความซ ้ า  
3) ร้อยละ 0.3 เป็นการ 
รีทวตีจากผูใ้ชง้านอ่ืน 

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 31 
คลิป) 

1) ร้อยละ 42  เป็นคลิปเพลง 
2) ร้อยละ 39  เป็นคลิปอ่ืนๆ 
3) ร้อยละ 19  เป็นคลิปการแสดง
ของศิลปิน 

1) ร้อยละ 74 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด  
(การรับรู้) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 26 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั  
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 225 คอม
เมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 4,029 ไลก์ 
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 294 ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 493,942 ววิ 

 

http://www.ilovekamika/
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ประเภท 
ส่ือสังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ๆ 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 269
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 93 เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 7 เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 37 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 15 คอม
เมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 3,138 ไลก์ 

 

ไลน์ 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 31 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 94 เป็นการโพสต์
เน้ือหาเดียวกนั ทั้งขอ้ความใน
แชตและโพสตใ์นหนา้ไทมไ์ลน ์
2) ร้อยละ 6 เป็นการโพสต์
เฉพาะขอ้ความในแชต 

1) ร้อยละ 45 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 23 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 19 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 68 คอม
เมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 1,702 ไลก์ 
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ตารางที ่4.2  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 250
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 58 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 29 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 13 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 28 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 28 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 24 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 24,813  ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 80 คอม
เมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 43 คร้ัง 

1) ร้อยละ 28  ของ
โพสต ์มีล้ิงกไ์ป
เวบ็ไซตห์ลกั 
(www.ilovekamika- 
ze.com) 
2) ร้อยละ 4 เป็นการ
โพสตข์อ้ความซ ้ า 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 494 
ทวตี) 

1) ร้อยละ 100 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ  

1) ร้อยละ 33 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 22 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 19 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 7 คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 11  
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 98  มีล้ิงก์
ไปส่ือสงัคมอ่ืนของ
ทางค่าย 
2) ร้อยละ 18 เป็นการ
ทวตีขอ้ความซ ้ า  

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 32
คลิป) 

1) ร้อยละ 63 เป็นคลิปเพลง 
2) ร้อยละ 25 เป็นคลิปอ่ืนๆ 
3) ร้อยละ 12 เป็นคลิปการแสดง
ของศิลปิน 

1) ร้อยละ 66 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 34 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 320 คอม
เมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 7,680  ไลก ์
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 325 ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 912,064 ววิ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 274
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 78  เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 22  เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 60  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 22  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 13  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 15 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 4,097 ไลก ์

 

ไลน์  
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 21 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 100  เป็นการโพสตเ์น้ือหา
เดียวกนั ทั้งขอ้ความในแชตและโพสต์
ในหนา้ไทมไ์ลน ์

1) ร้อยละ 38 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) ผสม
กบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 19 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) ผสม
กบัดา้นการปฏิบติั (พฤติกรรม) 
3) ร้อยละ 14 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 2,093 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 1,736 ไลก ์
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ตารางที ่4.3  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 132 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 73 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 14 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 8 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 53 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 33 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 5 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 47,848 ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 150 คอมเมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 47 คร้ัง 

1) ร้อยละ 33 ของโพสต ์
มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตห์ลกั 
(www.ilovekamika-
ze.com) 
2) ร้อยละ 5 เป็นการ
โพสตข์อ้ความซ ้ า 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 347
ทวตี) 

1) ร้อยละ 100 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ  
 

1) ร้อยละ 41 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 24 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 15 เป็นเน้ือหาดา้นคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 8 คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 19  
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 98 มีล้ิงกไ์ป
ส่ือสงัคมอ่ืนของทางค่าย 
2) ร้อยละ 9 เป็นการทวตี
ขอ้ความซ ้ า  
3) ร้อยละ 1 เป็นการรี
ทวตีจากผูใ้ชง้านอ่ืน  

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 17
คลิป) 

1) ร้อยละ 59  เป็นคลิปเพลง 
2) ร้อยละ 23  เป็นคลิปการ
แสดงของศิลปิน 
3) ร้อยละ 18  เป็นคลิปอ่ืนๆ 

1) ร้อยละ 82  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การ
รับรู้) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 18  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 172 คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 2,361 ไลก์ 
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 88 ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 96,883 ววิ 

 

http://www.ilovekamika-ze.com/
http://www.ilovekamika-ze.com/
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 236
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 92 เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 8 เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 53 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  
2) ร้อยละ 22 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)  
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 18 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 27 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 5,376 ไลก์ 

 

ไลน์  
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 10 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 100 เป็นการโพสตเ์น้ือหา
เดียวกนั ทั้งขอ้ความในแชตและโพสต์
ในหนา้ไทมไ์ลน ์

1) ร้อยละ 60 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 20 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)  
3) ร้อยละ 20 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 560 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 2,805 ไลก ์
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ตารางที ่4.4  สรุปรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 463
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 55 เป็นการโพสตข์อ้ความ
พร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 29 เป็นการโพสตข์อ้ความ
พร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 12 เป็นการโพสตข์อ้ความ 

1) ร้อยละ 42 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 25 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 29,571 ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 113 คอม
เมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 48 คร้ัง 

1) ร้อยละ 27 ของ
โพสต ์มีล้ิงกไ์ป
เวบ็ไซตห์ลกั  
2) ร้อยละ 4.5 เป็น
การโพสตข์อ้ความซ ้ า 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 1,233
ทวตี) 

1) ร้อยละ 9.99 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ  
2) ร้อยละ 0.1 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 

1) ร้อยละ 33 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 32 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 21 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม) 
 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 8  คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 13 
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 99 มีล้ิงก์
ไปส่ือสงัคมอ่ืนของ
ทางค่าย 
2) ร้อยละ 15 เป็นการ
ทวตีขอ้ความซ ้ า  
3) ร้อยละ 1 เป็นการรี
ทวตีจากผูใ้ชง้านอ่ืน  

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 80
คลิป) 

1) ร้อยละ 55 เป็นคลิปเพลง 
2) ร้อยละ 27 เป็นคลิปอ่ืน ๆ 
3) ร้อยละ 18 เป็นคลิปการแสดงของ
ศิลปิน 
 

1) ร้อยละ 74 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 9 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 239 คอม
เมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 4,690 ไลก ์
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 236ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 500,963 ววิ 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 779
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 88 เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 12 เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 34 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  
2) ร้อยละ 26 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 15 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)  
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 19 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 4,204 ไลก์ 

 

ไลน์  
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 62
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 98 เป็นการโพสตเ์น้ือหา
เดียวกนั ทั้งขอ้ความในแชตและโพสต์
ในหนา้ไทมไ์ลน ์
2) ร้อยละ 2 เป็นการโพสตเ์ฉพาะ
ขอ้ความในแชต 

1) ร้อยละ 34 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 25 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 14 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)  
 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 907 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 2,081 ไลก ์
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ภาพที ่4.1  สรุปรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
หมายเหตุ:  ขอ้ความในวงเล็บ คือ รูปแบบการโพสตแ์ละลกัษณะเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละส่ือ   

สังคม  
 
 จากการศึกษาการใชส่ื้อสังคมของค่ายกามิกาเซ่สามารถสรุปขอ้มูลภาพรวมไดด้งัแผนภูมิ
วงกลมขา้งตน้โดยพบว่าส่ือสังคมท่ีมีการใช้มากท่ีสุดคือ ทวิตเตอร์ มีจ านวนการทวีตรวม 1,233 
ทวตี ส่วนใหญ่เป็นการโพสตใ์นรูปแบบขอ้ความเป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) และส่ือสังคมท่ีมี
การใชง้านรองลงมา คือ อินสตาแกรม และเฟซบุก๊ ตามล าดบั 
 

4.2  รูปแบบเนือ้หาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 

รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคม ผู ้วิจ ัยได้แบ่งลักษณะเน้ือหาเป็น 3 
ประเภท ตามลกัษณะการตอบสนองต่อกลยทุธ์จากแนวคิดเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์การส่ือสาร
ของ Duncan (2005) โดยมีผลการวจิยั ดงัน้ี 

จ านวนผูติ้ดตามในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 ) 
1) เฟซบุก๊ 380,686  คน 
2) ทวติเตอร์ 29,785  คน 
3) ยทููบ 2,288,023  คน  

47% 

30% 

18% 

3% 2% 
ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ อารมณ์) 

เฟซบุก๊ (ขอ้ความ+รูปภาพ/ อารมณ์) 

ยทููบ (เพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 
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4) อินสตาแกรม 25,105  คน 
5) ไลน์ (จากการศึกษาพบวา่ค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีการสมคัรบญัชีผูใ้ชง้านไลน์ในช่ือ

ค่ายไว ้แต่ยงัไม่มีการใช้บัญชีดังกล่าวในการส่ือสาร ทั้ งน้ี การส่ือสารในช่องทางไลน์จะเป็น
ลกัษณะการฝากข่าวสารไปประชาสัมพนัธ์ในบญัชีผูใ้ชง้านไลน์ของ GMM Grammy) 
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ตารางที่ 4.5  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 66
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 47  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 32  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 21  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 64  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 18  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม) 
3) ร้อยละ 8  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 3,482  ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 26  
คอมเมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 59  คร้ัง 

1) ร้อยละ 17  ของโพสตมี์ล้ิงก์
ไปยงัเวบ็ไซตห์ลกั 
(www.genie-records.com) 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 95 
ทวตี) 

1) ร้อยละ 51  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 49  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 64  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 16  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 
3) ร้อยละ 15  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 149  คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 47 
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 34  เป็นการรีทวตี
จากผูใ้ชง้านอ่ืน 
2) ร้อยละ 16  มีล้ิงกไ์ปส่ือ
สงัคมอ่ืนของทางค่าย 
3) ร้อยละ 15  มีล้ิงกไ์ป
เวบ็ไซตห์ลกั  
4) ร้อยละ 7  เป็นการทวตี
ขอ้ความซ ้ า  
5) ร้อยละ 4  มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซต์
อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 10
คลิป) 

1) ร้อยละ 50  เป็นคลิปอ่ืน ๆ 
2) ร้อยละ 40  เป็นคลิปเพลง 
3) ร้อยละ 10  เป็นคลิปการแสดงของ
ศิลปิน 

1) ร้อยละ 100  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 168 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 2,505  ไลก์ 
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 72  
ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 371,855  ววิ 

 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 22
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 59  เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 41  เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 55  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 32  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
3) ร้อยละ 9  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 5  
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 970  ไลก์ 
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ตารางที่ 4.6  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 51
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 53  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 29  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 18  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 63  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด 
(การรับรู้) 
2) ร้อยละ 18  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 
3) ร้อยละ 12  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 3,242  ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 29  
คอมเมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 81 คร้ัง 

1) ร้อยละ 29  ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตห์ลกั  
2) ร้อยละ 22  ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 74
ทวตี) 

1) ร้อยละ 68  เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 32  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 70  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด 
(การรับรู้) 
2) ร้อยละ 16  เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 14  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 128  คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 57  
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 51  เป็นการรีทวตีจาก
ผูใ้ชง้านอ่ืน 
2) ร้อยละ 18  มีล้ิงกไ์ปส่ือสงัคมอ่ืน
ของทางค่าย 
3) ร้อยละ 7  มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
4) ร้อยละ 5  เป็นการทวตีขอ้ความ
ซ ้ า  
5) ร้อยละ 5  เป็นการตอบขอ้ความ
ผูใ้ชง้านอ่ืน 
6) ร้อยละ 4  มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตห์ลกั  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 17
คลิป) 

1) ร้อยละ 53  เป็นคลิปอ่ืนๆ 
2) ร้อยละ 35  เป็นคลิปเพลง 
3) ร้อยละ 12  เป็นคลิปการแสดงของ
ศิลปิน 

1) ร้อยละ 100  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 84 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 1,605  ไลก ์
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 42 
ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 145,511 ววิ 

 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 18 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 56  เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 44  เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 72  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
2) ร้อยละ 22  เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 6  เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นการปฏิบติั (พฤติกรรม) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 5 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 966  ไลก์ 
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ตารางที่ 4.7  รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 110 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 55 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 25 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 20 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 45 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 27 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 15 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 3,542 
ไลก ์
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 
26  คอมเมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 62  คร้ัง 

1) ร้อยละ 20 ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
2) ร้อยละ 17 ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตห์ลกั (www.genie-records.com) 
3) ร้อยละ 10 เป็นการโพสตข์อ้ความซ ้ า 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 179
ทวตี) 

1) ร้อยละ 66 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 30 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 
3) ร้อยละ 3 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 52 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 20 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 115
คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 61 
เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 39 เป็นการรีทวตีจาก
ผูใ้ชง้านอ่ืน 
2) ร้อยละ 10 มีล้ิงกไ์ปส่ือสงัคมอ่ืนของ
ทางค่าย 
3) ร้อยละ 6 มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตห์ลกั  
4) ร้อยละ 6 มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
5) ร้อยละ 4 เป็นการทวตีขอ้ความซ ้ า  
6) ร้อยละ 4 เป็นการตอบขอ้ความ
ผูใ้ชง้านอ่ืน 

http://www.genie-records.com/
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 9 
คลิป) 

