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This research was aimed at studying the marketing communication strategies of Thai
independent films on social media by qualitative research and in-depth interviews. The data
collection and records were obtained from six people. All those people were involved in film
production of three movies, including Mary is Happy Mary is Happy, Onthakan (the Blue Hour),
and Tae Peang Phu Deaw (P-047).The results were as follows:
1) These three films were using the social media as a major tactical tool for film marketing
communications and promotion. Advertisements and newsletters were mainly messaged to social
network via the Facebook. Moreover, YouTube channel was used to upload the clip videos for
sharing on Facebook and spread the media broadly.
2) The main target audiences of the three films are the same, including the viewers or fans
of independent movie and the film critics. Particularly, the actors and directors were so important
for people to make their decision. Most of teenagers who were fans of independent movies, would
decide to watch a movie according to their favorite idols. The idols with outstanding talent could
deliver their distinctive image through the character and communicate to the fans pervasively. Then,
the reputation of the movie might relate to the cast popularity during that time.
3) The process of the film marketing communications have began by creating a Facebook
page for promoting and advertising the films early. These three movies have been promoted by
posting the information about the movies such a movie posters, an official trailer, the attending to
the contest of international film festivals, a behind the scenes video, and main cast actors. In

(6)
addition, they had created some special activities such as movie quiz and awards for the audience
participation.
4) Strategies for marketing communications of the three films had the same goal, which
were to motivate the audience to watch the movies. The marketing tools of each movie were similar
such as uploading a YouTube video, shareing via Facebook, and releaseing a movie trailer by a
week before its showtime. Moreover, a movie Onthakan (the Blue Hour) used the advertising in
cinemas to make the people recognize the movie poster, and requesting for popular movie
showtimes. The marketing strategy of the movie included 2 strategies to integrate marketing
communication for its implementation. (1) Creative Strategy; the decision to use which kind of the
media and use it to attract the audience attention. (2) Choice of Media Strategy; the decision to use
any media or channel to access each individual target.
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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา กลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ นอก
กระแสของประเทศไทยผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ด้ว ยการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมดจํานวน 6 คน
แบ่งออกตามผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 3 เรื่ อง ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is
Happy ภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) โดย
ผลการวิจยั พบดังนี้
1) ภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่ อสารการตลาด ใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางหลัก และใช้ยทู ูปเป็ นช่องทางใน
การอัพโหลดคลิปวิดีโอ เพื่อมาแบ่งปั นคลิปไปยังเฟซบุ๊ก ทําให้เกิดการแพร่ กระจายออกสื่ อวงกว้าง
มากขึ้น
2) กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง มีกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เหมือนกัน คือ กลุ่มคนที่
ชื่ นชอบภาพยนตร์ นอกกระแส กลุ่มนักวิจารณ์ ภาพยนตร์ โดยเฉพาะนักแสดงและผลงานของผู ้
กํากับที่เป็ นส่ วนสําคัญต่อกลุ่มคนที่ชื่นชอบนักแสดงและกลุ่มคนที่ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับนั้นๆ
โดยกลุ่มคนดูส่วนใหญ่จะเป็ นวัยรุ่ น ซึ่งบุคคลตัวอย่างหรื อเน็ตไอดอล (Net Idol) เป็ นคนดังที่ดึงดูด
ใจด้วยการสร้างเนื้อหาจากความสามารถพิเศษบางประการ หรื อจากภาพลักษณ์ที่โดดเด่น แปลกตา
เมื่อสื่ อสารอะไรออกไปก็จะมีแฟนคลับคอยตามดูเป็ นจํานวนมากมีความสามารถพิเศษในการสร้าง
ฐานนิยม สามารถสร้างกระแส เรี ยกเสี ยงฮือฮาได้อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลานั้นๆ
3) กระบวนการในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ จะทําการสร้างเฟซบุ๊กเพจเพื่อทํา
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ในช่ วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์ จะเริ่ ม
ทยอยโพสต์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์น้ นั ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการโพสต์โปสเตอร์ภาพยนตร์

(4)
ตัว อย่า งภาพยนตร์ การได้เ ข้าร่ ว มประกวดเทศกาลภาพยนตร์ น านาชาติ เบื้ อ งหลัง การถ่ า ยทํา
นักแสดงหลัก จนไปถึงการให้ผบู ้ ริ โภคร่ วมกิจกรรม ตอบคําถาม เพื่อชิงรางวัลจากภาพยนตร์น้ นั ๆ
4) กลวิธีในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่ อง มีเป้ าหมายเหมือนกัน คือ การ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค มาชมภาพยนตร์ ซึ่งจะมีวิธีการคล้ายๆกัน ไม่ว่าจะเป็ น การอัพโหลดตัวอย่างลง
ยูทูป แล้วแบ่งปั นผ่านเฟซบุ๊ก การลงเนื้ อหาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ในช่วงก่อนภาพยนตร์ จะฉายรอบ
จริ ง 1สัปดาห์ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ ได้มีการใช้สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เพื่อขอติด
โปสเตอร์ภาพยนตร์ในบริ เวณที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเห็นโปสเตอร์ ได้อย่างชัดเจน และการขอรอบเวลา
ฉายให้ได้รอบที่ผบู ้ ริ โภคนิยมมาชมภาพยนตร์ โดยมีกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ กลยุทธ์การสร้างสารและกล
ยุทธ์การเลือกใช้สื่อมาบูรณาการเพื่อไปสู่ การนําไปปฏิบตั ิ (1) กลยุทธ์การสร้างสาร (Creative
Strategy) เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้วิธีใดเพื่อดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารและสารที่สื่อไปยังผูช้ ม
โฆษณานั้น จะเป็ นอย่างไร (2) กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้ช่องทางใดในการ
สื่ อสารโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อมวลชนแขนงหนึ่ งที่มีบทบาทในการให้ความรู ้ ความบันเทิงเพลิดเพลิน
สนุ กสนานแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพราะภาพยนตร์ จะนําเสนอทั้งภาพและเสี ยงสามารถทําให้
ผูร้ ั บสารคล้อยตามกับการนําเสนอเนื้ อหาของภาพยนตร์ ได้ ภาพยนตร์ จึงได้รับความนิ ยมอย่าง
รวดเร็ ว ภาพยนตร์มีการเลือกสรรข้อมูลจัดลําดับ และนําเสนอข้อมูลทั้งหมดเป็ นเรื่ องราว เพื่อก่อผล
ทางความหมาย และอารมณ์ความรู ้สึกในเวลาที่จาํ กัด (ประชา สุ วีรานน, 2540, น. 2) บทบาทของ
ภาพยนตร์มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป Lesswell (อ้างถึงใน สรรวรส ชัยชวลิต, 2543, น. 10) แบ่ง
ภาพยนตร์เป็ น 4 บทบาทสําคัญดังนี้
1) การให้ ข ้อ มู ล สารมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการให้ค วามรู ้ โ ดยตรงกับ ผูช้ ม สามารถนํา ไป
ประกอบการเรี ยนในสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่ งสื่ อภาพยนตร์ มีส่วนช่ วยให้ประชาชนที่ไม่รู้หนังสื อ
สามารถมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ ซึ่ งส่ วนมากจะอยู่ในภาพยนตร์ ประเภทสารคดี
(Documentary Film)
2) การโน้ม น้า วชัก จู ง ใจ มี บ ทบาทในการโน้ม น้า วชัก จู ง ใจในการสร้ า งให้ผูช้ มหรื อ
ผูบ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ จนก่อให้เกิดความรู ้สึกอยากใช้สินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ หรื อภาพยนตร์
ตัวอย่างที่ฉายในโรงภาพยนตร์ ที่โน้มน้าวชักจูง กระตุน้ ให้ผชู ้ มติดตามเลือกชมภาพยนตร์ น้ นั โดย
จะอยูใ่ นภาพยนตร์ประเภทโฆษณา (Advertised Films) และ ประเภทบันเทิง (Entertainment Films)
3) บทบาทด้านบันเทิงถือได้วา่ เป็ นบทบาทหลักของภาพยนตร์ไม่วา่ จะผ่านมากี่ยคุ กี่สมัย ที่
สื่ อชนิ ด นี้ ไ ด้ถือกํา เนิ ด ขึ้ น เพื่อต้องการให้ความบัน เทิ งแก่ ผูช้ ม ไม่ ว่าจะเป็ นความสนุ ก ตื่ น เต้น
ซาบซึ้ง ประทับใจ ตลก และคมคายให้แง่คิด เป็ นต้น
4) บทบาทในการบันทึกเรื่ องราวทางสังคม เหมาะแก่การใช้เป็ นหลักฐานเพื่อการค้นคว้า
เรื่ องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของตัวละครที่สร้างมาจากชีวิตของผูค้ นในสังคมในด้านการแต่ง
กาย ภาษาพูด ฉาก สถานที่ ซึ่งใช้วิเคราะห์สงั คมในแต่ละยุคสมัยนั้น ๆ
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ในทางการตลาดภาพยนตร์ สามารถจัดประเภทของภาพยนตร์ ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
กระแสหลักหรื อภาพยนตร์ในกระแส และ ภาพยนตร์นอกกระแส
1) ภาพยนตร์ กระแสหลักหรื อในกระแส (Mass) เป็ นภาพยนตร์ ที่เน้นความพึงพอใจของ
กลุ่มมวลชน หรื อที่เรี ยกได้ว่าได้รับความนิ ยมจากคนหมู่มาก มักจะได้รับความนิ ยมและทํารายได้
มากเพราะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ประเภทของแนวภาพยนตร์เหล่านี้ได้แก่
(1) ภาพยนตร์แนวตลก เช่น พี่มากพระโขนง เรื่ องสาระแน สิ บล้อ แสบสนิท ศิษย์สาย
หน้า ไอฟายแต๊งกิ้ว เลิฟยู เป็ นต้น
(2) ภาพยนตร์แนวโรแมนติก เช่น The Letter จดหมายรัก สิ่ งเล็กๆ ที่เรี ยกว่ารัก ความจํา
สั้นแต่รักฉันยาว เป็ นต้น
(3) ภาพยนตร์ แนวสยองขวัญ เช่ น ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณผี ลัดดาแลนด์ สี่ แพร่ ง
เป็ นต้น
(4) ภาพยนตร์แนวแอ็คชัน่ เช่น ต้มยํากุง้ องค์บาก อินทรี แดง เป็ นต้น
ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์ นอกกระแสหรื อที่ คนทัว่ ไปเรี ยกว่า หนังอิ นดี้ ภาพยนตร์
ประเภทนี้มกั มีเนื้อหาเน้นไปทางการสะท้อนสังคม สะท้อนอารมณ์ รวมไปถึงการถ่ายทอดเรื่ องราว
ชีวิต เช่น ตั้งวง ลุงบุญมีระลึกชาติ Mary is Happy, Mary is Happy เป็ นต้น ในบางครั้งต้องทําความ
เข้าใจกับเนื้ อหาในภาพยนตร์ นอกกระแส ซึ่ งตรงกันข้ามกับภาพยนตร์ กระแสหลัก ที่ ถ่ายทอด
เรื่ องราวที่ตรงประเด็น มีสีสัน และเข้าถึงความต้องการเสพสื่ อของผูบ้ ริ โภคอย่างตรงประเด็น จาก
ผลงานการวิจยั ของประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการชม
ภาพยนตร์ น อกกระแส กล่ าวว่า พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ น อกกระแส โดยเริ่ ม จากการชม
ภาพยนตร์ ทวั่ ไปในโรงภาพยนตร์ ก่อน ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ฮอลลีวู๊ด จากทางฝั่ งสหรัฐอเมริ กา เมื่อ
ผูช้ มได้ชมภาพยนตร์ ฮอลลีวดู๊ ที่มีรูปแบบในการนําเสนอที่เหมือนและคล้ายคลึงกันเป็ นจํานวนมาก
ทําให้เกิดความรู ้สึกเบื่อ จึงเริ่ มหลีกเลี่ยงความจําเจด้วยกันการแสวงหาภาพยนตร์ ประเภทอื่นๆ ที่
ตอบสนองความต้องการของผูช้ มได้ ทําให้ผชู ้ มเลือกเปิ ดรับภาพยนตร์นอกกระแส
ในปั จจุบนั ภาพยนตร์ นอกกระแส มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆ จะเห็นได้ว่าจากการเกิดกระแสความเป็ นอินดี้ กระแสความนิ ยมภาพยนตร์ นอกกระแสใน
บ้านเราจะมาพร้อมกับ แนวเพลงอินดี้ จึงส่ งผลให้เกิดความนิ ยมในการรับชมภาพยนตร์ ประเภทนี้
ในกลุ่มวัยรุ่ นอย่างรวดเร็ ว และภาพยนตร์ นอกกระแสในไทยยังได้รับการสนับสนุ นทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมประกวดทําหนังสั้นในกรุ งเทพมหานคร การ
ประกวดภาพยนตร์ ส้ ันของมูลนิ ธิหนังไทยเป็ นต้น นอกจากการจัดฉายโรงภาพยนตร์ ยงั มี การ
ขยายตัวเข้ามาในโรงภาพยนตร์ ทวั่ ไป อย่างเครื อ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ (Major Cineplex) และเอสเอฟ
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ซีเนม่า (SF Cinema) ร่ วมไปถึงการจัดฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ เช่น เทศกาลภาพยนตร์กรุ งเทพฯ
ที่เกิดจาดความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานวัฒนธรรม และผูป้ ระกอบการภาพยนตร์ ร่ วมกันจัดเทศ
ภาพยนตร์ข้ ึนมา
วาจวิมล เดชเกตุ (2557) อาจารย์ประจําสาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ คณะนิ เทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ให้ความคิดเห็นว่า
ภาพยนตร์ น อกกระแส เป็ นภาพยนตร์ ที่ มี ส ไตล์ก ารนํา เสนอที่ ผูก้ ํา กับ ต้อ งการ ซึ่ ง ได้
อิทธิ พลมาจากภาพยนตร์ ในตระกูล “Art Film” ที่มีการนําเสนอโดยใช้ตวั ตนของผูก้ าํ กับ
เข้ามามีส่วนในการนําเสนอส่ งผลให้ผชู ้ มไม่เข้าใจและต้องปรับตัวให้เข้ากับการรับชมซึ่ ง
ไม่ ถื อว่ า ผิด ปกติ เพราะในโลกของภาพยนตร์ น้ ัน มี ก ารนํา เสนอที่ ห ลากหลายรู ป แบบ
ภาพยนตร์ นอกกระแสจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ ผูช้ มควรเปิ ดรับ แต่เนื่ องจากในประเทศ
ไทยกลับถูกฝึ กให้รับภาพยนตร์ ในกระแสมากกว่าเนื่ องจากการคํานึ งถึงยอดเงินมากกว่า
คุณค่าทางศิลปะในภาพยนตร์ คนที่จะดูภาพยนตร์นอกกระแส คือคนที่เข้าใจในศาสตร์และ
รู ้ วิธีการปรั บตัวขณะชมภาพยนตร์ เรี ยกว่า การปรั บตัวของผูร้ ั บสื่ อขณะชมสื่ อสําหรั บ
ภาพยนตร์ นอกกระแสการเล่าเรื่ องจะดําเนิ นไปอย่างช้าๆ ค่อยๆ เล่า คือในบางครั้งจะใช้
เทคนิ คการตั้งกล้องแช่อยู่กบั ที่เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่เหมือนกับภาพยนตร์ กระแสหลักที่จะเล่า
เรื่ องแบบใส่ สีสนั ให้คนดูได้รู้วา่ เนื้อหาจะเดินไปในทิศทางไหน
บทบาทของภาพยนตร์ นอกกระแสหลัก นอกจากจะอยู่ในฐานะของสื่ อที่ให้ความบันเทิง
แล้ว ยังอยู่ในฐานะอื่นไม่ว่าจะเป็ นในฐานะของงานศิลปะเพื่อสื่ อมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน
(Mass Art and Culture) Hausser (1986, อ้างถึงใน ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, 2518)ได้กล่าวไว้วา่
ภาพยนตร์สะท้อนและมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ ภาพยนตร์ได้นาํ เสนอถึงวัฒนธรรมซึ่งอยูใ่ น
รู ปแบบอันหลากหลายทั้งในรู ปสัญลักษณ์ จังหวะ ความเชื่อและปฏิบตั ิไปสู่ มวลชนซึ่ งมี
ที่มาจากแหล่งข้อมูลผูส้ ่ งสารเพียงแหล่งเดี ยวไปสู่ ผรู ้ ับสารจํานวนมากมาย ที่มีอาํ นาจใน
การเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่ อ รักษาและปรับเปลี่ยนข้อตกลงทางสังคม และ มีส่วนใน
การจัดระเบียบหรื อทําลายระเบียบชีวิตของทั้งในระดับบุคคล
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ถัดมาในฐานะของผลผลิตทางความคิด จิตสํานึกและวัฒนธรรม (Ideological Product) คือ
การที่ ภาพยนตร์ ได้ถ่ายทอดความจริ งที่ ได้สร้ างขึ้นมาเพื่อไปสู่ ผูช้ มในรู ปแบบการเผยแพร่ ทาง
ความคิด จิตสํานึ ก และวัฒนธรรม ดังที่ Comolli and Narboni (1982, อ้างถึ งใน ขจิ ตขวัญ
กิจวิสาละ, 2518)ได้กล่าวไว้ว่า กล้องเป็ นเครื่ องในการถ่ายทอดหรื อสร้างโลกแห่ งความจริ งขึ้นมา
โดยที่กล้องจะทําหน้าที่เป็ นผูบ้ นั ทึกโลกของอุดมการณ์หลักที่ครอบงําสังคม โดยไม่มีสูตรสําเร็ จ
ไม่มีทฤษฎีและไม่มีการเตรี ยมการก่อนที่จะตัดสิ นใจ ภาพยนตร์ จึงเป็ นภาษาที่สื่อสารความเป็ นไป
ของตัวเอง
จากประเด็นทั้งสองอย่างข้างต้น อธิ บายได้ว่า ภาพยนตร์ นอกกระแสจะให้ความสนใจลง
ลึกโดยใช้เป็ นเครื่ องมือในการปลูกฝังด้านความคิด จิตสํานึ ก และวัฒนธรรม เป็ นสื่ อที่ใช้ในการ
แสดงออกถึงความคิดของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆ
ดังนั้นตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสจึงมักมีผชู ้ มเฉพาะกลุ่ม ลักษณะเด่นของภาพยนตร์ คือ
วิธีการถ่ายภาพและการตัดต่อที่เป็ นเอกลักษณ์ และวิธีการกระตุน้ ให้คนดูเกิดการสับสนในขณะ
รับชม เพื่อกระตุน้ ผูช้ มให้เกิดการจัดลําดับความคิดให้ดาํ เนิ นไปตามเรื่ องโดยใช้การจินตนาการทาง
ความคิดเข้าไปมีส่วนร่ วมในการรับชม เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง ตั้งวง ที่กล่าวถึง มุมมองความเชื่อของ
คนไทย พี่ชาย My Hero ที่หยิบยกประเด็นปั ญหาในสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงชะตาชีวิตของ
ผูร้ ับเคราะห์กรรม และยังเป็ นตัวแทนภาพยนตร์ไทย ชิงรางวัลออสการ์ ครั้ง 88 เป็ นต้นภาพยนตร์
เหล่านี้ เปรี ยบเสมือนตัวแทนของคนกลุ่มน้อยในสังคม แต่เป็ นผลผลิตของความเป็ นจริ งและเป็ น
ความปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบนั
นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ได้เกิดปรากฎการณ์ภาพยนตร์ นอกกระแสใน
ไทย ที่ได้แจ้งเกิดอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ภาพยนตร์ เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (2555) ของผูก้ าํ กับ คงเดช
จาตุรันตร์ รัศมี ได้รับความนิ ยมจนเกิ ดปรากฎการณ์ การเข้าคิวยาวเพื่อซื้ อตัว๋ หนัง ปั จจัยที่ทาํ ให้
ประสบความสําเร็ จ คือ นักแสดงนําชายอย่างพี่เล็ก Greasy Cafe ที่เป็ นทั้งศิลปิ นและเป็ นขวัญใจ
ของเด็กแนว เด็กฮิ ปสเตอร์ กลุ่มคนชอบฟั งเพลงอินดี้รวมถึงภาพยนตร์ เรื่ องนี้ สามารถสื่ อสารกับ
กลุ่มคนเหล่านี้ ได้ดี นอกจากนี้ ภาพยนตร์ เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว ได้รับรับรางวัลหรื อถูกเลือกไปฉายที่
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หรื อเทศกาล
ภาพยนตร์ นานาชาติเวนิ ส ประเทศอิตาลี ซึ่ งเป็ นเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติที่เก่าแก่อีกทั้งได้รับ
รางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง รางวัล Starpics
Thai Film Awards รางวัลพระสุ รัสวดี (ตุ๊กตาทอง) เป็ นต้นไปจนถึงภาพยนตร์ เรื่ องตั้งวง (2556)
ของผูก้ าํ กับคนเดียวกันได้รับรางวัลและกระแสการวิจารณ์ในแง่บวก ภาพยนตร์ เรื่ องผูบ้ ่าวไทบ้าน
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อี ส านอิ น ดี้ (2557) ของผูก้ ํา กับ อุ เ ทน ศรี ริ วิ และจิ ณ ณพัต ลดารั ต น์ ที่ ส ร้ า งปรากฏการณ์ ใ น
ภาพยนตร์นอกกระแสที่สร้างรายได้ทะลุถึง 80 ล้านบาท
ซึ่งในตอนแรกได้วางแผนที่จะฉายเฉพาะในภาคอีสานซึ่งบางที่ถึงกับเต็มโรง แต่พอกระแส
ดีก็ได้ทาํ การฉายในโรงภาพยนตร์ SF และ Major เพิ่มเติมโดยงบประมาณในการสร้างเรื่ องนี้อยูท่ ี่
ประมาณ 5 ล้านบาท หรื อจะเป็ นภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (2558) ของผูก้ าํ กับอนุชา บุญยวรรธนะ ที่
ได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใหญ่ๆ อย่างเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี และ
ยังเคยฉายภาพยนตร์ อีกกว่า 20 เทศกาลทัว่ โลก รวมถึงยังได้รับการเสนอชื่ อเข้าชิ ง 11 รางวัล
สุ พรรณหงส์ 11 รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิง 10 รางวัล Starpics Thai Film Awards เป็ นต้น
รวมไปถึงภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ของผูก้ าํ กับ นวพล ธํารง
รัตนฤทธิ์ ที่เปรี ยบเสมือนปลุกกระแสภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย จะเห็ นได้จากที่มีกลุ่มผูค้ น
วัยรุ่ นใส่ เสื้ อยืดสี ขาวขอบแดง ซึ่ งเป็ นเสื้ อที่ ตวั ละครในเรื่ องสวมใส่ นอกจากนี้ ภาพยนตร์ เรื่ อง
Mary is Happy, Mary is Happy (2556) ประสบความสําเร็ จอย่างมากและเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
ซึ่งในช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉาย 2 อาทิตย์แรก ด้วยรอบฉายจํากัดเพียง 10 รอบต่อสัปดาห์ และต้องย้าย
รอบฉายบางส่ วนจากเหตุความไม่สงบทางการเมือง แต่กลับยังมีผชู ้ มมาชมอย่างหนาแน่ นในโรง
ภาพยนตร์ และสามารถเก็บรายได้เกือบ 1 ล้านบาท ปั จจัยส่ วนหนึ่ งน่าจะมาจากการประชาสัมพันธ์
ที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการรู ้จกั และสร้างกระแสความนิ ยมให้แก่ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ซ่ ึ งผูก้ าํ กับ นวพล
ได้เลือกการโปรโมทผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรื อยูทูป โดยได้
สร้ างโปรเจ็คที่มีชื่อว่า “โปรเจ็ค แมรี่ รี ทวีต” ให้ผูช้ มได้ร่วมตี ขอ้ ความในทวิตเตอร์ ซึ่ งเป็ นแรง
บันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ น้ ี ไม่ว่าจะเป็ นโปสเตอร์ ภาพยนตร์ กว่า 200 ภาพ และเพลง
ประกอบภาพยนตร์ในเวอร์ชนั่ ของตนเอง แบ่งปั นผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จนกลายเป็ นกระแส
พูดถึง และส่ งผลถึงความสําเร็ จของภาพยนตร์เรื่ องนี้ภาพยนตร์เรื่ องนี้ได้รับรางวัลสุ พรรณหงส์ ครั้ง
ที่ 23 ได้รับรางวัล Starpics Thai Film Awards รางวัลชมรมวิจารณ์บนั เทิงนอกจากยังได้ไปฉายตาม
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเทศกาลนานาชาติปูซาน ครั้งที่ 18 เทศกาลหนัง Pan
Asia Film Festival 2014 ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็ นต้น
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ภาพที่ 1.1 ใบปิ ดประกาศ โปรเจ็ค แมรี่ รี ทวีต

ภาพที่ 1.2 จํานวนผูค้ นที่ต่อคิวจองตัว๋ ของภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy
ปี พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ นวพล ยังมีผลงานที่เคยสร้างผลงานมาแล้วอย่าง ภาพยนตร์ เรื่ อง 36 ที่เปิ ดรอบ
ฉายอย่างจํากัดเพียง 1 โรงภาพยนตร์ แต่ทาํ รายได้ไป 3 แสนบาท และยังได้คว้ารางวัลจากเวทีการ
ประกวดต่าง ๆ อย่างเทศกาลภาพยนตร์ ปูซาน นอกจากนี้ ยงั มี ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ นอกกระแสใน
ประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อให้กบั ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่ฝากผลงาน
ให้คนต่างชาติรู้จกั ผูก้ าํ กับในไทยมากขึ้น จากภาพยนตร์ เรื่ องสุ ดเสน่ ห์หา (2545) สัตว์ประหลาด
(2547) แสงศตวรรษ (2549) ที่คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติมามากมาย หรื อผูก้ าํ กับ
อาทิตย์ อัสสรัตน์ จากภาพยนตร์เรื่ อง Wonderful Town ที่ได้เสี ยงตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ และ
ได้รับการฉายและประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ของโลกมากกว่า 50 เทศกาล
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ภาพที่ 1.3 ใบปิ ดภาพยนตร์เรื่ อง Wonderful Town ปี พ.ศ. 2550
จากผลงานการวิจยั ของประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การชมภาพยนตร์ นอกกระแส พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการชมภาพยนตร์ นอกกระแส ได้แก่ เนื้ อหา
สาระของภาพยนตร์ ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ดารานักแสดง โปสเตอร์ ภาพยนตร์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์
นอกจากนี้ พฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ น อกกระแส ผูช้ มจะติ ด ตามชมภาพยนตร์ ที่ ส ถานบัน
วัฒนธรรม หรื อโรงภาพยนตร์ แล้วจึงหันมาติดตามชมจากวิดีโอมากขึ้น ซึ่ งการชมภาพยนตร์ นอก
กระแสเป็ นการตอบสนองความพึงพอใจที่หาไม่ได้จากภาพยนตร์ กระแสหลัก โดยเฉพาะทางด้าน
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรม การศึกษา และการเล่าเรื่ องที่ต่างไปจากรู ปแบบอื่นๆ ช่วยให้เกิดการกระตุน้
ทางความคิด ของกลุ่มคนประเภทนี้ และยังพบว่าผูช้ มในกลุ่มนี้จะมีการเปิ ดรับข่าวสารผ่านทางสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ อินเทอร์ เน็ต หรื อจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พิมพลอย รัตนมาศ (2554) ที่ศึกษาเรื่ องนิ สัยการเปิ ดรับสื่ อความต้องการข่าวสาร พฤติกรรมการชม
ภาพยนตร์ นอกกระแสพบว่าผูช้ มภาพยนตร์ นอกกระแสตัดสิ นใจมาชมภาพยนตร์ เนื่ องจากชื่ อผู ้
กํากับ ชื่ อผูเ้ ขียนบท หรื อรางวัลที่ภาพยนตร์ ได้รับจากเวทีที่มีชื่อเสี ยง โดยที่ ผูช้ มภาพยนตร์ จะมี
พฤติกรรมในการแสวงหาข่าวสารก่อนชมภาพยนตร์ จากแหล่งสื่ อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์
ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสารภาพยนตร์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ
หรื อสอบถามผูท้ ี่ รู้ที่คอยติ ดตามข่าวสารภาพยนตร์ อยู่ตลอดเวลา เช่ น เพื่ อนๆ หรื อสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ภาพยนตร์ ต่าง ๆ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของพิมพลอย รัตนมาศ (2554)
ได้ผลการวิจยั ว่าพฤติกรรมการชมภาพยนตร์นอกกระแส ผูท้ ี่มาชม ณ เทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ จะมี
อายุเฉลี่ยประมาณ 20-40 ปี ซึ่งจะประกอบไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ และ ผูช้ มที่มาชม ณ โรง
ภาพยนตร์ จะมาเป็ นกลุ่มละ 1-2 คน อายุเฉลี่ยประมาณ 18-35 ปี โดยมีเฉพาะชาวไทยที่เข้ามารับชม
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โดยส่ ว นใหญ่ ที่ เ ข้า มารั บ ชมภาพยนตร์ จ ะเป็ นกลุ่ ม ผูป้ ระกอบอาชี พ หรื อ นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นคณะ
เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ ซ่ ึ งไม่ว่าจะเป็ น เทศกาลภาพยนตร์ หรื อโรงภาพยนตร์ ผูช้ มภาพยนตร์ จะ
ศึ ก ษาภาพยนตร์ เ รื่ อ งนั้น มาเป็ นอย่า งดี ก่ อ นเข้า ฉาย ซึ่ งสื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลในการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร
ภาพยนตร์มากที่สุด คือ สื่ ออินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของฐิติภา สัมพันธ์พร (2556) ที่ศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (GTH) กรณี ศึกษาภาพยนตร์เรื่ อง ATM เออรัก
...เออเร่ อ พบว่ากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่นาํ มาใช้ในสื่ อสังคมออนไลน์ (Facebook, YouTube)
ที่ถูกนํามาใช้มากที่สุด คือ กลยุทธ์การให้ขอ้ มูล กลยุทธ์สิ่งที่ช่วยเตือนความจํา และกลยุทธ์การ
โต้ตอบ ซึ่งอยูส่ ่ วนของการวางแผนสื่ อการตลาด
เนื่ อ งจากภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย ยังประสบปั ญหาในการขอทุ นมาสร้ าง ถึ ง แม้
ภาครัฐและเอกชนจะเริ่ มให้ความสนใจและให้เงินทุน แต่บางครั้งงบประมาณที่ได้ก็ยงั พอ จึงต้อง
ขอแหล่ งเงิ นทุ นจากต่ างประเทศที่ เปิ ดโอกาสโอกาสให้คนทําหนังชาวไทยได้มีโอกาสในการ
นําเสนอโครงการภาพยนตร์ เพื่อขอรับทุน ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบการให้เป็ นเงินทุนและการคัดเลือก
โครงการ ซึ่งถือว่าเป็ นช่องทางในอนาคตสําหรับคนทําหนังรุ่ นใหม่ ๆ ต่อไป สาเหตุที่ไม่ขอทุนจาก
ระบบสตูดิโอดังๆในประเทศไทย อย่าง สหมงคลฟิ ล์ม หรื อ จีทีเอช เนื่ องจากระบบสตูดิโอเล็งเห็น
ผลกําไรมากกว่าสิ่ งที่ผูก้ าํ กับคิด หรื อจินตนาการที่จะถ่ายทอดออกไป และเนื่ องจากปั ญหาทุนที่
ได้มาอย่างมีจาํ กัด ทําให้ไม่มีงบที่จะโปรโมทภาพยนตร์ ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ทําให้สื่อสังคมออนไลน์
เป็ นสื่ อที่ใช้งบในการลงทุนค่อยข้างน้อยแต่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ วงกว้างได้รวมเร็ วกว่า
และตรงกลุ่ ม เป้ าหมายได้ดี ก ว่ า สื่ อ อื่ น ๆ เพราะปั จ จุ บ ัน ผูบ้ ริ โ ภคใช้ส มาร์ ท โฟนในการติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทําให้ผสู ้ ร้างภาพยนตร์นอกกระแสใช้ช่องทางสื่ อออนไลน์
เป็ นตัวแปรที่สาํ คัญทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ ข่อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั จึงได้มุ่งศึกษาในเรื่ องของกลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอก
กระแสของประเทศไทย และปัจจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการทําการตลาดไม่ว่า
จะองค์กร หรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ ทาํ ธุ รกิ จภาพยนตร์ ได้เล็งเห็ นถึงความสําเร็ จของสื่ อนี้ รวมทั้งใน
อนาคตภาพยนตร์ น อกกระแสในไทยจะมี ก ารขยายตัว เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผูส้ ร้ า ง
ภาพยนตร์ หรื อนักการตลาดที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ ส่ งเสริ มภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย
ให้มากขึ้น และเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาแผนการตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกกระแสไทย
ให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษากลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ ทางเฟซบุก๊ (Facebook) และยูทูป (YouTube)
2) เพื่อศึกษากลวิธีในการโปรโมทภาพยนตร์ ผา่ นทางเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) และ
ช่องยูทูป (YouTube Channel)

1.3 ปัญหานําวิจยั
ภาพยนตร์ นอกกระแสไทยมีกลวิธีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ทางเฟซบุ๊ก
(Facebook) และยูทูป (YouTube) อย่างไร

1.4 ขอบเขตของการวิจยั
1) ศึกษากลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยของผูผ้ ลิต
ภาพยนตร์นอกกระแส โดยทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูท้ ี่อยูใ่ นวงการภาพยนตร์ นอกกระแส
ไทย
2) สื่ อสังคมออนไลน์ที่จะนํามาวิเคราะห์ ได้แก่ เฟซบุก๊ และยูทูปเนื่องจากทั้งสองสื่ อได้รับ
ความนิยมอย่างสู งในประเทศไทย
3) ภาพยนตร์ ที่จะนํามาศึกษาได้แก่ Mary is Happy, Mary is Happy อนธการ (The Blue
Hour) และแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) โดยจะทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท้ ี่เกี่ยวข้องภาพยนตร์นอก
กระแสในไทยในเดือนธันวาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดในภาพยนตร์นอกกระแสไทย
2) เป็ นแนวทางให้กบั ผูก้ าํ กับหรื อผูก้ าํ กับหน้าใหม่ในการวางแผนการตลาดภาพยนตร์ของ
ตนเอง

3) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ นอกกระแสไทย โดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
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แห่ งชาติประสานความร่ วมมือระหว่างภาคเอกชนและสมาคมต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐที่มีนโยบาย
ส่ งเสริ มและผลักดันในส่ วนของการพัฒนาประเทศเพือ่ สร้างรายได้สู่ ประเทศไทย และพัฒนาตนเอง
ขึ้นมาให้กา้ วไปสู่เวทีระดับโลกอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4) เพื่อเป็ นข้อเสนอแนะในการกําหนดการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสใน
อนาคต
5) เพื่อเป็ นแนวทางให้ผผู้ ลิตสื่ อใช้ Social Network ในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในโลก
ออนไลน์