1) ร้อยละ 100 เป็นคลิปเพลง 1) ร้อยละ 100 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 383 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 6,556 ไลก์ 
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 101
ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 504,620 ววิ 

 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 44 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 66 เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 34 เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 66 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  
2) ร้อยละ 16 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 11 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม)ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 3  
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 1,027 ไลก์ 
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ตารางที ่4.8  สรุปรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Facebook 
(จ านวนโพสต ์
ทั้งหมด 227 
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 52 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 29 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
3) ร้อยละ 19 เป็นการโพสต์
ขอ้ความ 

1) ร้อยละ 57 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั
(พฤติกรรม)  
3) ร้อยละ 16 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
 

1) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 
3,422 ไลก์ 
2) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ีย
คือ 27 คอมเมน้ต ์ 
3) จ านวนแชร์เฉล่ียคือ 67 
คร้ัง 

1) ร้อยละ 21 ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตห์ลกั (www.genie-records.com) 
2) ร้อยละ 14 ของโพสตมี์ล้ิงกไ์ปยงั
เวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
3) ร้อยละ 3 เป็นการโพสตข์อ้ความซ ้ า 

Twitter 
(จ านวนทวตี 
ทั้งหมด 348
ทวตี) 

1) ร้อยละ 62 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมรูปภาพ 
2) ร้อยละ 37  เป็นการโพสต์
ขอ้ความ  
3) ร้อยละ 1 เป็นการโพสต์
ขอ้ความพร้อมคลิปวดีิโอ 
 

1) ร้อยละ 63 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
2) ร้อยละ 17 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ 
(ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 10 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) 
 

1) จ านวนรีทวตีเฉล่ียคือ 
131คร้ัง 
2) จ านวนเฟเวอริทเฉล่ียคือ 
55 เฟเวอริท 

1) ร้อยละ 41 เป็นการรีทวตีจากผูใ้ชง้าน
อ่ืน  
2) ร้อยละ 15 มีล้ิงกไ์ปส่ือสงัคมอ่ืนของ
ทางค่าย 
3) ร้อยละ 8 มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตห์ลกั  
4) ร้อยละ 6 มีล้ิงกไ์ปเวบ็ไซตอ่ื์นๆ 
5) ร้อยละ 5 เป็นการทวตีขอ้ความซ ้ า  
6) ร้อยละ 3 เป็นการตอบขอ้ความ
ผูใ้ชง้านอ่ืน 

 

http://www.genie-records.com/
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ประเภทส่ือ
สังคม 

รูปแบบการโพสต์ 
ทีพ่บมากทีสุ่ด 

ลกัษณะเนือ้หา ผลตอบรับ อืน่ ๆ 

Youtube 
(จ านวนคลิป
ทั้งหมด 36
คลิป) 

1) ร้อยละ 58 เป็นคลิปเพลง 
2) ร้อยละ 34 เป็นคลิปอ่ืนๆ 
3) ร้อยละ 8 เป็นคลิปการแสดงของ
ศิลปิน 
 

1) ร้อยละ 100 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) 
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
 

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 
212 คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 3,555 
ไลก ์
3) จ านวนดิสไลกเ์ฉล่ียคือ 72 
ดิสไลก ์ 
4) จ านวนววิเฉล่ียคือ 340,662 
ววิ 

 

Instagram 
(จ านวนโพสต์
ทั้งหมด 84
โพสต)์ 

1) ร้อยละ 60 เป็นรูปภาพ 
2) ร้อยละ 40 เป็นคลิปวดีิโอ 

1) ร้อยละ 64 เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้)  
ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  
2) ร้อยละ 14 เป็นเน้ือหาดา้นการปฏิบติั 
(พฤติกรรม) ผสมกบัดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก) 
3) ร้อยละ 11 เป็นเน้ือหาดา้นอารมณ์ (ความรู้สึก)  

1) จ านวนคอมเมน้ตเ์ฉล่ียคือ 4 
คอมเมน้ต ์
2) จ านวนไลกเ์ฉล่ียคือ 988 
ไลก ์
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ภาพที ่4.2  สรุปขอ้มูลรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
หมายเหตุ:  ขอ้ความในวงเล็บ คือ รูปแบบการโพสตแ์ละลกัษณะเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละส่ือ

สังคม  
  

จากการศึกษาการใช้ส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ดสามารถสรุปข้อมูลภาพรวมได้ดัง
แผนภูมิวงกลมขา้งตน้  โดยพบวา่ส่ือสังคมท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดคือ ทวิตเตอร์ มีจ  านวนการทวีตรวม 
348 ทวีต ส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ในรูปแบบขอ้ความ เป็นเน้ือหาดา้นการคิด (การรับรู้) และส่ือ
สังคมท่ีมีการใชง้านรองลงมา คือ เฟซบุก๊ และอินสตาแกรม ตามล าดบั 
 

4.3  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามกิาเซ่ 
 

การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์ คุณหทยั ศราวุฒิไพบูลย ์ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกามิกาเซ่ ธุรกิจเพลง บริษทั อาร์เอส 
จ ากดั (มหาชน), คุณณัฐพล อนุกูลรังสรรค์ Senior Marketing Executive และคุณนนลนีย ์พนัธโชติ
รัตน์ Senior Creative (สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) พบว่า ค่ายกามิกาเซ่มีการใช้ส่ือสังคม
หลากหลายประเภท โดยมองวา่ทุกช่องทางเป็นโอกาสท่ีใชต่้อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อการส่ือสาร
ของค่ายได ้โดยทีมงานท่ีรับผิดชอบดา้นส่ือสังคมจะทดลองใชง้านส่ือสังคมแต่ละประเภทก่อนใน
ขั้นตน้ เพื่อศึกษาลกัษณะการใชง้านและกลุ่มผูใ้ชง้านของแต่ละช่องทาง ซ่ึงการส่ือสารในช่องทางท่ี

50% 

33% 

12% 

5% 

สรุปข้อมูลรูปแบบเนือ้หาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

ทวติเตอร์ (ขอ้ความ/ การรับรู้) 

เฟซบุก๊ (ขอ้ความ+รูปภาพ/ การรับรู้) 

อินสตาแกรม (รูปภาพ/ การรับรู้+อารมณ์) 

ยทููบ (คลิปเพลง/ การรับรู้+อารมณ์) 
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หลากหลายนั้นมีขอ้ดีคือ สามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งครอบคลุมและกวา้งขวาง โดย
ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเปิดรับข่าวสารในส่ือสังคมใดก็สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารจากค่ายไดไ้ม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ี ผูว้จิยัขอแยกผลการศึกษาเป็นประเด็นยอ่ย ดงัน้ี 

1) ผูรั้บสาร ในมุมมองของผูส่ื้อสารมองวา่ กลุ่มผูรั้บสารในแต่ละส่ือสังคมแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหลกัคือแฟนคลบัหรือ Core Fan ของค่าย ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ (Pre-
Teen) ท่ีติดตามในทุกๆ ช่องทาง แต่จะมีความแตกต่างเล็กนอ้ยในเร่ืองวยั เช่น ผูติ้ดตามในทวิตเตอร์
จะมีอายุโดยเฉล่ียมากกว่าผูติ้ดตามในเฟซบุ๊กหรือยูทูบ (ณัฐพล อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, 28
ตุลาคม 2557) แต่ทั้งน้ี Core Fan ถือเป็นกลุ่มผูรั้บสารส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเขา้มาติดตามขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งสม ่าเสมอ และอีกกลุ่มคือกลุ่มคนทัว่ไปท่ีช่ืนชอบในบางผลงานเพลง ซ่ึงจะเขา้มาติดตามในส่ือ
สังคมของทางค่ายเป็นช่วงๆ (หทยั ศราวฒิุไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.3  ขอ้มูลผูติ้ดตามเฟซบุก๊เพจค่ายกามิกาเซ่ 
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2558. 
 

2) กระบวนการส่ือสาร ค่ายกามิกาเซ่มีกระบวนการส่ือสารในส่ือสังคม ดงัน้ี 
(1) กระจายชุดเน้ือหาท่ีจะท าการส่ือสารในทุกส่ือสังคมของค่าย  
(2) ดึงประเด็นยอ่ยท่ีอยูใ่นเน้ือหาดงักล่าวมาส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง 

 ตวัอย่างเช่น ช่วงเทศกาลฮาโลวีน ทางค่ายจดัท าบทความเร่ือง สุดสยอง! 
ภาพถ่ายติดวญิญาณหลอนวอ่นค่าย KAMIKAZE ลงในเวบ็ไซตห์ลกัคือ http://ilove kamikaze.com/ 
ซ่ึงบทความดงักล่าวจะรวบรวมรูปภาพของศิลปินในค่ายท่ีตกแต่งภาพในแนวสยองขวญั โดยพบวา่ 
ในช่วงแรกจะมีการน าเสนอบทความน้ีในทุกส่ือสังคมของค่าย ยกเวน้ในเวบ็ไซตย์ทููบ หลงัจากนั้น
จะมีการส่ือสารโดยน าเสนอเป็นรูปภาพของแต่ละศิลปินอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ี
ทางค่ายก าหนดไว ้(นนลนีย ์พนัธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
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ภาพที ่4.4  บทความในเทศกาลฮลัโลวนีและการดึงเน้ือหาไปส่ือสารในเฟซบุก๊และอินสตาแกรม  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ญ, kamikaze_music, 2557ข. 
 

3) ช่วงเวลาท่ีส่ือสาร การเลือกช่วงเวลาส่ือสาร ทางค่ายพิจารณาจากพฤติกรรม
ของกลุ่ม Core Fan ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน จึงเลือกโดยอิงจากช่วงเวลาก่อนไปโรงเรียน พกั
กลางวนั และช่วงค ่าท่ีกลบัถึงบา้น ซ่ึงทางค่ายเคยศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย โดยลองโพสตใ์น
ช่วงเวลา 05.30-06.00 น. ซ่ึงพบวา่มีคนเขา้มาตอบ จึงเป็นการช่วยยืนยนัวา่ ในปัจจุบนักลุ่มนกัเรียน
เร่ิมเขา้ใชง้านส่ือสังคมตั้งแต่ช่วงเชา้ ก่อนไปโรงเรียน นอกจากน้ียงัมีการอิงจากสถิติของเฟซบุ๊กท่ี
ระบุช่วงเวลาท่ีผูติ้ดตามแฟนเพจออนไลน์มากท่ีสุดคือ 19.00  น. ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่
กลบัถึงบา้นและเขา้ใชง้านส่ือสังคม ทางค่ายจึงเลือกปล่อยเพลงใหม่ๆ ในช่วงเวลาน้ี ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะเน้ือหาท่ีจะส่ือสารด้วย อาทิ ทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมเป็นเน้ือหาขนาดสั้ น ผูรั้บสาร
สามารถดูได้ทันที ไม่ต้องใช้เวลามาก ขณะท่ียูทูบเป็นคลิปท่ีต้องใช้เวลาในการเปิดรับ ความ
แตกต่างเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีใช้พิจารณาในการเลือกช่วงเวลาส่ือสาร (นนลนีย ์
พนัธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
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ภาพที ่4.5  ช่วงเวลาท่ีโพสตใ์นส่ือสังคมประเภทต่าง ๆ (ในกรอบสีแดง)  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557จ, Kamikaze, 2557ฉ. 
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4) การแบ่งสัดส่วนเน้ือหา โดยปกติทางค่ายจะใช้ส่ือสังคมในการพูดคุยกับ
กลุ่มเป้าหมายประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของศิลปินและผลงานเพลง โดยในช่วงท่ีค่ายมีกิจกรรม เช่น 
คอนเสิร์ตใหญ่จะมีการเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัคอนเสิร์ต เช่น โพสต์เพลงและเชิญชวนให้ไปฟัง
เพลงน้ีในคอนเสิร์ต เบ้ืองหลงัการซ้อมคอนเสิร์ตของศิลปิน เป็นตน้ทั้งน้ี เน่ืองจากคอนเสิร์ตเป็น
กิจกรรมท่ีรวบรวมทั้งศิลปินและผลงานเพลงของค่าย ดังนั้น เน้ือหาทุกส่วนจึงล้วนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (หทยั ศราวฒิุไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.6  การโพสตเ์น้ือหาท่ีประชาสัมพนัธ์เพลงและคอนเสิร์ต  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ข. 
 

5) ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ายและแฟนเพลง การส่ือสารในส่ือสังคมทางค่ายเนน้
ท่ีความเป็นมิตร (Friendly) ไม่ท าให้ผูติ้ดตามรู้สึกถูกยดัเยียดเน้ือหา ทางค่ายจึงมีแนวคิดคือการ
ส่ือสารโดยสร้างความเป็นมิตร ท าให้ผูติ้ดตามรู้สึกเหมือนพูดคุยกบัเพื่อนหรือคนใกลต้วั โดยมีการ
สร้างตวัตนในส่ือออนไลน์ข้ึนมาในช่ือ พี่กากา้ ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลและพูดคุยในเวบ็ไซตห์ลกัของ
ค่ายและส่ือสังคม ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มผูติ้ดตามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก-วยัรุ่นตอนตน้ การสร้างตวัตน
เป็นพี่กากา้จะช่วยลดความเป็นทางการในการส่ือสารและท าให้ผูติ้ดตามรู้สึกเหมือนมีพี่มาบอกเล่า
ข่าวสาร เกิดความรู้สึกท่ีเป็นกนัเองและใกลชิ้ดมากข้ึน นอกจากน้ี ส่ือสังคมของแต่ละศิลปินท่ีแฟน
คลบัเป็นผูดู้แลก็จะมีการดึงเน้ือหาจากส่ือสังคมของค่ายไปโพสต์ต่อท าหน้าท่ีเสมือนทีมงานของ
ค่าย โดยพบวา่แฟนคลบัพึงพอใจท่ีไดท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวและไดส้นบัสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงถือวา่
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เป็นการช่วยสร้างความใกลชิ้ดระหวา่งค่ายและแฟนเพลงอีกรูปแบบหน่ึง (นนลนีย ์พนัธโชติรัตน์, 
สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
 

 

 
 

ภาพที ่4.7  การโพสตเ์น้ือหาท่ีผูส่้งสารแสดงบทบาทเป็นพี่กากา้  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ค. 
 

6) การสร้างการติดตามและการมีส่วนร่วม ส่ือสังคมท าให้การส่ือสารเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากข้ึน จากเดิมการประชาสัมพนัธ์เพลงหรือมิวสิกวิดีโอตอ้งรอออนแอร์ในรายการ
โทรทศัน์ แต่ปัจจุบนัค่ายสามารถโพสตไ์ดเ้องในส่ือสังคม กลุ่มเป้าหมายจะเขา้มารอและติดตามใน
ช่องทางเหล่าน้ีมากข้ึน โดยทางค่ายจะประกาศเวลาท่ีจะปล่อยเพลงใหม่ล่วงหน้า กลุ่มเป้าหมายท่ี
ติดตามจะเกิดการรับรู้และเข้ามารอในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเสมือนการนัดหมายและสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง ซ่ึงการส่ือสารเหล่าน้ีไม่ใช่เพียงการส่ือสารเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย แต่ยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ายและแฟนเพลง โดยการท าให้แฟนเพลงเขา้มา
มีส่วนร่วมมากข้ึน การส่ือสารเป็นไปในลกัษณะการส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) 
มากข้ึน (หทยั ศราวฒิุไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 28  ตุลาคม 2557) 
 

เม่ือก่อนการออนแอร์ทุกอยา่งเราผา่นส่ือกระแสหลกั ทีวี วิทยุ บางทีการ
ท่ีเราจะรู้ฟีดแบ็กวา่เคา้ชอบไม่ชอบ มนัก็ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 เดือน 
แต่วนัน้ีคือปล่อยปุ๊บ ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที จะรู้เลยว่ากระแสเป็น
ยงัไง คอมเมน้ตเ์ป็นยงัไง เหมือนผูบ้ริโภคเขา้ถึงตวัเรามากข้ึน เขามีส่วน
ในการตดัสินใจร่วมไปกบัเราในการท างาน เช่น เราปล่อยปุ๊บ เร่ิมมีคอม
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เมน้ตแ์บบนั้นแบบน้ี เราก็แกเ้ร่ืองการโปรโมตไดท้นัว่าควรปรับในดา้น
ไหน เพื่อให้มนัออกไปไดอ้ย่างแข็งแรงมากข้ึน หรือถา้มีคอนเทน้ต์ตวั
ไหนท่ีเราปล่อยออกไปแลว้มนัแรงมาก เราก็จะไดรู้้ว่าเราตอ้งกระตุน้ต่อ
ยงัไง เพื่อใหส่ิ้งท่ีแรงอยูแ่ลว้ มนัพีคข้ึนไปไดสุ้ด  

 

 
 

ภาพที ่4.8  การส่ือสารระหวา่งค่ายเพลงและผูติ้ดตามท่ีมีลกัษณะเป็นการส่ือสารสองทาง  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ง.  
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7) ลักษณะการพูดคุย ในส่ือสังคมแต่ละช่องทางลักษณะการเข้ามาพูดคุยจะ
เป็นไปตามเน้ือหาในส่ือนั้นๆ อาทิ ยูทูบมีเน้ือหาเป็นคลิปวิดีโอ การพูดคุยในยูทูบจึงเกิดจากตวั
ผลงานหรือเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกบัคลิปวดีิโอนั้นๆ ขณะท่ีเฟซบุ๊กจะเป็นเร่ืองแนววิถีชีวิต (Lifestyle) 
เป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะการพูดคุยจึงเป็นคนละแบบ เช่น ในเฟซบุ๊กโพสตรู์ปศิลปินและใส่ขอ้ความ
แจง้ข่าวสารอลับั้มใหม่ คอมเมน้ตจ์ะเป็นไปในแนวทางช่ืนชมศิลปิน ส่วนในยทููบท่ีการแจง้ข่าวสาร
อลับั้มใหม่จะมีเน้ือหาในรูปแบบคลิปทีเซอร์ การคอมเมน้ตก์็จะอยูใ่นประเด็นท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของ
คลิปนั้นๆ นอกจากน้ี ดา้นทวิตเตอร์การพูดคุยจะไม่ชดัเจนเท่าในเฟซบุ๊กหรือยูทูบ แต่การตอบรับ
ในการส่ือสารจะอยูใ่นลกัษณะการรีทวีตและการกดเฟเวอริทเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกนักบัในไลน์ 
ซ่ึงทางค่ายเปิดการใชง้านเฉพาะการกดไลกใ์นโพสต ์ปิดการคอมเมน้ต ์ซ่ึงพบวา่ผูรั้บสารมีการตอบ
รับในระดบัท่ีค่อนขา้งดี (นนลนีย ์พนัธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
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ภาพที ่4.9  ตวัอยา่งคอมเมน้ตข์องคลิปเพลงในยทููบและคลิปเพลงในเฟซบุก๊  
แหล่งทีม่า:  Welovekamikaze, 2557ก, Kamikaze, 2557ช. 
 

8) การวดัผล ดา้นการวดัผลการส่ือสาร ค่ายเพลงจะวดัผลโดยใชส้ถิติท่ีส่ือสังคม
แต่ละช่องทางมีการระบุไวใ้ห ้โดยน าสถิติของแต่ละเพลงหรือศิลปินมาเปรียบเทียบกบัเพลงอ่ืนๆ ท่ี
ปล่อยในช่วงเวลานั้น และเปรียบเทียบกบัศิลปินในค่าย รวมถึงศิลปินต่างค่าย โดยในยูทูบซ่ึงเป็น
ส่ือสังคมท่ีใชป้ล่อยคลิปเพลงอนัถือเป็นเน้ือหาหลกัโดยตามปกติคลิปเพลงของค่ายจะมียอดเขา้ชม 
600,000-1,000,000  คร้ัง (Views) ภายในระยะเวลา 8 วนัแรก ซ่ึงหากมีคลิปเพลงท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑน้ี์ทีมงานจะวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุวา่มีปัจจยัใดท าใหเ้พลงน้ียอดวิวต ่าวา่ระดบัปกติท่ีเพลงอ่ืน
ในค่ายท าได ้และมีการปรับเปล่ียนแผนการส่ือสารตามสถานการณ์ (Continue Improvement) โดย
เพลงถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความนิยมหรือช่ืนชอบในตวัศิลปิน ตวัอยา่งเช่น ไปป์และมาก่อน 
ซ่ึงเป็นศิลปินใหม่ของค่าย (Kamikaze Newcomer) ช่วงแรกก่อนปล่อยเพลงยอดกดไลกรู์ปไปป์และ
มาก่อนมีจ านวนประมาณ 2,000 ไลก์ แต่หลงัจากปล่อยซิงเก้ิล ยอดกดไลก์รูปมีจ านวนประมาณ 
4,000-5,000  ไลก์ ซ่ึงสถิติเหล่าน้ีสะทอ้นให้ทางค่ายรับรู้วา่ศิลปินไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดี แฟน
เพลงยอมรับ มาในแนวทางท่ีถูกตอ้ง และพฒันาต่อยอดได ้(ณัฐพล อนุกูลรังสรรค์, สัมภาษณ์, 28
ตุลาคม 2557) 

9) การเช่ือมโยงกับส่ือกระแสหลัก ทางค่ายมีการใช้ส่ือสังคมเช่ือมโยงกบัส่ือ
กระแสหลกัซ่ึงท าใหก้ารส่ือสารไดผ้ลมากข้ึน เช่น เม่ือศิลปินไปออกรายการโทรทศัน์หรือวิทยุ ทาง
ค่ายจะมีการแจง้ข่าวสารในส่ือสังคมล่วงหนา้ 2-3 วนั หลงัจากนั้นจะมีเขา้มาโพสตซ์ ้ าเพื่อย  ้าไม่ให้
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แฟนเพลงลืม โดยเฉพาะในวนัท่ีรายการจะออกอากาศ หากรายการออกอากาศเวลา 10.00  น. ค่าย
จะโพสตข์่าวน้ีในเวลา 8.00 น. ซ่ึงจะท าให้มีคนติดตามดูรายการมากข้ึน รวมถึงมีการโพสตพ์ูดคุย
เก่ียวกับเน้ือหาของรายการในระหว่างออกอากาศ ซ่ึงจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งค่ายและแฟนเพลง (นนลนีย ์พนัธโชติรัตน์, สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.10  ตวัอยา่งการโพสตเ์น้ือหาท่ีเชิญชวนใหติ้ดตามศิลปินในส่ือกระแสหลกั  
แหล่งทีม่า:  Kamikaze, 2557ฏ.  
 

10) ขอ้ดี ทางค่ายมองว่าลักษณะท่ีโดดเด่นของการส่ือสารในส่ือสังคมคือ การ
ส่ือสารท่ีเป็นแบบสองทาง (Two-way Communication) ค่ายสามารถรับรู้ความคิดเห็นของแฟน
เพลงได้ ไม่ว่าจะส่ือสารเน้ือหาใด การรับรู้ความคิดเห็นหรือผลตอบรับสามารถท าได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว นอกจากน้ี ส่ือสังคมท าให้ทุกคนมีพื้นท่ีส่ือเป็นของตนเอง ศิลปินสามารถ
ส่ือสารกบัแฟนเพลงไดโ้ดยตรงขณะท่ีแฟนเพลงก็เขา้ถึงศิลปินไดม้ากข้ึน (หทยั ศราวุฒิไพบูลย ,์ 
สัมภาษณ์, 28  ตุลาคม 2557)  

11) ข้อเสีย ค่ายเพลงแม้จะมีบทบาทเป็นผูส่้งสาร แต่ก็ไม่สามารถบงัคบัหรือ
ควบคุมกระบวนการส่ือสารได ้อาทิ การใช้ภาษาไม่สุภาพ เขา้มาสร้างกระแสหรือป่ันป่วนในส่ือ
สังคมซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองปกติท่ีพบไดใ้นส่ือสังคม ทั้งน้ี หากมีคนเขา้มาป่ันป่วนในส่ือ
สังคม โดยปกติในขั้นแรกทางค่ายจะยงัไม่เขา้ไปจดัการ เน่ืองจากจะมีกลุ่มแฟนเพลงหรือแฟนคลบั
ของศิลปินท่ีร่วมกนัปกป้องและจดัการคนท่ีเขา้มาก่อกวน โดยหากยงัไม่สามารถหยุดการก่อกวน
เหล่าน้ีได ้ทางค่ายจะเร่ิมเขา้ไปจดัการ โดยการตกัเตือนทางขอ้ความส่วนบุคคล (Chat) และหากยงั
ไม่หยุดก่อกวนจะด าเนินการบล็อกและแบนบญัชีผูใ้ช้งานนั้น อย่างไรก็ตามหากไม่ใช่การก่อกวน
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ในระดบัท่ีรุนแรงทางค่ายจะไม่เขา้ไปด าเนินการ เพราะมองวา่การบล็อกเสมือนเป็นการกระตุน้ให้
คนต่อตา้น (หทยั ศราวฒิุไพบูลย,์ สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 