1.6 นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจยั
กลวิธี หมายถึง กิ จกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิเพื่อช่วยให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) หมายถึง การดําเนิ นกิจกรรมทางการรู ปแบบ
การตลาด โดยใช้เครื่ องมือหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ ม
การขาย การตลาดทางตรง ฯลฯ มาประสมประสานกัน เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ เกิดการตอบสนองตามเป้ าหมายที่ได้
ตั้งไว้
ภาพยนตร์นอกกระแส หมายถึง ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากผูส้ ร้างที่มีความอิสระทางความคิด
และไม่มีการครอบงําจากกลยุทธ์ทางการตลาด ส่ วนใหญ่ภาพยนตร์ประเภทนี้ จะไม่มีโอกาสเข้าฉาย
ในโรงภาพยนตร์ หลักๆ เนื่ องจากไม่มีจุดขายทางการค้า เน้นที่คุณค่าของภาพยนตร์ โดยผูว้ ิจยั ได้
เรื่ อง ภาพยนตร์ นอกกระแสทั้ง 3 เรื่ อง ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy
ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ อออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต เป็ นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันในที่น้ ี ได้แก่ เฟซบุ๊ก และยูทูป ของภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy,
Mary is Happy เรื่ องอนธการ (The Blue Hour) และ เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) เนื่องจากในช่วง
เวลานั้นภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ องได้ประสบการณ์ความสําเร็ จในด้านสาขารางวัลต่าง ๆ การได้ไปจัด
ฉายตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ และเป็ นมีกระข่าวต่าง ๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ ก (Facebook) หมายถึ ง การบริ ก ารบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ จ ะทํา ให้ผูใ้ ช้ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารและร่ วมทํากิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ งหรื อหลาย ๆ กิจกรรมกับผูท้ ี่ใช้เฟซบุ๊ก ในที่น้ ี
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เฟซบุ๊กที่บริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง เข้าไปสมัครเป็ นโดยใช้ชื่อว่า www.facebook.com/
NawapolThamrongrattanarit www.facebook.com/Pop-Pictures www.facebook.com/TheBlue
Hour-Onthakan และ www.facebook.com/MyOnlyOwn เพื่อสื่ อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
นั้น ๆ รวมทั้ง การแจ้ง ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ความเคลื่ อ นไหวของภาพยนตร์ แ ละกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การตลาดกับผูบ้ ริ โภค
ยูทูป (YouTube) หมายถึง เว็บไซต์ที่ใช้แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดเข้าไป
หรื อ เปิ ดดู วิ ดี โ อได้ ยูทูปที่ บริ ษ ทั ผลิ ต ภาพยนตร์ ท้ งั 3
เรื่ อ ง เข้า ไปสมัค รเป็ นโดยใช้ชื่ อว่า
www.youtube.com/Marryishappy www.youtube.com/GVillageBangkok และ www.youtube.com/
P047movie เพื่ออัพโหลดวิดีโอที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับภาพยนตร์ น้ นั ๆ ผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กและไม่เป็ น
สมาชิกยูทูปสามารถเข้าดูได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “กลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์” โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสหรื อภาพยนตร์ทางเลือก
2.2 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing
Communication)
2.3 แนวคิดเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่ อสังคมออนไลน์
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับภาพยนตร์ นอกกระแสหรือภาพยนตร์ ทางเลือก
2.1.1 นิยามภาพยนตร์ นอกกระแส
Eisenstein (1929, อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์เป็ นการ
ร่ วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็ น การลงทุน นักแสดง การแสดง และอื่น ๆ เป็ นกระบวนการปฏิรูปจากการ
เขียน ไปสู่ บริ บท แนวคิดและจะเกิดปัญญาขึ้นมาใหม่ ๆ จนไปสู่ภูมิปัญญาของภาพยนตร์
Kracauer (1960, อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์แตกต่าง
จากภาพนิ่ง คือ ภาพยนตร์เสนอความจริ ง มีเรื่ องของเวลามาเกี่ยวข้องด้วย
Bazin (อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์ เป็ นการกระตุน้
อารมณ์ เป็ นการเชื่อมความรู ้กบั จิต ซึ่ งภาพยนตร์ มีลกั ษณะพิเศษเป็ นสิ่ งเราที่สามารถมองเห็นได้แต่
ไม่สามารถจับต้องได้
ปั ทมวดี จารุ วร และอุบลรัตน์ ศิริยศุ กั ดิ์ (2550, น. 338-339) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นศิลปะแขนงที่ 7 ซึ่ งมีรูปแบบที่ชดั เจนในการมองว่าเป็ นพาณิ ชย์ศิลป์ (Commercial
Art) ที่รวมศิลปะและการค้าขายเข้าไว้ดว้ ยกัน
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ปิ ยกุล เลาวัณย์ศิริ (2536, น. 30) ได้กล่าวว่า ภาพยนตร์ถือกําเนิ ดเมื่อ 100 ปี ที่แล้ว ซึ่ งหน้าที่
ของภาพยนตร์ คื อ การให้ค วามบัน เทิ ง ให้ ค วามรู ้ และกระตุ ้น อารมณ์ ใ ห้ กับ มนุ ษ ย์ เป็ นสื่ อ ที่
ประกอบด้วยภาพ เสี ยงซึ่งเป็ นสื่ อที่หลอมรวมค่านิยม อุดมการณ์ให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์
จากที่หลาย ๆ ท่านได้กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ภาพยนตร์ คือศาสตร์ แขนงที่ 7 ที่ได้รวมรู ปแบบ
ของศิลป์ และการค้าเข้าไว้ดว้ ยกัน การทําภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการร่ วมกันไม่ว่า จะเป็ นการลงทุน
นักแสดงและอื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด กระตุน้ ความรู ้สึกให้เกิดองค์รู้ความใหม่ ๆ ขึ้นมา หน้าที่
ของภาพยนตร์ คือการให้ความบันเทิง ความรู ้ และกระตุน้ ความรู ้สึกของมนุ ษย์ เพื่อความคิด และ
การปฏิบตั ิไปตามแนวทางอุดมคติ
2.1.2 ประวัติความเป็ นมาภาพยนตร์ นอกกระแส
ภาพยนตร์ทางเลือก ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Alternative Film” ภาพยนตร์ทางเลือกได้ถือ
กําเนิดมานานแล้ว ตั้งแต่ยคุ สมัยหนังเงียบ (1894-1914) มีการดําเนิ นเรื่ องไม่ปะติดปะต่อกัน ไม่เป็ น
เส้นตรง และมีทิศทางต่อต้านการใช้จิตวิทยาโน้มน้าวผูช้ ม (Stam, 1979, อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร,
2548, น. 263)
ต่อมาภาพยนตร์ ทางเลือกได้เป็ นที่รู้จกั ต่อสังคมมากขึ้นจากงานของกผูก้ าํ กับที่โรเบิร์ต แส
ตม (Robert Stam) ในตอนนั้นถูกขนานนามว่า “ภาพยนตร์กลุ่มก้าวหน้า (Avant-Garde)”
กลุ่มผูก้ าํ กับภาพยนตร์ ทางเลือกที่โด่งดังและเป็ นคลื่นลูกใหม่ ในสมัยนั้น ได้แก่ ฟรังซัวส์
ทรุ ฟโฟต์ (Francois Truffaut) ฌอง-ลุค โกดาร์ ด (Jean-Luc Godard) จาคส์ รี แว็ตต์ (Jacques
Rivette) เคลาด์ ชาโบรล (Claude Chabrol ) และเอริ ค โรห์แมร์ (Eric Rohmer) ตามมาด้วยกลุ่มนีโอ
เรี ยลลิสต์จากไมเคิลแองเจโล อันโตนิ โอนิ (Michaelangelo Antonioni) เปี ยร์ เปาโล พาโซลินี่ (Pier
Paolo Pasolini) และงานของเบอร์โตลุคซี่ (Bertolucci) (อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 263)
ในทางเดียวกันปรากฏการณ์การเกิดภาพยนตร์ นอกกระแส ได้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
(ขจิตขวัญ กิจวิสาละ, 2546) คือ
ประเภทที่ 1 ภาพยนตร์ น อกกระแสในฐานะของการต่ อ สู ้ ต่ อ การผู ก ขาดในระบบ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สามารถพบการกําเนิ ดของภาพยนตร์ อิสระดังกล่ าวในช่ วงการกําเนิ ด
ภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริ กาปรากฏใน 3 ช่วงเวลาดังนี้
1) การกําเนิ ดขึ้นครั้ งแรกของภาพยนตร์ นอกระบบในสหรัฐอเมริ กาช่ วงปี 19081915
การกําเนิดภาพยนตร์นอกกระแส เกิดขึ้นครั้งแรกพร้อมกับการกําเนิ ดของภาพยนตร์
ในสหรัฐอเมริ กาในปี 1894 หลังจากที่ Thomas Edison พร้อมกับผูช้ ่วยได้ผลิต Kinetograph เป็ น
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สิ่ งประดิษฐ์ที่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้สาํ เร็ จในต้นทศวรรษที่ 1890 จากนั้นก็ได้ถือกําเนิ ด
สตูดิโอแห่ งแรกของเขาขึ้นใน New Jersey และได้ประดิษฐ์ Kinetosope เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับชม
ภาพยนตร์ที่ตอ้ งมองผ่านเข้าไปในช่องมอง (Peepholemachine) ต่อมาได้จดั แสดงที่ New York ซึ่ง
ั น์สินอุดม,
เป็ นการสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่สําหรั บสิ่ งประดิ ษฐ์ภาพยนตร์ ยุคนั้น (รั กศานต์ วิวฒ
2545) ต่อมาพี่นอ้ งตระกูลลูมิแอร์ ได้พยายามควบคุมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในสหรัฐอเมริ กาโดย
ผ่านการจดสิ ทธิ บตั ร จนไปถึงการสร้างบริ ษทั Motion Picture Patents Company (MPPC) เป็ นการ
รวมตัวกันของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ ในประดิ ษฐ์กรรมด้านภาพยนตร์ ของเอดิสัน ต่อมา
บริ ษทั MPPCได้ต้ งั บริ ษทั ลูกขึ้นมา และใช้วิธีการที่ไม่เป็ นธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จ ทําให้กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการอิสระไม่พอใจ จึงมีการลักลอบใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ และฉายภาพยนตร์ ของบริ ษทั
ลู ก ซึ่ งปรากฏการณ์ ที่ ผู ้ป ระกอบการอิ ส ระออกมาต่ อ ต้า น จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด คํา ว่ า ผู ้ส ร้ า งอิ ส ระ
(Independent Producers, DistributorsและExhibitors)หรื ออีกชื่อ คือกลุ่มบริ ษทั ที่ปฏิเสธการจ่าย
ลิขสิ ทธิ์ให้แก่ MPPC ในปี 1912 ศาลสั่งตัดสิ นบริ ษทั MPPC มีความผิดฐานะละเมิดกฎหมาย และ
ให้บริ ษทั MPPC ล่มสลายในที่สุด
หลังจากนั้นผูป้ ระกอบการอิสระเหล่านี้ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ขึ้นมาจนเป็ นยักษ์ใหญ่ใน
Hollywoodได้แก่ Carl Laemmle ได้ก่อตั้งบริ ษทั Universal, William Fox ผูก้ ่อตั้ง Fox Film
Company ซึ่งภายหลังในปี 1935 ได้รวมกับบริ ษทั Twentieth Century Pictures, Adolph Zukor
ก่อตั้ง Paramount Pictures (รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545)
2) ในปี ค.ศ. 1919 นักแสดง 3 คนประกอบด้วย Mary Pickford, Douglas
Fairbanks) และ Charles Chaplin ร่ วมกับผูก้ าํ กับที่สาํ คัญในยุคนั้นกริ ฟฟิ ธ (D.W.Griffith) ที่อยูใ่ น
ระบบสตูดิโอของฮอลลีวดู ้ ได้ก่อตั้งบริ ษทั United Artists เพื่อเป็ นบริ ษทั ที่จดั จําหน่ายภาพยนตร์ จาก
ผูส้ ร้างอิสระทั้ง 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพยายามที่จะหลุดพ้นจากระบบสตูดิโอและต้องการมีอาํ นาจ
ในการควบคุ มด้านโปรดักชั่นและผลกําไรของภาพยนตร์ ซึ่ งนับเป็ นบริ ษทั ที่ ให้ความอิ สระแก่
ผูส้ ร้างและนักแสดงในการสร้างสรรค์ผลงาน
3) การเกิดขึ้นของภาพยนตร์ เกรดบี หรื ออีกชื่อหนึ่ งว่า “Exploitation Film” เป็ น
ภาพยนตร์ที่ให้ความสําคัญอย่างตํ่ากับคุณภาพและมีมาตรฐานความเป็ นศิลปะของภาพยนตร์ โดยมี
ความหวังไปที่ผลกําไรจากภาพยนตร์ เป็ นที่สาํ คัญ โดยทัว่ ไปลักษณะดังกล่าวจะเกิดกับสตูดิโอที่มี
งบประมาณเงินทุนตํ่า และอาศัยช่ องว่างทางการตลาดเข้ามาทํากําไรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงสําคัญในประวัติศาสตร์
(1) ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930-1940 ช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 เป็ นช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก ทําให้ผสู ้ ร้างภาพยนตร์ตอ้ งพยายามหากลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าของตนโดย
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การฉายภาพยนตร์ 2 เรื่ องควบ พร้ อมกับฉายภาพยนตร์ ข่าว ภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ และ
ภาพยนตร์ ที่เกี่ยวกับการเดิ นทางในการฉายนั้นภาพยนตร์ เรื่ องแรกจะเป็ นภาพยนตร์ เกรดเอ และ
ภาพยนตร์ ถดั มาเป็ นภาพยนตร์ เกรดบี นับเป็ นโอกาสของบริ ษทั อิสระที่จะสร้างภาพยนตร์ ออกมา
ฉาย ถัดมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 จนถึงทศวรรษที่ 1940 ภาพยนตร์เกรดบีดงั กล่าวเริ่ มเป็ นที่สนใจ
มากขึ้นต่อสาธารณชน เรื่ องจากเนื้ อหาภาพยนตร์ มีประเด็นของเรื่ องการติดยา การค้าประเวณี
พฤติกรรมทางเพศ เช่น ภาพยนตร์เรื่ อง Reefer Madness (1939) Mom and Dad (1947) และDust ti
Dust (1944)
(2) ช่ วงทศวรรษที่ 1950-1960 ได้เริ่ มเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ เมื่ อโทรทัศน์ได้กลายมาเป็ นสื่ อบันเทิ งชนิ ดใหม่แทนภาพยนตร์ ดังนั้นจึ งมี การผลิ ต
ภาพยนตร์ ที่เจาะกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ซึ่ งในขณะนั้นตลาดภาพยนตร์ มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นวัยรุ่ น
ทําให้เนื้อหามักเกี่ยวกับวัยรุ่ น
ประเภทที่ 2 ภาพยนตร์ นอกกระแสในฐานะของการเป็ นตัวแทนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย
เป็ นช่ ว งที่ กลุ่มผูส้ ร้ างภาพยนตร์ อิสระไม่ ได้อยู่ในแค่ก ลุ่มของฮอลลี วู๊ด แต่ เริ่ มกระจายไปกลุ่ ม
ผูส้ ร้างภาพยนตร์เพื่อดูกนั เองในเชื้อชาติของตนเอง ได้แก่ เชื้อชาติ แอฟริ กนั อเมริ กา และยิว ในบาง
เรื่ องได้สอดแทรกเนื้อหาอีโรติก หรื อบางเรื่ องสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชาวแอฟริ กนั ด้วย
ประเภทที่ 3 ภาพยนตร์ อิสระในลักษณะการแสดงออกถึงทางเลือกในแง่มุมของศิลปะเป็ น
ภาพยนตร์ ที่พ ยายามถ่ า ยทอดความคิ ด ของตนเองไปสู่ ผูช้ มภาพยนตร์ เป็ นการปฏิ เสธรู ป แบบ
ภาพยนตร์ ในกระแสหลัก และเป็ นรู ปแบบในการแสดงออกถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ของผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์คนนั้น
นอกจากนี้ ในกลุ่มผูก้ าํ กับฮอลลีวดู๊ ก็ได้พยายามสร้างผลงานในแบบฉบับตัวเอง โดยสร้าง
ความแตกต่างจากกลุ่มผูก้ าํ กับรุ่ นก่อนๆที่ทาํ มา จนได้สมญานามว่าเป็ นกลุ่มฮอลลีวดู๊ รุ่ นใหม่ (New
Hollywood) ในระยะแรก ได้แก่ Martin Scorsese Francis Ford Coppola หลังจากนัน่ ได้มีกลุ่มผู ้
กํากับรุ่ นใหม่มาสานต่อในทศวรรษ 1990 เช่น Quentin Tarantino นักแสดงอย่าง Robert Redford ก็
ได้สร้างเทศกาลหนังซันแดนซ์ (Sundance Film Festival) เพื่อเป็ นการสนับสนุนภาพยนตร์อินดี้
(Indepent Film) (อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 263)
2.1.3 ภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย
เริ่ มจากกลุ่มนักศึกษาภาพยนตร์ ไปเรี ยนต่อต่างประเทศอย่างผูก้ าํ กับ บรรจง โกศลวัฒน์
หรื อจะเป็ นนักศึกษาภาพยนตร์ ในไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และต่อมามีการเปิ ดอบรมภาพยนตร์ ทดลองที่จดั โดย
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สถาบันเกอเธ่ (Goethe Institute)ที่กรุ งเทพฯ ที่เปิ ดโอกาสให้กบั ผูท้ ี่สนใจไม่วา่ จะอยูใ่ นวงการศิลปิ น
นักศึกษา หรื อบุคคลทัว่ ไป (อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 264)
การจัดฉายภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย ได้เริ่ มมาจากการจัดฉายตามสถาบันวัฒนธรรม
จนต่อมาเริ่ มค่อยๆ ขยายพื้นที่ไปสู่ โรงภาพยนตร์ทวั่ ไป
ประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการชมภาพยนตร์ นอก
กระแส ได้อธิบายพัฒนาการการจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส เป็ น 2 ช่วง คือ
2.1.3.1 ภาพยนตร์นอกกระแสในสถาบันวัฒนธรรม
ในยุคแรก ๆ เพื่อแพร่ วฒั นธรรมของภาพยนตร์ ของชาติตนเอง ซึ่ งทางสถาบัน
วัฒนธรรมที่จดั ฉายภาพยนตร์ เป็ นประจํา ได้แก่ สมาคมฝรั่งเศส ฉายภาพยนตร์ ฝรั่งเศส สถาบัน
เกอเธ่ จัดฉายภาพยนตร์เยอรมัน สํานักข่าวอเมริ กนั กรุ งเทพฯ จัดฉายภาพยนตร์สหรัฐอเมริ กา เป็ น
ต้น ซึ่ งจะจัดฉายภาพยนตร์ เป็ นประจําในแต่ละสัปดาห์ที่สถาบันวัฒนธรรมแต่ละแห่ ง ทําให้เกิ ด
กลุ่มที่เป็ นผูต้ ิดตามภาพยนตร์ สถาบันอย่างเหนี ยวแน่ นจะไปแวะชมภาพยนตร์ ตามสถาบันต่าง ๆ
เป็ นประจํา ปัจจุบนั มีสถาบันวัฒนธรรมที่จดั ฉายภาพยนตร์เป็ นประจําทุกสัปดาห์เพียงแค่ 3 แห่ง คือ
สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ และมูลนิธิญี่ปุ่น
2.1.3.2 ยุคภาพยนตร์นอกกระแสขยายตัวสู่โรงภาพยนตร์ทวั่ ไป
เริ่ มตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็ นช่วงที่มีการขยายตัวของการจัดฉายภาพยนตร์นอกกระแส
โดยเริ่ มมีหลายหน่ วยงาน โดยเฉพาะสถานทูตประเทศต่าง ๆ ได้ทาํ การจัดเทศกาลภาพยนตร์ ได้
ร่ วมมือจัดงานกับโรงภาพยนตร์ทวั่ ไปเพิ่มมากขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ยังได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ ศิลปะนานาชาติ หรื อ Bangkok
International Art Film Festivalเนื่ องในโอกาสครบ 100 ปี ของภาพยนตร์ ในประเทศไทย ซึ่ งมี
หน่ ว ยงานที่ เ ข้าร่ ว มไม่ ว่าจะเป็ น มูลนิ ธิห นังไทย มู ลนิ ธิญี่ปุ่น และมูลนิ ธิฝรั่ งเศส เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผทู ้ ี่มีความสนใจหันมาสนใจภาพยนตร์ศิลปะมากขึ้น
นอกจากการจัดฉายภาพยนตร์ นอกกระแส ตามสถาบันวัฒนธรรม และเทศกาลภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ ยังมีผปู ้ ระกอบธุ รกิจโรงภาพยนตร์ ได้แก่ สหมงคลฟิ ล์ม (ได้แก่ House RCA)
และเอเฟ็ กซ์ (ได้แก่ ลิโด้1 ลิโด้2 และโรงภาพยนตร์สกาล่า) ก็ได้จดั ฉายภาพยนตร์นอกกระแสเป็ น
ประจําด้วยเช่นกัน เพื่อเป็ นการทดลองตลาด และเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูช้ มภาพยนตร์มากขึ้น
ปั จจุบนั กลุ่มผูช้ มภาพยนตร์ นอกกระแสได้ขยายตัวมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั มีการขยายไปสู่ โรง
ภาพยนตร์ ทวั่ ไป และเริ่ มมีแนวโน้มว่าจะเป็ นการฉายภาพยนตร์ ในเชิงพาณิ ชย์มากขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยงั สามารถติ ดตามชมภาพยนตร์ ได้ในรู ปแบบของ วีดีโอ วีซีดี DVD หรื อทางสื่ อ
ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ น เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ ทําให้บริ บทการชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ เริ่ ม
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เปลี่ยนไป เพราะผูช้ มภาพยนตร์มีทางเลือกในการชมมากขึ้น
ผลงานของผูก้ าํ กับไทยภาพยนตร์ นอกกระแสที่เป็ นยุคบุกเบิกและสร้างชื่อให้กบั ประเทศ
(กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์, 2551, น.39-47) ได้แก่
ปี พ.ศ. 2527 ผลงานของยุทธนา มุกดาสนิ ท จากภาพยนตร์ นอกกระแส เรื่ อง ผีเสื้ อและ
ดอกไม้ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในเทศกาลภาพยนตร์ ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ นการประกวดใน
ระดับเอเชียแปซิฟิก
ในปี พ.ศ. 2544 ผลงานของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล จากภาพยนตร์ นอกกระแส เรื่ องสุ ด
เสน่หา (Blissfully Your) เป็ นภาพยนตร์ไทยเรื่ องแรกที่ได้รับรางวัลในงานเทศกาลภาพยนตร์ เมือง
คานส์ รางวัล “Up Certain Regara Award” เป็ นรางวัลในประเภท “น่าจับตามอง”
ในปี พ.ศ. 2545 ผลงานของผูก้ าํ กับอภิชาติพงศ์ ภาพยนตร์นอกกระแส เรื่ อง สัตว์ประหลาด
ยังเป็ นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับ รางวัลจูรีไพรซ์ ในการเข้าประกวดชิงรางวัลปาล์มทองคํา
ในปี พ.ศ. 2550 ภาพยนตร์ เรื่ อง แสงสตวรรษ ของผูก้ าํ กับอภิชาติพงศ์ ได้คว้ารางวัล 4
รางวัลจากเทศกาลหนัง ไม่วา่ จะเป็ นรางวัลลําดับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ มจากฮ่องกง ฟิ ล์มอวอร์ ด รางวัล
ภาพยนตร์ ที่น่าจับตามองจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และออสเตรเลีย และรางวัลภาพยนตร์ ยอด
เยีย่ มจากฝรั่งเศส
2.1.4 บทบาทของภาพยนตร์ ทางเลือก หรือภาพยนตร์ นอกกระแส
บทบาทของภาพยนตร์ น อกกระแสสามารถแบ่ ง ในฐานะต่ า ง ๆ ได้ดัง นี้ (ขจิ ต ขวัญ
กิจวิสาละ, 2546)
2.1.4.1 ในฐานะเป็ นงานศิลปะเพื่อมวลชนและวัฒนธรรมมวลชน (Mass Art and
Culture)
Arnold Hausser ได้กล่าวไว้ว่า ความสําคัญของภาพยนตร์ เป็ นตัวที่บ่งบอกความ
พยายามแรกของมนุ ษย์ที่เริ่ มต้นสร้างอารยธรรมปั จเจกนิ ยมใหม่ คือการสร้าง “ศิลปะเพื่อมวลชน”
ทํา หน้าที่ ต อบสนองความใฝ่ ฝั น ทางสังคม ซึ่ ง สะท้อ นและมี อิทธิ พลต่ อชี วิต ของมนุ ษ ย์ เพราะ
ภาพยนตร์ น้ นั ได้นาํ เสนอถึงวัฒนธรรมไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบของสัญลักษณ์ จังหวะและความเชื่อที่
นําไปสู่การปฏิบตั ิของมวลชนเป็ นการนําแหล่งสารเพียงแหล่งเดียวไปสู่ผรู ้ ับจํานวนมาก
สอดคล้องคําแนวคิดของ Willams (อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545) นัก
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม ได้กล่าว่า ศิลปะต้องเป็ นที่เข้าใจเพื่อให้เห็ นภาพของความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมกับสังคม และเผยให้เห็นความอุดมสมบูรณ์มงั่ คัง่ ของสาระเกี่ยวกับโครงสร้าง
ซึ่ งความเป็ นศิลปะเพื่อมวลชนต้องผ่านกระบวนการ 3 ระยะ (Stephen and Debrix, 1973, p. 19 อ้าง
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ถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545) ดังนี้
ระยะแรก การเกิดความรู ้ที่ออกมาจากประสบการณ์ของผูส้ ร้างภาพยนตร์ที่นาํ มาจาก
แรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็ น มาจาก นวนิ ยาย บทประพันธ์ ละคร ความคิด ประสบการณ์ แล้วถ่าย
ถอดมาเป็ นภาพยนตร์
ระยะที่สอง คือเป็ นการนําความรู ้ขอผูส้ ร้างออกมาเป็ นงานศิลปะให้โลกได้เห็น ซึ่ ง
ภาพยนตร์มีอิทธิผลที่ส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกนึกคิด และอารมณ์ให้กบั ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี
ระยะสาม คือ การเผยแพร่ หรื อการฉายภาพยนตร์ ซึ่งมีความแตกต่างจากศิลปะอื่น ๆ
เพราะภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และธุรกิจภาพยนตร์ ผูบ้ ริ โภคหรื อคนดูเกี่ยวข้องกับด้าน
สังคมวิทยา และจิตวิทยาด้วย
ดังนั้น ภาพยนตร์ จึงจัดเป็ นศิลปะเพื่อมวลชนที่สามารถรวมศิลปะหลายแขนงไม่ว่า
จะเป็ นงานเขียนหรื อดนตรี เข้ามารวมด้วยกัน ที่มีอิทธิ พลต่อจิตสํานักของมวลชนอย่างที่ศิลปะใน
รู ปแบบอื่นกระทําไม่ได้
2.1.4.2 ในฐานะของผลผลิ ต ทางความคิ ด จิ ตสํานึ ก และวัฒ นธรรม (Ideological
Product)
เป็ นหน้าที่ในการสร้ างความจริ งขึ้นมาใหม่อีกครั้ ง (Reproduce Reality) ซึ่ ง
ภาพยนตร์ จะทําหน้าที่ ใ นการถ่ ายทอดความจริ งที่ ถูกสร้ างขึ้นมาไปสู่ ผูช้ ม ในรู ปแบบของการ
เผยแพร่ ความคิด จิตสํานัก และวัฒนธรรมดังที่ Kracauer (อ้างถึงใน รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, 2545)
ได้กล่าวในหนังสื อ Theory of Film (1960) ว่าสื่ อภาพยนตร์เป็ นการผสมผสานกันระหว่างเนื้อหา
หลัก (Subject Matter) กับวิธีการถ่ายทํา (Subject Treatment) ซึ่ งกล้องทําหน้าที่ในการบันทึก
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ไม่มีขอ้ จํากัดสามารถไปได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกสถานที่ สํานัก และความคิด
บทบาทของภาพยนตร์ นอกกระแสมีความคล้ายคลึงกับบทบาทภาพยนตร์ ทวั่ ไป
(อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 224-747) ไม่ว่าจะเป็ นบทบาทการให้ความรู ้เพราะภาพยนตร์ สามารถ
จําลองสถานการณ์ของโลกให้เล็กลงอยูใ่ นกรอบที่เราสามารถได้ซึมซับความรู ้ได้เป็ นอย่างดี
บทบาทต่อชีวิตประจําวัน ได้แก่ดา้ นการให้ข่าวสารเพราะการติดต่อสื่ อสารทุกอย่าง
ต้องใช้ภาษา ภาพยนตร์ถือว่าเป็ นหนึ่งในภาษาสากลที่มีบทบาทในการติดต่อสื่ อสารเป็ นอย่างดี
บทบาทต่ อ สั ง คม ในการพัฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา วัฒ นธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม เพราะภาพยนตร์ สามารถกระตุน้ ให้ประชาชนในสังคมให้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาได้เป็ นอย่างดี
ยังเป็ นการประชาสัมพันธ์การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงาน องค์ก รกับ
สาธารณชน เพื่อเป็ นการโน้มน้าว จูงใจ และยอมรับในอุดมการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งคําและความหมายที่ใช้
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เรี ยกจัดกลุ่มภาพยนตร์ทางเลือก จะถูกเรี ยกตามรู ปแบบที่แตกต่างกันไป
ภาพยนตร์นอกกระแส คือภาพยนตร์ที่มีการทํางานนอกระบบอุตสาหกรรมใหญ่ของ
โลกอย่างฮอลลี วู๊ด และนอกระบบอุ ตสาหกรรมหลักของประเทศนั้น ๆ ส่ ว นใหญ่ ภ าพยนตร์
ทางเลื อ กจะใช้รูปแบบการดํา เนิ น เรื่ องที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามการเล่ า เรื่ องที่ คุน้ เคย ทํา ให้มีก ลุ่ มคนดู
ค่อนข้างจํากัด ดังนั้นภาพยนตร์ทางเลือกจึงมักจะประสบปั ญหาในการหาทุนจากบริ ษทั ในระบบจน
ต้องพึ่งพาทุนจากแหล่งอื่น โดยลงทุนกับบริ ษทั อิสระหรื อจากการลงทุนด้วยระบบเอกเทศของผู ้
กํากับ (อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 265)
ภาพยนตร์ อินดี้หรื อภาพยนตร์อิสระ (Independent Film) จึงมักเป็ นคําพูดจะพบเห็น
บ่อยมากมากที่สุด การลงทุนด้วยระบบอิสระโดยที่ผกู ้ าํ กับสามารถนําเสนองานด้วยความคิดที่เป็ น
อิสระ ซักมักจะได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่ องสุ ดเสน่หา (2545) สัตว์ประหลาด
(2547) Wonderful Town (2550) ตั้งวง (2556) ทําให้คนมากเข้าใจว่าภาพยนตร์ อินดี้จะต้องเป็ น
ประเภทภาพยนตร์ ที่ดีหรื อได้รางวัล ทั้งที่จริ งคําว่า ภาพยนตร์ อินดี้หรื ออิสระนั้น หมายถึง ระบบ
การลงทุน การผลิต และการจัดจําหน่ายที่ไม่ผ่านระบบสตูดิโอมากกว่าจะหมายถึงแนวภาพยนตร์
(อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 266)

ภาพที่ 2.1 ใบปิ ดภาพยนตร์เรื่ อง สุ ดเสน่หา ปี พ.ศ. 2545
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2.1.5 คําและความหมายของศัพท์ ทจี่ ัดอยู่ในภาพยนตร์ ทางเลือก
อัญชลี ชัยวรพร (2548, น. 265-268) ได้ให้อธิบายไว้วา่
1) ภาพยนตร์ ทดลอง (Experimental Film) มักจะหมายถึงการที่ผกู ้ าํ กับพยายามที่จะ
สร้างแนวทางภาพยนตร์ ที่ปฏิเสธวิธีการเล่าเรื่ องแบบฮอลลีวู๊ด ที่เล่าเรื่ องแบบเส้นตรง เรี ยงลําดับ
เหตุการณ์ตามความสําคัญ และง่ายแก่การเข้าใจ ซึ่ งตัวอย่างภาพยนตร์ ทดลองในประเทศไทย เช่น
สุ ดเสน่ ห์ ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่ งในโครงสร้างของเรื่ องจะมีลกั ษณะเหมือนภาพยนตร์
สองเรื่ องมาประกอบกัน คือ ฉากในเมืองเป็ นส่ วนหนึ่ ง และฉากในป่ าก็เป็ นอีกส่ วน เครดิตปรากฏ
เมื่อเข้ากลางเรื่ อง เป็ นต้น
2) ภาพยนตร์ ศิลปะ (Art Film) จะคล้ายกับภาพยนตร์ ทดลอง แต่จะเน้นความ
เหมื อ นจริ ง ในการถ่ า ยทอดอารมณ์ แ ละความพฤติ ข องตัว ละคร เนื้ อ เรื่ อ งมัก จะเป็ นปั ญ หาใน
ชีวิตประจําวันของตัวละคร ใช้มุมกล้องที่ผชู ้ มต้องใช้สมาธิ ในการรับชมอย่างสู ง ไม่ว่าจะเป็ นการ
ถ่ายด้วย Long take หรื อการตัดต่อแบบไม่ปะติดปะต่อ
3) ภาพยนตร์ กลุ่มก้าวหน้า (Avant-Garde) เป็ นศัพท์ทางทหารในภาษาฝรั่งเศส
ภาพยนตร์ แนวนี้ มกั จะใช้กบั หนังของกลุ่มคนทํางานอิสระที่มีรูปแบบและสไตล์ทาํ หนังแนวใหม่
ซึ่งมักจะใช้กบั ภาพยนตร์ศิลปะหรื อทดลองด้วยเช่นกัน
4) ภาพยนตร์กลุ่มใต้ดิน (Underground Film) เป็ นศัพท์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ กลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มผูส้ ร้างภาพยนตร์ศิลปะในอเมริ กาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ซึ่ งการทํางานจะถ่ายทอดความคิดและวิธีการอย่างอิสระ เหมือนทําอยู่ใต้ดิน ในบางครั้งหมายถึง
ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาต้องห้ามในสังคมประเทศนั้น ๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อระบอบเผด็จการของ
ประเทศ ตัว อย่ า งเช่ น ประเทศเกาหลี ใ ต้ที่ มี ก ลุ่ ม ผู ้ส ร้ า งและผู ้จ ัด ฉายภาพยนตร์ ใ ต้ดิ น ตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เรี ยกร้องประชาธิปไตยในทศวรรษ 1980
5) ภาพยนตร์ กลุ่มต่อต้าน (Counter Cinema) มีลกั ษณะต่อต้านทั้งในเรื่ องรู ปแบบ
และเนื้อหา หมายถึงการปฏิเสธวิธีการเล่าเรื่ องที่เป็ นเส้นตรง และต้องเป็ นการนําเสนอเนื้อที่ทา้ ทาย
ทางการเมือง เช่น หนังวิจารณ์การเมืองตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมทมิฬปี 1968 ของผูก้ าํ กับ
ชื่อดังชาวฝรั่งเศส Jean Luc Godard ซึ่งเขาศรัทธาในลัทธิเหมาและสนับสนุนการปฏิวตั ิโลกที่สาม
6) ภาพยนตร์กลุ่มกองโจร (Guerrilla Film) หมายถึง การลงทุนตํ่า มีทีมงานเพียง
ไม่กี่คน และมักใช้กล้องวิดีโอขนาดเล็ก เหมือนดัง่ กองโจร
7) ภาพยนตร์ส่วนตัว (Personal Film) เป็ นภาพยนตร์ ที่ผสู ้ ร้างจะเป็ นผูน้ าํ เสนอเนื้อ
เรื่ องของตนเอง ซึ่ งหัวใจสําคัญของภาพยนตร์ แนวนี้ จะต้องเป็ นงานที่ถ่ายทอดภาวะอารมณ์และ
จิตใจของมนุษย์ออกมาเป็ นภาพอย่างชัดเจน
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2.1.6 ประเภทของภาพยนตร์ นอกกระแส
ภาพยนตร์ น อกกระแสสามารถแบ่ ง ประเภทโดยเกณฑ์สํา คัญ 2
ประเภท ได้แ ก่
สุ นทรี ยศาสตร์ของภาพยนตร์ และ ระบบการลงทุนและเทคโนโลยีการผลิต
2.1.6.1 ประเภทของภาพยนตร์นอกกระแสตามหลักสุ นทรี ยศาสตร์ของภาพยนตร์
คําว่าสุ นทรี ยศาสตร์ ในภาพยนตร์ ยงั เป็ นสิ่ งที่คลุมเครื อ และยากที่จะให้คาํ จัดความ
เพราะมีปัญหาอยูท่ ี่วา่ เราจะยึดอะไรมาเป็ นบรรทัดฐานในการมองคําว่า สุ นทรี ยะ
Stam (2000, p. 258 อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 269) ได้กล่าวว่า สุ นทรี ย
ภาพยนตร์ ในสื่ อภาพยนตร์ เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะไปเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายอย่าง
เช่น กรรมวิธีก่อนการผลิต กระบวนการผลิต การกํากับนักแสดง กระบวนการในห้องแลปหลังถ่าย
ทํา นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับการเลือกมุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง กระบวนการตัดต่อ การคุมเสี ยง สี
ของภาพยนตร์ต่าง ๆ เป็ น
ในทางเดี ยวกันการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ นอกกระแส จะต้องเข้าใจก่ อนว่า
สุ น ทรี ยภาพของภาพยนตร์ กระแสหลัก เป็ นอย่า งไร จึ ง จะเกิ ดสุ น ทรี ยภาพของภาพยนตร์ น อก
กระแสได้ ซึ่ งสิ่ งที่วดั สุ นทรี ยภาพของภาพยนตร์ ระหว่างภาพยนตร์ กระแสหลักกับภาพยนตร์ นอก
กระแส คือ รู ปแบบในการเล่าเรื่ อง เนื่ องจากภาพยนตร์ กระแสหลักจะมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องตาม
วิธีการทัว่ ไปแบบฮอลลีวดู๊ ซึ่งโรเบิร์ต แสตมได้กล่าวไว้วา่
ลักษณะที่วา่ คือการเรี ยงเรื่ องเป็ นลําดับ เป็ นเหตุเป็ นผลอย่างชัดเจน มีหลักจิตวิทยาที่
โน้มน้าวทําให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนจริ ง มีความต่อเนื่ องทางเวลาและสถานที่ ซึ่ งวิธีการสร้างความ
ต่อเนื่องเหล่านี้จะพิจารณาได้จากกระบวนการทางเทคนิคหลายอย่าง ตั้งแต่ฉากแรกของภาพยนตร์ที่
ต้องวางช็อตแนะนํา (Establishing Shot) ก่อนจะไล่ลาํ ดับมาเป็ นช็อตภาพขนาดปานกลาง (Medium
Shot) และภาพใกล้ (Close Up) ใช้กระบวนการทางเทคนิคเก่า ๆ เช่น จางซ้อน (Dissolve)หรื อใช้กฎ
มุมกล้อง 30 องศาในการเปลี่ยนฉาก หรื องานเหล่านี้ ว่า Narrative Film ภาพยนตร์ เล่าเรื่ อง (Stam,
2000, p. 259 อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 270)
สอดคล้องกับฺ Bordwell (1993, p. 495 อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 229) ได้
อธิ บายเกี่ยวกับลักษณะของภาพยนตร์ ประเภทนี้ ว่าโครงสร้างการเล่าเรื่ องจะเป็ นลําดับต่อเนื่ องมี
เหตุมีผล และเกิดขึ้นโดยมีเวลาและสถานที่เชื่อมโยงกัน เช่นเดียวกับ Peason (2000, p. 300 อ้างถึง
ใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 229) ได้กล่าวว่า เรื่ องเล่าในภาพยนตร์มีโครงสร้างที่เน้นเนื้ อเรื่ อง
เหตุการณ์ไม่พลิกแพลง เน้นอารมณ์
ซึ่ งคําว่า Narrative ไม่ได้หมายถึง เรื่ องเล่าทัว่ ไป แต่ยงั แบ่งประเภทของการเล่าเรื่ อง
ออกไปเป็ นหลายประเภท ไม่ว่าจะเรื่ องเล่าแนวสัจนิยม (Realist Narratives) เรื่ องเล่าแนวรู ปแบบ
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นิยม (Formalistic Narrtives) และเรื่ องเล่าที่ไม่ใช่เรื่ องแต่ง (Nonfictional Narratives) (Giannetti,
1987, p. 312-325 อ้างถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 229)
นอกจากนี้ จะกล่าวได้ว่าความแตกต่างในวิธีการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ กระแสหลัก
และภาพยนตร์นอกกระแส คือ
ภาพยนตร์กระแสหลัก
1) มีโครงสร้างการลําดับเรื่ องที่ชดั เจน เป็ นลูกโซ่ของเหตุและผล
2) ผูช้ มจะสร้างประสบการณ์และเผชิญหน้าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
เรื่ องดูเหมือนเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
3) กรรมวิธีการต่าง ๆ ในการเล่าเรื่ องจะมุ่งสร้ างความเป็ นเอกภาพ เป็ น
เส้นตรงเส้นเดียว โดยทําให้ผชู ้ มไม่รู้สึกถูกแทรกแซงในการชม
4) ผูส้ ร้ างจะไม่เปิ ดโอกาสให้ผูช้ มคิดหาคําตอบด้านอื่น ต้องคิดตามสิ่ งที่
นําเสนอในเรื่ องเท่านั้น
5) มุ่งให้ความบันเทิงเป็ นหลัก
ภาพยนตร์นอกกระแส
1) มี วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งที่ แ ตกประเด็ น หรื อ ถู ก แทรกด้ว ยประเด็ น อื่ น หรื อ
เทคนิคการเล่าเรื่ องแบบอื่นอยูเ่ วลา
2) ผูช้ มถูกกีดกันไม่ให้มีความรู ้สึกร่ วมกับตัวละคร
3) ผูส้ ร้างจะเปิ ดเผยให้เห็นว่านี่คือสิ่ งที่สร้างขึ้น โดยไม่ซ่อนเร้นหรื อปิ ดบัง
เทคนิค เช่น หันมาพูดกับกล้องโดยตรง
4) การเล่าเรื่ องจะแตกประเด็นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งถึงกับใช้วิธีการเล่า
เรื่ องที่สวนทางกัน
5) โลกที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาพยนตร์ ป ระเภทนี้ ไม่ มี ค ํา ตอบที่ ชัด เจนและให้
เสรี ภาพผูช้ มในการค้นหาคําตอบ
6) มุ่งให้ความจริ งอันไม่รื่นรมย์ (อัญชลี ชัยวรพร, 2548, น. 270) จะเห็นได้
ว่ า ลัก ษณะภาพยนตร์ น อกกระแสจะปรากฏอยู่ใ นภาพยนตร์ ท ดลอง ภาพยนตร์ ก ลุ่ ม ก้า วหน้า
ภาพยนตร์ศิลปะ และภาพยนตร์ต่อต้าน
2.6.1.2 ประเภทของภาพยนตร์นอกกระแสตามระบบการลงทุนและเทคโนโลยีการ
ผลิต
ในกลุ่มภาพยนตร์กระแสหลักจะได้รับเงินลงทุนจากสตูดิโอหรื อค่ายภาพยนตร์ยกั ษ์
ใหญ่ ที่หวังผลการค้าเป็ นหลัก ในระดับฮอลลีวดู๊ บริ ษทั เหล่านี้ ได้แก่ วอเนอร์ บราเธอรส์ (Warner
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Brothers) โคลัมเบีย พิคเจอร์ ส (Colmbia Picture) ยูไอพี (United International Pictures) ฟอกซ์
(Fox) วอล์ท ดิสนีย ์ (Walt Disney) พาราเมาท์พิคเจอร์ส (Paramount Pictures)
ในประเทศไทย ได้แก่บริ ษทั ใหญ่ที่ทาํ ธุ รกิ จภาพยนตร์ ได้แก่ สหมงคลฟิ ล์ม ไฟว์
สตาร์โปรดักชัน่ จีทีเอช (จีเอ็มเอ็ม ไท เอนเทอร์ เทนเมนต์ หับโหหิ้น) อาร์เอสฟิ ล์ม
ในทางตรงกันข้ามกลุ่มภาพยนตร์ นอกกระแส ผูส้ ร้างภาพยนตร์ จะทํางานอยู่นอก
ระบบกระแสหลัก เพราะต้องการนําเสนอรู ปแบบหรื อเนื้ อหาของภาพยนตร์ ในมุมมองของตนเอง
หรื อไม่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของเจ้า ของทุ น ในปั จ จุ บ ัน นิ ย มใช้ก ล้องดิ จิ ทลั ของผูส้ ร้ า ง
ภาพยนตร์ เนื่ องจากทุนในการถ่ายทําด้วยกล้องฟิ ล์มมีตน้ ทุนสู ง ตัวอย่างความสําเร็ จที่ชดั เจน คือ
ภาพยนตร์ เรื่ อง The Blair Witch Project (1999) ของกลุ่มผูส้ ร้างอิสระชาวอเมริ กนั ที่ใช้ทุนในการ
สร้างเพียง 1 ล้านบาท แต่สามารถทํารายได้ทวั่ โลกได้สูงสุ ดถึง 6 ล้านบาท (อัญชลี ชัยวรพร, 2548,
น. 274)