12) การส่ือสารผา่นส่ือสังคมในอนาคตปัจจุบนันอกเหนือจากเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยู
ทูบ อินสตาแกรม และไลน์แลว้ ทางค่ายยงัมีการใชกู้เก้ิลพลสัและพินเทอร์เรสท ์แต่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็น
ช่องทางหลกัและยงัไม่ใช้ส่ือสารมากเท่ากบัส่ือสังคมขา้งตน้ เน่ืองจากในกูเก้ิลพลสัและพินเทอร์
เรสท์ยงัมีจ  านวนผูใ้ช้งานไม่มาก โดยในอนาคตหากมีส่ือสังคมใหม่เกิดข้ึน ไดรั้บความนิยมจาก
ผูใ้ช้งานในประเทศไทยและเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีมี ทางค่ายจะเข้าไปใช้ช่องทางเหล่าน้ีอย่าง
แน่นอน (ณฐัพล อนุกลูรังสรรค,์ สัมภาษณ์, 28 ตุลาคม 2557) 
 

ทุกช่องทางส าคัญหมดในการส่ือสารของเรา สมมติจะพูดถึงศิลปิน
เปิดตวัซิงเก้ิลใหม่ เราก็จะพูดถึงในทุกช่องทาง ซ่ึงแต่ละช่องทางก็จะมี
ภาษาท่ีจะส่ือสารมนัออกไป ทุกช่องทางเลยมีความส าคญัทั้งหมด และ
ไดผ้ลกบัเรา ทุกวนัน้ีแฟนๆเป็นคนเลือกรับข่าวสารไดเ้อง เราไม่สามารถ
ยดัเยียดอะไรไดอ้ยู่แลว้ ถา้รู้สึกว่ายดัเยียดเคา้ก็ไม่ตามเราเท่านั้นเอง เรา
เลยตอ้งส่ือสารและท าให้เคา้รู้สึกวา่มนัเฟรนด์ล่ี ท  าให้เคา้รู้สึกแฮปป้ีท่ีจะ
รับส่ิงเหล่านั้น เพราะจริงๆเราไม่ใช่เพื่อนหรือคนใกล้ตวัเคา้ ซ่ึงจะชิต
แชตกนัไดต้ลอดเวลา แต่เราจะท ายงัไงให้เคา้รู้สึกวา่เราเป็นเหมือนเพื่อน 
เหมือนคนใกล้ตวัเคา้ ตรงน้ีคือหน้าท่ีท่ีเราพยายามท ากับโซเชียลมีเดีย
ทั้งหมดท่ีเรามี  

 
จากการศึกษาข้อมูลโดยตารางบนัทึกขอ้มูลและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งตามท่ีกล่าวมาพบวา่ ค่ายกามิกาเซ่มีลกัษณะการใชส่ื้อสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ
ส่ือสารของกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มวยัรุ่นตอนต้น ซ่ึงมกัพูดคุยกับเพื่อนในสังคมออนไลน์ 
ลกัษณะเน้ือหาท่ีพบเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีทางค่ายก าหนดไวคื้อ การพูดคุยมีความเป็นกนัเอง มีการ
ทักทายและพูดคุยเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองศิลปินและเพลง มีจ านวนการโพสต์ต่อวนั
ค่อนขา้งมาก และสร้าง “พี่กากา้” ตวัตนสมมติข้ึนมา เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนพี่มาบอกเล่าข่าวกบั
นอ้ง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามในระดบัท่ีใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน 
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4.4  กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
 
 การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์คุณวเิชียร ฤกษไ์พศาล ผูก่้อตั้งและกรรมการผูจ้ดัการค่ายจีน่ีเรคคอร์ดพบวา่ ค่าย จี
น่ีเรคคอร์ดมีการใชส่ื้อสังคมหลายช่องทาง เช่นเดียวกนักบัค่ายกามิกาเซ่ แต่ทั้งน้ียงัไม่มีการใชอ้อฟ
ฟิเชียลไลน์ในช่ือค่าย แต่จะเป็นลกัษณะการฝากข่าวประชาสัมพนัธ์ในออฟฟิเชียลไลน์ของ GMM 
Grammy ร่วมกบัข่าวสารจากค่ายอ่ืนๆ ภายในเครือส่วนในช่องทางอ่ืนเป็นการใช้ส่ือสังคมในช่ือ
ของค่ายเพลง นอกจากน้ี ทางค่ายมีเวบ็ไซตจี์น่ีทูบ (www.genie-tube.com) ซ่ึงลกัษณะเป็นคลงัวิดีโอ
คลา้ยกบัยูทูบ เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการส่ือสารทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอแยกผลการศึกษาเป็นประเด็นย่อย 
ดงัน้ี 

1) ผูรั้บสาร ทางค่ายมองว่าผูรั้บสารท่ีติดตามในส่ือสังคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เดียวกนัคือแฟนเพลงของค่ายท่ีเขา้มาติดตามรับข่าวสารในทุกช่องทาง แต่อาจแตกต่างกนับา้งดว้ย
วิถีชีวิต (Lifestyle) และความช่ืนชอบในการใช้งานส่ือสังคมประเภทต่าง ๆ เช่น ผูติ้ดตามในทวิต
เตอร์จะมีอายุโดยเฉล่ียมากกว่าผูติ้ดตามในอินสตาแกรมขณะท่ีผูติ้ดตามในอินสตาแกรมอายุ
ค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัส่ือสังคมอ่ืน ๆ และจะมีความช่ืนชอบในตวัศิลปินมากกว่าผูติ้ดตามในยู
ทูบ ซ่ึงติดตามรับเน้ือหาท่ีเป็นลกัษณะของผลงานเพลง ไม่เนน้ท่ีตวัศิลปินมาก (วิเชียร ฤกษไ์พศาล, 
สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.11  ขอ้มูลผูติ้ดตามเฟซบุก๊เพจค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2558ก. 
 

2) กระบวนการส่ือสาร ทางค่ายจะมีการจดัการเน้ือหา (Customize) ให้เหมาะสม
กบัรูปแบบของแต่ละส่ือสังคม โดยจะไม่โพสตเ์น้ือหาซ ้ าซอ้น แต่จะเนน้การสร้างความเช่ือมโยงใน

http://www.genie-tube.com/
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ทุกๆ ช่องทาง เช่น การรายงานบรรยากาศหนา้งานในวนัท่ีมีคอนเสิร์ต จะเป็นการโพสตห์ลายคร้ัง
ต่อเน่ืองกนั โดยใช้ช่องทางในทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม เน่ืองจากเป็นขอ้มูลเฉพาะของช่วงเวลา
นั้น ขณะท่ีเฟซบุ๊กจะใช้ในการรายงานบรรยากาศโดยรวม ซ่ึงในการส่ือสารต่อคร้ัง การโพสต์เฟ
ซบุก๊จะใหเ้น้ือหาท่ีมากกวา่การโพสตใ์นทวติเตอร์หรืออินสตาแกรม (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์
, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
     

     
 

ภาพที ่4.12  ตวัอยา่งการโพสตใ์นเฟซบุก๊ (รูปบน) และทวิตเตอร์ (รูปล่าง) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างในกระบวนการส่ือสารของเน้ือหาท่ีมีประเด็นเดียวกนั 

แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2558ข, Genierecords, 2558ค. 
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3) ช่วงเวลาท่ีส่ือสาร การพิจารณาช่วงเวลาในการส่ือสารจะอิงจากสถิติท่ีส่ือ
สังคมระบุไว ้โดยจะส่ือสารในช่วงเวลาท่ีมีผูติ้ดตามเขา้ใช้งานส่ือสังคม (Online) จ  านวนมาก ซ่ึง
พบวา่เป็นช่วงเวลา 20.00  น. ทางค่ายจึงเลือกปล่อยคลิปวิดีโอต่างๆ ในเวลาน้ีเป็นส่วนใหญ่ซ่ึง
แตกต่างจากในอดีตท่ีช่วงเวลาในการส่ือสารของค่ายเพลงค่อนขา้งจ ากดั โดยการประชาสัมพนัธ์
หรือเปิดตวัเพลงใหม่ ๆ มกัถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นรายการโทรทศัน์ในช่วงเวลา 00.00-01.00  น. ซ่ึงเป็น
ช่วงดึกท่ีมีจ  านวนผูช้มน้อย การมีพื้นท่ีส่ือสังคมในปัจจุบนัจึงท าให้ค่ายเพลงมีอิสระในการเลือก
ช่วงเวลาส่ือสารไดม้ากข้ึน (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
 

 
 

 
ภาพที ่4.13  การโพสตเ์น้ือหาส าคญัในเวลา 20.00 น. (ขีดเส้นใตสี้แดง) 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ข. 
 

4) การแบ่งสัดส่วนเน้ือหา เน่ืองจากค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีศิลปินในค่ายจ านวนมาก 
ส่ือสังคมหลกัของค่ายมีแฟนเพลงของศิลปินหลายคนติดตามการจดัการสัดส่วนเน้ือหาจึงเป็นส่ิงท่ี
ทางค่ายให้ความส าคญั โดยจะกระจายเน้ือหาให้ครอบคลุมทุกศิลปิน แต่เป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคลอ้ง เช่น ช่วงก่อนเปิดตวัศิลปินใหม่ ทางค่ายมีการส่ือสารเพื่อสร้างการติดตามวา่ศิลปินใหม่
ของค่ายคือใคร โดยปล่อยคลิปวิดีโอท่ีศิลปินหลายคนในค่ายด่ืมนม ซ่ึงการส่ือสารในลกัษณะน้ี
สามารถสร้างความสนใจไดท้ั้งจากแฟนเพลงศิลปินในคลิปวดีิโอและผูท่ี้สงสัยวา่ศิลปินใหม่คือใคร 
นอกจากน้ีในช่วงเวลาท่ีทางค่ายมีกิจกรรมใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตดมัมะชาติของวงบอด้ีสแลมจะมีการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ทั้งในส่ือสังคมของค่ายเพลง และส่ือสังคมของวงบอด้ีสแลม โดยส่วนใหญ่
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จะส่ือสารในส่ือสังคมของวงบอด้ีสแลม เน่ืองจากมีผูติ้ดตามจ านวนมากซ่ึงเป็นแฟนเพลงของวง
โดยตรง อีกทั้งส่ือสังคมของค่ายจะแบ่งพื้นท่ีเพื่อใชใ้นการส่ือสารข่าวสารของศิลปินในค่ายคนอ่ืนๆ 
ดว้ย (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
 

ภาพที ่4.14  การโพสตเ์น้ือหาประเด็นเดียวกนัท่ีใชศิ้ลปินหลายคนในการส่ือสาร 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ก. 
 

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างค่ายและแฟนเพลง ค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีแนวคิดคือ การ
ส่ือสารจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญหรือรบกวนผูติ้ดตามในส่ือสังคม ดังนั้น ทางค่ายจึงไม่
ส่ือสารเน้ือหาในเชิงโฆษณาประชาสัมพนัธ์โดยตรง แต่จะเน้นท่ีการสร้างความน่าสนใจและการ
ติดตามอยา่งต่อเน่ือง (Follow Up) โดยรักษาไวซ่ึ้งบุคลิกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของค่ายคือ ความเป็นค่าย
เพลงร็อก ซ่ึงทุกส่ือสังคมท่ีอยู่ในเครือข่ายของค่าย ได้แก่ ส่ือสังคมของค่าย ส่ือสังคมของศิลปิน 
และส่ือสังคมของผูบ้ริหารค่าย จะมีลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั คือ มีการให้แนวคิดในการใชชี้วิตแฝง
อยูใ่นเน้ือหา (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

พี่ก็มีเฟซบุ๊กของพี่ (แฟนเพจ Nick Genie) มีคาแรคเตอร์ของพี่ ซ่ึงในนั้น
ไม่ไดต้ะบ้ีตะบนัโปรโมต อย่างเฟซบุ๊กพี่ก็จะโพสต์เร่ืองแนวคิด เหมือน
ท างานความคิดกบัเด็ก เราไม่อยากท าให้เด็กกลายเป็นเด็กท่ีเห่อศิลปิน
โดยไร้สาระ เราอยากเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ (influencer) ท่ีอยากให้แฟน
ของเราฉลาด เป็นเด็กท่ีใฝ่ดี ในยุคน้ีมนัง่าย เราท าตวัยงัไง เขาก็เป็นคน
แบบนั้น เราตอ้งท าให้เคา้ชอบเรา เหมือนเราเป็นเพื่อนกนั ซ่ึงเคา้ก็ตอ้ง
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เลือกคบ เราเลยท าตวัของเราให้มนัชดัเจนวา่ค่ายเพลงน้ี คาแรคเตอร์แบบ
น้ี หวัหนา้ค่ายเป็นแบบน้ี มีแนวคิดแบบน้ี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหมือนการดึงดูด
แฟนคลบัท่ีมีคาแรคเตอร์ มีแนวคิดคลา้ยกนั มาอยูด่ว้ยกนั  
 

 
 

 
 
 
ภาพที ่4.15  ตวัอยา่งการโพสตใ์นเฟซบุก๊ของค่ายเพลง ผูบ้ริหารค่าย และอินสตาแกรมของศิลปิน