ภาพที่ 2.2 ใบปิ ดภาพยนตร์เรื่ อง The Blair Witch Project ปี ค.ศ. 1999
ซึ่ งการหาทุนมาผลิตภาพยนตร์ หาได้จากการการนําเสนอผลที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง คือบทภาพยนตร์ เป็ นสิ่ งสําคัญในการถ่ายทอดสิ่ งที่เป็ นตัวของตนเองได้ดีที่สุด และทีมงาน
จะเป็ นปั จ จัย ที่ ช่ว ยรั ก ษาความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของผูก้ าํ กับคนนั้น ๆ ซึ่ งทุ น ในการทํา ภาพยนตร์
ประเภทของทุนมีดงั นี้(โสฬม สุ ขม, 2553)
1) ทุนให้เปล่า ส่ วนใหญ่จะได้จากการสนับสนุ นจากองค์กรของรั ฐหรื อ
เทศกาลภาพยนตร์ ในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งมีหลายระดับไม่ว่าเป็ น ตั้งแต่ทุนพัฒนาบทจนถึงทุนในการ
ถ่ายทํา วงเงินในการสนับสนุนมีต้ งั แต่ 500,000-5,000,000 บาท แล้วแต่เงื่อนไขที่ได้กาํ หนดไว้ เช่น
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(1) ทุนจากเทศกาลหนังตูริน ชื่อทุนว่า Torino Film Lab เป็ นทุนที่ให้
วงเงินไม่มีกาํ หนดตายตัว ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ อง Hi-So ของผูก้ าํ กับอาทิตย์ อัสสรัตน์ เคยได้รับทุนนี้
มาแล้ว
(2) ทุนจากเทศกาลหนัง ร็ อตเตอดัม ชื่อทุนว่า ฮูเบิร์ตบอลล์ฟันด์ ซึ่ งผูท้ ี่
ได้รับทุนนี้จะต้องฉายหนังในเทศกาลของเขาเป็ นแห่ งแรกในโลก (World Premiere) พร้อมทั้งถือ
ลิขสิ ทธิ์ในการฉายในประเทศกลุ่มเบเนลักซ์
(3) ทุน จากเทศกาลหนังปูซาน ชื่อทุนว่า Asian Cinema Fund ซึ่งจะให้
ทุนทั้งหนังทัว่ ไปและหนังสารคดีทุนที่กล่าวมาส่ วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อค้นพบและสนับสนุ น
ผูส้ ร้างหนังรายใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และมีความลําบาก
ในการสรรหาทุน โดยจะดูจากผลงานหนังสั้นของผูก้ าํ กับนั้น ๆ ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ นอกกระแสใน
ไทยที่ เคยได้รับมาแล้วได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง ดอกฟ้ าในมื อมารของอภิ ชาติ พงศ์ วีระเศรษฐกุล
Wonderful Town ของอาทิตย์ อัสสรั ตน์ และ เจ้านักกระจอก ของ อนุ ชา สุ วิชากรพงศ์ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ได้เป็ นที่รู้จกั ในวงการภาพยนตร์นอกกระแสทัว่ โลกต่อมา
2) การร่ วมทุน (Co-Production) เป็ นการเลือกใช้ทุน โดยที่โปรดิวเซอร์ จาก
ฝ่ ายไทยจะต้องทํางานร่ วมกับโปรดิวเซอร์ ของต่างชาติ เพื่อช่วยหาทุนต่าง ๆ มาสร้างหนัง ซึ่ งการ
จะต้องนําเสนอโครงการหนังของเรากับโปรดิวเซอร์ ชาติอื่น ๆ จะทําให้ทราบว่ามีแหล่งทุนจากที่
ใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็ นทุนจากผูล้ งทุนอิสระ ทุนจากองค์ของรัฐ ซึ่ งทุนในประเภทนี้ จะมีงบประมาณ
วงเงินที่มากกว่ารู ปแบบประเภทแรก เช่น
(1) ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส ชื่อทุนว่า Fond Sud Fund ที่มีเงื่อนไขว่า
งบประมาณส่ วนหนึ่ งจะต้องใช้จ่ายในฝรั่งเศส และจะต้องมีโปรดิวเซอร์ ที่เป็ นคนฝรั่งเศสด้วยคน
หนึ่ง ภาพยนตร์หลายเรื่ องของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุลได้รับทุนนี้ดว้ ยเช่นกัน
(2) ทุนจากเทศกาลหนังเบอร์ลิน ชื่อทุนว่า World Cinema Found เป็ น
ทุนที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีโปรดิวเซอร์ จากเยอรมนี ภาพยนตร์ ที่ได้ทุนนี้ ได้แก่ภาพยนตร์ เรื่ อง ลุง
บุญระลึกชาติ
(3) การขอการสนับสนุน (Sponsor) จากหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ อาจจะ
เป็ นการขอการสนับ สนุ น จากบริ ษ ัท ที่ ใ ห้อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต ภาพยนตร์ เช่ น บริ ษ ัท
ให้บริ การเช่ าอุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์ไฟ ตัวอย่างบริ ษทั ที่ให้การสนับสนุ นทําหนังที่ผ่านมาได้แก่
บริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ ที่สนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์เรื่ อง Wonderful Town
แนวคิดเกี่ ยวกับภาพยนตร์ นอกกระแสหรื อภาพยนตร์ ทางเลือก จะใช้ประกอบเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ความหมายของภาพยนตร์ นอกกระแส บทบาทของภาพยนตร์ นอกกระแส ประเภท
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ของภาพยนตร์นอกกระแส ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์ กระแสหลักกับภาพยนตร์ นอกกระแส
และทราบถึงว่าภาพยนตร์ น้ ัน ๆ ได้มีการของทุนจะที่ใดบ้าง เคยจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ ที่
ใดบ้าง รวมถึงรางวัลที่ได้รับจากเทศกาลภาพยนตร์ น้ นั เพื่อนําองค์ความรู ้ในส่ วนนี้ไปประกอบกับ
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่ องที่นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา (Mary is Happy, Mary is
Happy, อนธการ, แต่เพียงผูเ้ ดียว) และเพื่อความเข้าใจ ในการใช้เป็ นข้อมูลในบทที่ 4 ผลการวิจยั
และบทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั ที่ได้จากข้อมูลหลัก ซึ่งภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ อง เป็ นภาพยนตร์นอกกระแส
เนื่ องจากภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ต้องหาทุนมาผลิตภาพยนตร์ จากหน่วยงานที่สนับสนุ นหรื อการได้
ทุนสนับสนุนจากเทศกาลภาพยนตร์ต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาของบทภาพยนตร์ และรู ปแบบในการนําเสนอ
จะมีการดําเนินเรื่ องที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์ในกระแสหลัก
โดยภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy เป็ นการได้ทุนมาจากโครงการอบรม
Work shopเพื่อพัฒนาโปรเจ็ค และขอทุน ของ Biennale College Cinema ณ เมืองเวนิ ส ประเทศ
อิตาลี ซึ่ งเป็ นโครงการที่เปิ ดขึ้นมาปี แรก เป็ นโครงการอบรม สอน พัฒนา ผูก้ าํ กับหน้าใหม่ ในการ
ทําภาพยนตร์ ทุนตํ่า ซึ่งปี นั้นเลือกไป 12 ทีมจากทัว่ โลก ซึ่ งสุ ดท้ายเหลือ 3 โปรเจ็คที่น่าจะพัฒนาทํา
เป็ นหนังได้ ภายในงบห้ามเกิน 6 ล้านบาท และต้องส่ งงานให้เสร็ จภายใน 6 เดือน
ภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) ได้เงินทุนมาจาก GTH ON AIR และเงิน
สนับสนุนจากบริ ษทั G Village Bangkok โดยก่อนจะมาเป็ นภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ เคยเป็ นซีรี่ย ์
ทางช่องโทรทัศน์ จากเรื่ องเพื่อนเฮี้ยนโรงเรี ยนหลอน คือตอนคืนสี น้ าํ เงิน ซึ่ งบทซี รี่ยต์ อนคืนสี น้ าํ
เงินต่อมาขึงขยายบทมาผลิตเป็ นภาพยนตร์ข้ ึนมา
ภาพยนตร์ เ รื่ อง แต่ เ พีย งผูเ้ ดี ย ว (P-047) ได้ทุน มาจากกระทรวงวัฒ นธรรม ชื่ อ ทุ น ไทย
เข้มแข็ง และจากสปอนเซอร์สินค้าทีสนับสนุนภาพยนตร์เรื่ องนี้
ซึ่ งภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ไม่ค่อยฉายในโรงภาพยนตร์ ทวั่ ไป (SF Cinema หรื อ Major
Cineplex) ถ้ามีก็มีนอ้ ยมาก ส่ วนใหญ่จดั ฉายใน โรงภาพยนตร์ House RCA และโรงภาพยนตร์ลิโด้
เป็ นหลัก

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ (Integrated
Communication)

Marketing

2.2.1 นิยามกลยุทธ์ (Strategy) และ กลวิธี (Tactics)
สุ มาลี จิระจรัส (2548, น. 23) ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป็ นวิธีในการปฏิบตั ิที่
องค์กรเลือกใช้เป็ นเครื่ องมือ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในอนาคตจาก
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สภาพปัจจุบนั ที่เป็ นอยู่
วัฒนา วงศ์เกี ยรติรัตน์ (2546, น. 79) ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์ หมายถึง ทิศทางหรื อ
แนวทางปฏิบตั ิ ตาม เพื่อให้สัมฤทธิ ผลตามวิสัยทัศน์ และเป้ าประสงค์ขององค์กร หมายถึง การ
คิดค้น ทิศทางหรื อแนวทางปฏิบตั ิดาํ เนินการ โดยใช้ในการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กล่าวสรุ ปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง การคิดค้น ทิศทางหรื อแนวทางปฏิบตั ิดาํ เนิ นการโดยใช้
ในการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ในส่ วนกลวิธี หมายถึง กิจกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็ นการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิใช้เพื่อช่วย
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการใช้สื่อต่าง ๆ ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
2.2.2 กระบวนการสื่ อสาร
กระบวนการสื่ อสาร เป็ นกระบวนการในการส่ งข้อมูลข่าวสารจากฝ่ ายหนึ่งที่เป็ นผูส้ ่ งไปยัง
อีกฝ่ ายหนึ่ งที่เป็ นผูร้ ับสาร โดยผ่านเครื่ องมือการส่ งสาร ข่าวสารที่ส่งไปจะต้องเป็ นที่เข้าใจร่ วมกัน
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บสาร องค์ประกอบของการสื่ อสารประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
1) ผูส้ ่ งสาร (Sender) หรื อแหล่งสาร (Source) เช่น พนักงานขาย ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง
องค์กรหรื อหน่วยงาน
2) สาร (Massage) อาจจะเป็ นคําพูดหรื อถ้อยคํา ที่ เรี ยกว่า วัจนภาษา (Verbal
Language) หรื อเป็ นการเขียน อาจจะอยูใ่ นรู ปสัญลักษณ์ (Symbol) หรื อเครื่ องหมาย (Sign) ที่
เรี ยกว่า อวัจนภาษา (Nonverbal Language)
3) สื่ อ (Media) หรื อช่องส่ งสาร (Channel) หมายถึงวิธีในการเคลื่อนย้ายสารจากผู ้
ส่ งสารหรื อแหล่งสารไปยังผูร้ ับสาร ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางที่เป็ นบุคคล (Personal) ที่เป็ นการติดต่อ
ระหว่างบุคคล หรื อช่องทางที่ไม่ใช่บุคคล (Non-personal Channel) โดยผ่านช่องทางสื่ อมวลชน ไม่
ว่าจะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) หรื อสื่ อแพร่ สญ
ั ญาณ (Broadcast Media)
4) ผูร้ ับสาร (Receiver) คือผูบ้ ริ โภค บุคคลทัว่ ไปโดยกระบวนการสื่ อสารจะเริ่ มจาก
ผูส้ ่ งสาร (Sender)หรื อแหล่งสาร (Source) จะทําการเข้ารหัส (Encoding) แปลงเป็ นรู ปแบบ
สัญลักษณ์ที่ผรู ้ ับสารสามารถเข้าใจ โดยที่สารจะถูกส่ งผ่านทางสื่ อ (Media) หรื อช่องส่ งสาร
(Channel) ซึ่ งผูร้ ับสาร จะถอดรหัส (Decoding) ซึ่ งเป็ นการตีความหมายของสารในรู ปแบบของ
ความคิด หลังจากนั้นผูร้ ับสารจะส่ งปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) มายังผูส้ ่ งสาร นอกจากนี้ ใน
กระบวนการส่ งสารอาจจะเกิดอุปสรรคหรื อสิ่ งรบกวน (Noise) ซึ่ งอาจทําให้การรับสารเกิดความ
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ผิดพลาดได้
2.2.3 การสื่ อสารทางการตลาด (Marketing Communication)
2.2.3.1 นิยามความหมายของการสื่ อสารทางการตลาด
การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง การดําเนิ นกิจกรรมทาง
การตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตอบสนอง ในการตัดสิ นใจซื้อ หรื อเป็ นการสร้าง
ภาพพจน์ให้แก่องค์หรื อบริ ษทั
2.2.3.2 บทบาทของการสื่ อสารการตลาด
Fill (1999); Shimp, (2000 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
1) เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในสิ นค้าและบริ การ
2) เพื่อยํ้าเตือนความทรงจํากับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
3) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภคเป้ าหมายทราบ
4) เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้ าหมายตอบสนองในแนวทางที่องค์กรต้องการ
5) เพื่อสร้ างทัศนคติ ที่ดีต่อตราสิ นค้าหรื อองค์กรให้เกิ ดขึ้ นในจิ ตในของ
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย
6) เพื่ อ กระตุ ้น ให้ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมายตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารของ
องค์กร
7) เพื่อทําให้เกิ ดพฤติ ก รรมการซื้ อซํ้าหรื อสร้ างความภัก ดี ในสิ น ค้าและ
บริ การขององค์กร
2.2.3.3 ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กร
นําไปใช้เพื่อบรรลุ สนองความความต้องการของตลาดตามกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบไปด้วย 4 ส่ วน
คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)และการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) (Kotler & Keller, 2008 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555)
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่ งที่นาํ มาเสนอขาย เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของสิ นค้า หรื อ บริ การ
ราคา (Price) คือ สิ่ งที่ตอ้ งจ่าย เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความเป็ นเจ้าของหรื อการได้
ใช้ประโยชน์จากการบริ การ
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ช่องการจัดจําหน่ายสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1) ช่องทางจําหน่ ายสิ นค้า (Channel of Distribution) เช่น พ่อค้าส่ ง
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(Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และ พ่อค้าคนกลาง (Agent Middleman) ซึ่งเป็ นการขายสิ นค้า
ผ่านพ่อค้าตามบทบาทต่าง ๆ
2) การแจกจ่ายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) เช่น สื่ อขนส่ งต่าง ๆ เป็ น
การกระจายสิ นค้าเข้าสู่ตวั ผูบ้ ริ โภค
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การส่ งเสริ มสื่ อสารข้อมูลข่าวสารของ
ผลิ ตภัณฑ์และองค์กร เพื่อให้เกิ ดตอบสนอง ชักจูง โน้มน้าวใจให้ผูบ้ ริ โภค ยํ้าเตื อน และสร้ าง
ทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้าของเรา
การสื่ อสารการตลาดประกอบไปด้วยส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด (Marketing
Communication Mix) และนอกจากนี้ตอ้ งเข้าใจถึงเครื่ องการสื่ อสารแต่ประเภท
2.2.4 นิยามการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Eagle and Kichen (2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ได้กล่าวว่าการตลาดแบบ
บูรณาการเป็ นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งการสื่ อสารเพื่อจูงใจ
ในหลายรู ปแบบ เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การะประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น และนํากลยุทธ์
ต่าง ๆ เหล่านั้นมาผสมผสานกัน เพื่อทําให้เกิดการสื่ อสารที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดผลต่อผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด
Shimp (2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) ได้กล่าวว่า เป็ นกระบวนการพัฒนาและ
การใช้รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
สร้ างผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการผสมผสานการสื่ อสาร
การตลาดทําให้เกิดประสิ ทธิภาพและทําให้เกิดผลสําเร็ จยิง่ ขึ้น
Pickton and Broderick (2001, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555) การสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมกับการสื่ อการตลาดในปั จจุบนั เพราะปั จจุบนั มีการแข่งขัน
ทางการตลาดที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็ นสาเหตุให้เกิดการส่ งเสริ มตราสิ นค้าทํา
ได้ยากขึ้น ซึ่งการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการตลาดดังกล่าว โดย
ทั้ง นี้ จะต้อ งมี ก ารกํา หนดเป้ าหมายที่ ชัด เจนและมี ก ารวางแผนการสื่ อ สารการตลาดให้ มี ก าร
สนับสนุ นซึ่ งกันและกัน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและดําเนิ นการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้าง
ความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้า โดยเน้นให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ในคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของตราสิ นค้าใน
สายตาผูบ้ ริ โภค
สิ ทธิ์ ธี รสรณ์ (2551) การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการ
วางแผนที่มุ่งสร้างความมัน่ ใจว่าเมื่อใดก็ตามที่บริ ษทั สื่ อสารกับลูกค้าหรื อผูท้ ี่มีโอกาสเป็ นลูกค้าใน
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เรื่ องตราผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรื อองค์กร การสื่ อสารนั้นสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายและมีเนื้อหาคงที่
โดยผลิต
จากคําอธิ บายของหลายท่าน สามารถสรุ ปได้ว่าการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication) เป็ นแนวคิดที่นาํ เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่
หลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบการโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public
Relations) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การขาย
โดยใช้พนักงานขาย หรื อการขายโดยบุคคล (Personal Selling) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event
Marketing) การสื่ อสารด้วยผลิตภัณฑ์การเป็ นผูส้ นับสนุ น (Sponsorship) การตลาดออนไลน์
(Online Marketing) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) นํามาผสมผสานกัน เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้า บริ ษทั หรื อองค์กร
2.2.4.1 สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
สิ ทธิ์ ธีรสรณ์ (2551, น. 215-221) อธิบายไว้ดงั นี้
1) ความเชื่อถือของสารลดลง ผูบ้ ริ โภคได้รับการสื่ อสารทางการตลาดอยู่
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะตามท้องถนน ทางโทรทัศน์ วิทยุ ในสื่ อ ๆ หนึ่งมากเกินไป ทําให้ผทู ้ าํ การตลาด
ต้องทําให้สารที่สื่อไปปรากฏในรู ปแบบสื่ อต่าง ๆ เพื่อความหลากหลายในการรับสาร
2) เทคโนโลยีมีความเจริ ญก้าวหน้า ทําให้การสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การเกิดขึ้นของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
3) สื่ อที่ใช้มีหลากหลายรู ปแบบ เนื่องจากการเผยแพร่ ทางโทรทัศน์มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่สูงและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปจากการชมโทรทัศน์หรื ออ่านหนังสื อพิมพ์มา กลับ
ใช้เวลากับสื่ อประเภทอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทําให้นกั การตลาดต้องหา
กลยุทธ์วิธีในการนําเสนอเพื่อกระตุน้ ยอดการขาย ไม่ว่าจะการใช้วิธีเป็ น การตลาดแบบกองโจร
(Guerilla Marketing) การตลาดแบบไวรัล (Viral Marketing) ในบางครั้งจะเรี ยกการตลาดพวกนี้ ว่า
การตลาดแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth)
4) การรวมตัว กัน ของธุ ร กิ จ ด้า นการสื่ อ สารทางการตลาด บริ ษ ัท มี ก าร
รวมตัว กัน ในการให้บริ การรู ปแบบต่ าง ๆ ทํา ให้เ กิ ดความหลากหลายในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแบบครบวงจรได้ดียิ่งขึ้ น ในทางกลับกันเป็ นการสร้ างข้อได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันให้แก่บริ ษทั ด้วย
5) ลักษณะแบ่งย่อยลงของสื่ อ ธุ รกิจมีการแบ่งย่อยมาขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ
ชุ มชน รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาเฉพาะมากขึ้ น หนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสารเฉพาะเรื่ อง ทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกในการรับสารที่ตนเองสนใจ
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6) เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนไป ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถสื่ อสารและ
ซื้อสิ นค้าได้หลากหลายยิง่ ขึ้น เช่นการสัง่ ซื้อสิ นค้าหรื อทําธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
7) สิ นค้าเลียนแบบมีมากขึ้น เนื่ องจากคู่แข่งพยายามผลิตสิ นค้าคล้ายกับ
ของเรา
2.2.4.2 ลักษณะสําคัญของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Shimp (2000, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น. 39-40)
1) เป้ าหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้องมุ่งหวังผลต่อ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย มากกว่าทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า
2) การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการจะเริ่ ม ต้น ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้ าหมาย แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนการสื่ อสารการตลาด
3) การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเป็ นการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารที่
หลากหลายร่ วมกันในการนําเสนอตราสิ นค้าและบริ การ
4) เนื้อหาที่นาํ มาเสนอในการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารต้องมีเนื้อหาแนวคิดที่
สอดคล้องกัน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการจดจําตราสิ นค้า
5) การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจะต้องเป็ นการสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการซื้อซํ้า เพื่อนําไปสู่ ความภักดีต่อตราสิ นค้า
2.2.4.3 หลักการวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
1) การทบทวนแผนและวัตถุประสงค์
วิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่ องของคู่แข่งและสภาพปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ตั้ง
วัตถุประสงค์ระบุทิศทาง เวลาในการทํากิ จกรรมทางการตลาด กําหนดกลยุทธ์และแผนทางการ
ตลาดเพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิ ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ แล้วติดตาม ประเมินผล เพื่อ
นําไปปรับเปลี่ยนแผน
2) การวิเคราะห์ สถานการณ์ เป็ นการวิเคราะห์ แผนการตลาดของบริ ษทั
ตั้งแต่ปัจจุบนั และอดีตของบริ ษทั รวมถึงภาพลักษณ์ จุดแข็ง จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ส่วน
แบ่งตลาด คู่แข่ง และสภาพแวดล้อม
3) การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการสื่ อ สาร เป็ นการวางแผนโดยคํา นึ ง ถึ ง
กระบวนการรั บ สารของผูบ้ ริ โ ภคว่ า ควรจะวางแผนการสื่ อ สารอย่า งไร เพื่ อ นํา กลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้มาใช้ให้ถูกประเภทของแผนการการสื่ อสาร
4) การกําหนดงบประมาณ เป็ นการสํารวจงบประมาณหลังจากที่ได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์การสื่ อสาร
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5) การสร้ า งแผนการสื่ อ สารการตลาดเป็ นการสร้ า งแผนการสื่ อ สาร
การตลาดโดยผูท้ าํ การตลาดต้องตัดสิ นใจในการสร้างแผนโฆษณา โดยมีกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ กลยุทธ์
การสร้างสารและกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อมาบูรณาการเพื่อไปสู่ การนําไปปฏิบตั ิ
(1) กลยุทธ์การสร้างสาร (Creative Strategy) เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้
วิธีใดเพื่อดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารและสารที่สื่อไปยังผูช้ มโฆษณานั้น จะเป็ นอย่างไร
(2) กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้ช่องทางใดในการ
สื่ อสารโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้
โดยที่เครื่ องมือสําคัญในการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่นกั การตลาด
ต้องนํามาติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public
Relations) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การใช้
พนักงานขาย (Personal Selling) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การตลาดออนไลน์
(Online Marketing) การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และการสื่ อสารด้วยผลิตภัณฑ์ (Product
Communications) เป็ นต้น
6) การติดตาม ประเมินผลและควบคุม เป็ นการติดตาม ประเมินผลว่าการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ว างไว้ห รื อ ไม่ ผูว้ างแผนการตลาดต้อ งทราบถึ ง
แผนการดําเนินงานมีปัญหาหรื อไม่ เมื่อมีปัญหาต้องแก้ไขให้ตรงตามจุดที่มีปัญหา
2.2.4.4 เครื่ องมือที่สาํ คัญของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555, น. 41-54 ) อธิบายไว้ดงั นี้
เครื่ องมือที่สาํ คัญของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็ นการนําเครื่ องมือการ
สื่ อสารการตลาดแต่ละรู ปแบบที่มีความหลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื่อทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพตรง
ตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องใช้เครื่ องมือการสื่ อสารทั้งหมด
พร้ อมกัน แต่เลือกใช้เครื่ องที่เกิ ดผลสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งต้องมีความต่อเนื่ องและ
ความสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างการรับรู ้และการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค เพื่อตอกยํ้าในตราสิ นค้า
เครื่ องมือของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบไปด้วย
1) การโฆษณา (Advertising)
2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
3) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
5) การขายโดยใช้พนักงานขาย หรื อการขายโดยบุคคล (Personal Selling)
6) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
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7) การสื่ อสารด้วยผลิตภัณฑ์
8) การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorship)
9) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
10) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
มีรายละเอียดแต่ละเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีดงั นี้
1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารที่สาํ คัญในการทําให้
ธุรกิจประสบความสําเร็ จ มีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับตราสิ นค้า เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั
สิ นค้าเรา นอกจากนี้ ยงั ช่วยในการโน้มน้าวจิตใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ ซึ่ งลักษณะของ
สื่ อโฆษณามีหลายประเภท เพื่อสามารถเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพดังนี้
(1) สื่ อวิทยุโทรทัศน์
(2) สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
(3) สื่ อหนังสื อพิมพ์
(4) สื่ อนิตยสาร
(5) สื่ อโฆษณากลางแจ้ง
(6) สื่ อโฆษณาเคลื่อนที่
(7) สื่ อจดหมายตรง
(8) สื่ อโฆษณา ณ จุดซื้อ
(9) สื่ อโฆษณาในโรงภาพยนตร์
กิจกรรมการสื่ อสารทางการตลาดหรื อเครื่ องทางการตลาด (สิ ทธิ์ ธี รสรณ์,
2551, น. 24-25)
การโฆษณา (Advertising) เป็ นการสื่ อสารการตลาดที่ ไม่ใช้บุคคล (NonPersonal) แต่ใช้สื่อมวลชนในการสื่ อสารไปยังคนจํานวนมากที่รับสารในเวลาเดียวกัน การโฆษณา
เป็ นวิธีการสื่ อสารการตลาดที่เป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลายที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบริ ษทั ต้องการ
ใช้การโฆษณาเมื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั สาธารณชนในวงกว้างเพราะคุม้ ค่าที่สุดกับค่าใช้จ่าย
สื่ อมวลชนที่ใช้ในการโฆษณา ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
การโฆษณานับว่าเป็ นเครื่ องมื อการสื่ อสารที่สําคัญในการทําธุ รกิ จกิ จให้
สําเร็ จ โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญ Shimp (2000 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น. 43) ดังนี้
(1) การโฆษณาจะมีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับตราสิ นค้า
(Informing) เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั และมีความรู ้เกี่ยวกับตราสิ นค้านั้น นอกจากนี้ ยงั สามารถช่วย
เพิ่มยอดขายให้กบั ตราสิ นค้าและบริ การได้อย่างดียงิ่
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(2) การโฆษณาสามารถโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภค (Persuading) ให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าได้
(3) การโฆษณาสามารถช่ ว ยให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด การจดจํา ตราสิ น ค้า ได้
(Reminding)
(4) การโฆษณายัง สามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กับ ตราสิ น ค้า ได้ (Adding
Value) โดยโฆษณาจะทําให้สินค้านั้นดูแปลกใหม่ ทันสมัย มีคุณภาพ และเพิ่มกําไรให้กบั ธุรกิจได้
(5) การโฆษณายังสามารถร่ วมใช้กับเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาด
อื่น ๆ อันจะเป็ นการส่ งเสริ มซึ่งกันและกันซึ่งย่อมจะนําไปสู่ความสําเร็ จของการสื่ อสารการตลาดได้
เป็ นอย่างมาก และเนื่ องจากสื่ อโฆษณามีมากมายหลายประเภท นักสื่ อสารการตลาดมีความจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีเข้าใจในคุณลักษณะของสื่ อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อสามารถเลือกใช้สื่อต่าง ๆ
ได้มีประสิ ทธิภาพ
2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารเพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กบั องค์กรสามารถแบ่งได้ 2 กลยุทธ์ คือ
(1) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ ก (Proactive PR) คือการช่วย
ส่ งเสริ มและสนับสนุนเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็ จ
(2) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิ งรับ (Reactive PR) เป็ นการแก้ไข
ความเข้า ใจผิด ต่ าง ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ องค์ก รกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ ปกป้ องตราสิ น ค้า และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อบริ ษทั
3) การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจผูบ้ ริ โภค คนกลาง หรื อพนักงานขายให้ตอบสนองในการตัดสิ นใจซื้ อ สนับสนุ น หรื อ
ส่ งเสริ มการขายสิ งค้าและบริ การในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการทดลองซื้ อหรื อซื้อซํ้า
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มปริ มาณในการซื้ อผลิตภัณฑ์ตราสิ นค้ามากขึ้น เพื่อเจาะตลาดลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าปั จจุบนั
4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการติดต่อกับลูกค้าหรื อลุกค้า
ประจําโดยตรง ที่โต้ตอบกันได้และเป็ นส่ วนตัว ซึ่ งทําให้คู่แข่งไม่สามารถรู ้และสังเกตได้ง่าย ใน
การติดต่อลูกค้าสามารถเลือกเป้ าหมายได้ชดั เจนว่าจะเจาะกลุ่มเป้ าหมายประเภทไหน ทําให้ได้
ทราบถึงการตอบสนองของลูกค้าทันที จะเกิดขึ้นโดยไม่มีขอ้ จํากัดเลือกสถานที่
5) การขายโดยใช้พนักงานขาย หรื อการขายโดยบุคคล (Personal Selling)
เป็ นการขายโดยใช้พนักงานขายในการติดต่อสื่ อโดยตรงระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งพนักงาน