ในค่ายท่ีมีเอกลกัษณะของความเป็นค่ายเพลงร็อกและมีแนวคิดดา้นการใชชี้วติ 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ค, Nick Genie, 2557, Artiwara, 2557, Ohmhar, 2557ก. 
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6) การสร้างการติดตามและการมีส่วนร่วม การติดตามและการมีส่วนร่วมของ
แฟนเพลงถือเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจเพลงในปัจจุบนั โดยการส่ือสารในช่องทางส่ือสังคมสามารถ
สร้างการติดตามและการมีส่วนร่วมมากข้ึนจากในอดีตอยา่งชดัเจน เพราะลกัษณะของส่ือสังคมท่ีมี
พื้นท่ีให้ผูใ้ช้งานสามารถคอมเม้นต์ แสดงความคิดเห็น โดยหน้าท่ีส าคญัของค่ายเพลงคือ ต้อง
ส่ือสารในช่องทางต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอเพื่อรักษากลุ่มผูติ้ดตามซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของค่าย
และท าให้เกิดการติดตามอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จโดยรวม โดยถา้ท าการ
ส่ือสารไดดี้ แฟนคลบัไดเ้ขา้ถึง รู้จกัตวัตนและแนวคิดของศิลปิน เกิดความช่ืนชอบและผกูพนัก็จะ
น ามาซ่ึงการสนบัสนุนผลงาน ทั้งน้ีเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีหลากหลายช่องทางท่ีสามารถฟังเพลง
ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่หากแฟนคลบัมีความรักในตวัศิลปินและเห็นคุณค่าของผลงานเพลงก็จะ
เกิดทศันคติท่ีดีและยินดีสนบัสนุนศิลปินท่ีช่ืนชอบ (วิเชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 
2557) 
 

เพลงมนัมีท่ีอ่ืนให้ฟังฟรีอยูแ่ลว้ เคา้จะไม่ค่อยซ้ือกนั แต่คนท่ีรักมากเคา้ก็
จะซ้ือทั้งแผน่ ทั้งไอจูน (iTune) ซ้ือของจริงตลอด อนันั้นก็เป็นการวดัผล
อะไรได้บางอย่าง คือเหมือนพอมีโซเชียลมีเดีย กลุ่มแฟนๆเคา้รู้สึกได้
ใกลชิ้ดมากข้ึน ก็น ามาซ่ึงการติดตาม เกิดคุณค่า พอเห็นวา่ศิลปินมีคุณค่า 
ผลงานมีคุณค่า พฤติกรรมของคนก็เปล่ียน เคา้มีทศันคติท่ีดี ได้เห็นใน
รายละเอียด เห็นการท างานเบ้ืองหลงั ทศันคติเดิมๆท่ีคิดว่าการละเมิด
ลิขสิทธ์ิไม่เสียหาย เคา้ก็จะเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรม จุดส าคญัคือคุณค่า คน
เคา้เห็นคุณค่าของเพลงไหมตรงน้ีเราตอ้งพยายามสร้างค่านิยมของคนใน
โซเชียลใหเ้ห็นคุณค่าของงานศิลปะมากข้ึน  
 

7) ลกัษณะการพูดคุย ส่ือสังคมแต่ละช่องทางจะมีลกัษณะการพูดคุยท่ีแตกต่าง
กนั โดยจากการสังเกตการณ์พบวา่ส่ือสังคมท่ีมีลกัษณะการพูดคุยท่ีใกลชิ้ดมากท่ีสุดคือ อินสตาแก
รม ส่วนในส่ือสังคมอ่ืนลกัษณะการพูดคุยจะมีความใกล้ชิดไม่มากนกั ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจยัด้าน
ลกัษณะการใชง้าน โดยในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ทางค่ายจะใชใ้นการส่ือสารท่ีมีเน้ือหาใน
เชิงข่าวหรือขอ้มูลท่ีมีค่อนขา้งเป็นทางการ ดา้นยทููบจะเน้นไปท่ีผลงานเพลง ขณะท่ีอินสตาแกรม
เน้ือหาอยู่ในรูปแบบของรูปภาพและคลิปวิดีโอขนาดสั้ น ซ่ึงเป็นเน้ือหาเชิงอารมณ์ความรู้สึก 
ลกัษณะการพดูคุยจึงมีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบอินสตาแกรมของ
ค่ายเพลงและอินสตาแกรมส่วนตวัของศิลปินพบวา่ บญัชีผูใ้ชง้านของศิลปินจะมีระดบัการพูดคุยท่ี
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ใกล้ชิดมากกว่า เน่ืองจากผูติ้ดตามจะรู้สึกว่าได้เขา้ถึงและพูดคุยกบัศิลปินโดยตรง (วิเชียร ฤกษ์
ไพศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 
ภาพที ่4.16  ตวัอยา่งคอมเมน้ตใ์นอินสตาแกรมของค่าย (ซา้ย) และอินสตาแกรมศิลปิน (ขวา) 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557จ, Ohmhar, 2557ข. 
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ภาพที ่4.17  ตวัอยา่งคอมเมน้ตใ์นเฟซบุก๊ (บน) และทวติเตอร์ (ล่าง) ของค่าย 
แหล่งทีม่า:  Genierecords, 2557ง, Genierecords, 2558ง. 
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8) การวดัผล การวดัผลการส่ือสารในส่ือสังคมใชอ้า้งอิงจากสถิติท่ีแต่ละช่องทาง
ระบุไว ้และทางค่ายจะวิเคราะห์เพิ่มในดา้นระดบัการรับรู้ (Top of Mind) ซ่ึงจากการจดัอนัดบั
ศิลปินไทยขององคก์รต่าง ๆ ท่ีผ่านมาพบวา่ศิลปินในค่ายไดรั้บความนิยมและการรับรู้ในระดบัสูง 
อาทิ บอด้ีสแลม ป้าง ค็อกเทล ฯลฯ ซ่ึงอันดับเหล่าน้ีเป็นการช่วยสะท้อนได้ว่าการส่ือสารใน
ช่องทางต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

 

 
 

ภาพที ่4.18  ศิลปินท่ีไดรั้บรางวลัจากคล่ืนวทิยซ้ีุด 97.5  ประจ าปี 2557  โดยมีศิลปินในค่ายจีน่ี              
เรคคอร์ดไดรั้บรางวลัในสาขาต่างๆ (ขีดเส้นใตสี้แดง) 

แหล่งทีม่า:  กระปุกดอทคอม, 2557ค. 
 

9) การเช่ือมโยงกับส่ือกระแสหลัก เน่ืองจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากัด 
(มหาชน) มีส่ือกระแสหลกัอยู่ในเครือหลากหลายช่องทาง ทั้งประเภทรายการวิทยุและรายการ
โทรทศัน์ โดยส่ือเหล่าน้ีทางค่ายจะใชง้านในลกัษณะท่ีแตกต่างจากการส่ือสารในส่ือสังคม โดยส่ือ
กระแสหลกัจะใชเ้พื่อการเผยแพร่ในระดบัมวลชน (Mass) ท าให้ผลงานเป็นท่ีแพร่หลายในวงกวา้ง 
ขณะท่ีส่ือสังคมจะใช้เป็นการส่ือสารแบบเข้าถึงโดยตรงในระดับบุคคล (Interpersonal) ความ
ใกลชิ้ดระหว่างค่ายเพลงและผูรั้บสารจะมากกวา่การส่ือสารผ่านส่ือกระแสหลกั โดยปัจจุบนัการ
ประสบความส าเร็จของศิลปินข้ึนอยูก่บัทั้งดา้นตวัตนและผลงาน ซ่ึงส่ือสังคมจะช่วยในการส่ือสาร
ดา้นตวัตนของศิลปิน มีความเขา้ถึงง่ายและใกล้ชิดระหว่างศิลปินและกลุ่มแฟนคลบั ขณะท่ีส่ือ
กระแสหลกัจะช่วยประชาสัมพนัธ์ผลงานให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ซ่ึงเม่ือใช้ส่ือดงักล่าวส่ือสารไป
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ในทิศทางเดียวกนัก็จะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (วิเชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 
28 พฤศจิกายน 2557) 

10) ขอ้ดี การส่ือสารในส่ือสังคมสามารถท าได้ตลอดเวลา ทั้งในแง่การส่งสาร
และการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงเป็นการหลุดพน้จากขอ้จ ากดัในอดีตท่ีการส่ือสารของค่ายเพลงมกัอยู่ใน
รายการวทิยหุรือรายการโทรทศัน์ ซ่ึงเม่ือเวลาออกอากาศผา่นไปแลว้ การเขา้ถึงเน้ือหาท่ีน าเสนอใน
รายการจะท าไดค้่อนขา้งยาก (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 

11) ขอ้เสีย การส่ือสารในส่ือสังคมเป็นไปอยา่งอิสระ ต่างคนต่างมีส่ือของตนเอง
โดยเม่ือขอ้มูลข่าวสารมีหลายแหล่งท่ีมา ความเขา้ใจผิดในการส่ือสาร (Communication Break-
Down) จึงอาจเกิดข้ึนได ้โดยดว้ยความสะดวกในการส่ือสาร การแพร่กระจายขอ้มูลจึงเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียไดห้ากขอ้มูลท่ีส่งต่อเป็นขอ้มูลท่ีผิดพลาด อาทิ กรณีวงบอด้ีสแลม
เคยมีกระแสในสังคมออนไลน์วา่ ลอกเลียนเพลงของ 30  Seconds Tomars ศิลปินต่างประเทศ ซ่ึง
ความจริงแลว้กระแสดงักล่าวเกิดจากมุมภาพภาพหน่ึงในมิวสิกวิดีโอเพลงชีวิตยงัคงสวยงามของวง
บอด้ีสแลมท่ีเหมือนกบัมุมภาพในมิวสิกวดีิโอของ 30 Seconds Tomars ซ่ึงถือเป็นมุมภาพปกติท่ีพบ
ไดใ้นหลายมิวสิกวิดีโอ แต่ทั้งน้ี เม่ือข่าวสารเกิดการส่งต่อ ขอ้มูลมีความผิดเพี้ยนไปจากจุดเร่ิมตน้ 
จึงก่อใหเ้กิดกระแสท่ีเขา้ใจผดิ (วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
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ภาพที ่4.19  กระแสข่าววงบอด้ีแสลมในส่ืออินเทอร์เน็ต  
แหล่งทีม่า:  พนัทิปดอทคอม, 2557, กระปุกดอทคอม, 2557ข. 
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12) การส่ือสารผ่านส่ือสังคมในอนาคต ในระยะใกลท้างค่ายยงัไม่มีแผนในการ
ขยายช่องทางส่ือสังคม โดยจะพิจารณาจากความนิยมของผูบ้ริโภคและความเหมาะสมกบัค่ายเพลง
ประกอบกนั ตวัอยา่งเช่น โซเชียลแคม ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงส่ือสังคมท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั แต่
ทางค่ายไม่ไดเ้ลือกใชใ้นการส่ือสาร เพราะมองวา่ดว้ยธรรมชาติการใชง้านในโซเชียลแคมค่อนขา้ง
ใช้ในการส่ือสารเร่ืองส่วนบุคคลหรือชีวิตประจ าวนั ซ่ึงไม่เหมาะกับการใช้งานของค่ายเพลง 
(วเิชียร ฤกษไ์พศาล, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2557) 
 

ทั้งหมดคือมนัอยูท่ี่ว่า มีการติดตาม (Follow Up) ของแฟนคลบัมากนอ้ย
แค่ไหน ถ้าไม่มีการเข้ามาติดตาม ส่ือเหล่าน้ีก็ไม่มีประโยชน์ โดย
หลกัการของเราคือไม่ให้เน้ือหาหรือขอ้ความท่ีเราน าเสนอไปเป็นการท า
ให้ผูติ้ดตามเคา้ร าคาญ หรือมองวา่เป็นส่ิงรบกวน เราเลยพยายามท่ีจะท า
ใหม้นัมีความน่าสนใจ ท าให้เป็นเสน่ห์ เป็นส่ิงท่ีเคา้อยากสนใจ… หลกัๆ 
ของการท าส่ือคือ ให้โฟกัสท่ีคอนเท้นต์ คอนเท้นต์ท่ีดีถึงจะประสบ
ความส าเร็จ คนถึงจะเขา้มาอ่าน คือบางเพจอาจจะมีคนติดตามเยอะ แต่
เวลาโพสต์ถา้คอนเทน้ต์ไม่ดี คนท่ีกดติดตามเคา้ก็ไม่ไดส้นใจ อย่างนั้น
เรียกวา่ไม่ไดผ้ล  
 

 จากการศึกษาขอ้มูลโดยตารางบนัทึกขอ้มูลและการสัมภาษณ์ตามท่ีกล่าวมาพบวา่ ค่ายจีน่ี
เรคคอร์ดมีแนวทางในการใช้ส่ือสังคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นคือ ความเป็นค่ายเพลงร็อก การ
ส่ือสารเนน้ท่ีความน่าสนใจของเน้ือหา โดยยึดแนวคิดวา่ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญหรือรบกวน
ผูติ้ดตาม การพูดคุยมีความเป็นกนัเองและตรงไปตรงมา จ านวนการโพสตต่์อวนัโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่
ค่ายกามิกาเซ่ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดท่ีทางค่ายวางไว ้นอกจากน้ี ผูบ้ริหารค่ายไดเ้ขา้มาร่วมพูดคุยใน
ส่ือสังคม ซ่ึงช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ายเพลงและกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้สึกท่ีใกลชิ้ด
มากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการแสดงเอกลกัษณ์หรือแนวทางของค่ายเพลงใหช้ดัเจนมากข้ึนดว้ย 
 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ืองการใชส่ื้อสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1)  ศึกษาวเิคราะห์รูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 2) กลยุทธ์การ
การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย โดยผูว้จิยัเลือกค่ายเพลงไทยท่ีมีจ านวนผูติ้ดตาม
ในส่ือสังคมมากท่ีสุดในเครือบริษทั อาร์ เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั 
(มหาชน) คือ ค่ายกามิกาเซ่และค่ายจีน่ีเรคคอร์ดตามล าดบั มาเป็นกรณีศึกษา  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การวิเคราะห์เน้ือหา และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารค่ายเพลง ในบทน้ีผูว้ิจยัขอน าเสนอสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล
วจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1  สรุปผลรูปแบบเนือ้หาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายกามิกาเซ่ 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) ส่ือสังคมของค่ายท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก (43%), ยูทูบ (31%), 
ไลน์ (21%), อินสตาแกรม (3%) และทวติเตอร์ (2%) ตามล าดบั 

2) ส่ือสังคมท่ีมีจ านวนการโพสต์มากท่ีสุดคือ ทวิตเตอร์  (47%), อินสตาแกรม 
(30%), เฟซบุก๊ (18%), ยทููบ (3%) และไลน์ (2%) ตามล าดบั 

3) รูปแบบการโพสต์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊กเป็นการโพสต์ข้อความพร้อม
รูปภาพ/ทวติเตอร์เป็นการโพสตข์อ้ความ/ยทููบเป็นการโพสตค์ลิปเพลง/อินสตาแกรมเป็นการโพสต ์
รูปภาพ/ไลน์เป็นการโพสตแ์บบขอ้ความในแชตและหนา้ไทมไ์ลน์ 

4) ลกัษณะเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดา้นอารมณ์ (30%), ลกัษณะผสมระหวา่งดา้น
อารมณ์และดา้นการคิด (25%) และดา้นการคิด (14%) ตามล าดบั 
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5) ส่ือสังคมท่ีมีจ านวนผลตอบรับมากท่ีสุดคือ จ านวนไลก์ในเฟซบุ๊ก จ  านวนไลก์
ในยทููบ และจ านวนไลกใ์นอินสตาแกรม ตามล าดบั 

6) ดา้นการเช่ือมโยงไปช่องทางอ่ืนในส่ือสังคมพบวา่ เฟซบุ๊กมีการเช่ือมโยงไปยงั
เวบ็ไซตห์ลกั (www.ilovekamikaze.com) มากท่ีสุด ขณะท่ีทวิตเตอร์มีการเช่ือมโยงไปส่ือสังคมอ่ืน
ของค่าย 

7) การโพสตข์อ้ความซ ้ าพบมากในทวติเตอร์ (15%) และเฟซบุก๊ (4.5%) ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ส่ือสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 

สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
1) ส่ือสังคมของค่ายท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามมากท่ีสุดคือ ยทููบ (84%), เฟซบุ๊ก (14%), 

ทวติเตอร์ (1%) และอินสตาแกรม (1%) ตามล าดบั 
2) ส่ือสังคมท่ีมีจ านวนการโพสต์มากท่ีสุดคือ ทวิตเตอร์ (50%), เฟซบุ๊ก (33%), 

อินสตาแกรม (12%) และยทููบ (5%) ตามล าดบั  
3) รูปแบบการโพสต์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก เป็นการโพสต์ข้อความพร้อม

รูปภาพ/ทวติเตอร์เป็นการโพสตข์อ้ความพร้อมรูปภาพ/ยทููบเป็นการโพสตค์ลิปเพลง/อินสตาแกรม
เป็นการโพสตรู์ปภาพ 

4) ลกัษณะเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ลกัษณะผสมระหวา่งดา้นอารมณ์และดา้นการ
คิด (33%), ดา้นการคิด (24%) และดา้นอารมณ์ (9%) ตามล าดบั 

5) ส่ือสังคมท่ีมีจ านวนผลตอบรับมากท่ีสุดคือ จ านวนไลก์ในยูทูบ จ านวนไลก์
ในเฟซบุก๊ และจ านวนไลกใ์นอินสตาแกรม ตามล าดบั 

6) ดา้นการเช่ือมโยงไปช่องทางอ่ืนในส่ือสังคมพบวา่ เฟซบุ๊กมีการเช่ือมโยงไปยงั
เวบ็ไซต์หลกั (http://www.genie-records.com) และเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ตามล าดบั ขณะท่ีทวิตเตอร์มีการ
เช่ือมโยงไปส่ือสังคมอ่ืนของค่าย 

7) การโพสตข์อ้ความซ ้ าพบมากในทวติเตอร์ (5%) และเฟซบุก๊ (3%) ตามล าดบั 
 

5.1.2  สรุปผลกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลยุทธ์การใช้ส่ือสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายกามิกาเซ่
พบวา่ ผูติ้ดตามในส่ือสังคมของค่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แฟนคลบัและคนทัว่ไปท่ีเขา้มาติดตามเป็น
ช่วง โดยกระบวนการส่ือสารข่าวต่างๆ นั้น ขั้นแรกทางค่ายจะส่ือสารในทุกช่องทางดว้ยขอ้ความ
รูปแบบเดียวกนั เพื่อกระจายข่าวให้ไดม้ากท่ีสุด จากนั้นจะดึงประเด็นยอ่ยของข่าวมาน าเสนออยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้และย  ้าเตือนการรับรู้ โดยจะท าการส่ือสารในช่วงเวลาท่ีอิงขอ้มูลจากพฤติกรรม
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ของกลุ่มเป้าหมายหลกัของค่ายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน โดยในช่วงท่ีมีคอนเสิร์ตใหญ่ การโพสต์
จะเพิ่มเน้ือหาในส่วนท่ีเก่ียวกบัคอนเสิร์ตไปดว้ยในเน้ือหาปกติ อาทิ โพสต์คลิปเพลงและชวนไป
ฟังในคอนเสิร์ต โพสตรู์ปศิลปินชวนไปคอนเสิร์ต เป็นตน้ 

ค่ายกามิกาเซ่เนน้การส่ือสารท่ีสร้างความเป็นมิตร ท าให้บรรยากาศเสมือนพูดคุยกบัเพื่อน
หรือพี่นอ้ง โดยสร้างตวัตนสมมติท่ีท าหนา้ท่ีแอดมินในช่ือ พี่กากา้ ซ่ึงจะช่วยลดความเป็นทางการ 
สร้างความเป็นกนัเองและความรู้สึกท่ีใกลชิ้ดมากข้ึน นอกจากน้ีส่ือสังคมยงัช่วยสร้างการติดตาม
และมีส่วนร่วม เพราะกลุ่มเป้าหมายมีพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นและไดเ้ปิดรับข่าวสารจากค่าย
เพลงผ่านช่องทางส่ือสังคมของค่ายโดยตรง โดยไม่ตอ้งผ่านช่องทางส่ือกระแสหลกัเช่นในอดีต 
นอกจากน้ีดา้นลกัษณะการพูดคุยจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการใชง้านของแต่ละส่ือสังคม โดย
จะมีการวดัผลจากสถิติท่ีส่ือสังคมระบุไว ้ซ่ึงถือวา่การตอบรับอยูใ่นระดบัท่ีทางค่ายพึงพอใจ  

ดา้นการใช้ส่ือสังคมของค่ายท่ีเช่ือมโยงกบัส่ือกระแสหลกัพบว่า ท าให้การส่ือสารไดผ้ล
มากข้ึน เพราะส่ือสังคมจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างค่ายและกลุ่ม
ผูติ้ดตาม โดยทางค่ายมองว่าจุดเด่นของส่ือสังคมคือ การส่ือสารแบบสองทาง ซ่ึงท าให้กลุ่มแฟน
คลบัใกลชิ้ดกบัค่ายเพลงและศิลปินมากข้ึน ส่วนขอ้เสียของส่ือสังคมเน่ืองจากความสะดวกสบาย
และความเป็นอิสระในการส่ือสาร ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ไปบงัคบัหรือควบคุมได ้จึงอาจเกิดการสร้าง
กระแสหรือเขา้มาป่ันป่วน นอกจากน้ีดา้นแผนการใช้ส่ือสังคมในอนาคตทางค่ายจะพิจารณาจาก
ระดบัความนิยมของผูใ้ชง้านส่ือสังคมในประเทศไทยและความเหมาะสมกบัเน้ือหา ซ่ึงปัจจุบนัทาง
ค่ายไดเ้ร่ิมใชง้านกเูก้ิลพลสัและพินเทอร์เรสทแ์ลว้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การใช้ส่ือสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายจีน่ี       
เรคคอร์ดพบวา่ผูติ้ดตามในส่ือสังคมของค่ายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกนัคือแฟนเพลงท่ีเขา้มาติดตาม
รับข่าวสารในทุกๆ ช่องทาง แต่อาจแตกต่างกนัดว้ยวิถีชีวิต (Lifestyle) และความช่ืนชอบในการใช้
งานส่ือสังคมแต่ละประเภท ด้านกระบวนการส่ือสารข่าวต่างๆ นั้น ทางค่ายมีการจดัการเน้ือหา 
(Customize) ให้เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละส่ือสังคม ไม่โพสต์เน้ือหาซ ้ าซ้อน และเน้นการ
เช่ือมโยงในช่องทางต่างๆ โดยจะท าการส่ือสารในช่วงเวลาท่ีมีผูติ้ดตามเขา้ใชง้านส่ือสังคมจ านวน
มากคือ เวลาประมาณ 20.00 น. ซ่ึงอิงจากสถิติท่ีระบุไวใ้นส่ือสังคม นอกจากน้ียงัพบวา่ค่ายเพลงมี
การแบ่งสัดส่วนเน้ือหาให้กระจายครอบคลุมทุกศิลปิน ซ่ึงจากกรณีศึกษากิจกรรมคอนเสิร์ต 
“บอด้ีสแลม ดมั-มะ-ชา-ติ” มีการส่ือสารทั้งในส่ือสังคมของค่าย และส่ือสังคมของวงบอด้ีสแลม แต่
ส่วนใหญ่จะใชส่ื้อสังคมของวง เน่ืองจากมีผูติ้ดตามจ านวนมากและเป็นแฟนเพลงของวงโดยตรง 

ค่ายจีน่ีเรคคอร์ดเน้นการส่ือสารท่ีไม่รบกวนผูติ้ดตาม สร้างความน่าสนใจและการติดตาม
อยา่งต่อเน่ือง โดยรักษาบุคลิกความเป็นค่ายเพลงร็อกในส่ือสังคมในเครือข่าย ไดแ้ก่ ส่ือสังคมของ
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ค่าย ศิลปิน และผูบ้ริหารค่าย เพราะเช่ือว่าแนวทางท่ีชัดเจนจะดึงดูดคนท่ีมีแนวคิดและบุคลิก
เช่นเดียวกนัมารวมกลุ่มกนัได ้ทั้งยงัช่วยสร้างการติดตามและมีส่วนร่วม โดยทางค่ายมีหนา้ท่ีส าคญั
คือตอ้งส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ และส่ือสารให้แฟนเพลงรู้จกัตวัตนศิลปิน อนัจะก่อให้เกิดความช่ืน
ชอบและสนับสนุนในระยะยาว นอกจากน้ีด้านลกัษณะการพูดคุยพบว่าส่ือสังคมท่ีมีการพูดคุย
ใกลชิ้ดมากท่ีสุดคืออินสตาแกรม ส่วนการวดัผลจะอา้งอิงจากสถิติท่ีส่ือสังคมระบุไว ้และวิเคราะห์
ดา้นระดบัการรับรู้ (Top of Mind) จากการจดัอนัดบัศิลปินไทยขององคก์รต่างๆ เพิ่มเติม 