34
จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนเจ้าของธุ รกิ จในการให้ขอ้ มูล โน้มน้าวจูงใจ เพื่อทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การในที่สุด
6) การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เป็ นการใช้กิจกรรมหรื อ
เหตุการณ์พิเศษเป็ นสื่ อกลางในการสร้างความสนใจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
สร้ างความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สร้าง
ทัศนคติ และสร้างความภักดีระหว่างผลิตภัณฑ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
รู ปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรมสามารถกําหนดได้หลากหลายรู ปแบบ
(จิตรภัทร์ จึงอยูส่ ุ ข, 2543; ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2544; ธีรพันธ์ โล่ทองคํา, 2545; วรรณี ลีลาเวช
บุตร และชนะ ปานแก้ว, 2554; เสรี วงศ์มณฑา, 2540; Belch & Belch, 2004; Duncan, 2008;
Shuler, 1999 อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น. 266-267) ประกอบไปด้วย
(1) การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา (Sport Marketing)
(2) การจัดประกวด (Contest)
(3) การเดินสายแสดงผลงาน (Road Show)
(4) การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ (Launching Presentation)
(5) การจัดประชุม/สัมมนา (Conference/Seminar)
(6) การจัด คอนเสิ ร์ ต หรื อกิ จ กรรมบัน เทิ ง (Concert/Entertainment
Marketing)
(7) การจัดประชุมใหญ่ (Grand Meeting)
(8) การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
(9) การจัดงานมอบรางวัล (Award Day)
(10) กิจกรรมการกุศล (Cause-related Marketing)
(11) กิจกรรมการณรงค์ (Communication Campaign)
7) การสื่ อ สารด้ว ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นการช่ ว ยเพิ่ ม การเปิ ดรั บ (Exposure)
โอกาสของตราสิ นค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดียิ่งขึ้น ทําให้ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงรู ปแบบของ
สิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์และบริ การ เนื่องจากการสร้างตราสิ นค้า (Branding) ให้มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับใน
สายตาของผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้ างคุ ณค่า มูลค่าในสายตาผูบ้ ริ โภค คุณค่าของตราสิ นค้า (Brand
Equity) ช่วยสร้างการรับรู ้ในคุณภาพสิ นค้า (Perceived Quality) สร้างการรู ้จกั ชื่อสิ นค้า (Name
Awareness) และเพื่อเป้ าหมายสู งสุ ด คือ การสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์สามาแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
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(1) ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค (Consumer Product) ได้แก่ สิ นค้าสะดวก
ซื้อ (Convenience Goods) สิ นค้าเลือกซื้อ (Shopping Goods) เป็ นต้น
(2) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) เป็ นสิ นค้าที่ผซู ้ ้ือ ต้อง
นํา ไปแปรรู ป ไม่ ส ามารถนํา สิ น ค้า มาใช้เ องได้ ได้แ ก่ สิ น ค้า เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้อุป กรณ์ (Accessory
Equipment) ชิ้นส่ วนและวัสดุใช้เป็ นส่ วนประกอบ (Fabricated Parts and Material) อะไหล่
(Supplies)
8) การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorship) เป็ นการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่
องค์กร บุ คคล หรื อกิ จกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
ประโยชน์ต่อตราสิ นของผูผ้ ลิ ตและบริ การ อาจจะอยู่ในรู ปแบบของการสนับสนุ น ได้แก่ การ
สนับสนุ นการแข่งกีฬา (Sports Sponsorship) การสนับสนุ นรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ
(Broadcast Sponsorship) การสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม (Art and Cultural Activity) เป็ นต้น
9) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็ นการเชื่อมต่อโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) โน้ตบุ๊ค (Notebook) โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่
(Mobile Phone) เป็ นต้น โดยการใช้เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่มีการติดต่อสื่ อสารตลาดเวลา 24 ชัง่ โมง ไม่จาํ กัดสถานที่ เป็ น
การตลาดแบบตัวต่อตัว ที่มีตน้ ทุนในการดําเนิ นงานที่ต่าํ เพราะใช้บุคคลากรจํานวนน้อยในการ
บริ การ
รู ปแบบของการตลาดออนไลน์สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้ (สุ ภา
ภรณ์ ศรี ดี, 2554)
(1) การตลาดผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต (Inter Marketing) ได้แก่
ก) ป้ ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (Banners)
ข) การตลาดผ่านเว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Marketing)
ค) การตลาดแบบไวรั สหรื อการตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์
(Viral Marketing/Word-of-Mouse Marketing)
ง) การใช้เ ว็บ ไซต์เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ (Online
Social
Networking Sites)ได้แก่ Facebook Twitter Myspace เป็ นต้น
(2) การตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ (Mobile Marketing)
(3) การใช้ ก ารตลาดผ่ า นโทรศัพ ท์ ที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ไ ด้ (Interactive
Television) ได้แก่ ทีวีอินเทอร์เน็ต (Smart TV)
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10) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เป็ นการปฏิบตั ิที่มุ่งสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การรับรู ้ พฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน ไปจนถึงสังคมโดยรวม เพื่อ
ทําให้สภาพสังคมดี ข้ ึน เพื่อพัฒนาประชากร ไม่ว่าจะด้านสุ ขภาพ การป้ องกันอุบตั ิเหตุ การักษา
สิ่ งแวดล้อม หรื อพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
นอกจากนี้ในปั จจุบนั มีการแบ่งการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดเป็ นสองส่ วนได้แก่ กล
ยุทธ์การสื่ อการตลาดแบบ Above The Lineและแบบ Below the Line
กลยุทธ์แบบ Above The Line (ATL)จะอยูใ่ นสื่ อมวลชนจําพวก สื่ อวิทยุ สื่ อโทรทัศน์
ภาพยนตร์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ การใช้กลยุทธ์น้ ี เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีขนาดใหญ่ในวงกว้าง เพื่อ
สร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้า ภายในระยะเวลาอันสั้น
กลยุทธ์แบบ Below The Line (BTL) เป็ นการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบการจัด
กิ จกรรมการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มในพื้นที่และขนาดที่จาํ กัด ไม่ว่าจะอยู่ใน
รู ปแบบ การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing)
การขาย การลดแลกแจกแถม การแลกซื้อ เป็ นต้น เพื่อสร้างกระแสการบอกต่อ (Word-of-Mouth)
2.2.5 การสื่ อสารแบบปากต่ อปากหรือแบบบอกต่ อ (Word-of-Mouth)
การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) เป็ นรู ปแบบของการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นที่เกิดจากการสนทนา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการสนทนาเรื่ องทัว่ ไป จนไปถึงคําวิพากษ์วิจารณ์
ต่ าง ๆ ที่ สามารถถ่ ายทอดผ่านทางสื่ อต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารทางโทรศัพ ท์
หนังสื อพิมพ์ สื่ อออนไลน์ (Social Media) หรื อจะการสนทนาในระหว่างการรับประทานอาหาร ซึ่ง
เครื่ องมือใหม่ในการสื่ อสารการตลาดที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์ เน็ต ส่ งผลให้การสื่ อสารปากต่อปากผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2.2.5.1 บทบาทและความสําคัญของการสื่ อสารแบบบอกต่อ
โรเซน (2545, น. 167-183) ได้กล่าวไว้ว่า พื้นฐานของการสื่ อสาร เพื่อทําให้เกิดการ
บอกต่อ เป็ นการเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการบอกต่อที่ดีที่สุด ไม่ได้เกิดจากการประชาสัมพันธ์ เพื่อโป
รโมท หรื อทําโฆษณาชวนเชื่อ แต่ตอ้ งเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะมีการแพร่
ขยายออกไปอย่ า งรวดเร็ ว หรื อเรี ย กผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ่ ง นี้ ว่ า “ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ แ พร่ ห ลายได้ร วดเร็ ว ”
(Contagious Products) ซึ่งแบ่งได้ตามประเภทต่อไปนี้
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การตอบสนองทางอารมณ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ภาพยนตร์ทีทาํ รายได้หรื อภาพยนตร์ที่ได้รางวัลต่าง ๆ ที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์ เหล่านั้นเป็ น
เวลาหลายวัน ทําให้ผชู ้ มรู ้สึกเช่ นเดี ยวกับตัวละครในภาพยนตร์ น้ นั จริ ง ๆ โดนเฉพาะภาพยนตร์
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สยองขวัญที่ สร้ างความรู ้ สึกกลัวเมื่ อหลังชมภาพยนตร์ บางคนยังมี ความเชื่ อในสิ่ งที่ ได้ชมจาก
ภาพยนตร์น้ นั จริ ง ๆ เก็บมาคิด
2) ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาตัวเอง จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น
ในตัวเอง เพื่อทําให้คนพูดถึงข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ และเป็ นการกระตุน้ การพูดถึงต่อ ๆ กัน
มากขึ้น เช่นโทรศัพท์มือถือที่มีลกั ษณะพิเศษโดดเด่นกว่ายีห่ อ้ อื่น จะทําให้ผคู ้ นมีการพูดถึงลักษณะ
เฉพาะที่รุ่นอื่นทําไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปลักษณ์หรื อฟังก์ชนั่ ของผลิตภัณฑ์
3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การติ ด ตาม เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการทํา โฆษณา
ตัวเอง คือการทําโฆษณาที่ทาํ เป็ นตอนต่อ ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดผูต้ ิดตามพูดกันปากต่อปาก และเป็ น
การทําหน้าที่ในการกระจายข่าวสิ นค้าเพื่อเพิม่ ลูกค้าให้มากขึ้น
4) ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อมีผใู ้ ช้มากขึ้น ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล์
เป็ นการสร้างมูลค่าให้ตวั เอง เมื่อมีผใู ้ ช้จาํ นวนมากขึ้น เช่นการกระจายโปรแกรมซอฟแวร์ เมื่อเราทํา
การกระตุน้ ให้เพื่อน หรื อคนใช้อินเทอร์ เน็ตดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ที่
ผลิตซอฟแวร์ ซึ่งจะต้องบอกเพื่อน ๆ ต่อไปของเราเกี่ยวกับซอฟแวร์น้ ี เป็ นต้น
5) ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ คือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความคิด
หรื อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจะช่วยให้ยงิ่ มีการเผยแพร่ ต่อไปอย่างรวดเร็ วซึ่งผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องเข้ากัน
ได้กบั วิธีการทํางานตรงกับเป้ าหมายของลูกค้า
6) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายส่ งผลต่อการเผยแพร่ อย่างรวดเร็ ว เพราะลูกค้า
ส่ วนใหญ่จะชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานง่าย ทําให้การบอกปากต่อปากของผลิตภัณฑ์เป็ นที่เผล
แพร่ อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการอธิ บายเพียงขั้นตอนเดียวจะประสบความสําเร็ จสู งกว่าการอธิ บายหลาย
ขั้นตอน
นอกจากนี้ การสื่ อ สารแบบบอกต่ อ มี บ ทบาทการสื่ อ สารปากต่ อ ปากต่ อ ธุ ร กิ จ
สามารถแบ่งตามปั จจัยได้ 4 ประการ (โรเซน, 2545, น. 38-47) ได้แก่ ประเภทของผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และกลยุทธ์ในการดําเนินการธุรกิจ
1) ประเภทของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การตลาดปากต่อปาก ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างลูกค้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้ลูกค้ารู ้สึกน่าตื่นเต้น (Exciting Products) เช่น
เพลง และภาพยนตร์ ลูกค้าจะอธิ บายถึงการพบเห็ นผลิตภัณฑ์น้ ันเป็ นครั้ งแรก แล้วการพูดถึงสิ่ ง
เหล่านั้นก็จะตามมา
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรม (Innovation Products) ผูค้ นจะกล่าวถึง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เนื่ องจากผูค้ นได้รับรู ้ถึงผลประโยชน์ของเครื่ องมือเหล่านั้น รวมไปถึงการยกย่อง
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ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานสิ่ งเหล่านั้นขึ้น
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ซบั ซ้อน (Complex Products) เช่น ซอฟแวร์หรื อเครื่ อง
ทางการแพทย์ทาํ ให้ผูท้ ี่ใช้เครื่ องมื อผลิตภัณฑ์น้ ันต้องพูดคุยทําความเข้าใจเพื่อหาเหตุผลในการ
สนับสนุน
(4) ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง (Expensive Products) เพราะราคาที่แพงทํา
ให้ผคู ้ นต้องศึกษาข้อมูล เพื่อลดความเสี่ ยงในการที่จะตัดสิ นใจซื้อ
(5) ผลิตภัณฑ์ที่สงั เกตเห็นได้ (Observable Products) คนเรามักจะพูดถึง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ พ บเห็ น ได้แ ก่ เสื้ อ ผ้า รถยนต์แ ละโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นต้น ในทางตรงกัน ข้า มถ้า
ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยพบเห็นการพูดคุยหรื อการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็จะลดน้อยลง
2) กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคหรื อใช้ บ ริ การผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น มี
ความชอบในตัวผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงวัยช่วงอายุที่ต่างกัน เช่น กลุ่มคนวัยรุ่ นจะชอบเข้า
งานสังคมมากกว่าคนกลุ่มอื่น โดยจะได้รับอิทธิ พลมาจากเพื่อน ๆ และจะมีการพูดถึงผลิตภัณฑ์
มากกว่าด้วยเช่ นกัน แม้แต่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เมื่อต้องตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผลิตภัณฑ์จะมีการ
สื่ อสารปากต่อปากด้วยเช่ นกัน ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ ม การบรรยาย การพูดคุยกันเป็ นส่ วนตัว
เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก่อนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผลิตภัณฑ์
3) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเมื่ อลูกค้ามี ความสัมพันธ์ระหว่างกันมาก
เพียงใด ธุรกิจก็ตอ้ งอาศัยการพูดบอกต่อมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสิ่ งสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
จะมี ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั เมื่ อบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูล แสดงความจริ งใจไม่บิดเบือนข้อมูล
ลูกค้าก็จะทราบความจริ งได้ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับบริ ษทั ที่ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ
และบริ การเยีย่ ม จะทําให้ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดความเสี่ ยงในตัว
ผลิตภัณฑ์
4) กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เช่น เมื่อสิ นค้าผลิตภัณฑ์มีปัญหาการแพร่ ความ
คิดเห็ นของผูท้ ี่ ชาํ นาญ หรื อจากบุคคลที่มีความน่ าเชื่ อถือในระดับสู ง เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ใน
สิ นค้าผลิตภัณฑ์น้ นั ในตัวลูกค้าอีกครั้ง เพื่อลดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ เป็ นต้น
2.2.5.2 สาเหตุของการเกิดการสื่ อสารปากต่อปาก
เนื่ องจากการกระจายเผยแพร่ สินค้าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสู่ ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคใน
ปั จจุบนั ไม่ใช่แค่การขายเหมือนในสมัยก่อน แต่เป็ นการสิ นค้าเพื่อให้เกิดการสร้างเป็ นเครื อข่าย ซึ่ ง
ทําให้การใช้กลยุทธ์การสื่ อสารแบบปากต่อปากมีความสําคัญมากขึ้น โรเซน (2545, น. 19-.25) ได้
กล่าวว่า
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1) ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถรั บ รู ้ ข่ า วสารของตัว สิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เนื่ อ งจากใน
ปั จจุบนั มีการโฆษณาและให้ขอ้ มูลข่าวสารที่มากเกินไป ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้ารับรู ้ข่าวสารของเรา จึง
ต้องกลัน่ กรองข้อมูลโฆษณาเหล่านั้นด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนหรื อคนรอบข้างแทน
2) ลูกค้ามีความสงสัยไม่แน่ใจหรื อไม่เชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้าผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
3) ลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน คือ ลูกค้าจะมีการพูดคุยกันกับคน
รู ้ จ ัก รวมไปถึ ง คนแปลกหน้า โดยเฉพาะในปั จ จุ บนั มี การสื่ อสารผ่า นอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถให้
คําแนะนําและขอคําปรึ กษาจากเพื่อนหรื อผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตได้ ซึ่ งเป็ นช่องทางของการสื่ อสารปาก
ต่อปาก
ผูว้ ิจยั นําแนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ
วางแผนการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและเครื่ องมือที่สําคัญของการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ บทบาทและความสําคัญของการสื่ อสารแบบบอกต่อ โดยนํามาใช้กบั การวิเคราะห์
กลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อ
เป็ นข้อมูลในการทําบทที่ 3ในส่ วนของระเบียบวิจยั เพื่อนํามาสร้างคําถามในการวิจยั เพื่อสอบถาม
สําหรับการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง (Mary is Happy, Mary is Happy,
อนธการ, แต่เพียงผูเ้ ดียว) และเพื่อทําการเก็บข้อมูลจากสื่ อเฟซบุ๊ก เพจ (Facebook Page) และสื่ อ
ยูทูป (YouTube) ของบริ ษทั ที่ผลิตภาพยนตร์ ทั้ง 3 เรื่ องที่นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา

2.3 แนวคิดเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ และสื่ อสั งคมออนไลน์
2.3.1 นิยามความหมายสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน์ และคนอื่นๆ (2554) ได้อธิบายว่า Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์
ที่ มี ผู ้ใ ช้ เ ป็ นที่ สื่ อ สาร ที่ ใ ช้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการสื่ อ สาร เพื่ อ เอาไว้เ ขี ย นเล่ า เรื่ องราวต่ า ง ๆ
ประสบการณ์การต่าง ๆ ที่มี แชร์รูปภาพ และวิดีโอที่ทาํ เอง หรื อการได้เข้าไปพบเจอในเว็บไซต์ต่าง
ๆ แล้วนํามาแบ่งปั นกับเพื่อน ๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตน
Thumbsup (2554, อ้างถึงใน เอมิกา เหมมินทร์, 2556) ได้อธิบาย Social Media ว่า หมายถึง
การใช้บริ การ Wed-based และเทคโนโลยีทางด้าน Mobile ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร
ไปสู่การปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกันมากขึ้น
ธัญวัฒน์ กาบคํา (2553, อ้างถึงใน เอมิกา เหมมินทร์ , 2556) ได้อธิ บาย Social Media ว่า
หมายถึ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ก ารตอบสนองทางสั ง คมได้ห ลายทิ ศ ทาง โดยผ่า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต สามารถมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบได้
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Golden (2011, p. 3) ได้ให้ความหมายของ Social Media ว่า เป็ นเครื่ องมือทางสื่ อทางสังคม
ที่มีสามารถเปลี่ยนได้ตลาดเวลาเพื่อใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ไม่ว่าจะเป็ นด้านการสร้าง
หรื อการค้นหาความสัมพันธ์ทางออนไลน์ หรื อเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
พลอยณิ ชชา อริ ยเกียรติขจร (2559, น. 55) ได้ให้ความหมายของ Social Media ว่าเป็ นสื่ อที่
เกิ ดจากคนที่มีความสามารถในการสร้างเนื้ อหา เรื่ องราว บทความ วิดีโอ เพลง รู ปภาพ ขึ้นมาใน
โลกออนไลน์ออนไลน์ผา่ นช่องทางเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ และยังสามารถถูกส่ งต่อ บอก
ต่อกันไปเรื่ อย ๆ ในวงกว้าง ซึ่ งเว็บสังคมออนไลน์ในประเทศไทยที่ครองอันดับต้น ๆ จากการจัด
อันดับของ Alexa คือ เฟซบุก๊ ยูทูป เว็บไซต์พนั ทิป ตามลําดับ
จากคําอธิ บายของหลายท่าน สามารถสรุ ปได้ว่า Social Media หมายถึงสื่ อออนไลน์ที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ ง Social Media เป็ นสื่ อขนาด
ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเว็บไซต์สื่อออนไลน์นานาชนิ ด และเป็ นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิ สัมพันธ์
โต้ตอบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน ทําให้นกั การตลาดไม่ว่าจะเป็ นบริ บทหรื อองค์กร
ต่าง ๆ หันมาใช้ Social Media มาใช้เป็ นช่องทางทางการสื่ อสาร เพื่อเข้าหากลุ่มเป้ าหมายและลูกค้า
นอกจากนี้ ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553, น. 22-26) ได้อธิ บายแนวคิด คําว่า Social Media
ดังต่อไปนี้
1) เป็ นสื่ อ ที่ แ พร่ ก ระจายด้ว ยปฏิ สั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สั ง คม ในจุ ด นี้ ไม่ ต่ า งไปจากยุ ค
สมัยก่ อนที่ เมื่ อมีเรื่ องราวอะไรที่ เป็ นประเด็นหรื อน่ าสนใจ ก็จะพามาสนทนากันตั้งแต่ สองคน
จนถึงเป็ นประเด็นพูดถึงในสังคม (Talk of The Town) แต่เมื่อสิ่ งเหล่านี้ มาอยูใ่ นโลกออนไลน์ การ
แพร่ กระจายของเนื้อหาเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ ว โดยจะเกิดการแบ่งปั นเนื้อหา (Content Sharing)
จากใครก็ได้ ในรู ปของเนื้อหา รู ปแบบ เสี ยง หรื อวิดีโอ
2) เป็ นสื่ อ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงสื่ อ เดิ ม ที่ แ พร่ ก ระจายข่ า วสารแบบทางเดี ย ว (One-to
Many) เป็ นลักษณะรู ปแบบที่ผเู ้ ข้าร่ วมหลาย ๆ คนสนทนา (Many-to Many) เมื่อมีสภาพการเป็ นสื่ อ
สังคม
3) สํ า คัญ คื อ การรวมกลุ่ ม กั น คุ ย ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ องที่ ส นใจร่ วมกั น หรื อการ
วิพากษ์วิจารณ์สินค้าหรื อบริ การต่าง ๆ โดยจะไม่มีใครมาคุมเนื้ อหาในการสนทนา แม้กระทั้งการ
แก้ไขเนื้อหาของตนเอง
4) เป็ นสื่ อที่เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาเพราะ Social Media
แทบจะไม่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่าย ทําให้ใครๆสามารถที่จะผลิตเนื้ อหาหรื อจะกระจายข่าวสารไปยังผูร้ ับ
สารได้อย่างอิสระ หากใครที่สามารถผลิตเนื้อหาที่ถูกใจผูค้ นหมู่มากได้ ก็จะกลายเป็ นผูท้ รงอิทธิ พล
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็ นทางการตลาดก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผตู ้ ิดตามตัดสิ นใจซื้ อหรื อบริ การได้ง่าย
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ยิง่ ขึ้นเช่นกัน
เนื่องจากเว็บไซต์สื่อ Social Media มีความหลากหลาย ในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและมีผคู ้ นเข้ามาใช้บริ การเป็ นจํานวนมากในประเทศไทย รวมถึงทัว่ โลก
คือ เฟซบุก๊ (Facebook) และยูทูป (YouTube)
นอกจากนี้การจําแนกประเภทของ Social Mediaสามารถจําแนกตามประเภทได้ดงั นี้ ซึ่งทุก
ประเภทจะมีลกั ษณะที่ร่วมมือการ คือ การที่ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูส้ ร้างเนื้ อ (ภิเษก ชัยนิ รันดร์ , 2553,
น. 27-32)
2.3.2 ประเภทของสื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
1) บล็อก เป็ นการลดรู ปมาจากคําว่า Weblog ซึ่ งเป็ นการจัดระบบเนื้ อหาที่ผูใ้ ช้
สามารถเขียนบทความที่เรี ยกว่า “โพสต์” แล้วทําการเผยแพร่ ออกไป โดยที่ไม่ตอ้ งมีความรู ้เรื่ อง
ภาษา HTML หรื อเป็ นพื้นที่ส่วนบุคคลที่ให้เข้าของเขียนแสดงความรู ้สึกนึ ก ทัศนคติต่าง ๆ (วิลาส
ฉํ่าเลิศวัฒน์, 2554, น. 25) ทําให้เกิดบล็อกขึ้นมาจํานวนมาก และสามารถเพิ่มเนื้ อหาให้กบั โลก
ออนไลน์ได้เ ป็ นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังสามารถให้ผูท้ ี่ เ ข้ามาอ่ านบล็อกสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อีกด้วย
บล็อกมี 2 รู ปแบบ คือ การที่บริ ษทั จัดทําบล็อก (Corporate Blog) เพื่อสนทนา แสดง
อิ ส ระ เป็ นบล็อ กที่ ค นมี
ความคิ ด เห็ น กับ ลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภค และ บล็อ กที่ เ ขี ย นจาก Blogger
ความสามารถในการเขียน เขียนเรื่ องของคนเองที่ถนัด
2) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ ไมโครบล็อก (Microblog) อื่น ๆ เป็ นรู ปแบบบล็อกที่
จํากัดในเรื่ องการพิมพ์ตวั อักษร แต่ละครั้งที่ 140 อักษร เพื่อโพสต์ ทวิตเตอร์ ถูกนําไปใช้ในด้าน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างการบอกต่อ การเพิ่มยอดขาย การสร้างแบรนด์ หรื อเป็ นเครื่ องในการ
ประชาสัมพันธ์หรื อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) การเติบโตรวดเร็ วของทวิตเตอร์ ทําให้เกิด
การเพิ่มฟี เจอร์ที่ผใู ้ ช้สามารถบอกได้ว่า กําลังทําอะไรอยูต่ อนนี้ ก็คือการนําไมโครบล็อก เข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ทวิตเตอร์ จะเน้นการโพสต์ขอ้ ความมากกว่ารู ปภาพหรื อวิดีโอ จึงทําให้อพั เดทข้อความ
ใหม่ ๆ ได้รวดเร็ ว
3) เครื อข่ายทางสังคม (Social Network) เป็ นการให้ผใู ้ ช้ ได้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว
(Profile)ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็จะมีการอัพเดทสถานะของแต่ละคน การโพสต์ขอ้ ความ รู ปภาพ หรื อ
วิดีโอ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือในการสร้างจํานวนเพื่อน นักการตลาดได้นาํ จุดเด่นของเครื อข่ายทาง
สังคม มาใช้ในการปฏิสมั พันธ์กบั ลุกค้า อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของการสร้างแบรนด์ผา่ นเกม หรื อการ
สร้ างแอปพลิ เคชั่นต่ าง ๆ ขึ้ นมา หรื อใช้เป็ นเครื่ องมื อของ CRM (Customer Rationship
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Management) ผ่านทางเพจ (Page) ถ้าลูกค้าเกิดความชื่นชอบในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ ก็จะมีการ
รวมกลุ่มตั้งเป็ นกลุ่ม (Group) ขึ้นมา เว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายทางสังคม ได้แก่ Hi5,
Facebook, Myspace
4) สื่ อที่ใช้เพื่อแบ่งปั น (Media Sharing) เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลต่าง ๆ
สามารถอัพโหลดรู ปหรื อวิดีโอ เพื่อแบ่งปั นให้กบั เพื่อน หรื อสาธารณชน ซึ่ งในปั จจุบนั นักการ
ตลาดได้ใช้จุดเด่นของเว็บไซต์ที่สามารถแชร์ เผยแพร่ ต่อสาธารณชนในการสร้างโฆษณาที่มีตน้ ทุน
ที่ต่าํ เว็บไซต์ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube เป็ นเว็บไซต์ที่นกั การตลาดทัว่ โลกใช้เป็ นช่องทางในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการสื่ อสารการคลาด (นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากุล, 2554, น. 164-165) และเมื่อมี
เกิดกระแสการบอกต่อ จนกลายเป็ นกระแส ทําให้นกั การตลาดทัว่ โลกมองเห็นคุณค่าของการสร้าง
กระแสโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค ทําให้เครื อข่ายนี้ เป็ นแหล่งแพร่ กระจายที่มีประสิ ทธิภาพ จนกลายเป็ น
เครื่ องในการสื่ อสารที่มีประโยชน์ต่อนักการตลาด นอกจากนี้ ยงั มีเว็บไซต์ Flicker เป็ นเว็บไซต์ที่
นิยมนํารู ปภาพมาแสดงฝี มือในการถ่ายของตนเองลงในแกลเลอรี่ ส่วนตัว ในบางครั้งบริ ษทั ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการนําชมโรงงาน หรื อบรรยากาศในการทํางาน
5) การเสนอข่าวทางสื่ อทางสังคม และคัน่ หน้าอินเทอร์ เน็ต(Social News and
Bookmarking)
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ เ ชื่ อ มโยไปยัง บทความหรื อเนื้ อ หาในอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตเป็ นผูส้ ่ งและเปิ ดโอกาสให้คะแนนและทําการโหวต คล้ายๆกับเป็ นการให้สาธารณชน
ช่วยกลัน่ กรองว่าบทความหรื อเนื้อหาใดเป็ นที่น่าสนใจ ในส่ วนการคัน่ หน้าอินเทอร์เน็ต สามารถทํา
ผ่านออนไลน์ออนไลน์ และเนื้อหาของเรา สามารถที่จะแบ่งปั นให้คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย ในส่ วนนี้ทาํ
ให้นกั การตลาดใช้เป็ นเครื่ องมือในการบอกต่อและสร้างจํานวนคนเข้ามายังเว็บไซต์หรื อแคมเปญ
การตลาดที่ตอ้ งการได้
6) ออนไลน์ ฟอรั่ม (Online Forum) เป็ นรู ปแบบ Social Media ที่อยูม่ ายาวนานที่สุด
เป็ นสถานที่ที่ให้สาธารณชนเข้ามาสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่พวกเขาสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเพลง
หนัง การเมือง กีฬา สุ ขภาพ หนังสื อ การลงทุน เป็ นต้น โดยเป็ นการแลกเป็ นทัศนคติ ความคิดเห็น
แสดงข้อมูลข่าสาร จนไปถึงการแนะนําสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่นกั การตลาดควร
ให้ความสนใจประเด็นเนื้ อหาที่ผใู ้ ช้เว็บไซต์สนทนากัน เพราะบางครั้งจะมีการวิจารณ์เกี่ยวกับตัว
สิ น ค้าและบริ การของบริ ษ ทั หรื อองค์น้ ัน ๆ ซึ่ งนักการตลาดสามารถที่ จะเข้าไปทําความเข้า ใจ
แก้ปัญหา จนไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้าเหล่านี้
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2.3.3 วัตถุประสงค์ ของการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ ในการสื่ อสารการตลาด
นอกจากนี้ ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2553, น. 34-41) ได้เสนอแนวคิดทางด้านการตลาดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อทางสังคมในการสื่ อสารการตลาด ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด ที่ใช้สื่อทางสังคมในการสร้าง
เพิ่มยอดขายให้แก่บริ ษทั หรื อองค์กร ตัวอย่างเช่น การใช้ทวิตเตอร์ ในการสร้างรายได้ โดยการแจ้ง
เตื อนข้อ ความเตื อ นในช่ ว งที่ มีก ารเปิ ดขายสิ น ค้าลดราคาพิเ ศษให้กับผูท้ ี่ ก ดติ ดตาม (Follower)
เฉพาะทางทวิตเตอร์ นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ บล็อกเกอร์ (Blogger) ที่มีชื่อเสี ยงและมีอิทธิ พลทาง
การตลาด ทดลองใช้สินค้า แล้วเปิ ดโอกาสให้ทาํ การแนะนําแก่ลูกค้า เมื่ อผูท้ ดลองใช้สินค้าเกิ ด
ความประทับใจ จะเกิดการบอกต่อ จนสิ นค้าประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น
2) เพื่อเพิ่มการรับรู ้แบรนด์ (Brand Awareness) เป็ นวิธีการสร้างการรับรู ้ในตัว
แบรนด์ (Brand Awareness) ผ่าน Social Media เป็ นการพยายามให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมทางการตลาดหรื อเข้ามาสนทนากับแบรนด์อย่างเป็ นกันเอง ตัวอย่างเช่น การจัดการแข่งขัน
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมทําคลิปวิดีโอสั้น ๆใน YouTube โดยเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มทําการโหวต หรื อจะเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผูใ้ ช้สิ น ค้า เข้า มาโพสต์ภ าพประทับ ใจ พร้ อ มเขี ย นเล่ า เรื่ อ งความประทับ ใจใน
เหตุการณ์น้ นั หรื อจะเป็ นการสร้าง แฟนเพจ (Fan Page) ในเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่นอกจากจะเป็ น
การประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเป็ นการพูดคุยกันเป็ นกันเอง ระหว่างบรรดาผูก้ ดถูกใจ (Like Fan Page)
เป็ นการสร้างการรับรู ้ในแบรนด์ตลาดเวลา
3) เพื่ อเป็ นการประชาสัมพัน ธ์ เป็ นเครื่ องการสื่ อสารที่ เหมื อนกับสื่ อเดิ ม แต่ ถา้
บริ ษทั หรื อองค์กร แต่ไม่ได้นาํ เสนอเรื่ องราวของบริ ษทั เพียงอย่างเดียวหรื อมีเรื่ องราวที่น่าสนใจอื่น
ๆ แบ่งปั น การเลือกใช้ Social Media บางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ถือเป็ นทางเลือกที่สร้าง
ประสิ ทธิ ภาพได้ดีมากเช่ นกัน เช่ น การใช้ เฟซบุ๊กในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การของ
ตนเอง โดยมี การให้ขอ้ มูลข่ าวสารที่ เกี่ ยวกับวิธีการทําอาหาร การแจ้งข่าวสารการแข่งขันทาง
การตลาด การให้ส่วนลดของสิ นค้าต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลอื่ น ๆ ที่น่าสนใจ และใช้รูปภาพเพื่อ
แสดงป้ ายโฆษณาที่น่าสนใจผ่านทาง ฟลิกเกอร์ (Flicker)เป็ นการช่วยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าชมสามารถ
ที่จะแสดงความคิดเห็นได้
นอกจากนี้ การที่ บริ ษทั ใช้ ทวิตเตอร์ ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ น
กิจกรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้น หรื อการทําคลิปวิดีโอสั้น ๆ ผ่านทาง ยูทูปซึ่ งเป็ นการโฆษณาให้
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นช่อทางที่ดีในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
4) เพื่อทราบถึงผลตอบรับลูกค้า จะเป็ นประโยชน์มากที่บริ ษทั หรื อองค์กรจะต้องใส่
ใจ ไม่ควรที่จะละเลยความสําคัญในเรื่ องนี้ เพราะผลตอบรับที่ลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงคนเดียว แต่
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จะมีการพูดออกไปกระจายเป็ นวงกว้าง ซึ่งถ้าบริ ษทั หรื อองค์กรไม่เข้าไปรับรู ้และจัดการให้ถูกต้อง
จะเกิดปั ญหา เสี ยภาพลักษณ์ท้ งั บริ ษทั และตราสิ นค้าตามมาได้ เช่ นบริ ษทั จัดทําบล็อกขึ้นมา เพื่อ
เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาระหว่างร้านกับลูกค้า ซึ่งบล็อกนี้ จะเปิ ดโอกาส
ให้ลูกค้าเข้ามาแนะนําและแสดงความคิดเห็น จนไปถึงมีการโหวตความคิดเห็น และยังมีการเปิ ดให้
พูดคุยกับตัวแทนของบริ ษทั ที่มาจากแผนกต่าง ๆ และทางร้านได้คดั เลือกไอเดียที่ได้รับการโหวต
เพื่อนําไปปฏิบตั ิ แก้ไขทําให้เห็ นผลจริ ง หรื อในกรณี ของเว็บไซต์พนั ทิป (Pantip)ซึ่ งพันทิปมีผล
ตอบรับจากลูกค้าในบอร์ดที่แบ่งเป็ นหมวดหมู่ต่าง ๆ จํานาวนมาก เช่น บอร์ดมาบุญครอง ที่มีกระทู ้
เกี่ยวข้องกับผูร้ ับบริ การที่ไม่พอใจจากการทํางานของบรรดาพนักงานค่ายโทรศัพท์มือถือ, บอร์ ด
ชายคา มีการร้องเรี ยนเกี่ยวกับธนาคารที่ปล่อยกู,้ บอร์ ดสวนลุมพินี มีการพูดถึงผลติภณ
ั ฑ์เพื่อ
สุ ขภาพที่หลอกลวง เป็ นต้น ซึ่ งถ้าเรื่ องทั้งหมดไม่ได้รับการตอบสนองหรื อการแก้ไข ก็จะสามารถ
กลายเป็ นเรื่ องใหญ่ถึงขั้นสื่ อกระแสหลัก อย่าง โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นํามาเป็ นประเด็นในการ
เสนอข่าวได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วบริ ษทั หรื อองค์กรต่าง ๆ ควรที่จะไปสอดส่ องพูดคุย แก้ปัญหา
ชี้แจ้งข้อมูล ไม่ใช่ปล่อยละเลย เพื่อภาพลักษณ์ ชื่อเสี ยงของบริ ษทั และองค์กรนัน่ เอง
5) เพื่อเพิ่มจํานวนคนเข้าเว็บไซต์ Social Media ถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ช่วยผลักดัน
ให้คนเข้ามาเว็บไซต์ของเราได้มากขึ้น และยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ให้กลุ่มลูกค้าสามารถบอกต่อไป
เรื่ อย ๆ นอกจากนี้ การใช้ Social Media เพื่อเป็ นการเชื่อมต่อเข้ามายังเว็บไซต์หลักยังช่วยให้เกิดการ
เพิ่มจํานวนลิงค์ เพราะผูท้ ี่อ่านบทความจาก Social Media ต่าง ๆ จะแนะนํา บอกต่อไปยังเพื่อน ๆ
ของเขา และการเป็ นการทําให้อบั ดับของผลการค้นหาจากเสิ ร์ช เช่น Google อยูใ่ นอันดับต้น ๆ แม้
การจัดอันดับจะมีหลายปัจจัย แต่จาํ นวนลิ้งที่กดเข้ามาเว็บไซต์กถ็ ือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญเช่นกัน
6) เพื่อสร้างการเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ส่ วนใหญ่จะเป็ นเป้ าหมายสําหรับผูใ้ ช้ Social
Media ในระดับปั จเจกชนมากกว่า เพราะ Social Media โดยเฉพาะบล็อก ค่อยข้างใช้งานง่าย ทําให้
ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้แสดงความคิด และเมื่อได้เขียนเนื้ อหาที่เป็ นความรู ้ และมี
ผูค้ นเข้ามาติ ดตามอ่านเป็ นจํานวนมาก ทําให้พวกเขาได้เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและมีอิทธิ พลมน
การตลาดมากด้วยเช่นกัน
2.3.4 ความสํ าคัญในการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ต่ อธุรกิจ
หลักการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบความสําเร็ จ โดยจะมีลกั ษณะและความ
แตกต่างของสื่ อสังคมออนไลน์กบั การสื่ อสารแบบดั้งเดิม ดังนี้ (กัญชลี สําลีรัตน์, 2559, น.197-200)
2.3.4.1 เน้นการสื่ อสารที่เนื้ อหาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคมากกกว่าเกี่ยวกับแบรนด์ในการ
สื่ อสารแบบดั้งเดิมจะเน้นที่การทําให้เกิดการจดจําแบรนด์ และการจูงใจผูบ้ ริ โภคให้เชื่อในข้อความ
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ที่แบรนด์ตอ้ งการจะสื่ อ ด้วยการสื่ อสารผ่านพื้นที่โฆษณาที่แทรกในรายการหรื อเนื้ อหาต่าง ๆ ที่
ผูบ้ ริ โภคกําลังชมหรื อให้ความสนใจ ดังนั้นการสื่ อสารจะเน้นเป้ าหมายไปที่การเข้าถึง (Reach) หรื อ
การเข้าถึงจํานวนคนในกลุ่มเป้ าหมายที่จะเห็นข้อความ) และความถี่ในการเห็น (Frequency) หรื อ
จํานวนครั้ งที่ ผูบ้ ริ โภคมี โอกาสจะได้รับข้อความนั้น ) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคจดจําข้อความที่ แ บรนด์
ต้องการที่จะสื่ อสารแบบตรงไปตรงมา แต่ในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั ผูบ้ ริ โภคจะให้
ความสนใจเนื้ อหาโฆษณาน้อยลง เนื่ องจากเหตุผลหลักที่คนใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดนเฉพาะคน
ไทย คือการติ ดต่อสื่ อสารกับเพื่อนหรื อครอบครั วตามมาด้วยการได้รับอัพเดทข่าวสาร และการ
แสดงความคิดเห็นเป็ นอันดับแรกๆ แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าตามมา
เป็ นอันดับที่ 6 จากผลสํารวจของ Global Web Index ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ดังนั้นสิ่ งที่
แบรนด์จะใช้ในการสื่ อสารจะต้องเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวข้องและอยูใ่ นความสนใจของผูบ้ ริ โภคก่อน
แล้วจึงค่อยแทรกข้อความของแบรนด์เข้าไปเนื้อหานั้น มากกว่าการเน้นไปที่ขอ้ ความเพื่อขายสิ นค้า
และบริ การแบบตรงไปตรงมา
2.3.4.2 เป็ นการสื่ อ สารที่ เ น้น ทํา ให้ เ กิ ด ข้อ ตกลง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแชร์ แ บอกต่ อ
มากกว่าจะมุ่งเน้นการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค (Reach) หรื อความถี่ในการสื่ อสาร (Frequency) การสื่ อสาร
ในแบบดั้งเดิ มจะเน้นที่เข้าถึงความถี่ในการเห็ น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจําข้อความที่แบรนด์ตอ้ งการจะ
สื่ อสาร ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นการซื้ อสื่ อ (Paid Media) เพื่อให้คนจดจําแบรนด์ แต่การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้นจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการได้รับจากการรับสื่ อ (Earned Media)
ซึ่ ง ให้ค วามสํา คัญ กับ การสื่ อ สารที่ ค าดหวัง ให้ผูบ้ ริ โ ภคนํา เนื้ อ หาที่ ม าจากเจ้า ของสื่ อ (Owned
Media) ไปแชร์ ต่อ เพื่อให้ขอ้ ความเหล่านั้นไม่เพียงไปถึงตัวผูบ้ ริ โภคอย่างเดียว แต่ยงั จะให้ไปถึง
กลุ่มเพื่อนที่อยูใ่ นสื่ อสังคมออนไลน์ของเขาอีกด้วย
2.3.4.3 เป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทางและสื่ อสารแบบเปิ ด ซึ่งต่างจากการสื่ อสารแบบ
ดั้งเดิมที่เป็ นแบบทางเดียวเป็ นแบบปิ ด สื่ อสังคมออนไลน์ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสื่ อสารไป-กลับ
แบบ 2 ทางกับแบรนด์ได้ และเป็ นการสื่ อสารในรู ปแบบ (Platform) เปิ ดที่ผบู ้ ริ โภคทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ ซึ่ งการมีสื่อสังคมออนไลน์น้ นั เชื่ อว่าทําให้เกิดวิวฒั นาการใหม่ของยุคใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคมี
อิทธิพลทั้งต่อตัวสิ นค้าและบริ การ และยังสามารถสื่ อข้อความเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของแบรนด์
ให้ไปมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคอื่นด้วย โดยสามารถพูดถึงทั้งตัวแบรนด์และประสบการณ์ในการใช้
สิ นค้าหรื อบริ การของแบรนด์น้ นั ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ของตัวเอง เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter) หรื อเว็บบอร์ ดอย่าง Pantip.com ได้ ซึ่ งแบรนด์ไม่สามารถควบคุมให้ผบู ้ ริ โภค
แสดงความคิดเห็นเหล่านี้เฉพาะแง่ดีอย่างเดียวได้ และรวมทั้งไม่สามารถทําให้คาํ วิจารณ์แบรนด์ใน
แง่ลบหายไปได้ ถ้าผูบ้ ริ โภคคนนั้นไม่ยินยอมที่จะลบความคิดเห็นออกไปเอง ซึ่ งเจ้าของธุ รกิจหรื อ
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นัก การตลาดควรเห็ น ว่าจุ ด นี้ เป็ นโอกาสดี ที่จ ะทํา ให้เราเข้า ใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น แล้ว นําสิ่ งนี้ มา
ปรั บปรุ งสิ นค้าและบริ การของเรา ซึ่ งหากเราสามารถบริ หารจัดการความคิดเห็ นในเชิ งลบของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดี ก็จะมีโอกาสให้แบรนด์ได้สร้างความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การกลับมาได้อีกด้วย
2.3.4.4 การสื่ อสารผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ เ ป็ นแบบมี ส่ วนร่ วม (Active
Involvement) ที่แบรนด์ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคแบบต่อเนื่ องและตลอดเวลา (Always-on
Engagement) มากกว่าการสื่ อสารแบบดั้งเดิ มที่แบรนด์ส่วนมากจะเลือกพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคเฉพาะ
เมื่อมีแคมเปญใหม่ที่จะสื่ อสารออกมาเท่านั้น นอกจากสื่ อสารแบบ Active Involvement ด้วย เพราะ
การสื่ อสารแบบ 2 ทางนี้ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมในการสื่ อสารของแบรนด์ได้โดยเสรี
และตลอดเวลา ซึ่งสามารถเป็ นไปได้ 2แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 สื่ อสารแบบที่แบรนด์คาดการณ์และเตรี ยมแผนการสื่ อสารสํารองไว้
โดยเฉพาะสําหรับสถานการณ์ที่อาจมีคาํ ถามหรื อการวิจารณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการที่ผบู ้ ริ โภคมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น การเปิ ดตัวของกระป๋ องที่มีคาํ ว่า “แม่” ในแคมเปญ
“ส่ งโค้กให้” ของแบรนด์โคคา โคลา ที่นกั การตลาดและทีมงานโฆษณาคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีคาํ
วิจารณ์จากผูบ้ ริ โภคในแง่ลบ และชักนําไปในทางที่ผดิ วัตถุประสงค์ของแคม ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภค
อาจไม่ อยากส่ งนํ้าอัดลมให้แม่ เพราะจะทําให้แม่มีปัญหาสุ ขภาพตามมา ทางบริ ษทั จึ งได้มีการ
เตรี ยมแผนการสื่ อสารและประชาสัมพัน ธ์เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ที่ ตอ้ งการช่ ว ย
สื่ อสารความรู ้สึกที่ลูกสามารถแสดงออกให้แก่แม่ ผ่านกระป๋ องโค้กในช่วงวันแม่ ซึ่ งนอกจากการ
เตรี ยมแผนการสื่ อสารประชาสัมพันธ์เพื่อตอบคําถาม และความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคแล้ว ทาง
บริ ษทั ยังมีการเตรี ยมการสื่ อสารผ่านผูม้ ีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในสื่ อสังคมออนไลน์ ให้
ใช้กระป๋ องที่มีคาํ ว่า “แม่” ส่ งให้คุณแม่ของพวกเขา เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของแคมเปญ และเป็ นแบบอย่างให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ทาํ ตาม
นักการตลาดและการสื่ อสารควรเตรี ยมแผนรั บสถานการณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้นจากการ
แสดงความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทําให้การสื่ อสารมี ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถรั บมื อกับ
สถานการณ์ได้ทนั ทีจากการคิดความเป็ นไปได้ของผลตอบรับที่จะเกิดขึ้นแบบต่าง ๆ ล่วงหน้า
แบบที่ 2 การสื่ อสารแบบการมีส่วนร่ วม (Active Involvement) ที่แบรนด์ทาํ การ
สื่ อสารผ่านการจับกระแสสังคมเป็ นการทําการสื่ อสารของแบรนด์ตวั เองผ่านการทําเนื้อหาแบบตาม
เวลาจริ ง (Real-Time) ที่ผสมแบรนด์เข้าไปในกระแสสังคม ตัวอย่างเช่น การสื่ อสารของโอริ โอ้ ที่
เป็ นหนึ่ งในกรณี ศึกษาระดับโลกของการทําการตลาดตามเวลาจริ ง ผ่านเคมเปญชื่อ “Daily Twist”
ที่รวมเหตุการณ์สาํ คัญ ๆ ของโลกผ่านคุกกี้ของโอริ โอ้ โดยทีมงานจะออกแบบโอริ โอ้ให้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์สาํ คัญของวันนั้น ๆ ในแต่ละวันตลอดระยะเวลา 1 ปี ผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์
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ของโอริ โอ้ ในปี 2555 ที่ผา่ นมา เป็ นต้น
2.3.5 การใช้ กลยุทธ์ เชิงรุก (Push Strategy) และการใช้ กลยุทธ์ เชิงรับ (Pull Strategy)
เมื่อทราบถึงลักษณะสําคัญ และความแตกต่างของสื่ อสังคมออนไลน์กบั การสื่ อสารแบบ
ดั้งเดิ ม นอกจากนี้ ยงั มีหลักการกลยุทธ์ที่ใช้ในสื่ อสังคมออนไลน์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิ งรุ ก (Push
Strategy) และการใช้กลยุทธ์เชิ งรับ (Pull Strategy) เพื่อช่วยในการสื่ อสารที่มุ่งเน้นไปที่การให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ที่ส่งผลให้มีการแชร์แบอกต่อในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีหลักการดังนี้
2.3.5.1 การใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก (Push Strategy) (กัญชลี สําลีรัตน์, 2559, น. 202-209)
การใช้กลยุทธ์เชิ งรุ ก (Push Strategy) คือการสื่ อสารที่มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการ
ตัดสิ นใจกับเนื้ อหาที่แบรนด์สร้ างขึ้นมี ผลให้เกิ ดการแชร์ และบอกต่อของผูบ้ ริ โภคในสื่ อสังคม
ออนไลน์ ดังนั้นขั้นตอนในการวางแผนจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะขั้นตอนในการทําความ
เข้าใจผูบ้ ริ โภค เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกและขั้นตอนการพัฒนาเนื้ อหาหรื อการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การทําเนื้ อหา (Content Strategy) เพื่อทําให้เนื้ อหาของแบรนด์ (Branded Content) เป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคอยากเข้ามามีส่วนร่ วม และอยากจะส่ งต่อ รวมไปถึงส่ วนของการเลือกช่องทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ก็มีส่วนสําคัญ เนื่ องจากในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊ก
(Facebook) ยูทูป (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) หรื อไลน์ (Line) ผูบ้ ริ โภคก็มีพฤติกรรม
และการรับเนื้อหาในรู ปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในด้านพฤติกรรมการใช้สื่อแล้ว การเลือกซื้อ
สื่ อ (Paid Media) ก็ควรมีการวางแผนจากเนื้ อหา (Content) และพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อให้สามารถบริ หารงบประมาณการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสุ ดท้ายคือการทําการ
วัดผลและพัฒนาแผน ซึ่ งสามารถนํามาปรั บปรุ งในขณะที่ มีการสื่ อสารของแคมเปญออก หรื อ
นํามาใช้ในการวางแผนงานในโอกาสหรื อแคมเปญต่อไปได้อีก
ขั้นตอนการวางกลยุทธ์เชิงรุ ก (Push) ในสื่ อสังคมออนไลน์
1) หาข้อมูลเชิงลึกรับฟังเพื่อทําความเข้าใจผูบ้ ริ โภค (Finding Insight)
การทํา ความเข้า ใจผูบ้ ริ โ ภคเป็ นส่ ว นสํา คัญ ที่ จ ะทํา ให้ก ารใช้สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นส่ วนสําคัญสําหรับการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งการตลาด
การสื่ อสารแบบดั้งเดิ ม หรื อการสื่ อสารในยุคดิ จิทลั แต่สําหรั บสื่ อสังคมออนไลน์น้ ันการเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคใช้สื่อสังคมออนไลน์เน้นไปที่การติดต่อสื่ อสารกับ
เพื่อนหรื อคนในครอบครัว และการติดตามข่าวสารในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการเปิ ดรับเนื้อหาที่เป็ น
โฆษณาจะให้ค วามสนใจน้อ ยลง การที่ แ บรนด์จ ะเข้า ไปสื่ อ สารกับ ผูบ้ ริ โ ภคนั้น จึ ง ต้อ งทํา ให้
น่ า สนใจ เสนอข้อ มู ล ในมุ ม มองที่ ผูบ้ ริ โ ภคอยากจะฟั ง ไม่ ว่ า จะเป็ นการให้ ค วามบัน เทิ ง ให้
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ความรู ้สึกเหมือนเป็ นเพื่อน หรื อหาวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผบู ้ ริ โภค ดังนั้นการเข้าใจผูบ้ ริ โภคจึงเป็ น
สิ่ งสําคัญมากในการวางกลยุทธ์ทางด้านการทําเนื้ อหา โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์ตอ้ งทําเนื้อหาที่ใช้ใน
การสื่ อสารแบบต่อเนื่องแต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ ซาก
ในการหาข้อมูลเชิ งลึกเพื่อเข้าใจผูบ้ ริ โภคสามารถหาได้หลายแง่มุม ดังนี้
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ สิ นค้า และบริ การของผูผ้ ลิตเนื้ อหา รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คู่แข่ง เช่น โคคา คาลา เป๊ ปซี่ Big Cola 2) ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการใช้สินค้าในประเภทนั้น ๆ เช่น
นํ้าอัดลม 3) พฤติกรรมการใช้ โอกาสในการใช้ รวมถึงความรู ้สึกและทัศนคติที่เกี่ยวกับโอกาสนั้น
ๆ 4) ความเข้าใจในเรื่ องความคิดและทัศนคติที่เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย 5) พฤติกรรมการใช้
สื่ อต่าง ๆ ในสื่ อสังคมออนไลน์ รวมถึงการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์ เน็ต 6) เนื้อหาที่กลุ่มเป้ าหมาย
สนใจและติดตามในสื่ อสังคมออนไลน์ และเนื้อหาประเภทใดที่ผบู ้ ริ โภคอยากแชร์ ในสื่ อต่าง ๆ บน
สื่ อสังคมออนไลน์
2) การวางแผนเนื้อหาในการสื่ อสาร (Content Strategy) เพื่อวางกลยุทธ์การ
พัฒนาเนื้อหาโดยหลักสําคัญในการคิดเนื้อหาจะมีประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การเริ่ มคิดจากมุมมองผูบ้ ริ โภคว่าอยากที่จะเนื้ อหาประเภทใด ก่อน
จะคิ ด ว่ า แบรนด์ต ้อ งการสื่ อ สารในมุ ม ไหน หมายถึ ง การที่ ไ ม่ เ น้น เนื้ อ หาที่ จ ะขายสิ น ค้า แบบ
ตรงไปตรงมา เพราะจะทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่สนใจหรื อปิ ดรับเนื้อหานั้น ๆ หากแบรนด์ตอ้ งการเนื้อหา
ที่ขายแบบตรงไปตรงมาควรเลือกสื่ อที่เป็ นช่องทางโฆษณามากกว่า เช่นการซื้ อพื้นที่โฆษณาทาง
โทรทัศน์ หรื อการซื้อโฆษณาผ่านทางยูทูป
(2) การคิดโดยมีความเข้าใจในเชิงลึก ว่าสาเหตุที่ทาํ ให้เนื้ อหานั้นเป็ นที่
สนใจของผูบ้ ริ โภค และมีความสําคัญขนาดไหนที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาแชร์ เนื้ อหา หรื อมีส่วน
ร่ วมแสดงความคิดเห็น เนื่ องจากการที่ผบู ้ ริ โภคแชร์ อะไรหรื อเข้าไปในสนทนา เป็ นการแสดงถึง
ความมีตวั ตน และเอกลักษณ์ รวมไปถึงจุดยืนของผูบ้ ริ โภคให้ครอบครัว เพื่อน รวมถึงสังคมได้เห็น
ผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลในสื่ อสังคมออนไลน์ ดังนั้นเนื้อหาของแบรนด์ที่ผบู ้ ริ โภคจะแชร์ ออกไป ต้อง
มีคุณค่าเพียงพอ (Value Exchange) ที่ผบู ้ ริ โภคจะใช้พ้ืนที่น้ นั ในการแสดงความคิดเห็นหรื อแชร์
เนื้อหาที่เกี่ยวกับแบรนด์ของผูผ้ ลิต
(3) การคิดเนื้ อหาที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ ในขณะเดียวกันต้องเป็ นเนื้ อหาของ
แบรนด์ที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไป เพื่อให้แบรนด์สามารถพัฒนาเนื้อหา (Branded Content) ในสิ่ งที่
แบรนด์ตอ้ งการที่จะสื่ อสารไปพร้อมกัน และหลายแบรนด์ที่ประสบความสําเร็ จในด้านนี้ เช่น ไทย
ประกันชีวิตในแคมเปญ Thai Good Stories ที่โฆษณา Unsung Heroได้มีผชู ้ มมากกว่า 20 ล้านครั้ง
และได้รับการแชร์ ติดอันดับ 7 จากทัว่ โลกในปี 2557 หรื อเคเอฟซี (KFC) ในแคมเปญฉลอง
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ครบรอบ 30 ปี ที่ใช้ผพู ้ นั แซนเดอร์มาเป็ นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างเคเอฟซีและคนไทยจน
มีกระแสเป็ นที่พูดถึงในโลกสังคมออนไลน์ในปี 2557 ซึ่ งผลงานเหล่านี้ พิสูจน์ให้เห็ นว่าจุดที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจ ในขณะที่แบรนด์สามารถส่ งข้อความที่ตอ้ งการสื่ อสาร เป็ นการใช้เนื้ อหา
ของแบรนด์ที่ใช้ประโยชน์ของกระแสในสื่ อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) การวางแผนใช้ช่องทางการสื่ อสาร (Channel Strategy) เพื่อวางกลยุทธ์
ในการเลื อกใช้ช่องทางในสื่ อสังคมออนไลน์ไม่ ว่าจะเปิ ดเฟซบุ๊กเพจ หรื อการเปิ ดช่ องในยูทูป
(YouTube Channel) ที่เป็ นของแบรนด์ จะต้องมีผูด้ ูแลเว็บไซต์ท่ีเป็ นของแบรนด์น้ ันในแต่ละ
รู ปแบบสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อควรมีการเลือกการสื่ อสารผ่านผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิด (Influencer)
ในโลกสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางในการสร้ า งความต้อ งการในการซื้ อ สิ น ค้า
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง บล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล เป็ นต้น
4) การซื้อสื่ อเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในกลุ่มที่กว้างขึ้น
5) การเพิ่มประสิ ทธิภาพแคมเปญที่มีการประเมินผลของทั้งเนื้อหา ช่องทาง
และการซื้ อสื่ อ โดยการทําไปพร้อม ๆ กับการเรี ยนรู ้และปรับปรุ งแผนงาน ทั้งในขณะที่มีการทํา
แคมเปญ หรื อหลังจากแคมเปญนัน่
2.3.5.2 กลยุทธ์เชิงรับ (Pull) ในสื่ อสังคมออนไลน์
การใช้กลยุทธ์เชิงรับ คือการที่แบรนด์เตรี ยมรับมือการสื่ อสารแบบ 2 ทางที่ผบู ้ ริ โภค
มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น การพูดถึงแบรนด์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อให้
เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันที เพราะการรับมือกระแสลบของผูบ้ ริ โภคช้าเกินไปใน
สื่ อสังคมออนไลน์ อาจทําให้เกิดวิกฤติกบั แบรนด์น้ นั ได้ ทั้งในแง่ภาพลักษณ์องค์กรและอาจส่ งผล
กระทบไปถึงความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การ สุ ดท้ายอาจจะส่ งผลกระทบไปจนถึงยอดขายใน
อนาคต เนื่ องจากข้อความในแง่ลบนั้นสามารถคงค้างอยู่ในโลกอินเทอร์ เน็ต และทักครั้งที่มีการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับแบรนด์ สิ นค้า หรื อ บริ การนั้น ๆ ผลการค้นหาอาจมีความคิดเห็ นในแง่ลบ
ปรากฏขึ้น ทําให้บริ โภคเหล่านี้ อาจเปลี่ยนการตัดสิ นใจไปซื้ อสิ นค้าและบริ การของแบรนด์อื่น ๆ
ได้
การใช้กลยุทธ์เชิงรับในสื่ อสังคมออนไลน์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลักดังต่อไปนี้
1) การเตรี ยมพร้อมภายในองค์กรเพื่อป้ องกันวิกฤตในสื่ อสังคมออนไลน์
เป็ นสิ่ งที่องค์กรควรให้ความสําคัญมากกว่าการจัดการในช่วงที่เกิดวิกฤตขึ้นแล้ว เนื่ องจากว่าวิกฤต
ส่ วนมากที่เกิดในสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นเรื่ องที่สามารถป้ องกันได้ เพราะมักเป็ นวิกฤตที่เริ่ มมาจาก
การร้องเรี ยนปัญหาของผูบ้ ริ โภค แล้วมีการเผยแพร่ กระจายไปสู่ ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่มีความคิดเห็น
ตรงกันถึงปั ญหาที่ร้องเรี ยนนี้ และต้องการผลักดันให้แบรนด์ออกมารับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่
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เกิ ดขึ้นโดยใช้พลังเสี ยงของสังคม ดังนั้นหากสามารถจัดการกับปั ญหาที่ผูบ้ ริ โภคร้ องเรี ยนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นผ่านทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์ รวมถึงช่องทาง
สื่ อสังคมออนไลน์ของแบรนด์ เช่น เฟซบุก๊ หรื อช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ที่ไม่ใช่ของแบรนด์ เช่น
เว็บไซต์พนั ทิป (Pantip) ได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ปั ญหาร้องเรี ยนเหล่านั้นก็จะไม่
แพร่ กระจายจนกระทัง่ เกิดวิกฤตขึ้น โดยมีการเตรี ยมพร้อมดังนี้
(1) การรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาของผูบ้ ริ โภคเนื่องจากการร้องเรี ยนในสื่ อ
สังคมออนไลน์เป็ นการร้องเรี ยนในช่องทางที่เปิ ดให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ ไม่เหมือนช่องทาง
เดิม ๆ จึงทําให้ผผู ้ ลิตเนื้ อหาต้องจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจาย
และการไปหาแหล่งข่าวที่ผบู ้ ริ โภคพูดถึงในแง่ลบนอกช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ของผูผ้ ลิต ไม่ว่า
จะเป็ นการพูดถึงแบรนด์ในสื่ อสังคมออนไลน์ได้ทนั ท่วงที ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ร้องเรี ยน การ
พูดถึงในเว็บไซต์กระดานข่าว (Web Board) เช่น เว็บไซต์พนั ทิป (Pantip) เป็ นเครื่ องมือในการฟั ง
บทสนทนาของผูบ้ ริ โภคในสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงในแง่ลบเกี่ ยวกับแบรนด์ เพื่อให้แบ
รนด์สามารถรับรู ้ถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภคและสามารถจัดการกับการร้องเรี ยนเหล่านี้ ได้อย่าง
ทันท่วงที ก่อนจะมีการแพร่ กระจายออกต่อไป
(2) การวางแผนและจัด ระบบเพื่อจัด การปั ญหาที่ ผูบ้ ริ โ ภคร้ อ งเรี ย น
เนื่ องจากปั จจุ บนั การแพร่ กระจายความคิดเห็ นในแง่ ลบอาจเกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ฉะนั้นควร
แก้ปัญหาที่ผบู ้ ริ โภคร้องเรี ยนมาให้ได้อย่างรวดเร็ วตามคาดหวังเช่นกัน องค์กรจึงควรวางระบบการ
จัดการให้สามารถตอบสนองการร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งแบรนด์จะต้องมีการวางแผนรับมือกับ
การร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจวิธีปฏิบตั ิ ทีมงานผูร้ ับผิดชอบ และตอบ
คําถามของผูบ้ ริ โภคในสื่ อสังคมออนไลน์ ระบบจัดการแบบนี้ จะทําให้ผบู ้ ริ หารสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหา จัด ที มงานผูร้ ั บผิดชอบ และจัดการตอบสนองผูบ้ ริ โภคในระยะเวลาที่
เหมาะสมกับระดับความสําคัญของปัญหานั้น ๆ ซึ่งรวมถึงระบบการปฏิบตั ิงานในช่วงวิกฤตอีกด้วย
2) การปฏิบตั ิตามระบบที่ได้กาํ หนดไว้
หลัง จากองค์ก รได้เ ตรี ย มความพร้ อ มในการจัด การการร้ อ งเรี ย นของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อป้ องกันและจัดการวิกฤต ขั้นตอนต่อไปควรให้ความรู ้และฝึ กซ้อมปฏิบตั ิงานและ
ที มงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องในองค์กรอย่างต่ อเนื่ องเพราะการเตรี ยมความพร้ อมเหล่านี้ จะทําให้องค์
สามารถรับมือกับสถานการณ์ในช่วงวิกฤติได้ดี
หากแบรนด์ยงั ไม่ได้อยูใ่ นภาวะวิกฤต การตอบข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภคใน
สื่ อสังคมออนไลน์ควรทําในที่ ที่ผูบ้ ริ โภคร้ องเรี ยนก่ อน และหากสถานการณ์ ยงั ไม่แพร่ กระจาย
แบรนด์ไม่ควรใช้วิธีการตอบสนองการร้องเรี ยนด้วยการประกาศข้อความในที่สาธารณะ เช่น การ

51
ติดประกาศบนหน้ากระดานข่าวของเฟซบุ๊กเพจของแบรนด์โดยไม่จาํ เป็ น เนื่ องจากจะทําให้แฟน
เพจหรื อบุคคลอื่นที่ไม่ทราบหรื อไม่ประสบปั ญหานี้ เกิดความกังกลและอาจเกิดความคิดเห็นในแง่
ลบจากการประกาศของแบรนด์ไปด้วยได้
2.3.6 การตลาดคนดังในโลกออนไลน์ (Influencer Marketing)
กานดา สุ ภาวศิน (2559, น. 267-268) การตลาดคนดังในโลกออนไลน์ (Influencer
Marketing) คือการทําการตลาดผ่านผูม้ ีอิทธิ พล เป็ นการทําตลาดโดยใช้คนดังประเภทต่าง ๆ อาทิ
เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง บล็อกเกอร์ นักรี วิวสิ นค้า เน็ตไอดอล เป็ นต้น เพื่อผลิตเนื้อหา ไม่ว่า
จะเป็ นในรู ปแบบตัวอักษร ภาพ เสี ยง วีดิโอ เพื่อเผยแพร่ การโฆษณา สร้างให้เกิดความต้องการใน
การซื้อสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ ผ่านสื่ อออฟไลน์หรื อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น งาน
อีเวนต์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ บล็อก สื่ อสังคมออนไลน์ วิดีโอ โดยคนดังเหล่านั้นอาจจะมี
ค่าตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ ตามที่ตกลง ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ เงินสด บัตรกํานัล บัตรที่พกั สิ นค้า
เป็ นต้น หรื อไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายการทํางานของคนดังนั้น ๆ
การตลาดคนดังในโลกออนไลน์ (Influencer Marketing) ได้มีมานานแล้ว และเป็ นไป
ทฤษฎี Two-Step Flow Of Communication Model กล่าวไว้ว่า เมื่อคนที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อ คนนั้นจะเกิดความคิดเห็นส่ วนตัวต่าง ๆ นานา และความคิดเห็นนั้น ๆ เมื่อ
ถูกบอกต่อส่ งผ่านไปยังคนใกล้ชิด จะทําให้คนใกล้ชิดรู ้สึกเชื่อราวกับความคิดเห็นของคนแรกเป็ น
เรื่ องจริ งที่เชื่อถือได้ ส่ วน Multistep Flow Model of Communication Model จะเป็ นทฤษฎีที่ต่อ
ยอดจาก Two-Step Flow กล่าวคือ เมื่อคนแรกที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่ อแล้วนําไปบอกต่อให้คนใกล้ชิดรับรู ้ คนจะรู ้สึกว่าคนแรกที่พดู นั้นน่าเชื่อถือ ก็
จะนําข้อมูลที่รับมานั้นไปพูดคุยบอกต่อกันเป็ นทอด ๆ และขยายวงกว้างไปถึงคนในสังคมหลาย
กลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมสถาบัน เพื่อนร่ วมงานสังคม
ซึ่ งคนเหล่านั้นก็จะมีความคิดเห็นต่อข้อมูลที่รับมาและบอกต่อขยายไปเรื่ อยๆกลับไปกลับอย่างไม่
จํากัด ซึ่งเป็ นที่มาของคําว่า การตลาดคนดังในโลกออนไลน์ (Influencer Marketing)
การแบ่งคนดังหรื อผูม้ ีอิทธิ พลทางความคิด สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประการ(กานดา สุ ภา
วศิน, 2559, น. 267-268)
ประการที่ 1 คนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ระดับประเทศ ได้แก่ ดารา นักแสดง พิธีกร นักร้อง
หรื อคนดัง (ดูตารางที่ 2.1)
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ตารางที่ 2.1 คนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ระดับประเทศ
ข้ อดี - ข้ อจํากัด
ข้ อดี
1. คนกลุ่มนี้ ถือเป็ นคนดังระดับประเทศ ดังนั้นการ
โปรโมทสิ นค้าสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ ว
ข้ อจํากัด
1. ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง มาก ขึ้ น อยู่กับ เรทของแต่ ล ะบุ ค คล
ทั้งนี้ การโพสต์ไม่ว่าจะเป็ นภาพหรื อวิดีโอจะมีเรทรา
คาแบบโพสต์ถาวร กับโพสต์เฉพาะในช่วงเวลาที่ตก
ลงกันไว้ พอครบตามกําหนดก็นาํ เนื้อหาลง ราคาก็จะ
แตกต่างกัน
2. บางรายติดสัญญากับแบรนด์อื่นแล้วจึงไม่สามารถ
รับงานได้

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคล
เหล่ านี้
สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
สื่ อโทรทัศน์-วิทยุ สื่ อ Out of Home อิน
สตราแกรม ยูทูปและการติ ดต่อกับกลุ่ม
คนดังที่ติดต่อจะติดต่อเข้าถึงได้ยากที่สุด
การติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้
ส่ วนใหญ่จะต้องติดต่อผ่านคนกลาง เช่น
ผู ้จ ั ด การส่ วนตั ว ตัว แทนหรื อกรณี ที่
ติ ดต่ อตรงก็ตอ้ งนัดหมายเวลาให้ดี หรื อ
อาศัย บุ ค คลอื่ น ที่ รู้ จ ัก ติ ด ต่ อ ให้ ซึ่ งการ
ติ ด ต่ อ ผ่ า นทางข้อ ความแชท เฟซบุ๊ ก
(Facebook Massage) อาจไม่ประสบ
ความสําเร็ จ

ประการที่ 2 บล็อกเกอร์ นักรี วิว เป็ นคนธรรมดาที่กลายเป็ นคนดัง เพราะมีความสนใจเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ ง เชี่ยวชาญเรื่ องนั้น ๆ และรักการสร้างเนื้ อหาเพื่อถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ตลอดเวลาเป็ น
กิจวัตร จะพบเห็ นบุคคลเหล่านี้ จากแบรนด์ต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจและมอบหมายให้บล็อกเกอร์
รี วิวสิ นค้าเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาประกอบการตัดสิ นใจ (ดูตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 บล็อกเกอร์ นักรี วิว เป็ นคนธรรมดาที่กลายเป็ นคนดัง
ข้ อดี - ข้ อจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้

ข้ อดี
1. บล็อกเกอร์ และนักรี วิว จะมีความเชี่ยวชาญ
ความสนใจแต่ ล ะเรื่ อง และสามารถรี วิ ว
ถ่ายทอดสิ่ งนั้น ๆ ออกมาได้ดี เป็ นที่น่าเชื่อถือ
และยังได้โอกาสเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ โภค

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
เว็บไซต์บล็อกเกอร์ (Blogger Site) เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ กูเกิ้ลพลัส (Google+) เว็บไซต์พนั ทิป
(www.pantip.com) ยูทูป
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ข้ อดี - ข้ อจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้

เพื่อให้แบรนด์รับทราบข้อมูล
2. สามารถสร้ า งเนื้ อ หา เพื่ อ ให้ผูค้ นที่ ส นใจ
ค้นหาสิ นค้า แบรนด์น้ ันติ ดอันดับต้นๆใน กู
เกิ้ล (Google)
3. บล็อกเกอร์ บางคนมี พลังในการดึ งคนให้
ซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร สร้ า งยอดขายได้อ ย่า ง
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
ข้ อจํากัด
1. การเลื อ กบล็ อ กเกอร์ ไปรี วิ ว สิ น ค้า หาก
ไม่ ไ ด้ศึ ก ษาให้ ดี แ ละเลื อ กผิ ด คน จะทํา ให้
ผูอ้ ่านรู ้สึกว่าข้อมูลไม่น่าเชื่ อถือ ส่ งผลเสี ยต่อ
แบรนด์

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
เว็บไซต์บล็อกเกอร์ (Blogger Site), เฟซบุก๊ ทวิต
เตอร์ กู เ กิ้ ล พลัส (Google+) เว็ บ ไซต์ พ ัน ทิ ป
(www.pantip.com), ยูทูป

การติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้
สามารถติ ดต่ อ ผ่ า นทาง ข้ อ ความเฟซบุ๊ ก
(Facebook
Message), ข้อ ความทวิ ต เตอร์
(Twitter Direct Massage),การแนะนําบอกต่อ
จาก บล็ อ กเกอร์ ท่ า นอื่ น ๆ และการพบปะ
สังสรรค์พดู คุยกันตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ

ประการที่ 3 บุคคลตัวอย่างหรื อเน็ตไอดอล (Net Idol) เป็ นคนดังที่ดึงดูดใจด้วยการสร้าง
เนื้ อหาจากความสามารถพิเศษบางประการ หรื อจากภาพลักษณ์ ที่โดดเด่ น แปลกตา เมื่ อสื่ อสาร
อะไรออกไปก็จะมีแฟนคลับคอยตามดูเป็ นจํานวนมาก (ดูตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 บุคคลตัวอย่างหรื อเน็ตไอดอล
ข้ อดี - ข้ อจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้

ข้ อดี
1. มีความสามารถพิเศษในการสร้างฐานนิ ยม
สามารถสร้างกระแส เรี ยกเสี ยงฮือฮาได้อย่าง
รวดเร็ วในช่วงเวลานั้น ๆ

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
ได้แ ก่ เฟซบุ๊ ก อิ น ทราแกรม ทวิ ต เตอร์ ยูทู ป
เว็บไซต์บล็อกเกอร์ (Blogger Site) เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ กู เ กิ้ ล พลัส (Google+) เว็ บ ไซต์ พ ัน ทิ ป
(www.pantip.com) ยูทูป
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ข้ อดี - ข้ อจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้

2. ง่ายต่อการผันตัวเองให้เป็ นที่รู้จกั ในสังคม
หมู่ ก ว้า ง ถ้า ผลิ ต เนื้ อ หาที่ โดนใจเป็ นประจํา
เสมอ
ข้ อจํากัด
1. มักเป็ นกระแส แฟชัน่ ตามสมัย อาจจะไม่ได้
อยูน่ านเหมือนกลุ่มอื่น ๆ หากไม่ได้ผลิต
เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

การติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้
ผ่านทางข้อความเฟซบุ๊ก (Facebook Message)
ข้อความทวิตเตอร์ (Twitter Direct Massage)
การแนะนํา บอกต่ อ และการพบปะสั ง สรรค์
พูดคุยกันตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ

ประการที่ 4 บุคคลผูเ้ ป็ นผูน้ าํ กลุ่ม คนดังในกลุ่มนั้น ๆ ที่อาจจะมีหรื อไม่มีเว็บไซต์เป็ นของ
ตนเอง แต่ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นของตัวเอง แต่ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเฟซบุ๊กเพจ
(Facebook Page) กลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group) กูเกิ้ลพลัส (Google+) คนกลุ่มนี้ มีผลต่อคนหมู่
มากในกลุ่มนั้น ๆ เพราะมีความเป็ นผูน้ าํ และคลั้งไคล้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกลุ่มนี้ ทาํ อะไรก็
ส่ งผลให้คนนกลุ่มประพฤติปฏิบตั ิตาม ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ป็ นผูน้ าํ ของผูน้ ิ ยมคลั้งไคล้ศิลปิ นไทย ศิลปิ น
เกหลี เป็ นต้น โดยอาจจะมีหน้าที่ช่วยดูแลกลุ่ม ช่วยตอบคําถาม ให้คาํ แนะนํา (ดูตารางที่ 2.4)
ตารางที่ 2.4 บุคคลผูเ้ ป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
ข้ อดี - ข้ อจํากัด
ข้ อดี
1. เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะความชอบ
เฉพาะทางได้
ข้ อจํากัด
1. อาจจะไม่ได้โด่งดังหรอเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่ม
อื่น ๆ
2. มีฐานแฟนคลับอยูใ่ นวงจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่ านี้
สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ อิสตราแกรม
การติดต่ อกับบุคคลเหล่ านี้
ผ่านทางข้อความเฟซบุ๊ก (Facebook Message) ข้อความ
ทวิตเตอร์ (Twitter Direct Massage) การแนะนําบอกต่อ
และการพบปะสังสรรค์พดู คุยกันตามงานอีเวนท์ต่าง ๆ
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ประการที่ 5 ตัวละคร ภาพวาด การ์ ตูน บุคคลในนามปากกา สิ่ งของ หรื อสัตว์เลี้ยง คนดัง
กลุ่มนี้ เจ้าของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานจะเปิ ดกลุ่มที่เข้ามาแชร์ ขอ้ มูล มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคน
นกลุ่มผ่านทางเฟซบุ๊กหรื อมีตวั ตนอยู่ในเว็บไซต์พนั ทิป เพื่อกระทําการแทนในการนําเสนอและ
ถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ผ่านตัวละคร ภาพวาด การ์ ตูน บุคคลในนามปากกา สิ่ งของ หรื อสัตว์เลี้ยง
เสมือว่าคนดังกลุ่มนี้มีตวั ตนอยูใ่ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่งบางคนที่เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้
อาจจะเปิ ดเผยตัวตนในสังคม หรื อไม่เปิ ดเผยเนื่องจากต้องการให้คนจดจําภาพลักษณ์ได้เฉพาะสิ่ งที่
โลดแล่นในโลกออนไลน์เท่านั้น (ดูตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.5 ตัวละคร ภาพวาด การ์ตนู บุคคลในนามปากกา สิ่ งของ หรื อสัตว์เลี้ยง คนดัง
ข้ อดี - ข้ อจํากัด

สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ และการติดต่ อกับบุคคลเหล่ านี้
ข้ อดี
สื่ อส่ วนใหญ่ ทใี่ ช้
1. สามารถสอดแทรกความสนุ ก ตลก ขบขัน เฟซบุก๊ เพจ (Facebook Page)
ลงไปในเนื้อหาที่ตอ้ งการจะสื่ อได้ง่าย
2. เข้าถึงอารมณ์คนได้เป็ นอย่างดีผา่ นเนื้อหาใน
รู ป แบบตัว ละคร ภาพวาด การ์ ตู น บุ ค คลใน
นามปากกา สิ่ งของ หรื อ สัตว์เลี้ยง
3. จดจําได้ง่าย คนแชร์ เยอะ เนื่ องจากเป็ นการ
ถ่ายทอดเล่าเรื่ องเป็ นภาพ เห็นได้ชดั เจน อีกทั้ง
สะดวกในการแชร์ไปยังสื่ อต่าง ๆ
ข้ อจํากัด
การติดต่ อกับบุคคลเหล่านี้
ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่สามารถใช้บุคคลเหล่านี้ได้ ข้อความเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page Message)
เ ช่ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ น้ น ก า ร รี วิ ว แ บ บ เพื่อติดต่อไปยังเจ้าของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
ตรงไปตรงมาที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและความสามารถ
ของบุคคลเหล่านี้ในการนําเสนอเรื่ องราว
2.3.7 การสร้ างชื่อเสียงเชิงรุก
อภิศิลป์ ตรุ งกานนท์ (2559, น. 313-314) ในการต้องการสร้างชื่อเสี ยงด้าน นักการตลาด
ต้องใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ ริ โภคบนสื่ อสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งเป็ นกล
ยุทธ์ได้ออกเป็ นดังนี้
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2.3.7.1 การพู ด คุ ย แบบเป็ นกัน เองเนื่ อ งจากภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รส่ ว นใหญ่ ที่
ผูบ้ ริ โภคบนสื่ อสังคมออนไลน์รับรู ้คือความเป็ นทางการ มีระเบียบแบบแผนที่แข็งเหมือนหุ่ นยนต์
ทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกไม่สนิทกับองค์กร แต่ถา้ ปรับวิธีการสื่ อสารบนสื่ อสังคมออนไลน์ให้มีความเป็ น
กันเอง ใช้ภาษาที่ไม่ทางการ ถูกใจคนในสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น ล็อกอิน Samsung Mobile Support
บนเว็บไซต์พนั ทิป สมาชิกพันทิปรับรู ้กนั ว่าล็อกอินนี้ เป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของโทรทัศท์มือ
ถือซัมซุงที่จะคอยตอบปั ญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้า แต่เมื่อมีคนตั้งกระทูถ้ ามเรื่ องเกม Cookie Run โดยที่
ไม่มีอะไรเกี่ยวกับซัมซุง ปรากฎว่าล็อกอินของซัมซุงเข้าไปตอบกระทูน้ ้ ี เพื่อแบ่งปั นเทคนิคการเล่น
เกม จนมีสมาชิกอีกคนตั้งกระทูช้ ื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่ซมั ซุง และกระทูน้ ้ ีก็ถูกโหวตจนติด
กระทูแ้ นะนําห้องมาบุญครอง หรื ออีกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ SME อย่างร้านบิ๊กเต้ โดยมีชื่อในเฟซบุ๊ก
เพจว่า Facebook/BigTeShop ซึ่ งเป็ นร้านโชว์ห่วยย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็โด่งดังจากลีลา
การรี วิวสิ นค้าที่ขายในร้านที่ใช้สาํ นวนและมุกได้ถูกใจวัยรุ่ นอย่างมาก เป็ นต้น
2.3.7.2 การแบ่งปันความรู ้เป็ นการให้ความรู ้บนสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่
ดี ที่ สุ ด เช่ น ถ้า ทํา ธุ ร กิ จ รถยนต์ค วรตอบกระทู ้ใ ห้ค นที่ ก ํา ลัง มี ปั ญ หาเรื่ อ งรถ หรื อ ถ้า ทํา ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล ควรตอบกระทูใ้ ห้คนถามเรื่ องสุ ขภาพ เพราะเมื่ อสามารถช่ วยแก้ปัญหาให้คนอื่ น
บุคคลเหล่านั้นจะจดจําแบรนด์หรื อธุรกิจของเราไว้
2.2.7.3 ให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมกับบริ ษทั โดยการรับฟั งข้อเสนอแนะของลูกค้า แล้วนํา
ข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุ งองค์กร เช่น สตาบัคส์มีเว็บไซต์ My Starbucks Idea ที่เปิ ดรับไอเดียจาก
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านสิ นค้าหรื อไอเดี ยด้านบรรยากาศภายในร้ าน ไอเดี ยไหนที่ มีลูกค้าคนอื่ น
โหวตเยอะ ๆ สตาร์บคั ส์จะนําไอเดียนั้นไปทําให้เป็ นจริ ง ด้วยวิธีการนี้ทาํ ให้ลูกค้ารู ้สึกว่าตัวเองเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสตาบัคส์ และภาคภูมิใจที่ได้เห็นไอเดียของตนเองกลายเป็ นจริ ง เป็ นต้น
2.3.8 เว็บไซต์ ทใี่ ห้ บริการเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Media)
เว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมในไทย ได้แก่
2.3.8.1 เฟซบุก๊ (Facebook)
ผูก้ ่อตั้ง Facebook คือ Mark Zuckerberg (มาร์ ค ซัคเกอร์ เบิร์ก) นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ปั จจุบนั มีสาํ นักงานใหญ่อยูท่ ี่
แพโลแอลโท รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างเฟซบุก๊ เพื่อให้เพื่อน ๆ นักศึกษาทุกคนสามารถสามารถสร้าง
โปรไฟล์ (Profile) ใส่ รูปภาพ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับเพื่อน ๆ ได้
ความแตกต่างระหว่างคู่แข่ง อย่าง Myspace คือ นโยบายเปิ ดรับสมาชิกที่ใครจะมา
ทําความรู ้จกั กันก็ได้ จึ งมาใช้เฟซบุ๊ก เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่เพื่อน ๆ และคนที่อยากจะรู ้จกั และ
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ต่อมาได้เปิ ดรู ปแบบที่ให้ผผู ้ ลิตแอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ สามารถเข้าเชื่อมต่อกับ เฟซบุ๊กได้ ไม่ว่าจะเป็ น
การเล่นเกม, การทําแบบทดสอบ กีฬา ธุรกิจ การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย กว่าที่ Myspace จะ
เปิ ดรู ปแบบของตนเอง เฟซบุก๊ ก็ได้ล้ าํ หน้าไป (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553, น. 158)
จุดเด่นของเฟซบุก๊ คือการที่นกั การตลาดสามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ พูดคุยกันระหว่าง
แบรนด์กบั ลูกค้า รวมไปถึงการเข้าร่ วมในกิ จกรรมทางตลาด จนไปถึงการประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านทาง เฟซบุก๊ เพจ (Facebook Page)
1) การสื่ อสารการตลาดผ่านทางเฟซบุก๊ เพจ
ลักษณะของเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) จะมีลกั ษณะเหมือน โปรไฟล์ผใู ้ ช้
(User Profile)แต่โปรไฟล์ผใู ้ ช้ จะเน้นความเป็ นส่ วนตัว ส่ วนเฟซบุ๊กเพจ ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้หมด ไม่มีขอ้ จํากัดเรื่ องจํานวนเพื่อน ขณะที่โปรไฟล์ผใู ้ ช้ จํากัดจํานวนเพื่อน 5,000 คน
จุดเด่นของเฟซบุก๊ เพจ คือการทําการตลาด ที่ทาํ ให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก
ซึ่ ง รายละเอียดฟังก์ชนั่ ใน เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) มีดงั นี้ (ภิเษก ชัยนิ รันดร์, 2553, น. 163164)
(1) Wall
เสมื อ นบอร์ ด ที่ สามารถมาโพสต์ข ้อ ความต่ า ง ๆ หรื อ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสามารถพูดคุยกันได้ เพราะมีส่วนของการแสดงความ
คิดเห็น โดยผ่านคําสั่ง Like ได้ หากต้องการที่จะแบ่งบันข้อมูลข่าวสารให้กบั เพื่อน ๆ ของ โดยผ่าน
คําสัง่ Share ซึ่งเป็ นเครื่ องสําคัญในการบอกต่อ
(2) Info เป็ นส่ วนที่บอกว่าเราคือใคร ทําอะไร ที่ไหน สามารถติดต่อเราได้
อย่างไร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น เป็ นส่ วนในการสร้างทําความรู ้จกั กันก่อนจะตัดสิ นใจว่าจะเข้า
มาติดตาม กิจการหรื อแบรนด์น้ นั หรื อไม่
(3) Photo สามารถใช้รูปแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สามารถแสดงรู ป
พนักงาน หรื อคนสําคัญ อย่าง CEO เพื่อทําให้เกิดความรู ้สึกว่ามารถเข้าถึงกันเองได้ เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั กิจการ และตัวแบรนด์สินค้า
(4) Events เป็ นการแจ้งกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่จะจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น
การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ การลดราคา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CSR หรื อจะเป็ นการจัดกิจกรรมที่จดั ขึ้น
ภายในองค์กร เพื่อให้สาธารณาชนได้รับรู ้ หรื อมีส่วนร่ วมในงาน
(5) Video เป็ นการนําภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ หรื อจะ
เป็ นคลิปวิดีโอง่ายๆที่โฆษณาสิ นค้า ทําขึ้นมาเฉพาะ ซึ่ งส่ วนใหญ่การทําคลิปวิดีโอง่าย ๆ ขึ้นมา
เฉพาะ มักจะสร้างกระแส Viral Marketing ได้ดี หรื อจะเป็ นเครื่ องที่ใช้บอกเล่าบรรยากาศความ
ใกล้ชิดระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้ดว้ ยเช่นกัน
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(6) Notes ใช้ในการแจ้งเรื่ องราวสั้น ๆ เช่นการลดราคาสั้นค้า สิ นค้ามาใหม่
สิ นค้าขายดี หรื อจะเป็ นโครงการ กิจกรรมทางการตลาดที่จะเปิ ดตัว เพื่อเป็ นการบอกให้กบั ลูกค้า
ทุกคนได้รับรู ้
(7) Discussion Board คล้าย ๆ กับกระทู ้ ที่เป็ นเครื่ องมือในการสนทนา
แลกเปลี่ยนหัวข้อต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสิ นค้าหรื อบริ การ การตอบปั ญหาลูกค้า
(8) Reviews เป็ นส่ วนที่ลูกค้า สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ของสิ นค้าหรื อสิ นค้า เป็ นส่ วนที่สามารถแสดงความคิดเห็นไม่วา่ จะเป็ นด้านบวกและลบ

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างเฟซบุก๊ เพจของ นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างเฟซบุก๊ เพจ ภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว
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2) กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของเฟซบุก๊ เพจ (Facebook Page)
สุ ธีรพันธ์ ลักรวัตร (2554, น. 54) กล่าวถึงกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดของ
เฟซบุก๊ เพจ ดังนี้
(1) เพจ (Pages) สามารถสื่ อสารได้บนหน้า New Feeds ของกลุ่มเป้ าหมาย
คือแบรนด์สามารถเข้าไปแทรกซึ มของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งถือว่าเป็ นพื้นที่ส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน โดยที่
ผูใ้ ช้งานยินยอม
(2) เพจ (Pages) สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและตลอดเวลา เป็ น
การกระจายให้แก่ผใู ้ ช้งาน แต่ละคน โดยจะปรากฏอยูห่ น้า New Feeds ของผูใ้ ช้งาน จะช่วยสร้างให้
การพูดคุยระหว่างแบรนด์กบั กลุ่มเป้ าหมาย สามารถทําได้เร็ วขึ้น และข่าวสารที่เผยแพร่ ออกไปจะมี
ทันต่อเหตุการณ์มากกว่าการประชาสัมพันธ์จากสื่ อในรู ปแบบเดิม
(3) เพจ (Pages) สามารถเพิ่ม Application ที่หลากหลายได้ ทําให้นกั การ
ตลาดวางกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อ Pages เข้ากับ Facebook Applications ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น เกม
การใช้งานรู ปภาพ วิดีโอ หรื อการใช้งานอื่น ๆ เช่นการทํา E-Commerce โดยที่ผใู ้ ช้งาน ไม่ตอ้ งออก
จากพื้นที่ เฟซบุก๊ เพจเพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ
(4) เพจ (Pages) ช่ วยให้แบรนด์สามารถมีส่วนร่ วมในการสนทนากับ
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งถือว่าเป็ นพื้นฐานของ Social Network คือการสนทนนาและมีส่วนร่ วมซึ่งกันและ
กัน ซึ่ ง เฟซบุ๊กเพจได้สร้างโอกาสให้แบรนด์ต่าง ๆ เข้าไปมีบทบาทในการพูดคุยกับกลุ่มเป้ าหมาย
ในพื้นที่ต่าง ๆ บนเฟซบุก๊ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กลยุทธ์ของ Social Media อื่น ๆ เช่น บล็อก ทวิตเตอร์
และเว็บไซต์ของแบรนนั้น ๆ ให้แข็งแกร่ งขึ้น
นอกจากยัง มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารทํา การตลาดบนเฟซบุ๊ ก เพจ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น (สุ ธีรพันธุ์ สักรวัตร, น. 60-64) ได้แก่
(1) สร้างรู ปบนเพจ (Page Image) เพื่อสร้างแรงดึงดูด คือ การใช้ภาพที่เป็ น
ตัวแทนของภาพยนตร์ น้ นั ซึ่ งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่น้ ี ในการบอกลักษณะของภาพยนตร์
หรื อให้ผใู ้ ช้เพซบุ๊กเกิดความสนใจ ในบ้างครั้งเหล่าแฟนเพจจะได้เห็นบ่อยสุ ด เมื่อข้อความต่าง ๆ
ถูกโพสลงบนหน้า News Feed ของเขา
(2) สร้าง Tab เพื่อกลุ่มของสิ นค้าหรื อแคมเปญต่าง ๆ เนื่องจาก เฟซบุ๊กเพจ
สามารถนําไปโฆษณาบน โฆษณาบนเฟซบุ๊ก (Facebook Ad) ซึ่งสามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงเข้ากับ
แต่ละ Tab ได้ ในการเริ่ มต้นทํายังสามารถสร้างกลุ่มของแคมเปญ กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้าง Ad
เพื่อโฆษณา เพื่อโฆษณา Tab ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกๆไป ผูด้ ูแลเพจสามารถวัดความสนใจของ
กลุ่มเป้ าหมายจากจํานวนยอดวิว (View) ของแต่ละ Tab
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(3) สร้าง Application เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่ วมใช้งาน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานใช้เวลา
อยูใ่ ห้นานที่สุดและมีส่วนร่ วมกับเพจ และเกิดการบอกต่อผ่านการ Share
(4) เข้าไปพุด คุ ย สนทนากับผูใ้ ช้บ นเฟซบุ๊ก ทุ ก ๆ ครั้ งที่ มีก าร Comment
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นหน้ากระดานข่าวรู ปภาพ วิดีโอ หรื อบนเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การพุดคุยและตอบคําถาม ทําให้ผใู ้ ช้เกิดปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เพจนั้น ๆ
(5) โพสต์เนื้ อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย
การมีเนื้ อหาที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่ วมหรื อกระตุน้ การพูดคุยระหว่างผูใ้ ช้งานและ
แบรนด์
(6) โฟสต์ความเห็นของแฟนเพจหรื อความคิดเห็ นของคนอื่นไปโพสต์ซ้ าํ
ถื อว่าเป็ นการชื่ นชมเจ้าของเนื้ อหานั้น และจะทําให้คนอื่ นสนใจในตัวเพจมาขึ้ นด้วย ซึ่ งความ
เหมาะสมต้องพิจารณา ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหา เพราะไม่ควรทําบ่อย จนเกินไป
(7) อัพเดท สร้างหัวข้อใหม่ ๆ ในการสนทนาให้สมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการ
พูดคุยซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจและกลับมาเพจนั้น ๆ
(8) เมื่อโพสต์รูปภาพหรื อวิดีโอ อย่าลืม Tag ผูใ้ ช้งานหรื อแฟนเพจ เพราะ
การ Tag ผูใ้ ช้งานในรู ปภาพหรื อวิดีโอ เป็ นวิธีที่ดีที่สุด ในการสร้างกิจกรรมและวิดีโอเหล่านั้น เพื่อ
โปรโมทเฟซบุก๊ เพจ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เช่น งานอีเว้นสัมมนาภาพยนตร์
(9) การจัดงานอีเว้น (Event) เพื่อช่วยให้แบรนด์กบั กลุ่มแฟนเพจ ได้ร่วม
กิ จ กรรม จะช่ ว ยเพิ่ ม การพุ ด คุ ย เรื่ องราว แลกเปลี่ ย นความเห็ น สร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ อ ัน นี้ กับ
กลุ่มเป้ าหมายและเกิดการขยายตัวของกลุ่มคนที่สนใจในสิ่ งเดียวกันหลังจากงานนั้นด้วย
2.3.8.2 ยูทูป (YouTube)
ยูทูป (YouTube) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแชด เฮอร์ ลีย ์
สตีฟ เชง และยาวิด คาริ มมีสํานักงานอยู่ที่ ซานบรู โน ในรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นเว็บไซต์ประเภทมัลติมีเดียที่แสดงในรู ปแบบภาพเคลื่อนไหว สามารถมีเสี ยงประกอบ
ในทางการตลาด ยูทูป ได้เปลี่ยนมุมมองการตลาดโดยสิ้ นเชิง เพราะในแต่ก่อนผูค้ น
จะถูกบังคับให้ไปสนใจกับสื่ อใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งทําให้ไม่
สามารถเสพข้อ มู ล ข่ า วสารได้ม ากนัก ทํา ให้ ใ นสมัย นั้น นัก การตลาดสามารถโน้ม น้า วลู ก ค้า
ผูบ้ ริ โภคได้ง่าย แต่เมื่อถึงยุคที่มีการใช้อินเทอร์ เน็ต รู ปแบบการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้
เปลี่ยนไป ผูบ้ ริ โภคสามารถหาข้อมูล คิด วิเคราะห์ แยกแยะได้เอง และการเข้ามาของยูทูป ทําให้
เกิดรู ปแบบการตลาดแบบใหม่ นัน่ คือ “Viral Video” ซึ่งฟังก์ชนั่ สําคัญของยูทูปที่ทาํ ให้เกิดการบอก
ต่อ ด้วยการแชร์ (Share) วิดีโอที่ชื่นชอบผ่านเฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ เป็ นต้น
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1) ลักษณะฟังก์ชนั่ และการใช้งานยูทูป (YouTube)
ลักขณา ศรี วรกุล (2556) อธิ บายลักษณะการค้นหาและการเปิ ดรั บดู วิดีโอบน
ยูทูป ลักษณะการสื บค้นข้อมูลในยูทูป จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ Google คือเมื่อต้องการจะสื บค้น
เรื่ องอะไร ให้พิมพ์คาํ ที่ตอ้ งการ (Keyword) ตรงที่ช่องค้นหา
(1) สามารถแบ่งปั นคลิปวิดีโอ โดยการกดปุ่ ม Share ไปยังเฟซบุ๊กและ ทวิต
เตอร์ สามารถนําวิดีโอจากยูทูป ไปโพสต์แสดงในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ตามเว็บบอร์ดหรื อเว็บไซต์ที่
เราต้องการ โดยการคัดลอกโค๊ด (Embed) แล้วนําไปวางในบล็อก
(2) การอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผูใ้ ช้สามารถอัพโหลดลงบนยูทูปได้โดยต้อง
สมัครเป็ นสมาชิกในยูทูปก่อน ในการอัพโหลดคลิปสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ที่อยู่ในคลิปได้ ซึ่ งจะทั้ง
การตั้งชื่อวิดีโอ คําอธิ บาย ป้ ายกํากับ การกําหนดภาพตัวอย่าง การตั้งค่าความเป็ นส่ วนตัว กําหนด
หมวดหมู่ของวิดีโอ กําหนดข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น เมื่อทําการตั้งค่าและอัพโหลดคลิปวิดีโอ
เสร็ จแล้ว สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลหรื อลบคลิปวิดีโอทีหลังได้
(3) สามารถสร้างรายการโปรดบนหน้ายูทูป เพื่อเลือกเก็บคลิปที่เราชื่นชอบ
ไว้ดูซ้ าํ โดยไม่ตอ้ งค้นหาใหม่ จะถูกเก็บไว้ในรู ปแบบรายการโปรด จะอยูต่ รงแท็บ Favorites เพียง
คลิกที่ปุ่ม Add to ด้านล่างคลิป แล้วเลือก Favorite
(4) การสร้างเพลย์ลิสต์ (Playlist) เป็ นการสร้างรายการคลิปของเรา โดย
สามารถเก็บเป็ นชุดๆ เล่นคลิปเรี ยงตามลําดับจากคลิปแรกไปจนถึงคลิปสุ ดท้าย หรื อจะเลือกแบบ
สุ่ ม เช่น เพลย์ลิสต์ Soundtrack เพลย์ลิสต์เพลงที่ชอบ เป็ นต้น วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์จะคล้าย ๆ กับ
การสร้างรายการโปรด โดยการคลิกที่ปุ่ม Add to ด้านล่างคลิป แล้วเลือกตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ กดปุ่ ม
Create Playlist
(5) การสร้างช่อง (Channel) และการปรับแต่งช่องคือหน้าเว็บที่มีไว้แสดง
ผลงานวิดีโอที่เจ้าของได้ทาํ การอัพโหลดไว้บนยูทูป ซึ่ งทําให้เจ้าของสามารถปรับแต่งหน้าเว็บได้
ตามที่ตอ้ งการและมีระบบสมาชิ ก (Subscriber) ให้ผูใ้ ช้ยูทูป กดติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก
เจ้าของ เช่ น การแจ้งเตือนว่าวิดีโอใหม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ เจ้าของช่ อง สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์
แก้ไขภาพพื้นหลัง เลือกใช้สี ได้ตามที่เครื่ องมือในยูทูปกําหนดมา
(6) ระบบสมาชิก (Subscriber) เป็ นการสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องของ
บุคคลอื่นที่เราต้องการ เหมือนกับการติดตามทวิตเตอร์ (Follow Twitter) ติดตามอัพเดทของบุคคล
ที่เรา กด Subscriber นอกจาก Social Media จะเป็ นแหล่งที่แพร่ กระจายข่าวสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แล้ว การเพิ่มเครื อข่ายให้มีผตู ้ ิดตาม (Fans) ถือว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพด้วย
เช่นกัน ซึ่งนัน่ ก็คือ การทําการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างช่องยูทูป ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ปี พ.ศ. 2556

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างช่องยูทูป ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ ปี พ.ศ. 2558

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างช่องยูทูป ภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว ปี พ.ศ. 2555
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2.3.9 การสื่ อสารการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
2.3.9.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing)
การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) คือ การสร้างกระแสโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความรู ้สึกร่ วมกัน ทําให้เกิดการส่ งต่อของข้อความ เนื้ อหา หรื อสิ นค้าไปยังเพื่อน ๆ ด้วยความ
สมัครใจ ทําให้เกิดการกระจายข้อมูลออกไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการทําการตลาดแบบไวรัส จะเน้นไป
ในส่ วนของการทํา Viral Video Viral Clip เพื่อให้เกิดกระแสและกลายเป็ นการบอกปากต่อปาก
(Word of Mouth ) ทําให้นกั การใช้จุดเด่นนี้ ในการทํา Viral Marketing ด้วยการสร้างเนื้อหาของ
วีดิโอ ซึ่ ง การตลาดแบบไวรัสเป็ นหนึ่งกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็ จในการทําการสื่ อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC)
2.3.9.2 ประเภทของเนื้ อ หาของวิ ดี โ อในการทํา การตลาดแบบไวรั ส (Viral
Marketing)
สามารถแบ่งได้ดงั นี้ (อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล, 2554, น. 185)
1) การนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Product Launch) จะมีเนื้อหาบอก
ถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกจําหน่ายสู่ ทอ้ งตลาด เนื้อหาจะเน้นการโชว์และใช้ขอ้ มูลสิ นค้าเป็ นหลัก
2) การรี วิวสิ นค้า (Products Review) จะเป็ นการนําเสนอสิ นค้าผ่านบุคคลที่
มีความน่ าเชื่อถือ มีอิทธิ พลในโลกออนไลน์ ด้วยการพูดถึงสิ นค้าในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์หรื อเชิง
ทดลอง ในมุมมองของผูน้ าํ เสนอ
3) การโฆษณาสิ นค้า (Advertising) เป็ นการนําเสนอเนื้ อหาโฆษณาโน้ม
น้าวให้เกิดการชวนเชื่อ เพื่อบอกจุดเด่นและจุดขายของสิ นค้า ซึ่ งจะเน้นการขายสิ นค้าและแบรนด์
สิ นค้าด้วย
4) การโฆษณาในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ (Advertorial) เป็ นการขายหรื อการ
นําเสนอในรู ปแบบการแนะนําสิ นค้าแบบโน้มน้าวผูบ้ ริ โภคอ้อม ๆ (Soft Sale)
5) การให้ความบันเทิง (Entertainment) ในเนื้อหาของวิดีโอจะเน้นให้ความ
บันเทิง ไม่ได้คาดหวังวัตถุประสงค์ในการขาย หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการขายแต่ไม่บอกให้ทราบ
6) การให้ความรู ้ และการสอน (Education/Tutorial) เน้นการให้สาระ
ความรู ้ และสอนผูช้ มวิดีโอ
7) การเขียนบล็อกผ่านวิดีโอ (Video Log)เป็ นการนําเสนอเนื้อหาที่บอกเล่า
ถึงเรื่ องราวหรื อพูดในชี วิตประจําวันของผูน้ าํ เสนอ คล้ายๆกับการสร้างบล็อก แต่เปลี่ยนเป็ นการ
นําเสนอในรู ปแบบวิดีโอ
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2.3.9.3 วัตถุประสงค์ของการทําการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing)
1) เพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู ก ารเพิ่ ม โอกาสในการเห็ น ความสนใจกับ แบรนด์
ถึงแม้ว่าผูบ้ ริ โภคจะไม่ได้ดูวิดีโอจนจบ แต่การได้เห็นจากการส่ งต่อ ก็ถือว่าเป็ นการสร้างการรับรู ้
ได้เช่นกัน
2) การให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าเพราะวิดีโอเป็ นสื่ อที่มีประสิ ทธิภาพใน
การให้ขอ้ มู ลรายละเอี ย ดกับสิ น ค้า โดยเฉพาะสิ น ค้า ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกับเทคโนโลยี ที่ ตอ้ งอาศัย
ภาพเคลื่อนไหวในการอธิบาย
3) เป็ นช่ องทางในการเก็บข้อมูลและความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากใช้ Social Media กันเป็ นส่ วนใหญ่ นับเป็ นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟั งความคิดเห็น
แง่มุมต่าง ๆ ของลูกค้า
4) เป็ นการกระตุน้ การซื้อสิ นค้า ผลที่ได้รับตามาคือยอดขายที่เพิ่มขึ้น
5) เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ดว้ ยวิธี Subscribe
หรื อการ Follow Twitter เพื่อให้ลูกค้าผูบ้ ริ โภคติดตามข้อมูล ข่าวสารในแบรนด์ของเรา
ขณะที่การทําการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ต้องพิจารณาว่ากลยุทธ์ในการทํา
การตลาดควรอยู่ในระยะสั้นหรื อระยะยาว และสามารถใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดใดบ้าง
ควบคู่กนั ไป เพราะในบางครั้งไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จภาพยนตร์ ใด ๆ หรื อธุ รกิจอย่างอื่น ก็สามารถ
ประสบความสําเร็ จอย่างมากได้เพียงแค่รู้จกั การทําการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
แนวคิดเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจของภาพยนตร์ท้ งั
3 เรื่ อง ที่นาํ มาเป็ นกรณี ศึกษา แต่ละบริ ษทั ได้สร้างเฟซบุ๊ก เพื่อนํามาสนับสนุนหน้าเว็บไซต์หลัก
ของบริ ษทั และมีการเชื่อมต่อระหว่างเฟซบุก๊ ยูทูป และเว็บไซต์ เพราะสามารถให้ขอ้ มูลได้มากกว่า
เนื่องจากมีผใุ ้ ช้ สื่ อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก และรับชมวิดีโอผ่านทางยูทูปเป็ นจํานวนมาก เพราะฉะนั้น
ผูว้ ิจยั จะนํามาวิเคราะห์กบั กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านทางเฟซบุ๊ก ว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
ช่วยให้การทําการตลาดบนเฟซบุ๊กเพจ หรื อมีกลยุทธ์นอกเหนื อจากนี้ ที่ใช้ให้การสื่ อสารการตลาด
เพิ่มประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ในช่ อ งทางของยูทู ป แต่ ล ะบริ ษ ัท ที่ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ อ อกมา จะมี ก ารนํา ตัว อย่า ง
ภาพยนตร์ ที่กาํ ลังเข้าฉาย เป็ นเบื้องหลังในการถ่ายทํา และกิ จกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่
กําลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ รวมถึงการมีกิจกรรมที่บริ ษทั จัดทําขึ้นเพื่อการสื่ อสารการตลาด
ของภาพยนตร์ ในยูทูป ผูว้ ิจยั จะนํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการทําการตลาดแบบไวรัสว่า
สอดคล้องกันอย่างไรบ้าง เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการตั้งคําถามสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปผลการวิจยั ในบทที่ 4 และบทที่ 5

65

2.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขจิตขวัญ กิจวิสาละ (2546) ศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์ นอกกระแสหลักใน
ประเทศไทย โดยทําการศึกษาวิเคราะห์ท้ งั ในส่ วนของบริ บทล้อมรอบ (Contextual Analysis) และ
การวิเคราะห์ในส่ วนของเนื้อหา (Textual Analysis) มาประกอบกันโดยผ่านการใช้ระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการของภาพยนตร์นอกกระแสที่ผา่ นมาได้สะท้อนถึงสังคมไทยที่
ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบริ บทของสังคมในยุคนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อสร้างความบันเทิง เป็ น
เครื่ องมือในการต่อสู ท้ างอุดมการณ์และวัฒนธรรม เป็ นงานศิลปะในการปลดปล่อยความเป็ นตัวตน
และเป็ นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละด้าน
ต่าง ๆ
จรรยา ยามาลี (2553) ศึกษาเรื่ อง การโฆษณาภาพยนตร์ อินดี้มีผลต่อการเลือกชมของวัยรุ่ น
ในกรุ งเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นอายุ 13-24 ปี พบว่า
อายุ และรายได้ของวัยรุ่ น ไม่ส่งผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์การเลือกชมภาพยนตร์ โดยส่ วนใหญ่
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี อายุ 22-24 ปี ซึ่ งการรับรู ้ข่าวสารโฆษณาภาพยนตร์ การอ่านนิ ตยสาร
ภาพยนตร์ การเห็ นสื่ อโฆษณาภาพยนตร์ และการพบสื่ อโฆษณาภาพยนตร์ มีผลต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์ แตกต่างกัน กล่าวคือ การรับรู ้ข่าวสารโฆษณา การพบเห็นสื่ อโฆษณา ประเภทตัวอย่าง
ภาพยนตร์ ที่ฉายทางวี ดี โอวอลล์ บริ เวณโรงภาพยนตร์ มีผลต่อการเลื อกชมภาพยนตร์ มากกว่า
ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่โฆษณาทางโทรทัศน์ เนื้ อหาของโฆษณาภาพยนตร์ ที่มีการแสดงสื่ อเนื้ อหา
ชัดเจนมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ มากกว่าเนื้ อหาของโฆษณาภาพยนตร์ ที่มีการแสดงอารมณ์
เรื่ องได้ดี
ฉัตรหทัย มีประดิ ษฐ์ (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารแบบบอกต่อในธุ รกิ จไทย” พบว่า
การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากมี บ ทบาทในธุ รกิ จ ไทย 11 ประการ โดย 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ ช่ ว ย
ประหยัด งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ เมื่ อ เที ย บกับการใช้สื่อ มวลชน สร้ า งการ
ตระหนักรู ้ในแบรนด์สินค้าได้ สําหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของการสื่ อสารแบบบอกต่อที่นกั การ
ตลาดนิยมใช้ พบว่ามีลกั ษณะเหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยทัว่ ไป โดย 3 อันดับแรกที่มีผนู ้ ิยมใช้
มากที่สุด ได้แก่ การนําเสนอให้โดนใจ การผสมผสานสื่ ออย่างลงตัว และการทราบกลยุทธ์คู่แข่ง
ผลการวิจยั พบว่า การสร้ างกลยุทธ์ให้สินค้าเกิ ดการพูดถึ งจะให้ความสําคัญกับกระบวนการใช้
เครื่ องมือ เช่น สร้างสารอย่างไร ผ่านสื่ อใดจึงจะเกิดการบอกต่อและกระจายอย่างรวดเร็ วโดยอาจไม่
ต้องสร้าง ยอดขาย แต่ทาํ ให้ผคู ้ นเกิดการรับรู ้ในสิ นค้าและนําไปพูดคุยกันหรื อบอกต่อกัน
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ฐิ ติกร สุ ทธิ สินทอง (2556) ศึกษาการใช้ยูทูปกับการสื่ อสารการตลาดของค่ายภาพยนตร์
GTH เป็ นงานวิจยั แบบผสมระหว่างงานวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณ พบว่า ค่ายภาพยนตร์ GTH ใช้
กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัลเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านทางคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube และแบ่งปั นคลิปไปยังเว็บไซต์ Social Media ทั้งทาง
Facebook และ Twitter ทําให้เกิดการแพร่ กระจายของคลิปต่อๆกันไปเป็ นวงกว้าง เป็ นไปตาม
ลักษณะของ Viral Marketing หรื อที่เรี ยกว่า กระบวนการเผยแพร่ ไวรัส และพบว่าผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
ที่ ได้รับชมคลิ ปวิ ดีโอมี ความพึงพอใจโดยรวมในระดับสู ง และการรั บชมคลิ ปวิดีโอก่ อให้เกิ ด
พฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อรับชมภาพยนตร์ของทางค่ายภาพยนตร์ GTH
ฐิติภา สัมพันธ์พร (2556) ศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ของบริ ษทั จี
เอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช ) กรณี ศึกษาภาพยนตร์ เรื่ อง ATM เออรัก...เออเร่ อเป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคคลากร และวิเคราะห์เอกสารในสื่ อ
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (YouTube) ผลการวิจยั พบว่า แผนก
ในกระบวนการการทํา การสื่ อ สารการตลาดได้แ ก่ แผนกด้า นการสื่ อ สารการตลาด แผนก
ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการตลาด และแผนกสื่ อออนไลน์สัมพันธ์ โดยรู ปแบบในการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั 3 ประเภท โดยกลยุทธ์ที่นาํ มาใช้มากที่สุด คือ กลยุทธ์การให้
ข้อมูล กลยุทธ์การช่ วยเตื อนความจํา และกลยุทธ์ก ารโต้ตอบและเมื่ อภาพยนตร์ เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ แผนก Media Relations & Promotions Department แผนก Marketing &
Communication แผนก Public Relations Department จะมีการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ผา่ นสื่ อ
ต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ กิจกรรมทางการตลาด (Event) ฯลฯ
ฑีฆายุ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเรื่ อง การบริ หารสื่ อทางสังคมของบริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทํา
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผลการวิจยั พบว่า การใช้สื่อทาง
สังคมขององค์กร เป็ นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานองค์ อีกทั้งเป็ นช่องทางในการ
ติดต่อระหว่างองค์กรกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต และใช้ขอ้ ดีของสื่ อทาง
สังคมให้เป็ นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารที่ไม่ตอ้ งลงทุน สามารถส่ งข้อความได้อย่างรวดเร็ ว
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าขององค์กรได้อย่างถูกเป้ าหมาย และเป็ นการใช้ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม
ดาราศิลปิ น ทําให้ได้มีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มแฟนคลับได้สะดวกและเป็ นกันเองมากขึ้น อีก
ทั้งเป็ นช่องทางที่ทาํ ให้องค์กรทราบถึงความนิยมที่สงั คมมีต่อดาราศิลปิ น เพื่อเป็ นข้อมูลทางสถิติได้
ไปใช้ประโยชน์ในการทํางานหรื อทํากิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต
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แนวโน้มในอนาคตการใช้สื่อทางสังคมขององค์กร จะเกิ ดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งใน
รู ปแบบองค์กรที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการสื่ อสารทางสังคมเป็ นช่องทางการสื่ อสารในการ
ทํา งานขององค์ก ร เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า ขององค์ก รที่ ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้สื่ อ ทางสั ง คมในการ
ติดต่อสื่ อสารและรั บข้อมูลข่าวสารจากองค์กร ดังนั้นองค์กรส่ วนใหญ่จึงต้องสร้ างเนื้ อหาหรื อ
กิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าและสร้างกลุ่มลูกค้าขององค์กรใหม่ทางสื่ อทางสังคมให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น และในส่ วนของดาราศิลปิ นขององค์กร แนวโน้มในอนาคตต้องใช้สื่อทางสังคมในการ
ทํางานต่อไป เพื่อประชาสัมพันธ์งานของตัวศิลปิ นและใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่ม
ผูส้ นับสนุนในการทํางาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์นอกกระแส
โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ และการถามคําถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) ผลการวิจยั พบว่า
ผูร้ ับสารที่ติดตามข่าวสารภาพยนตร์ นอกกระแสจะมีความแตกต่างในด้านเพศ วัย การศึกษา และ
อาชีพ และจะคอยติดตามจากสื่ อมวลชนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแส ซึ่งการเปิ ดรับ
และติดตามสื่ อมวลชนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกกระแสนั้น เกิดจากการมีแรงผลักดันและ
แรงกระตุน้ ที่ต่างกันของผูร้ ับสาร ซึ่ งผูท้ ี่ชมภาพยนตร์ นอกกระแส เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา
หาความรู ้ มากว่าจะหาความบันเทิง
พิมพลอย รัตนมาศ (2554) ศึกษาเรื่ องนิสัยการเปิ ดรับสื่ อความต้องการข่าวสาร พฤติกรรม
การชมภาพยนตร์ นอกกระแส โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกผูช้ มภาพยนตร์ นอกกระแส
จํานวน 20 คน ร่ วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มภาพยนตร์ นอก
กระแสที่ ป ระกอบอาชี พ หรื อ ผูท้ ี่ ศึ ก ษาอยู่ใ นคณะที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาพยนตร์ และพบว่ า ผู ช้ ม
ภาพยนตร์ นอกกระแสที่ประกอบอาชี พหรื อผูท้ ี่ศึกษาอยู่ในคณะที่ไม่เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ จะ
เปิ ดรับสื่ อไม่แตกต่างกัน ได้แก่ สื่ ออินเทอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร โดยจะมี
การเปิ ดรับสื่ อตามช่วงเวลาที่ต่างกัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการชมภาพยนตร์นอกกระแสที่ประกอบ
อาชีพหรื อศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์จะมีความถี่ในการรับชมมากกว่าผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
ภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของคนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ผลการวิจยั พบว่า ส่ วน
ใหญ่ เ ป็ นสมาชิ ก เว็บ ไซต์เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก (Facebook) มี ก ารเข้า ใช้บ ริ ก ารใน
ช่วงเวลา 18.01-22.00 น. มีความถี่ในการเข้าใช้ 7 วัน ใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์ประเภทเครื อข่าย
สังคมออนไลน์แต่ละครั้ ง โดยเฉลี่ ย 90 นาที เปิ ดใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากที่ บา้ น
หอพัก โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์มากที่สุด กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทําเป็ นประจํามากที่สุด 3 อันดับ
แรกเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ สนทนากับเพื่อน อัพเดทสถานะ ข้อมูลส่ วนตัว
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รู ปภาพและหาข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล จํานวน 190 คน
วิชชา สันทนาประสิ ทธิ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง บทบาทของภาพยนตร์ กบั พฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่ นไทย: กรณี ศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยการเลือกภาพยนตร์ ที่มี
เนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเรื่ องเพศหรื อพฤติกรรมทางเพศ และนํามาวิเคราะห์เนื้ อหาภาพยนตร์ พบว่า
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศและพฤติกรรมทางเพศก่อให้เกิดความรู ้สึกในด้านความชอบ
หรื อพึงพอใจมากกว่า ความไม่ชอบ และภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศและพฤติกรรมทาง
เพศ มีบทบาทต่อความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
รัตนา จักกะพาก (2546) ศึกษาเรื่ อง “สภาพการณ์ของภาพยนตร์ ไทยในอนาคต” พบว่า
รู ปแบบเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยจะยังวนเวียนเป็ นเดิม ๆ โดยมีการนําเสนอในรู ปแบบใหม่มากนัก
และภาพยนตร์ ไม่มีการแข่งขันในประเทศมากขึ้นในลักษณะการเร่ งผลิต เร่ งขาย โดยเพิ่มจํานวน
ภาพยนตร์ ไทยมากขึ้น แต่คุณภาพด้านเนื้ อหาและเทคนิ คการนําเสนอยังคงเป็ นแบบเดิม ๆ ผูช้ มให้
ความสนใจไปดูภาพยนตร์ไทยมากขึ้น ตื่นตัวที่จะติดตามภาพยนตร์ไทยมากขึ้น แนวโน้มในอนาคต
ของภาพยนตร์ ไทยจะอยู่ในลักษณะขยายปริ มาณแต่คุณภาพยังคงค่อยเป็ นค่อยไป ทั้งนี้ เพราะขาด
แนวทางในการพัฒนาที่มีทิศทางและนโยบายที่ชดั เจน
อัญญลักษณ์ บัวศรี (2549) ศึ กษาเรื่ องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของ
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ไทย พบว่ากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของภาพยนตร์แอนนิเมชัน่
ไทย ได้ศึกษาจากภาพยนตร์ เรื่ อง ก้านกล้วย และปั งปอนดิ์ ดิ แอนิ เมชัน่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และ ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจชม
ภาพยนตร์แอนิ เมชัน่ ไทยโดยใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research) ผลการวิจยั พบว่ากลยุทธ์ที่ใช้การ
ประชาสัมพันธ์ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างการรับรู ้ผา่ นสื่ อที่หลากหลายไปยังกลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์การ
สร้าง โอกาสทางการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ปักธง กลยุทธ์เผยแพร่ ข่าวสารผ่านพันธมิตร กลยุทธ์
การจับกระแส โดยนอกจากนี้ ยงั พบกลยุทธ์เน้นความถี่ในการส่ งสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย และกล
ยุทธ์การสร้างการรับรู ้ผา่ นสื่ อที่หลากหลายไปยังกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ ผลวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า
สื่ อบุคคลมีอิทธิ พลต่อลักษณะในการตัดสิ นใจ และสื่ อโรงภาพยนตร์ ต่อกลุ่มตัวอย่างอายุ 10-19 ปี
มากกว่า กลุ่มอายุ 30 ปี นอกจากนี้ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ จะเน้นการสร้างความรู ้จกั และความรักในตัว
ละคร มากกว่าการโฆษณา
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวพบผลที่ได้จาก
การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจยั เชิง
ปริ มาณแบบสํารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป้ าหมายคือ ประชาชนที่มีอายุ
ระหว่ า ง 15-44 ปี ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนในกรุ งเพมหานครมี
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ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปี ขึ้นไปมากที่สุด ประชาชนใช้บริ การเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ Facebook บ่อยที่สุด ช่องทางที่ประชาชนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุด คือ
Smartphone ประชาชนส่ วนใหญ่ เปิ ดบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ตลอดทั้งคืน ช่ วงเวลาที่
ประชาชนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่ สุด คือ 18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ 1-3 ชัว่ โมงต่อวันมากที่สุด ประชาชนส่ วนใหญ่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
พูดคุยกับเพื่อนมากที่สุด และคุณสมบัติของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ประชาชนชอบมากที่สุดคือ
ทราบข่าวสารรวดเร็ ว
Austin (1989) ศึกษาถึงปั จจัยในการชมภาพยนตร์ โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยน
มหาวิทยาลัยจํานวน 500 คน ถึ งเหตุผลที่ ชมภาพยนตร์ พบว่า เหตุ ผล 7 ประการ คื อ เพื่อความ
สนุกสนาน, เพื่อให้ได้ความรู ้ เพื่อหลีกหนี เพื่อฆ่าเวลา เพื่อแก้เหงา เพื่อให้ได้รู้จกั ตนเองดีข้ ึน และ
เพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้
Mohr (2007) ศึกษาเรื่ องการตลาดแบบปากต่อปากสําหรับภาพยนตร์ ผลการวิจยั พบว่า
นักการตลาดต้องค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งทําให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจ
และพูดถึงภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้อยากมีประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ การตลาดแบบ
ปากต่ อ ปากเป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการผลัก ดัน ให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายไปชมภาพยนตร์ แ ละทํา ให้
ภาพยนตร์ ประสบความสําเร็ จด้วยการทําการตลาดดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตอ้ งคํานึ งถึงเนื้ อหาของ
ภาพยนตร์ดว้ ย

บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การศึกษาเรื่ องกลวิธีการสื่ อสารการตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสของประเทศไทย ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่ออธิ บายถึงกลวิธีการสื่ อสารการตลาด
ภาพยนตร์ นอกกระแส โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)โดยการตั้งคําถาม
ปลายเปิ ดสนทนากันเพื่อให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อทัศนคติได้

3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้
3.1.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนการโพสต์และอัปโหลดในแต่ละเดือนผ่านสื่ อ 2 ประเภท ได้แก่
เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) ของแต่ละภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ดงั นี้
3.1.1.1 ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน Facebook Page ชื่อ NawapolThamrongrattanarit จะ
เก็บจํานวนการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่ อง และในส่ วนของยูทูป เก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวนการอัพโหลดเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ลงในช่องยูทูป ชื่ อว่า Mary is happy
ตั้งแต่ในช่วงก่อนการฉายภาพยนตร์จนไปถึงหลังการฉายภาพยนตร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เดือนพฤษภาคม 2558 (เข้าฉายเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556) หลังจากนั้นนํามาสร้างเป็ นกราฟ
โดยแบ่งเป็ นช่วงก่อนฉายภาพยนตร์ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ และหลังการฉายภาพยนตร์ เพื่อสัง
เหตุจาํ นวนการโพสต์และการอัพโหลดในแต่ละเดือน
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Facebook Page
1) NawapolThamrongrattanarit
2) Pop-Pictures
3) YouTube Channel
4) Mary is happy
3.1.1.2 ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน Facebook Page ชื่อ The Blue Hour - Onthakan เก็บ
จํานวนการโพสต์เนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับภาพยนตร์ เรื่ อง และในส่ วนของยูทูป เก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวนการอัพโหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ลงในช่องยูทูป ชื่อว่า G village Bangkok
ตั้งแต่ในช่วงก่อนการฉายภาพยนตร์จนไปถึงหลังการฉายภาพยนตร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เดือนเมษายน 2559 (เข้าฉายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558) หลังจากนั้นนํามาสร้างเป็ นกราฟ โดย
แบ่งเป็ นช่วงก่อนฉายภาพยนตร์ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ และหลังการฉายภาพยนตร์ เพื่อสังเหตุ
จํานวนการโพสต์และการอัพโหลดในแต่ละเดือน
Facebook Page
1) The Blue Hour - Onthakan
YouTube Channel
1) G Village Bangkok
3.1.1.3 ภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน Facebook Page ชื่อ MyOnlyOwn เก็บจํานวนการ
โพสต์เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เรื่ อง และในส่ วนของยูทูป เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนการอัพ
โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่ องนี้ลงในช่องยูทูป ชื่อว่า P047movie ตั้งแต่ในช่วงก่อนการ
ฉายภาพยนตร์จนไปถึงหลังการฉายภาพยนตร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 - เดือนมิถุนายน 2556 (เข้า
ฉายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555) หลังจากนั้นนํามาสร้างเป็ นกราฟ โดยแบ่งเป็ นช่ วงก่อนฉาย
ภาพยนตร์ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ และหลังการฉายภาพยนตร์ เพื่อสังเหตุจาํ นวนการโพสต์และ
การอัพโหลดในแต่ละเดือน
Facebook Page
1) MyOnlyOwn
YouTube Channel
1) P047movie
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3.1.2 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูว้ ิจยั ได้ติดต่อ
ขอสัมภาษณ์กบั บุคคลที่เป็ นตัวแทนผูเ้ กี่ ยวข้องกับผูท้ ี่สร้างผลงานภาพยนตร์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนสื่ อสารการตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสจากภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is
Happy อนธการ (The Blue Hour) แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) ได้แก่
1) ผูก้ าํ กับภาพยนตร์หรื อตัวแทนผูก้ าํ กับภาพยนตร์
2) โปรดิวเซอร์หรื อตัวแทนโปรดิวเซอร์
3) หัว หน้า ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ห รื อ ตัว แทนหัว หน้า ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ (Media
Relations & Promotions Department)
เป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท้ ี่อยูใ่ นวงการภาพยนตร์นอกกระแส และได้มีการนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการขอสัมภาษณ์ ซึ่ งในการสัมภาษณ์ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การขออนุญาตบันทึกเสี ยง
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้นาํ เสี ยงที่บนั ทึกมาถอดเป็ นข้อความบทสัมภาษณ์ และส่ งกลับไปให้ผู ้
ถูกสัมภาษณ์ตรวจเช็คความถูกต้อง ซึ่ งภาพยนตร์ ท้ งั 3เรื่ องเป็ นภาพยนตร์ นอกกระแสในประเทศ
ไทย ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์
1) ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy กํากับโดย นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุ พรรณหงส์ ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2556
(1) ถ่ายภาพยอดเยีย่ ม (Best Cinematography)
(2) ผูแ้ สดงนําหญิงยอดเยีย่ ม (Best Actress)
(3) ผูแ้ สดงสมทบหญิงยอดเยีย่ ม (Best Supporting Actress)
2) ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) กํากับโดยอนุชา บุญยวรรธนะ
รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติ ชื่ อว่า Fantasia International Film
Festival (2558) ได้ชื่อว่าเป็ นเทศกาลหนัง Genre (หนังแฟนตาซี แอ็กชัน่ สยองขวัญ คัลต์ ไซ-ไฟ )
ที่ใหญ่ที่สุดและจัดติดต่อกันยาวนานที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนือ
รางวัลชมเชย (Special Mention) ในสาขาผูก้ าํ กับหนังเรื่ องแรกยอดเยีย่ ม
3) ภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว กํากับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
รางวัลภาพยนตร์จากชมรมณ์วิจารณ์บนั เทิงที่ 21 ประจําปี พ.ศ. 2555
(1) ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม (Best Picture)
(2) ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม (Best Director)
(3) ลําดับภาพยอดเยีย่ ม (Best Editor)
(4) ผูแ้ สดงนําชายยอดเยีย่ ม (Best Actress)
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ในการสอบถามสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ตวั แทนของแต่ละฝ่ าย (ผูก้ าํ กับ โปรดิว
เซอร์ หัวหน้าฝ่ ายการตลาด หัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์) จากแต่ละภาพยนตร์ ได้แก่
ภาพยนตร์เรื่ องMary is Happy, Mary is Happy
1) คุณพิชย จรัสบุญประชา ตําแหน่ง ผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ (ตัวแทนผูก้ าํ กับ)
2) คุณชลสิ ทธิ์ อุปนิกขิต ตําแหน่ง ลําดับภาพ (ตัวแทนผูก้ าํ กับ)
3) คุ ณ อาทิ ตย์ อัสสรั ตน์ ตําแหน่ งโปรดิ วเซอร์ แ ละหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์)
บริ ษทั Pop-Pictures
ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour)
1) คุ ณ อนุ ช า บุ ญ วรรธนะ ตํา แหน่ ง ผู ้ก ํา กั บ โปรดิ ว เซอร์ แ ละหั ว หน้ า ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั G Village Bangkok
ภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047)
1) คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี ตําแหน่ง ผูก้ าํ กับและหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
2) คุณโสฬส สุ ขมุ ตําแหน่ง โปรดิวเซอร์

3.2 ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท้ ี่เกี่ยวข้องภาพยนตร์ นอกกระแสในไทยในเดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2558-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งต้องอาศัยเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ได้แก่
1) เก็บข้อมูลจากจํานวนการโพสต์ลงเฟซบุ๊กในแต่ละเดือน ตั้งแต่ช่วงก่อนการฉาย
ภาพยนตร์จนถึงหลังการฉายภาพยนตร์ และการอัพโหลดรายการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่องยูทูป
2) สมุดจดบันทึกจํานวนการโพสต์และอัพโหลดในแต่ละเดือน
3) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทําเป็ นตาราง
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3.3.2 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการวิ จ ัย เป็ นแบบสัม ภาษณ์ เ จาะลึ ก เพราะว่า ต้อ งการ
สัมภาษณ์ เจาะลึกเกี่ ยวกับกลวิธีกระบวนการการวางแผนในการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ซึ่ งคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะทําให้ได้เห็ นถึงกระบวนการในการทํางานมากขึ้น
โดยคําถาม ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาต่อยอดมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการวางแผนกลวิธีการ
สื่ อสารการตลาดกับสื่ อออนไลน์ ซึ่งต้องอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์
ได้แก่
1) ตัวผูว้ ิจยั ทําหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) อุปกรณ์บนั ทึกเสี ยงและกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกทั้งภาพและเสี ยงขณะสัมภาษณ์
บุคคลนั้น ๆ
3) สมุดจดบันทึกเพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลขณะทําการเก็บข้อมูล
4) แนวประเด็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยคําถามจะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
เพื่อให้ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนื อจากคําถามที่ต้ งั ไว้ คําถามจะเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการทําการสื่ อสารการตลาดภาพยนตร์เหล่านี้ว่ามีข้ นั ตอนอย่างไรบ้าง รู ปแบบกลวิธีการ
สื่ อสารการตลาดที่ใช้กบั ภาพยนตร์ น้ นั ๆ รู ปแบบกลวิธีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ที่ใช้
ในภาพยนตร์นอกกระแส
3.3.1 ประเด็นคําถามหลักมีดงั ต่อไปนี้
3.3.1.1 คําถามสําหรับผูก้ าํ กับ
1) แนวโน้มการเติบโตของภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย คิดว่าจะเป็ นไป
ในทิศทางใด
2) การแข่งขันในตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสในปั จจุบนั และทิศทางการ
แข่งขันของตลาดภาพยนตร์นอกกระแสในอนาคต จะเป็ นอย่างไรต่อไป
3) โอกาสและอุ ป สรรคในการทํา การตลาดภาพยนตร์ น อกกระแส มี
อะไรบ้าง และเพราะเหตุใดถึงเป็ นอย่างนั้น
4) กลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจภาพยนตร์นอกกระแส คือกลุ่มไหนบ้าง
5) คิดว่าจุดแข็งและเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ นอกกระแส ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภค
หันมาสนใจมากขึ้นในปัจจุบนั คืออะไร
6) สื่ อออนไลน์มีอิทธิ พลในการสื่ อสารข้อมูลต่างๆไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
เพราะเหตุใด
7) แนวโน้ม ในอนาคตของธุ รกิ จ ภาพยนตร์ น อกกระแสในไทย จะเป็ น
อย่างไรต่อไป
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8) ผลงานของผูก้ าํ กับ มี อิทธิ พลทําให้ผูบ้ ริ โภคสนใจที่ จะชมภาพยนตร์
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
9) ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลหรื อถูกจัดฉายในเทศกาลต่างประเทศต่างๆ เมื่อ
มาฉายที่ประเทศไทย มีอิทธิ พลทําให้ผูบ้ ริ โภคสนใจที่จะชมภาพยนตร์ หรื อไม่ และทิศทางของ
รายได้ภาพยนตร์จะออกมาในทิศทางเดียวกันหรื อไม่เพราะเหตุใด
3.3.1.2 คําถามสําหรับโปรดิวเซอร์
1) แนวโน้มการเติบโตของภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย คิดว่าจะเป็ นไป
ในทิศทางใด
2) โอกาสและอุ ป สรรคในการทํา การตลาดภาพยนตร์ น อกกระแสมี
อะไรบ้าง และเพราะเหตุใดถึงเป็ นอย่างนั้น
3) สื่ อออนไลน์มีอิทธิ พลในการสื่ อสารข้อมูลต่างๆไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
เพราะเหตุใด
4) คิดว่าจุดแข็งและเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ นอกกระแสที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภค
หันมาสนใจมากขึ้นในปั จจุบนั คืออะไร
5) แนวโน้มอนาคตของธุรกิจภาพยนตร์ นอกกระแสในไทย จะเป็ นอย่างไร
ต่อไป
3.3.1.3 คําถามสําหรับหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
1) กระบวนการทํา งานในการผลิ ต ภาพยนตร์ น อกกระแส และการจัด
จําหน่าย มีข้นั ตอนอะไรบ้าง
2) รู ปแบบการทํางานของการใช้การสื่ อสารการตลาดในขั้นตอนการทํา
หนัง เริ่ มตั้งแต่ตรงไหน
3) เครื่ องมือทางการสื่ อสารการตลาดต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อสื่ อสารข้อมูลไปยัง
ผูบ้ ริ โภคใช้เครื่ องมืออะไรบ้าง และเหตุผลที่เลือกใช้เครื่ องมือนั้น ๆ
4) สื่ อออนไลน์มีอิทธิ พลในการสื่ อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
ถ้าใช่ เพราะเหตุใด
5) กลวิธีการสื่ อสารการตลาดผ่านทางสื่ อออนไลน์เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสนใจ
ใช้กลยุทธ์อะไรบ้างและผลตอบที่รับมาเป็ นอย่างไร
6) การจัด สรรงบประมาณในการสื่ อ สารการตลาด และการจัด สรร
งบประมาณในการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ มีการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้กนั อย่างไง
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7) คิดว่าปั จจัยอะไรในกลวิธีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ที่ส่งผล
ให้การโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแสในไทยสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคประสบความสําเร็ จ
8) การวัดประสิ ทธิ ผลและการประเมินของการสื่ อสารการตลาด อะไรคือ
ตัวชี้วดั ว่าประสบความสําเร็ จหรื อไม่ และมีวิธีการอย่างไร
9) แนวโน้มของการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแสในไทยจะเป็ นอย่างไร
10) แนวโน้ม อนาคตของธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ น อกกระแสในไทย จะเป็ น
อย่างไรต่อไป

3.4 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการทดสอบหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของตารางจํานวนการโพสต์ในเฟซบุ๊กและการอัพ
โหลดรายการในช่องยูทูป โดยการพิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ รวมถึงแบบสอบถามที่ใช้ใน
การสั ม ภาษณ์ โดยนํา ไปปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา รวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพื่อขอ
คําแนะนํานํามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนไปใช้เป็ นข้อมูล

3.5 ขั้นตอนดําเนินการวิจยั
1) เริ่ มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นรวมถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะ
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อ นิตยสารภาพยนตร์ วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับสื่ อออนไลน์ทางเฟซบุก๊ และยูทูป
2) ติ ด ต่ อ กับผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การวางแผนสื่ อ สารการตลาด
ภาพยนตร์ นอกกระแสแต่ ละเรื่ องที่ ไ ด้ร ะบุไ ว้ และได้มีก ารนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการ
สัมภาษณ์
3) เตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ อุปกรณ์บนั ทึกเสี ยง กล้องวิดีโอ
สมุดจดบันทึก และคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
4) การสัมภาษณ์ น้ ันใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เพื่อที่ จะให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ สามารถแสดงความ
คิดเห็นเพิม่ เติมได้
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5) นําเครื่ องบันทึกเสี ยงที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มาพิมพ์เป็ นภาษาพูดในโปรแกรม Microsoft
Word เพื่อแยกข้อมูลตามประเด็นคําถามที่ตอ้ งการศึกษา
6) วิเคราะห์ผลและสรุ ปผล โดยผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์รวมทั้ง
นําผลงานวิจยั และข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องมาสรุ ปผลการวิจยั

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลและนําเสนอข้ อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูว้ ิจยั จะนําข้อมูลเหล่านี้ มาทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์การสื่ อสารการตลาด
ของภาพยนตร์นอกกระแสในไทย โดยนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสื่ อสารการตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสของประเทศไทยผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสื่ อ 2 ประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is
Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่ องอนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว
(P-047) จากข้อมูลที่ได้มาผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี้

4.1 การวิเคราะห์ เนือ้ หา (Content Analysis)
ภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ องนี้มีระยะเวลาและจํานวนการโพสต์ไม่เท่ากัน โดย
ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 226 ครั้ง โดยช่วงที่
มีการโพสต์มากที่สุดคือการโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 143 ครั้ง (63.3%)
และจํานวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 28 รายการ ช่ วงเวลาที่มีการอัพโหลดมากที่สุดคือ
ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 รายการ (46.4%)
ภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) ในช่วงระหว่างการฉายภาพยนตร์ มากที่สุด
จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 291 ครั้งโดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ น
จํานวน 129 ครั้ง (44.3%) แต่ในยูทูป มีจาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 3 รายการ โดย
ช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ (คิดเป็ น 100%)
ภาพยนตร์ เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 211 ครั้ง โดยช่วงที่มีการ
โพสต์มากที่สุดคือในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 98 ครั้ง (46.4%) และยูทูป มี
จํานวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 14 รายการ โดยช่ วงเวลาที่มีการอัพโหลดมากที่สุดคือ
ช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 11 รายการ (78.6%)
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โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ช่องทาง
ได้แก่ เว็บไซต์เฟซบุก๊ กับเว็บไซต์ยทู ูป สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
4.1.1 ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ผูว้ ิจยั เริ่ มวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ตั้งแต่วนั ที่12 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กและ
เว็บไซต์ยูทูป ซึ่ ง ภาพรวมมี จ าํ นวนการโพสต์เ ฟซบุ๊ก เพจ (Facebook
Page : Nawapol
Thamrongrattanarit) จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 226 ครั้ง โดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือการโพสต์
ในช่ วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 143 ครั้ ง (63.3%) รองลงมาคือการโพสต์ใน
ช่ วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 70 ครั้ง (31%) และในช่ วงเวลาก่อนการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 ครั้ง (5.7%) ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1.1 เว็บไซต์เฟซบุก๊ (FacebookPage : Nawapol Thamrongrattanarit)
ได้สรุ ปภาพรวมมี จาํ นวนการโพสต์เฟซบุ๊กเพจ (FacebookPage : Nawapol
Thamrongrattanarit) ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จํานวนโพสต์
ทั้งหมด 226 ครั้ง
1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้
เดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 1 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 2 ครั้ง,
เดือนสิ งหาคม 2556 จํานวน 1 ครั้ง เดือนกันยายน 2556 จํานวน 1 ครั้ง เดือนตุลาคม 2556 จํานวน 1
ครั้ง วันที่ 1 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 7 ครั้ง
2) ระหว่างการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 70 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) โดยแบ่งเป็ นแต่ละเดือนได้ดงั นี้
ตั้งแต่วนั ที่ 28 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 3 ครั้ง เดือนธันวาคม
2556 จํานวน 14 ครั้ง เดือนมกราคม 2557 จํานวน 50 ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
จํานวน 3 ครั้ง
3) หลังการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 143 ครั้ง (ตั้งแต่วนั ที่
6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) โดยแบ่งเป็ นแต่ละเดือนได้ดงั นี้
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ตั้งแต่วนั ที่ 6 ถึงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 31 ครั้ง เดือน
มีนาคม 2557 จํานวน 69 ครั้ง เดือนเมษายน 2557 จํานวน 35 ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม
2557 จํานวน 8ครั้ง
4.1.1.2 เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel : mary is happy)
มีการเผยแพร่ การสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is
Happy ในเว็บไซต์ยทู ูป โดยมีจาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 28 รายการ ช่วงเวลาที่มีการอัพ
โหลดมากที่สุดคือ ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 รายการ (46.4%) รองลงมา
คือช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 12 รายการ (42.9%) และช่วงหลังการฉายภาพยนตร์
เป็ นจํานวน 3 รายการ (10.7%) ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้
การเผยแพร่ การสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is
Happy ในเว็บไซต์ยทู ูป โดยมีจาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 28 รายการ แบ่งเป็ นเพลลิสต์
(Playlist) 3 รายการ คือเพลลิสต์เพลง (Mary, RETEETED : SONG) เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา
(Mary, UNTWEETED) เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA)
1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 12 รายการ
(ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้
(1) วันที่ 1พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 จํานวน 0 รายการ
(2) วันที่1 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary,
RETEETED : SONG) จํานวน 11 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED)
จํานวน 0 รายการ เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 1 รายการ
2) ระหว่างการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 รายการ
(ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้
(1) วันที่ 28 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary,
RETEETED : SONG) จํานวน 2 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED)
จํานวน 0 รายการ เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 1 รายการ
(2) เดือนธันวาคม 2556ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary, RETEETED :
SONG) จํานวน 3 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED) จํานวน 0 รายการ
เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 1 รายการ
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(3) เดือนมกราคม 2557ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary, RETEETED :
SONG) จํานวน 1 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED) จํานวน 3 รายการ
เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 2 รายการ
(4) วันที่1 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary,
RETEETED : SONG) จํานวน 0 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED)
จํานวน 1 รายการ เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 0 รายการ
3) หลังการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ (ตั้งแต่ถึง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม2557) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้
(1) วันที่6 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary,
RETEETED : SONG) จํานวน 0 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED)
จํานวน 2 รายการ เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 0 รายการ
(2) เดือนเมษายน 2557ได้แก่ เพลลิสต์เพลง (Mary, RETEETED :
SONG) จํานวน 0 รายการ เพลลิสต์เบื้องหลังการถ่ายทํา (Mary, UNTWEETED) จํานวน 1 รายการ
เพลลิสต์ภาพยนตร์ที่ได้ออกสื่ อ (Mary X MEDIA) จํานวน 0 รายการ
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ภาพที่ 4.1 กราฟสรุ ปการโพสต์ในเฟซบุก๊ และการอัพโหลดในยูทปู ของภาพยนตร์เรื่ อง Mary is
Happy, Mary is Happy ปี พ.ศ. 2556
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4.1.2 ภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour)โดยเริ่ มวิเคราะห์เนื้ อหา (Content
Analysis) ตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กและ
เว็บไซต์ยทู ูป ดังนี้
4.1.2.1 เว็บไซต์เฟซบุก๊ (Facebook Page : The Blue Hour - Onthakan)
สรุ ปภาพรวมจํานวนการโพสต์เฟซบุ๊กเพจ (FacebookPage : The Blue Hour Onthakan) ตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 จํานวนโพสต์ ทั้งหมด 291
ครั้งโดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 129 ครั้ง (44.3%)
รองลงมาคือช่วงเวลาช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 108 ครั้ง (37.1%) และช่วงเวลา
หลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 54 ครั้ง (18.6%) ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้
1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 108 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2558) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่ 10 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 จํานวน 9 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 30 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2558
จํานวน 48 ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2558 จํานวน 21 ครั้ง
2) ระหว่างการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่ วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 129 ครั้ ง
(ตั้งแต่วนั ที่ 6 สิ งหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2558) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่ 6 ถึง
วันที่ 31 สิ งหาคม 2558 จํานวน 126 ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่1 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 จํานวน 3 ครั้ง
3) หลังการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 54 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 3 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่3 ถึงวันที่
30 กันยายน 2558 จํานวน 9 ครั้ง เดือนตุลาคม 2558 จํานวน 6 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2558 จํานวน 5
ครั้ง, เดือนมกราคม 2559 จํานวน 10 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 9 ครั้ง เดือนมีนาคม 2559
จํานวน 12 ครั้ง เดือนเมษายน 2559 จํานวน 3 ครั้ง
4.1.2.2 เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel : G Village Bangkok)
มีจาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 3 รายการ โดยช่ วงเวลาก่ อนการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการและไม่มีการอัพโหลดรายการในช่วงระหว่างการฉายและหลังการ
ฉายภาพยนตร์ โดยมีการอัพโหลดช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เนื้อจะเกี่ยวกับเบื้องหลังการถ่าย
ทําและตัวอย่างภาพยนตร์
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1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ (ไม่
มีการอัพโหลดลงเพลลิสต์) (ตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิ งหาคม 2558) โดยแบ่งเป็ น
เดือนได้แก่ เดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 2 รายการและ เดือนกรกฎาคม 2558 จํานวน 1 รายการ
2) ไม่มีรายการในช่วงระหว่างการฉาย
3) ไม่มีรายการในช่วงหลังการฉายภาพยนตร์
ภาพยนตร์ อนธการ
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ภาพที่ 4.2 กราฟสรุ ปการโพสต์ในเฟซบุก๊ และการอัพโหลดในยูทปู ของภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ
ปี พ.ศ. 2558
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4.1.3 ภาพยนตร์ เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) โดยเริ่ มวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์เฟซบุก๊ และเว็บไซต์ยทู ูป ดังนี้
4.1.3.1 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook Page: “แต่เพียงผูเ้ ดียว” โดย : คงเดช จาตุรันต์
รัศมี) จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 211 ครั้ง โดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือในช่วงเวลาก่อนการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 98 ครั้ง (46.4%) รองลงมาคือการโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์
เป็ นจํานวน 68 ครั้ง (32.2%) และการโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 45
ครั้ง (21.4%) ตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 98 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 29 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่29 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2554 จํานวน 4 ครั้ง เดือนเมษายน 2554 จํานวน 11 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2554 จํานวน 5
ครั้ง เดือนมิถุนายน 2554 จํานวน 4 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2554 จํานวน 3 ครั้ง เดือนสิ งหาคม 2554
จํานวน 9 ครั้ง เดื อนกันยายน 2554 จํานวน 15 ครั้ง เดือนตุลาคม 2554 จํานวน 13 ครั้ง เดือน
พฤศจิกายน 2554 จํานวน 5 ครั้ง เดือนธันวาคม 2554 จํานวน 4 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 10
ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่18 กรกฎาคม 2555 จํานวน 15 ครั้ง
2) ระหว่างการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 45 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่ 19 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จํานวน 14 ครั้ง เดือนสิ งหาคม 2555 จํานวน 24 ครั้ง ตั้งแต่วนั ที่1 ถึงวันที่
18 กันยายน 2555 จํานวน 7 ครั้ง
3) หลังการฉายภาพยนตร์
การโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 68 ครั้ง (ตั้งแต่
วันที่ 19 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่ 9 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555 จํานวน 3 ครั้ง เดือนตุลาคม 2555 จํานวน 5 ครั้ง, เดือนพฤศจิกายน 2555 จํานวน
4 ครั้ง เดือนธันวาคม 2555 จํานวน 4 ครั้ง เดือนมกราคม 2556 จํานวน 6 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2556
จํานวน 23 ครั้ง เดือนมีนาคม 2556 จํานวน 5 ครั้ง เดือนเมษายน 2556 จํานวน 6 ครั้ง เดือน
พฤษภาคม 2556 จํานวน 4 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 4 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2556 จํานวน 4
ครั้ง
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4.1.3.2 เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel : P047MOVIE)
โดยมี จาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 14 รายการ โดยช่ วงเวลาที่มีการ
อัพโหลดมากที่สุดคือช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 11 รายการ (78.6%) รองลงมาคือ
ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ (21.4%) ไม่มีรายการในช่วงเวลาหลังการ
ฉายภาพยนตร์
1) ก่อนการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 11 รายการ
(ไม่มีรายการลงเพลลิสต์) (ตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555) โดยแบ่งเป็ น
เดือนได้ดงั นี้ เดือนพฤษภาคม 2555 จํานวน 1 รายการ เดือนมิถุนายน 2555 จํานวน 3 รายการ ตั้งแต่
วันที่1 ถึงวันที่18 กรกฎาคม 2555 จํานวน 7 รายการ
2) ระหว่างการฉายภาพยนตร์
การอัพโหลดในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ
(ตั้งแต่วนั ที่19 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555) โดยแบ่งเป็ นเดือนได้ดงั นี้ ตั้งแต่วนั ที่
19 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จํานวน 1 รายการ เดือนสิ งหาคม 2555 จํานวน 2 รายการ
3) ไม่มีรายการในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ (ตั้งแต่วนั ที่19 กันยายน
2555 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556)
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ครัง้