ดา้นการใช้ส่ือสังคมเช่ือมโยงกบัส่ือกระแสหลกั ทางค่ายใช้ส่ือท่ีอยู่ในเครือบริษทั จีเอ็ม
เอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) โดยใช้งานในลกัษณะท่ีแตกต่างจากส่ือสังคม คือส่ือกระแสหลกัใช้
เผยแพร่ในวงกวา้ง ขณะท่ีส่ือสังคมใชส่ื้อสารแบบเขา้ถึงในระดบับุคคล โดยทางค่ายมองวา่จุดเด่น
ของส่ือสังคมคือการส่ือสารไดแ้บบตลอดเวลา ซ่ึงท าให้หลุดพน้จากขอ้จ ากดัในอดีตท่ีการส่ือสาร
ของค่ายเพลงมกัมีพื้นท่ีเฉพาะในรายการวทิยหุรือโทรทศัน์ ส่วนขอ้เสียเน่ืองจากการส่ือสารท่ีอิสระ 
ข่าวสารมีหลายแหล่งท่ีมาจึงอาจเกิดความเขา้ใจผิดในการส่ือสาร (Communication Break-down) 
ได้ นอกจากน้ีด้านแผนการใช้ส่ือสังคมในอนาคต ในระยะใกล้ทางค่ายยงัไม่มีแผนในการขยาย
ช่องทางส่ือสังคม โดยจะพิจารณาจากความนิยมในการใช้งานและความเหมาะสมกบัค่ายเพลง
ประกอบกนั 

ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการวจิยัการใชส่ื้อสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทยใน
รูปแบบแผนภาพไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่5.1  การใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย 

การใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย 

การเลือกใชส่ื้อสงัคมพิจารณาจาก 
1) ความนิยมในการใชง้าน 
2) ความเหมาะสมกบัการใชง้านของค่าย 

 

การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารพิจารณาจาก 
1) แนวทางและเอกลกัษณ์ของค่าย 
2) พฤติกรรมการส่ือสารของกลุ่มเป้าหมาย  
3) ลกัษณะการใชง้านของแต่ละส่ือสงัคม 

 
 ค่ายกามิกาเซ่ 

รูปแบบเน้ือหา 
1) ความถ่ีในการโพสตม์าก มีการโพสตเ์น้ือหา

ซ ้า ใชภ้าษาวยัรุ่น 
กลยทุธ ์

1) เนน้ความเป็นกนัเอง ความสดใส สร้าง
บรรยากาศแบบพ่ีน้อง 
 

ค่ายจีน่ีเรคคอร์ด 
รูปแบบเน้ือหา 

1) ความถ่ีในการโพสตน์อ้ยแต่สม ่าเสมอ แต่ละ
ช่องทางมีเน้ือหาแตกต่างกนั 

กลยทุธ ์
1) เนน้ความน่าสนใจ ความเป็นตวัของตวัเอง 

ไม่รบกวนผูติ้ดตาม 
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5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 

การอภิปรายผลการวิจยัเร่ืองการใช้ส่ือสังคมเพื่อการส่ือสารการตลาดของค่ายเพลงไทย 
ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลท่ีเป็นประเด็นส าคญัภายใตปั้ญหาน าวิจยั ดงัน้ี 

 
5.2.1  อภิปรายผลรูปแบบเนือ้หาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 

 ผลการวเิคราะห์เน้ือหาเร่ืองการใชส่ื้อสังคมเพื่อการส่ือสารตลาดของค่ายเพลงไทย จะเห็น
ไดว้่า ค่ายเพลงกรณีศึกษาทั้งสองค่ายมีการใช้ส่ือสังคมหลากหลายช่องทาง โดยแบ่งตามแนวคิด
ของ Mayfield (2008) ไดแ้ก่ ช่องทางเครือข่ายสังคม (Social Network) คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ ช่องทาง
เน้ือหาชุมชน (Content Communities) คือ ยูทูบ อินสตาแกรม และช่องทางไมโครบล็อก 
(Microblogging) คือ ทวิตเตอร์ ซ่ึงลว้นเป็นส่ือสังคมท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั โดยจากแนวคิด
ลกัษณะส าคญัของส่ือสังคมของ ดนุวศิน เจริญ (2556) พบว่าส่ือสังคมของค่ายเพลงไทยมีความ 
โดดเด่นในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1) ความเป็นเครือข่ายสังคม (Social Networking)  ส่ือสังคมเป็นพื้นท่ี ท่ี
กลุ่มเป้าหมายของค่ายเพลงเขา้มาร่วมพูดคุย ติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั จนเกิด
รวมกลุ่มของคนท่ีช่ืนชอบศิลปินหรือแนวเพลงเดียวกนั และพฒันาความสัมพนัธ์เป็นกลุ่มแฟนคลบั
อนัน ามาซ่ึงการติดตามและสนบัสนุนผลงานศิลปินในระยะยาว  

2) การเผยแพร่ (Publish) ในอดีตการส่ือสารของค่ายเพลงจะอยูใ่นรายการวิทยุหรือ
รายการโทรทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประชาสัมพนัธ์มิวสิกวิดีโอ ซ่ึงมกัไดรั้บการจดัสรรเวลาให้
อยู่ในรายการช่วงดึก แต่ปัจจุบนัค่ายเพลงมีพื้นท่ีในส่ือสังคมท าให้สามารถก าหนดช่วงเวลาและ
เน้ือหาไดอ้ยา่งอิสระ อีกทั้งส่ือสารไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

3) วิดีโอ (Video) จากการศึกษาพบว่าค่ายเพลงทั้งสองค่ายใช้ยูทูบเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางหลกัในการส่ือสาร ทั้งน้ี เน่ืองจากเพลงซ่ึงถือเป็นเน้ือหาหลกัของค่ายตอ้งใชก้ารส่ือสารใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ จึงพบว่ามีเน้ือหาในรูปแบบของคลิปวิดีโอจ านวนมากและเป็นเน้ือหาท่ีมีการ
เช่ือมโยงกบัส่ือสังคมอ่ืนๆ โดยพบวา่ เพลงหน่ึงเพลงมีคลิปวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 1 คลิป อาทิ ที
เซอร์ คลิปท่ีแสดงเน้ือเพลง (Lyric Video) มิวสิกวดีิโอ การแสดงเพลงในคอนเสิร์ต ฯลฯ 

4) การส่งขอ้ความขนาดสั้น (Microblogging)  ส่ือสังคมในรูปแบบไมโครบล็อกก้ิง
ท่ีค่ายเพลงใช้ในการส่ือสารคือ ทวิตเตอร์ ซ่ึงพบว่ามีการใช้งานในลกัษณะทกัทาย แจง้ข่าวสาร
ขนาดสั้น และล้ิงกไ์ปยงัช่องทางอ่ืนท่ีมีรายละเอียดของข่าวสารนั้นๆ นอกจากน้ียงัพบการใชง้านใน
ลกัษณะการทวีตขอ้ความซ ้ า ทั้งน้ี เน่ืองจากรูปแบบการใช้งานในทวิตเตอร์ การส่ือสารจะเป็นไป
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อยา่งรวดเร็ว บางคร้ังจึงพบวา่ค่ายเพลงมีการทวีตขอ้ความท่ีเคยทวีตไปแลว้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส
ใหข้่าวนั้นๆ ไดแ้สดงในหนา้ไทมไ์ลน์อีกคร้ัง 

5) การติดต่อระหวา่งบุคคล (Interpersonal) ไลน์เป็นส่ือสังคมท่ีมีลกัษณะดงักล่าว
โดดเด่นมากกว่าส่ือสังคมอ่ืน ซ่ึงพบวา่ค่ายกามิกาเซ่มีการใช้งานไลน์เป็นอีกหน่ึงช่องทางหลกัใน
การส่ือสาร เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมและมีกลุ่มเป้าหมายของค่ายใช้งานเป็น
จ านวนมาก โดยพบวา่มีการส่งขอ้มูลข่าวสารจากค่ายกามิกาเซ่ถึงผูติ้ดตามในรูปแบบแชต ซ่ึงจะช่วย
สร้างความใกลชิ้ดมากข้ึนเพราะเป็นการส่ือสารระหวา่งค่ายเพลงและผูติ้ดตามคนนั้นๆ โดยตรง 

6) การแท็ก (Tagging) จากผลการวิจยัพบว่าพบการใช้งานแบบแท็กไดม้ากในส่ือ
สังคมประเภทเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินสตาแกรมจะมีการแท็ก
ศิลปินท่ีอยูใ่นรูปภาพ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเช่ือมโยงไปยงับญัชีผูใ้ช้งานของศิลปินคนนั้นๆ อนัเป็น
การสร้างการติดตามอยา่งต่อเน่ืองใหเ้กิดข้ึน 

ทั้งน้ี เม่ือวิเคราะห์ในส่ือสังคมท่ีค่ายเพลงใชใ้นการส่ือสารทั้ง 5 ประเภท สามารถอภิปราย
ผลของส่ือสังคมในแต่ละประเภทได ้ดงัน้ี 

1) เฟซบุ๊ก จากการศึกษาพบว่าเฟซบุ๊กเป็นช่องทางหลักท่ีส่ือสังคมใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร ทั้งลกัษณะข่าวสารท่ีเป็นทางการ และการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ทั้งน้ี เน่ืองจากมีการ
ใชง้านท่ีสามารถโพสต์เน้ือหาไดห้ลากหลายรูปแบบ อาทิ ขอ้ความ คลิปวิดีโอ รูปภาพ รวมถึงการ
แชร์เน้ือหาจากแหล่งอ่ืนๆ และคุณสมบติับางอยา่งท่ีเอ้ือต่อการส่ือสารการตลาด เช่น การสร้างหนา้ 
Event ใหก้ดเขา้ร่วมเม่ือมีกิจกรรมต่างๆ  

2) ทวติเตอร์ เน่ืองจากลกัษณะการใชง้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของทวิตเตอร์ใน
ดา้นความรวดเร็วและการรับส่งขอ้มูลท่ีมีความกระชบั เขา้ใจง่าย ค่ายเพลงจึงมกัใชท้วิตเตอร์ในการ
ส่ือสารท่ีมีล้ิงก์ไปยงัส่ือสังคมอ่ืนหรือเวบ็ไซต์หลกัของค่าย โดยจะทวีตเป็นขอ้ความสั้นๆ ดึงดูด
ความสนใจ เพื่อสร้างการติดตามต่อไปยงัแหล่งขอ้มูลหลกั ทั้งน้ี เน่ืองจากลกัษณะท่ีเป็นขอ้ความ
ขนาดสั้นและการไหลของขอ้มูลในหนา้ไทมไ์ลน์จะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จึงพบวา่ทวิตเตอร์ของค่าย
เพลงมกัมีการทวตีขอ้ความซ ้ า ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ใหม้ากยิง่ข้ึน  

3) ยทููบ เน่ืองจากเพลงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจค่ายเพลง การส่ือสารเพลงใน
ส่ือสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีค่ายให้ความส าคญั โดยเฉพาะการส่ือสารในรูปแบบคลิปวิดีโอซ่ึงค่ายเพลง
เลือกใชช่้องทางในยทููบ ถึงแมปั้จจุบนัจะมีเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีสามารถส่ือสารในรูปแบบคลิปวิดีโอได ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากยูทูบยงัเป็นเวบ็ไซต์ยอดนิยมส าหรับผูใ้ช้งานทัว่โลก โดยจากการศึกษาพบว่า ค่าย
เพลงจะอพัโหลดคลิปวิดีโอในยูทูบ จากนั้นจะน าล้ิงก์ดังน้ีไปประชาสัมพนัธ์ในส่ือสังคมอ่ืนๆ 
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รวมถึงเวบ็ไซต์หลกัของค่าย จึงอาจกล่าวได้ว่า ยูทูบเป็นคลงัเก็บผลิตภณัฑ์หลกัท่ีส าคญัของค่าย
เพลงในปัจจุบนั 

4) อินสตาแกรม เน่ืองจากลกัษณะเน้ือหาท่ีเน้นรูปภาพและคลิปวิดีโอขนาดสั้ น 
การใช้งานอินสตาแกรมจึงเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัตวัศิลปินเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี พบว่าปัจจุบนั
ค่ายเพลงมีการใชอิ้นสตาแกรมเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการปล่อยตวัอย่างเพลงใหม่ๆ (ทีเซอร์) จาก
เดิมท่ีพบเพียงในยทููบ จึงท าให้เน้ือหาในอินสตาแกรมของค่ายเพลงในปัจจุบนัมีความหลากหลาย
จากในอดีตมากข้ึน  

5) ไลน์ จากการศึกษาพบวา่บทบาทการใชง้านไลน์ในการส่ือสารการตลาดของค่าย
เพลงมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระแสความนิยมในการใชง้าน โดยค่ายเพลงบางค่าย
และศิลปินบางคนมีบญัชีผูใ้ช้งานไลน์แบบเป็นทางการ (Official Account) ใช้ในการส่ือสาร ซ่ึง
ลกัษณะการใชง้านในไลน์รองรับรูปแบบท่ีหลากหลายใกลเ้คียงกบัเฟซบุ๊ก ปัจจุบนัจึงพบวา่องคก์ร
ต่างๆ รวมถึงองคก์รในอุตสาหกรรมเพลงมีการใชช่้องทางดงักล่าวในการส่ือสารและจดักิจกรรม
เพิ่มมากข้ึน 

ผลการวิจยัดา้นรูปแบบเน้ือหาการส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทยพบวา่ มี
ความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทิณกร เจรจาปรีดี (2552) ท่ีพบวา่ รูปแบบการใชส่ื้อของค่ายเพลงจะ
ยึดจากแนวทางและบุคลิกของศิลปินในค่ายเป็นหลกัในการส่ือสาร เพื่อให้เน้ือหาเป็นไปอย่าง
สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของค่ายเพลงและสร้างการรับรู้ท่ีชดัเจนให้แก่ผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของฐิติภา สัมพนัธ์พร (2556) ท่ีพบว่า องคก์รในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการใชส่ื้อสังคม
หลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ เฟซบุก๊เพจ ยทููบ และทวิตเตอร์ เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมค่ายเพลงท่ีพบวา่มี
การใชส่ื้อสังคมประเภทดงักล่าวในการส่ือสารมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีดา้นลกัษณะเน้ือหาท่ีส่ือสารในส่ือสังคม จากผลการวิจยัพบว่าค่ายกามิกาเซ่มี
การส่ือสารเน้ือหาในดา้นอารมณ์มากท่ีสุด ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดส่ือสารเน้ือหาท่ีมีลกัษณะผสม
ระหวา่งดา้นอารมณ์และดา้นการคิดมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของ
ทางค่าย โดยกลุ่มเป้าหมายของค่ายกามิกาเซ่มีอายุโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่กลุ่มเป้าหมายของค่ายจีน่ีเรคค
อร์ด การส่ือสารจึงเนน้เชิงอารมณ์ กระตุน้ความรู้สึก สร้างความใกลชิ้ด และลดความเป็นทางการ 
ส่วนการส่ือสารของค่ายจีน่ีเรคคอร์ด ท่ีเนน้จ านวนการโพสตไ์ม่มาก แต่ส่ือสารอยา่งสม ่าเสมอ ไม่
รบกวนผูติ้ดตาม จึงพบว่าเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการแจง้ข่าวสารต่างๆ และแฝงดว้ยเน้ือหา
ทางดา้นอารมณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการส่ือสารท่ีแต่ละค่ายก าหนดไว ้  
 
 



145 

5.2.2  อภิปรายผลกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย 
 ผลการวิเคราะห์เร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารตลาดในส่ือสังคมของค่ายเพลงไทย จากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารค่ายเพลงกรณีศึกษาพบว่า การส่ือสารในช่องทางส่ือสังคมถือเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางหลกัในการส่ือสารของค่ายเพลงถึงกลุ่มเป้าหมาย เพราะปัจจุบนัผูค้นเปิดรับข่าวสารในส่ือ
สังคมมากข้ึน โดยแม้การส่ือสารการตลาดจะเปล่ียนรูปแบบมาอยู่ในส่ือสังคม จากเดิมท่ีอยู่ใน
ช่องทางส่ือกระแสหลกั แต่การส่ือสารยงัคงต้องมีการวางแผนท่ีเป็นขั้นตอน ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัการวางแผนการส่ือสารการตลาด (ดารา ทีปะปาล, 2541) ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์และระบุกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย ค่ายเพลงใชก้ลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั
ในการสร้างแนวทางการส่ือสารว่า ควรโพสต์เน้ือหาอย่างไร ในช่วงเวลาใด โดยเน้นความ
สอดคล้องกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ของค่ายเพลง อาทิ 
กลุ่มเป้าหมายของค่ายกามิกาเซ่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ เป็นนกัเรียน ภาษาท่ีใชจ้ะเป็น
ภาษาท่ีค่อนขา้งใกลชิ้ด เป็นกนัเอง และมีการใชค้  าศพัทว์ยัรุ่นท่ีอยูใ่นกระแส 

2) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร ค่ายเพลงใชส่ื้อสังคมในการส่ือสารกบั
ผูติ้ดตาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟนเพลงของค่ายอยูแ่ลว้ และเขา้มาติตตามเพื่อเปิดรับข่าวสารจาก
ทางค่าย ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา่ ค่ายเพลงเนน้ใชส่ื้อสังคมในการสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มดงักล่าว อนัจะก่อให้เกิดการติดตามอยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนศิลปินในระยะยาว ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีค่ายเพลงคาดหวงั นอกจากน้ีส่ือสังคมยงัเป็นเสมือนประตูส าคญัของค่ายท่ีเปิดรอให้คน
กลุ่มใหม่ๆ ท่ีเพิ่งสนใจศิลปินหรือผลงานเพลงของค่ายได้เข้ามาติดตามและเข้าถึงข่าวสารได ้
ตลอดเวลาท่ีตอ้งการ 

3) การออกแบบข่าวสาร ค่ายเพลงมีการออกแบบเน้ือหาให้มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวเพลงและบุคลิกของค่าย เพื่อสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้ชดัเจน อาทิ ค่ายกามิกาเซ่เป็นค่าย
เพลงวยัรุ่น จะเน้นท่ีความสดใส ความทนัสมยั ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดเป็นค่ายเพลงร็อก เน้นท่ี
ความเท่ ความเป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีแสดงออกในลักษณะของภาษาท่ีใช้และประเด็น
เน้ือหาท่ีส่ือสาร 

4) ช่องทางการส่ือสาร การใช้ส่ือสังคมในปัจจุบนัท าให้ค่ายเพลงสามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งอิสระมากข้ึน เน่ืองจากไม่ถูกจ ากดัในดา้นช่องทางและเวลาในการส่ือสารดงัเช่นในอดีต ซ่ึง
การประชาสัมพนัธ์ผลงานต่างๆ ของค่ายเพลงมกัอยูใ่นรายการวิทยุหรือโทรทศัน์ มีการออกอากาศ
ในช่วงเวลาท่ีแน่นอนและจ ากดั แต่การส่ือสารในส่ือสังคม ค่ายเพลงมีบทบาทเป็นผูส่้งสารโดยตรง 
สามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามกลยุทธ์ท่ีทางค่ายก าหนดไว ้โดยไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
ขอ้จ ากดัของส่ือกระแสหลกั 
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5) งบประมาณในการส่ือสาร การใช้ส่ือสังคมเป็นช่องทางในการส่ือสารไม่มี
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการซ้ือพื้นท่ีส่ือหรือซ้ือช่วงเวลา ดงัเช่นการส่ือสารในช่องทางส่ือกระแสหลกั 
แต่ส่ือสังคมในปัจจุบนัก็มีการซ้ือขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ แต่ทั้งน้ีจากผลการวิจยัพบว่าค่าย
เพลงยงัไม่มีการซ้ือโฆษณาในส่ือสังคม แต่ใช้กลยุทธ์การท าเน้ือหาให้น่าสนใจและส่ือสารอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อสร้างการติดตามใหเ้กิดข้ึน 

6) การประเมินผล การใช้ส่ือสังคมในการส่ือสารค่อนข้างสะดวกต่อการ
ประเมินผล เน่ืองจากในส่ือสังคมแต่ละช่องทางจะมีสถิติท่ีแสดงให้เจา้ของบญัชีผูใ้ช้งานได้รับรู้
และมีการอพัเดตตลอดเวลา ท าใหก้ารประเมินผลการส่ือสารสามารถท าให้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
โดยจากผลการวิจยัพบว่า การใช้ส่ือสังคมช่วยด้านความส าเร็จโดยรวมของศิลปิน เน่ืองจากเป็น
ช่องทางท่ีเป็นพื้นท่ีของการพูดคุยโดยตรง ซ่ึงจะช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปินและแฟน
เพลงอนัก่อใหเ้กิดการติดตามและสนบัสนุนในระยะยาว 

นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยตามแนวคิดของ Duncan (2005) พบว่า ค่ายเพลง
กรณีศึกษามีการใชล้กัษณะเน้ือหาท่ีมุ่งใหเ้กิดการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั โดยค่ายกามิกาเซ่มีการใช้
ลกัษณะเน้ือหาท่ีมุ่งให้เกิดการตอบสนองด้านอารมณ์มากท่ีสุด ขณะท่ีค่ายจีน่ีเรคคอร์ดมีการใช้
ลกัษณะเน้ือหาท่ีมุ่งใหเ้กิดการตอบสนองดา้นอารมณ์ผสมกบัดา้นการคิดมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายและแนวทางของแต่ละค่าย แต่ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า ทั้งสองค่ายมีการใช้
ลกัษณะเน้ือหาท่ีมุ่งให้เกิดการตอบสนองทางดา้นอารมณ์เป็นกลยุทธ์ส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพลง
อนัเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของค่ายท่ีจดัเป็นสินคา้ประเภท Emotional Product คือ เป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือจากอารมณ์หรือความช่ืนชอบเป็นหลกันัน่เอง (อภิศิลป์ ตรุงกานนท,์ 2551)  
 เน่ืองจากพฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  มีการส่ือสารและท า
กิจกรรมในช่องทางออนไลน์มากข้ึน ส่ือสังคมประเภทต่างๆ เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มวยัรุ่น-วยัท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธุรกิจค่ายเพลงไทย ดงันั้น 
การจะส่ือสารให้เขา้ถึงกลุ่มดงักล่าวจึงตอ้งใช้ส่ือสังคมในการส่งขอ้มูลข่าวสารและพูดคุย โดย
องคก์รท่ีแสดงบทบาทเป็นผูส่้งสารจะตอ้งวางกลยทุธ์ในการสร้างบรรยากาศของแต่ละช่องทางการ
ส่ือสาร ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละส่ือสังคม รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และตอ้ง
รักษาเอกลกัษณ์ของค่ายเพลงไวใ้นทุกๆ ช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจท่ีตรงกนัใน
มุมมองของผูบ้ริโภค 
 ผลการศึกษากลยุทธ์การใชส่ื้อสังคมเพื่อการส่ือสารตลาดของค่ายเพลงไทยพบวา่ มีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของชุธีภรณ์ รัตนรัตน์ (2550) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ฟังเพลงแนวไทย
สากลมากท่ีสุด และมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของค่ายเพลงผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ส่ือสังคมของค่าย ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางหลกัในการส่ือสารในปัจจุบนั ทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปิยะนิตย ์สัมปทานนท ์(2550) ท่ีศึกษาค่ายเพลง True Fantasia ซ่ึงพบวา่ใชก้ลยุทธ์ท่ี
เนน้การส่ือสารท่ีมุ่งใหเ้ขา้ถึงและรู้จกัตวัตนของศิลปินเช่นเดียวกบัผลการศึกษาในงานวจิยัน้ี 
 นอกจากน้ี ดว้ยเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหน้าท าให้การฟังเพลงแบบละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกสบาย จากเดิมท่ีรายไดห้ลกัของทั้งสองบริษทัมาจากอุตสาหกรรม
เพลง แต่ปัจจุบนัสถานการณ์ของตลาดเพลงไทยมีแนวโน้มในการเติบโตลดลง (บริษทั เอเอสทีวี
ผูจ้ดัการ จ ากดั, 2557) ดงันั้น การสร้างทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแฟนเพลงและศิลปิน 
จึงเป็นส่ิงท่ีค่ายเพลงมุ่งหวงัและพยายามสร้างให้เกิดข้ึน ผ่านกิจกรรมและการส่ือสารในช่องทาง
ต่างๆ เพราะจะก่อให้เกิดการติดตามและสนบัสนุนผลงานของศิลปินในระยะยาว ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ของการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงยคุปัจจุบนั  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
1) จากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ค่ายเพลงใหค้วามส าคญักบัการรักษาแนวทางอนัเป็น

เอกลักษณ์ของค่าย ไม่ว่าในช่องทางใด ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีองค์กรควรมีในการส่ือสาร รวมถึง
กิจกรรมอ่ืนๆ เพราะจะเป็นการช่วยสร้างเอกลกัษณ์ใหช้ดัเจนและโดดเด่นในการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาในการส่ือสาร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์ร เพื่อการหาแนวทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ทั้งดา้นเน้ือหา เวลา รวมถึงการเลือกช่องทางในการส่ือสาร ให้ตรงกบัวิถีชีวิตและความนิยมในการ
ใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1) งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นผูส่้งสารและเน้ือหาสารเป็นหลกั ดงันั้น อาจศึกษา

เพิ่มเติมในประเด็นผูรั้บสาร ดา้นทศันคติและความพึงพอใจต่อการส่ือสารในส่ือสังคม ซ่ึงจะช่วยให้
ทราบประสิทธิผลของการส่ือสารในช่องทางดงักล่าว 

2) ในอนาคตอาจศึกษาค่ายเพลงอ่ืนๆ โดยเป็นค่ายเพลงท่ีมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่าง
จากงานวิจยัน้ี อาทิ การใช้ส่ือสังคมของค่ายเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงจะช่วยเพิ่งองค์ความรู้ด้านการใช้ส่ือ
สังคมของอุตสาหกรรมบนัเทิงใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
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