ภาพยนตร์ แต่เพียงผู้เดียว

เดือน
Facebook ก่อนการฉายภาพยนตร์

Facebook ระหว่างฉายภาพยนตร์

Facebook หลังฉายภาพยนตร์

Youe tube ก่อนการฉายภาพยนตร์

Youe tube ระหว่างฉายภาพยนตร์

Youe tube หลังฉายภาพยนตร์

ภาพที่ 4.3 กราฟสรุ ปการโพสต์ในเฟซบุ๊กและการอัพโหลดในยูทูปของภาพยนตร์ เรื่ อง แต่เพียงผู ้
เดียว ปี พ.ศ. 2555
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4.2 การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
วิธีการเก็บรวบรวมสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจาก
ภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ อง ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่ องอนธการ
(The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 ภาพยนตร์ เรื่อง Mary is Happy, Mary is Happy
1) คุณพิชยะ จรัสบุญประชา ตําแหน่งผูช้ ่วยผูก้ าํ กับ (ตัวแทนผูก้ าํ กับ)
2) คุณชลสิ ทธิ์ อุปนิกขิต ตําแหน่งลําดับภาพ (ตัวแทนผูก้ าํ กับ)
3) คุณอาทิตย์ อัสสรัตน์ ตําแหน่งโปรดิวเซอร์และหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy พบว่ามี 5
ประเด็น ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is
Happy ที่ใช้เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มคนดู ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ ภาพยนตร์
เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุ๊กและ
ยูทูปกลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy แนวโน้มการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์ นอกกระแส,อนาคตทิศทางภาพยนตร์ นอกกระแสของ
ประเทศไทยมีดงั นี้
4.2.1.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy,
Mary is Happy ที่ใช้เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มคนดู
ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) ทําเกี่ ยวกับโปสเตอร์ ภาพยนตร์ สื่ ออินเทอร์ เน็ต
(Internet) โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (YouTube) เพราะเป็ นช่องทาง
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ วที่สุด ใช้สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ (Point of Purchase) เกี่ยวกับ
การขายเสื้ อ การขายแผ่น Soundtrack การขายแผ่นภาพยนตร์ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มดูที่มา
ภาพยนตร์ ใ นโรงภาพยนตร์ เป็ นการกระตุ ้น ให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความสนใจตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่
เกี่ยวข้องภาพยนตร์เรื่ องนี้ สื่ อนิตยสาร (Magazine) โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจารณ์หรื อบทสัมภาษณ์
ตามนิตยสารต่าง ๆ เช่น นิ ตยสาร BK Magazine นิตยสาร Humberger นิตยสารสี สัน นิตยสาร All
Magazine นิตยสาร Starpics นิตยสาร Filmmax
ในหนังเรื่ องนี้จะเห็นได้วา่ เอกลักษณ์อย่างหนึ่ งของเรื่ องนี้ คือ เสื้ อของโรงเรี ยนนี้ซ่ ึ งเป็ นจุด
ขายอย่างหนึ่ งซึ่ งเราได้เอามาขายเสื้ อ และประสบความสําเร็ จอย่างมาก คนฮิตใส่ กนั เยอะ
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มากจนมีเสื้ อก็อปมาขายด้วยในช่วงนั้น ทําให้เสื้ อได้กลายเป็ นอีกหนึ่ งคาแร็ กเตอร์ของหนัง
เพราะการที่คนใส่ เสื้ อตัวนี้ มันก็คืออีกหนึ่ งช่องทางกันโปรโมทของหนังไปด้วย (พิชยะ
จรัสบุญประชา, สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2559)
“ยูทูปก็จะมีพวก Teaser Thriller คลิปเบื้องหลังสั้น ๆ ซึ่ งคลิปจะยาว ประมาณ 1
นาที เพื่อคงคอนเซ็ปของคําว่า Tweet ไว้ มีเพลงที่เกิดจากการนํา ข้อความมา 1 Tweet มาทําเป็ น
เพลง แล้วก็แชร์ลงในเฟซบุก๊ เพจนวพล” (ชลสิ ทธิ์ อุปนิกขิต, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.2 ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is
Happy, Mary is Happy ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุก๊ และยูทูป
ในการทําการตลาดในสื่ อสังคมออนไลน์ จะใช้เฟซบุ๊กเพจของคุณนวพล ในการ
โปรโมท (FacebookPage: nawapol thamrongrattanarit) ช่วงก่อนการฉายภาพยนตร์เรื่ องนี้
สาเหตุที่ไม่สร้ างเฟซบุ๊กเพจอันใหม่ตามชื่ อภาพยนตร์ เนื่ องจากคุณเต๋ อคิดว่าไม่มี
ความจําเป็ นต้องสร้ างใหม่ เนื่ องจากมีกลุ่มคนที่ติดตามในเฟซบุ๊กเพจคุณนวพลเป็ นทุนเดิม และ
กลุ่มคนที่อยากดูภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เพราะมีความสนใจในตัวผูก้ าํ กับอย่างคุณนวพล และเนื่ องจาก
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางกลักในการรับข้อมูลข่าวสาร “ตอนแรกจะเปิ ด
เป็ นเฟซบุ๊กเพจอันใหม่ ชื่อว่า Mary is Happy แต่ตอนนั้นเต๋ อก็ บอกว่าไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดใหม่โป
รโมทในเพจนวพลดีกว่า เพราะมีฐานคนที่ติดตามเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้วทําไมเราต้องเริ่ มใหม่จากศูนย์
และคนที่อยากดู Mary is Happy ก็คือคนที่สนใจนวพลอยูแ่ ล้ว” (อาทิตย์ อัสสรัตน์, สัมภาษณ์, 5
พฤษภาคม 2559)
ในเฟซบุ๊ก ของคุ ณ นวพลจะเริ่ ม ทยอยให้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ เ รื่ องนี้ ตั้งแต่
เบื้องหลังการถ่ายทํา ซึ่ งการโพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา โพสต์โปสเตอร์ ภาพยนตร์ แต่ยงั ไม่เห็น
หน้านักแสดง ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ โดยที่ตวั อย่างภาพยนตร์อนั แรกจะยังไม่เล่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง
ของภาพยนตร์ แต่จะมาเล่าในตัวอย่างที่สองก่อนที่ภาพยนตร์ จะฉายรอบจริ ง หรื อการโพสต์ภาพที่
ได้ไปฉายและประกวดตามเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติต่างประเทศ จะเป็ นการโปรโมทให้ขอ้ มูล
ข่าวสารโดยจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและความถี่ในการเห็น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจดจําข้อความ
ต่างที่ ผูผ้ ลิ ตเนื้ อหาจะต้องการสื่ อสารแล้วจึ งเริ่ มสร้ างปฏิ สัมพันธ์กับผูบ้ ริ โภคในแง่ แสดงความ
คิดเห็ น พูดคุยกัน รวมทั้งการทําประกวดภาพแฟนอาร์ ตให้วาดรู ปที่เกี่ ยวกับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ลง
ในเฟซบุก๊ เพจคุณนวพล หรื อจะเป็ นบทสัมภาษณ์ภาพยนตร์ลงนิตยสารต่าง ๆ แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพจนําซึ่งจะโพสต์ของมูลของภาพยนตร์ แบบนี้ ไปเรื่ อย ๆ ทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มระดับความน่าสนใจ
กระตุน้ กลุ่มคนดูจนเกิดกระแสในสื่ อสังคมออนไลน์
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ก่อนที่จะนําหนังมาฉาย ก่อนหน้านี้ ก็จะเริ่ มมีข่าวของหนัง ตั้งแต่ไปประกวดที่เวนิ ส ตอน
นั้นเต๋ อก็เริ่ มปล่อยข้อมูลที่เกี่ยวกับหนัง ตอนแรกจะปล่อยภาพโปสเตอร์ แต่ยงั ไม่เห็นหน้า
ตัวนักแสดง ต่อมาปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ ซ่ ึ งเต๋ อเข้าใจวิธีการในการปล่อยไปทีละนิ ด ๆ
เช่นปล่อยเสื้ อ แต่อย่าเพิ่งปล่อยหน้านางเอง ต่อมาปล่อยหน้านางเอก แต่ยงั ไม่ปล่อยหน้า
พระเอก ซึ่ งจะมีขอ้ มูลข่าวสารของหนังแบบนี้ ไปทุกสัปดาห์เรื่ อย ๆ เพื่อทําให้ระดับของ
ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนเกิดกระแส และพอหนังเข้าฉายในไทย มันตรงกับจังหวะที่
เป็ นกระแสพอดี (อาทิตย์ อัสสรัตน์, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2559)
นอกจากนี้ในช่วงที่มีระหว่างการฉายภาพยนตร์เรื่ องนี้ ผูช้ มได้ดูภาพยนตร์ แล้วมีการ
พูดถึง โพสต์ความรู ้สึกที่ได้ดูภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ในเฟซบุ๊ก ไม่ว่าจะเป็ นการพูดถึงในเชิงบวกหรื อเชิง
ลบ คุณนวพลได้นาํ คําวิจารณ์ต่าง ๆ ในเฟซบุ๊ก มาโพสต์ในเฟซบุ๊กเพจของตนเอง เมื่อคนที่ติดตาม
เฟซบุ๊กเพจของคุณนวพลได้อ่านมาข้อความ ทําให้คนที่อ่านเกิดการถกเถียงประเด็นของภาพยนตร์
เรื่ องนี้ จนเป็ นกระแสขึ้นมา และการโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพจในแต่ละครั้งจะใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ
ทําให้เกิ ดความสนิ ทกับคนที่มาติดตามเฟซบุ๊กเพจ แต่ในทางกลับกันบางเฟซบุ๊กเพจในสมัยนี้ จะ
โพสต์อะไรที่ทื่อ ๆ ตรง ๆ ดูเป็ นทางการมากเกินไป
ในช่วงฉายหนัง เกิดการพูดถึงของคนอื่น ๆ ในเฟซบุก๊ ซึ่งหนังมันเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อยูแ่ ล้ว พี่เต๋ อก็ใช้จุดนี้หละ โพสลงในเฟซบุก๊ เพจของเขา ถึงคนที่ชมหนังและด่า
หนัง เราว่ามันคงแปลกมั้งสําหรับเด็กวัยรุ่ นที่คิดว่าผูก้ าํ กับได้โพสต์และแชร์ขอ้ ความที่ด่า
หนังของตัวเองและเมื่อคนมาอ่านดูจึงคิดว่าขนาดนี้เลยหรอ งั้นต้องเลยไปดู ซึ่งทําให้เกิด
การพูดต่อๆกันในด้านดีและไม่มีดี คนก็จะถกเถียงกัน จนกลายเป็ นกระแสขึ้นมา (พิชยะ
จรัสบุญประชา, สัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2559)
ในส่ วนของการใช้ยทู ูปจะเป็ นการอัพโหลดเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is
Happy, Mary is Happy โดยแนวคิดในการทําเพลงประกอบภาพยนตร์ โดยการเลือกศิลปิ นวงอินดี้ที่
คุณนวพลชื่นชอบ เลือกมา 1 Re - Tweeted มาแต่งเป็ นเพลง ทําให้กลุ่มคนที่ติดตามศิลปิ นนั้น ๆ มา
ติดตามเฟซบุก๊ เพจคุณนวพลด้วย ทําให้ขยายฐานกลุ่มคนที่ติดตามเฟซบุก๊ เพจคุณนวพลเพิ่มขึ้น และ
เป็ นการโปรโมทภาพยนตร์ ไปด้วย ในแต่ละเพลงที่แต่ง ได้มีการแชร์ ลงในเฟซบุ๊กเพจคุณนวพล
ต่อมาได้มีการวางจําหน่ายเพลงประกอบภาพยนตร์ดว้ ย
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นอกจากนี้ ในอัพ โหลดคลิ ป เบื้ อ งหลัง การถ่ า ยทํา โดยจะเป็ นคลิ ป วิ ดี โ อสั้ น ๆ
ประมาณ 1 นาที ตามแนวคิดคําว่า ทวีต (Tweet)ที่เป็ นข้อความสั้น ๆ “พี่เต๋ อมีโปรเจ็คโดยให้ศิลปิ น
เลือกมา 1 Re-tweeted เพื่อมาแต่งเพลง ซึ่ งวงทุกวงเป็ นวงอินดี้หมดเลยที่พี่เต๋ อชอบ และกลุ่มคนที่
ติดตามศิลปิ นพวกนี้ อยูแ่ ล้ว ก็ยงิ่ ทําให้ขยายฐาน คนดูที่มีติดตามเพจพี่เต๋ อ ด้วยและอยากดูหนังเรื่ อง
นี้ มาขึ้น จากตอนมีประมาณ 80,000คน ก็มาเป็ น 100,000กว่าคน” (ชลสิ ทธิ์ อุปนิ กขิต, สัมภาษณ์,
4 พฤษภาคม 2559)
นอกจากนี้ชื่อเสี ยงของผูก้ าํ กับมีส่วนสําคัญ เนื่องจากคุณนวพลสร้างภาพลักษณ์ เป็ น
ทั้งผูก้ าํ กับ นักเขียนบทรุ่ นใหม่ และมีความเป็ นผูน้ าํ เทรนด์ของวัยรุ่ นยุคใหม่ ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้
สามารถสื่ อสารกับกลุ่มผูช้ มโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นได้ตรงตามเป้ าหมาย ซึ่ งภาพยนตร์ มีส่วนผสมของ
ความเป็ นอินดี้และดึงเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคุณปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว รวมทั้งได้นักแสดง
หลักอย่างคุณมอร์ วสุ พล เกรี ยงประภากิจ นักร้องนําวง Ten To Twelve ที่เป็ นขวัญใจกลุ่มคนที่ฟัง
เพลงวงอินดี้ มารับบทเป็ นนักแสดงนําชาย และคุณจูนจูน พัชชา พูนพิริยะ ที่เปรี ยบเสมือนตัวแทน
ของกลุ่ มเด็กวัยรุ่ นรุ่ นใหม่ มารั บบทเป็ นนักแสดงนําหญิ งทําให้กลุ่ มคนที่ ติดตามเฟซบุ๊กเพจยิ่ง
กระจายออกไปเป็ นวงกว้าง สามารถสร้างกระแสและขยายกลุ่มตนที่ติดตามเพิ่มขึ้น “เต๋ อมีฐานแฟน
คลับที่ติดตามในเฟซบุก๊ เยอะอยูแ่ ล้ว ซึ่งเต๋ อเข้าใจวิธีการใช้เฟซบุ๊ก ในการโปรโมท และมีวิธีการคิด
ว่าจะทําการโปรโมทยังไงกับเรื่ อง Mary is Happy ว่ามีอะไรที่จะทําให้คนดูเกิดความสนใจ และยังมี
นักแสดงหญิงที่น่ารัก ๆ มีพระเอกที่เป็ นนักร้องนําวง TenToTwelve” (อาทิตย์ อัสสรัตน์, สัมภาษณ์,
5 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.3 กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy
เป็ นกลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับ (คุณนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ) กลุ่มเด็ก
ฮิปสเตอร์กลุ่มคนฟังเพลงอินดี้ “กลุ่มเป้ าหมายหลักของเขา คือ กลุ่มวัยรุ่ นซึ่ งวัยรุ่ นส่ วนใหญ่เล่นสื่ อ
สังคมออนไลน์กนั ” (ชลสิ ทธิ์ อุปนิกขิต, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.4 แนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์ นอก
กระแส
ต่อไปสื่ อสังคมออนไลน์จะมีส่วนในการทําการสื่ อสารการตลาดมากขึ้น เนื่ องจาก
ไม่ตอ้ งลงทุนมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการทํา
การตลาดที่เหมาะกับสําหรับกลุ่มคนสร้างภาพยนตร์นอกกระแส ที่ไม่มีงบประมาณมากพอ ที่จะลง
โฆษณาในสื่ อ โทรทัศ น์อย่า งภาพยนตร์ ใ นกระแสหลัก ได้ นอกจากจํา นวนผูค้ นที่ ใ ช้สื่อ สัง คม
ออนไลน์ยงั เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ในการอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล และการ
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ติดต่อซึ่ งกันและกันได้จากสมาร์ ทโฟน (Smartphone) และต่อไปใครที่มีไอเดี ยในการนําเสนอ
เนื้อหาเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ก่อน และเกิดกระแสการพูดถึงได้มากจะเป็ นฝ่ ายที่ได้เปรี ยบ
ต่ อ ไปสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ส่ ว นมาก เพราะมัน ฟรี ไม่ ต ้อ งลงทุ น อะไรมาก เข้า ถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายได้ง่าย ขอแค่มีไอเดี ย มี วิธีการในการโปรโมท ให้ดีมีคุณภาพนอกจากนี้
เนื่ องจากเราฉายจํากัดโรง ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องไปในสื่ ออื่น ๆ ที่ใช้ค่าใช้จ่ายมากนักเราว่า
หนังอินดี้เรื่ องอื่น ๆ ก็คิดคล้ายๆกันหมดในการใช้ช่องทางสื่ อ Social ในการโปรโมทหนัง
(ชลสิ ทธิ์ อุปนิกขิต, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559 )
อนาคตเมื่อการทําการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์เริ่ มคงที่ ต่อไปจะเป็ นเรื่ องของการ
จําหน่ ายหรื อช่องทางในการรับชมภาพยนตร์ ทางอินเตอร์ เน็ต นัน่ คือการไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งไปรับชม
ในโรงภาพยนตร์ แต่สามารถรับชมผ่านทางอินเทอร์ เน็ต อย่างเช่นในปั จจุบนั ที่เริ่ มมีการให้บริ การ
รับชมรายการ ภาพยนตร์ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ หรื อแอพลิเคชัน่ ทางสมาร์ ทโฟน “เราคิดว่าก้าว
ต่อไปจะเป็ นเรื่ องของการจัดจําหน่ ายมากกว่าคือการที่เราไม่ตอ้ งไปดูหนังในโรง แต่เราสามารถดู
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เหมือนในตอนนี้ที่สามารถดูหนังผ่านเว็บ Netflix เป็ นต้น ตอนนี้ มนั กําลังมาแต่
ยัง ไม่ ชัด เจนมากนัก และคงที่ ในด้า นของการเก็บ รายได้” (อาทิ ตย์ อัส สรั ตน์ ,
สัม ภาษณ์ ,
5 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.5 อนาคตทิศทางภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทย
ถึงแม้ว่าทุนสร้างภาพยนตร์ นอกกระแสจะมีงบประมาณที่จาํ กัด ก็สามารถที่จะผลิต
ภาพยนตร์ ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับภาพยนตร์ ในกระแสหลักที่มีเงินทุนมหาศาล เนื่ องจากปั จจุบนั
อุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ เริ่ มมีราคาถูกลง เช่น กล้อง หรื อโปรแกรมตัดต่อต่าง ๆ ที่สามารถ
โหลดฟรี หรื อสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง รวมทั้งเนื้อหาบทภาพยนตร์ ของภาพยนตร์ในกระแส
หลักที่เริ่ มตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น ภาพยนตร์เรื่ องพี่ชาย My Hero ที่เป็ นภาพยนตร์นอกกระแส แต่ใน
ส่ วนของการผลิตภาพยนตร์ มีคุณภาพเทียบเท่ากับภาพยนตร์ค่ายใหญ่
เราคิดว่าต่อไปหนังนอกกระแสจะมีคุณภาพที่จะมาสู ้กบั หนังในกระแสได้ เพราะเราคิดว่า
ในเรื่ องของโปรดัก๊ ชั่น ถึงจะมี เงิ นทุนไม่เท่าหนังในกระแส แต่เดี๋ ยวนี้ พวกกล้องที่ถ่าย
ซอฟแวร์ โปรแกรมตัดต่อต่าง ๆ มันถูกลงจนว่า คนที่มีงบประมาณน้อย ก็สามารถผลิตงาน
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหนังที่มีทุนสู งได้ และนอกจากนี้บทของงค่ายหนังส่ วนใหญ่ ก็ไม่ค่อย
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ดีเท่ากับบทที่เราเขียนขึ้นเอง ยกเว้นหนังของ ค่าย GTH ที่ยงั คงรักษามาตรฐานของคุณภาพ
ได้เป็ นอย่างดี (อาทิตย์ อัสสรัตน์, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2559)
นอกจากนี้อนาคตต่อไปคาดว่าภาพยนตร์ นอกกระแสและภาพยนตร์ในกระแสหลัก
จะเริ่ ม กลมกลื น ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บ รู ้ ไ ด้ว่า รู ป แบบเนื้ อ หาของภาพยนตร์ น อกกระแส
สามารถกลายเป็ นภาพยนตร์ในกระแสหลักได้ เช่น ภาพยนตร์เรื่ องฟรี แลนซ์ ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้าม
รักหมอ ที่มีเอกลักษณ์สไตล์ภาพยนตร์นอกกระแส แต่สามารถเป็ นภาพยนตร์ในกระแสหลัก เพราะ
อยู่ค่ายภาพยนตร์ จีทีเอช (GTH) และทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่าภาพยนตร์ ในกระแสหลักสามารถ
นําเสนอกึ่งๆภาพยนตร์ นอกกระแสได้ และรับรู ้ว่าภาพยนตร์ นอกกระแสสามารถเป็ นแนวโรแมน
ติก (Romantic) หรื อ คอมเมดี้ (Comedy) ก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องสะท้อนถึงสังคม วัฒนธรรมธรรมพียง
อย่างเดียว
เราคิดว่ามันค่อนข้างกว้างมากในแง่การรับรู ้ของคนดู อย่างเช่นหนังเรื่ อง ฟรี แลนซ์ ซึ่งเป็ น
หนังที่ ก่ ึ ง ๆ นอกกระแส และในกระแส ทําให้คนรั บรู ้ ได้ว่าหนังในกระแส ก็สามารถมี
รู ปแบบในการเสนอแบบนี้ได้ แต่ก่อนถ้าเราทําหนังที่มนั เป็ นหนังในกระแส...ซึ่ งจริ งๆแล้ว
หนังนอกกระแส อาจจะเป็ นหนังโรแมนติก (Romantic) หรื อคอมเมดี้ (Comedy) แบบที่
ทุกๆคนชอบดู แต่พอเป็ นหนังนอกกระแสมันไม่ได้ผลิตในค่ายสตูดิโอใหญ่ๆ คนก็เลย
ตี ค วามเป็ นหนังอิ น ดี้ หนัง นอกกระแสเท่ า นั้น เอง (พิ ชยะ จรั ส บุ ญ ประชา, สัม ภาษณ์ ,
1 พฤษภาคม 2559)
4.2.2 ภาพยนตร์ เรื่อง อนธการ (The Blue Hour)
1) คุ ณ อนุ ช า บุ ญ วรรธนะ ตํา แหน่ ง ผู ้ก ํา กั บ โปรดิ ว เซอร์ แ ละหั ว หน้ า ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) พบว่ามี 5
ประเด็น ได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ ที่ใช้เพื่อสื่ อสาร
ไปยังกลุ่มคนดู ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ได้แก่เฟซบุ๊ก และยูทูป กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ
แนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์ นอกกระแส อนาคตทิศทาง
ภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทย
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4.2.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ ที่ใช้เพื่อ
สื่ อสารไปยังกลุ่มคนดู
ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print Media) ทําเกี่ยวกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ ใช้สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ
(Point of Purchase) เกี่ยวกับการขายแผ่นภาพยนตร์ สื่ อนิ ตยสาร (Magazine) โดยเนื้ อหาเกี่ยวกับ
การวิ จ ารณ์ ห รื อ บทสั ม ภาษณ์ ต ามนิ ต ยสารต่ า ง ๆ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) โดยใช้สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ได้ แ ก่ เฟซบุ๊ ก (Facebook) ยู ทู ป (YouTube) เพราะเป็ นช่ อ งทางที่ ส ามารถเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้รวดเร็ วที่สุด “เราก็จะโปรโมทโดยส่ งข่าวไปตามหนังสื อ นิ ตยสาร แต่ไม่ได้เน้น
เยอะมาก ก็จะมีไปออกรายการต่าง ๆ ตามที่เราจะติดต่อได้ แต่หลัก ๆ แล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ในการ
ทํา การตลาด เพราะว่ า บริ ษ ทั ที่ พี่ เ ป็ นผูอ้ าํ นวยการสร้ า งเอง” (อนุ ชา บุ ญ ยวรรธนะ, สัม ภาษณ์ ,
29 เมษายน 2559)
4.2.2.2 ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุก๊ และยูทูป
ในภาพยนตร์ เ รื่ อง อนธการ จะใช้เฟซบุ๊ก เป็ นเครื่ องมื อ หลัก ในการทํา โปรโมท
เนื่องจากบุคคลากรในบริ ษทั G Village Bangkok มีความรู ้ความเข้าในการใช้เฟซบุ๊ก โดยเริ่ มจาก
การสร้างเฟซบุก๊ เพจ ชื่อว่า The Blue Hour - Onthakan จากนั้นจึงเริ่ มโพสต์รูป และเนื้อหาที่จะบอก
กับกลุ่มเป้ าหมาย
เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีความเป็ นส่ วนตัว ฉะนั้นการโพสต์เนื้ อหาแต่ละ
เนื้ อหาต้องตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย เพราะว่าถ้าโพสต์เนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมลงใน
เฟซบุ๊กเพจ อาจจะเกิ ดกระแสในเชิ งลบ ซึ่ งทําให้ภาพยนตร์ เ รื่ องนี้ แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น 5 กลุ่ ม
ด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้ อหาจากภาพยนตร์ ว่าเข้าเหมาะกับกลุ่มคนประเภทไหน สามารถแบ่ง
ได้ดงั นี้ 1) กลุ่มแรก คือ กลุ่มเกย์ 2) กลุ่มสอง คือ กลุ่มที่ผหู ้ ญิง ชอบความรักระหว่างชายรักชาย
3) กลุ่มสาม คือ กลุ่มคนที่สนใจทําหนัง 4) กลุ่มสี่ คือ กลุ่มนักดูหนัง นักวิจารณ์ และ 5) กลุ่มห้า คือ
กลุ่มคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญ
ดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน
เราคงไม่สามารถส่ งเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มหนึ่งไปให้กลุ่มห้า เพราะกลุ่มห้า คนที่ดูหนังสยอง
ขวัญก็จะเป็ นกลุ่มผูช้ าย ถ้าเราส่ งรู ปผูช้ ายจูบกัน ผลตอบรับก็จะออกมาเป็ นแง่ลบหรื อกลุ่ม
หนึ่ งจะชอบแนวภาพเปลือย เกือบเปลือยของผูช้ าย นักแสดงที่หล่อ ๆ แต่กลุ่มที่สอง จะรับ
ภาพแบบนี้ไม่ได้ คือชอบในเชิงความน่ารัก ที่ผชู ้ ายสองคนกระหนุงกระหนิงกัน มีความโร
แมนติกกันส่ วนกลุ่มสามก็จะมองในด้านของกระบวนการผลิตหนังที่จะให้ความรู ้กบั พวก
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เขาว่าหนังเป็ นยังไง ใช้มุมกล้อง การถ่ายทําเป็ นอย่างไง กลุ่มสี่ ก็อาจจะเป็ นเพราะหนังได้
รางวัลชอบเกี่ยวกับเนื้อหา สัญญะของหนังเรื่ องนี้ ว่ามีประเด็นในแง่ของสังคมอย่างไร หรื อ
เพราะหนัง มี ค วามอาร์ ต ที่ จ ะตอบสนองกับ เขาได้ (อนุ ช า บุ ญ ยวรรธนะ, สั ม ภาษณ์ ,
29 เมษายน 2559)
ในช่วงก่อนการฉายภาพยนตร์ จะไม่เปิ ดเผยเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับภาพยนตร์ เนื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลไปอาจทําให้กระแสภาพยนตร์ ลดลง ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้ฉายที่เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติ ที่ เ มื อ งเบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมนี ในตอนนั้น จะมี ต ัว อย่ า งภาพยนตร์ เ ป็ นเวอร์ ช่ัน
ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากนั้นจะเก็บเนื้ อหา ภาพต่าง ๆ ที่กระตุน้ ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค เช่น ภาพ
เด็ก ผูช้ ายสองคนใส่ กางเกงใน นั่งอยู่ริมขอบสระนํ้าเป็ นต้น หลังจากนี้ ที่ กระแสภาพยนตร์ เริ่ ม
หายไปหลังจากที่ได้นาํ ไปฉายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ จะเริ่ มใช้วิธีโพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่าย
ทํา
ก่อนจะถึงวันฉายภาพยนตร์ประมาณ 1-2 เดือน ได้มีการอัพโหลดตัวอย่างภาพยนตร์
ในยูทูปแล้วแชร์ ลงเฟซบุ๊กเพจ นอกจากนี้ มีการทํารี วิวภาพยนตร์ เล็กน้อยเพื่อให้ภาพยนตร์ เป็ น
กระแสพูดถึง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนฉายภาพยนตร์ จะเป็ นช่วงสร้างกระแส เป็ นช่วงโพสต์เนื้ อหา
สําคัญที่ทาํ ให้เกิดประเด็นพูดถึงกันและทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกอยากรับชมภาพยนตร์เรื่ องผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ วันละ 3-4 ครั้ ง และยังมี การโปรโมทผ่านเฟซบุ๊กเพจว่า ใน 1 สัปดาห์ มี
จํานวนผูค้ นมาชมภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เยอะแค่ไหน เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคที่ยงั ไม่ได้รับชมเกิดความรู ้สึก
อยากรับชม นอกจากนี้ ทีมผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้ติดต่อกับโรงภาพยนตร์ SF ในการขอสิ ทธิ บางอย่าง
เช่ น ขอให้ติดโปสเตอร์ ภาพยนตร์ ในบริ เวณที่ผคู ้ นสามารถมองเห็นได้ชดั เจน การปล่อยตัวอย่าง
ภาพยนตร์ก่อนฉายภาพยนตร์ เรื่ องอื่น การขอให้รอบฉายภาพยนตร์ ให้ได้รอบที่ดี เพราะถ้าได้รอบ
ฉายไม่ดี จํานวนคนที่มาดูภาพยนตร์นอ้ ยลง และขาดทุนได้ เช่น รอบกลางคืนจะกลางคืนมาก ๆ 4-5
ทุ่ ม ช่ ว งกลางก็ จ ะเป็ นรอบบ่ า ยๆที่ ค นยัง ไม่ อ อกจากออฟฟิ ศ หรื อ นัก เรี ย นยัง ไม่ เ ลิ ก เรี ย น ซึ่ ง
ภาพยนตร์นออกกระแสปกติวนั ละ1 วันมีประมาณ 3-4 รอบ
เวลาทําหนัง เราจะไม่เปิ ดเผยเนื้อหาอะไรมากก่อน เพราะการที่เราเปิ ดเผยอะไรบ้างกระแส
ของหนังก็จะหายไป หนังของพี่ตอนนั้น เมื่อพี่เอาไปฉายที่เบอร์ ลินแล้ว ซึ่ งจะมีตวั อย่าง
ออกมาแล้วประมาณนึ ง แต่หลังจากนั้นเราต้องพยายามเก็บ เนื้ อหา ภาพ ที่ทาํ ให้คนดูรู้สึก
อยากดูเอาไว้ ถ้าเราริ วิวภาพเหล่านั้นออกไปแล้ว เราก็ตอ้ งคิด เปลี่ยนเนื้ อหาที่จะริ วิวใหม่
หนัง เราพอกระแสเริ่ ม หายไปหลัง จากการเอาไปประกวดเทศกาล เราก็ ใ ช้วิ ธี ก ารลง
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เบื้องหลัง เพราะตอนนั้นเราต้องคิดว่า ทําอย่างไรให้เป็ นเนื้อหาใหม่ ไม่มีใครอยากดูเนื้อหา
เดิมซํ้า ๆ หรื อที่ได้ใช้ไปแล้ว (อนุชา บุญยวรรธนะ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2559)
ในช่ วงระหว่างการฉายภาพยนตร์ 4 วันแรก คือ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วัน
อาทิตย์ จะเป็ นช่ วงที่ตอ้ งโปรโมทให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าสัปดาห์แรกจํานวนผูช้ มน้อย สัปดาห์
ต่อไปจะถูกถอดรอบฉาย ในกรณี น้ ีผสู ้ ร้างภาพยนตร์นอกกระแสบางท่านไม่ได้คาํ นึงถึงจุดนี้ ทําให้
เกิดปั ญหาทะเลาะกับเจ้าของโรงภาพยนตร์ เกี่ยวกับการโดนถอดรอบฉาย และปั จจุบนั มีภาพยนตร์
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เป็ นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นในสัปดาห์แรกต้องโปรโมทและทําให้เกิด
กระแสให้ ค นพูด ถึ ง และมารั บ ชมภาพยนตร์ เพื่ อ ให้ใ นสั ป ดาห์ ที่ 2 จํา นวนรอบฉายและโรง
ภาพยนตร์ยงั คงเท่าเดิมหรื อลดรอบเพียงไม่กี่รอบ
เมื่อถึงวันฉายรอบสื่ อก่อนหนังฉาย 1 อาทิตย์ เป็ นช่วงที่เราต้องโหมกระแส มีอะไรที่จะ
ปล่อย ปล่อยออกไปให้หมด เช่น ภาพหรื อเนื้อหาอะไรที่จะทําให้เกิดความรู ้สึกอยากดูหนัง
และต้องมาดู เราลงวันนั้นในสื่ อออนไลน์ วันละ 3-4 เรื่ อง และก็โปรโมทว่าในอาทิตย์เดียว
มีคนมาดูเยอะแค่ไหน เพื่อให้เกิดที่ยงั ไม่ดูเกิดความรู ้สึกอยากดู เพราะเราต้องทําเงินคนที่จะ
ไปดูในวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในสัปดาห์แรกให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าสัปดาห์แรก
คนไม่ค่อยมีคนดู ก็จะถูกถอดออกรอบฉาย (อนุ ชา บุญยวรรธนะ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน
2559)
4.2.2.3 กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ เรื่ อง อนธการ ได้แก่ 1) กลุ่มแรก คือ กลุ่มเกย์
2) กลุ่มสอง คือ กลุ่มที่ผหู ้ ญิง ชอบความรักระหว่างชายรักชาย 3) กลุ่มสาม คือ กลุ่มคนที่สนใจทํา
หนัง 4) กลุ่มสี่ คือ กลุ่มนักดูหนัง นักวิจารณ์ และ 5) กลุ่มห้า คือ กลุ่มคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญ
เราเข้า ใจว่าสื่ อสังคมออนไลน์เ ป็ นสื่ อที่ มีค วามเป็ นส่ ว นตัว อย่างเฟซบุ๊ก ก็เ ป็ นเฟซบุ๊ก
ส่ วนตัวเพราะฉะนั้นเนื้ อหาแต่ละเนื้ อหา มันต้องเหมาะสมกับความสนใจของเขาด้วย ถ้า
เราเอาเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมไปลง ในเฟซบุ๊กของคนบางคน อาจจะได้กระแสในแง่ลบ
เพราะฉะนั้นเรื่ องอนธการ จะแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 5 กลุ่มด้วยกัน ซึ่ งแต่ละกลุ่มจะไม่
เหมือนกัน ซึ่ งวิธีการแบ่งเนื้ อหาจากตัวหนังว่า จะเข้าถึงกับกลุ่มคนประเภทไหนบ้าง กลุ่ม
แรกที่เราแบ่งมาก็คือกลุ่มเกย์ กลุ่มที่ผหู ้ ญิง ชอบความรักระหว่างชายรักชาย กลุ่มคนที่
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สนใจทําหนัง กลุ่มนักดูหนัง นักวิจารณ์ กลุ่มคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญ (อนุ ชา บุญย
วรรธนะ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2559)
4.2.2.4 แนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social

Media) กับภาพยนตร์ นอก

กระแส
การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสําคัญมากขึ้น เนื่ องจากต้นทุนในการโปรโมที่ มี
ราคาถูกกว่าการโปรโมทในสื่ ออื่น ๆ แต่กระนั้นการพึ่งสื่ อสังคมออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้ เพราะสื่ อ
อื่ น ๆ ยังมี บทบาทที่ สําคัญอยู่ เช่ น สื่ อ ในโรงภาพยนตร์ ผูค้ นที่ มารั บ ชมภาพยนตร์ เ รื่ องต่ าง ๆ
สามารถที่เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ และโปสเตอร์ ที่อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ ทําให้เกิ ดความสนใจที่จะ
รับชมภาพยนตร์ เรื่ องนั้นที่จะเข้ารอบฉายภาพยนตร์ ได้ หรื อนิ ตยสารต่าง ๆ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์น้ นั ๆ ได้ การทําการตลาดภาพยนตร์นอกกระแสไม่จาํ เป็ นต้องเจาะเฉพาะกลุ่มเล็กๆเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถเจาะกลุ่มคนดูภาพยนตร์ในกระแสหลักได้เช่นกัน
สื่ อออนไลน์จะถูกให้ความสําคัญมากขึ้น เพราะมีตน้ ทุนที่ถูกกว่าการโปรโมทในสื่ ออื่น ๆ
แต่จะพึ่งสื่ อออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้ เช่น สื่ อในโรงภาพยนตร์กเ็ ป็ นสื่ อสําคัญ เพราะคนไป
ดูหนัง เข้าจะเห็นตัวอย่างหนังด้วย จะทําให้เขาเกิดความรู ้สึกอยากดู ซึ่ งสื่ อนี้ก็ยงั เป็ นสื่ อเก่า
แต่ ย งั มี อิ ท ธิ พ ลในปั จ จุ บ ัน หรื อ นิ ต ยสารต่ า ง ๆ ก็ ย งั จํา เป็ นอยู่ (อนุ ช า บุ ญ ยวรรธนะ,
สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2559)
4.2.2.5 อนาคตทิศทางภาพยนตร์นอกกระแสของประเทศไทย
อนาคตของภาพยนตร์ นอกกระแสจะอยูค่ วบคู่กบั ภาพยนตร์ ในกระแสหลัก ในส่ วน
ของเนื้ อ หา วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งของภาพยนตร์ น อกกระแส จะถู ก ไปใช้ใ นภาพยนตร์ ก ระแสหลัก
อย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่ องฟรี แลนซ์ ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ ที่มีลกั ษณะการเล่าเรื่ องเฉพาะตัว
ของผูก้ าํ กับนวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ไปใช้กบั ภาพยนตร์ในกระแสหลัก ทําให้ผรู ้ ับชมภาพยนตร์ เรื่ องนี้
ได้เห็นส่ วนผสมระหว่างภาพยนตร์ นอกกระแสกับภาพยนตร์ ในกระแสหลัก และเห็ นมุมมองใน
การนําเสนอรู ปแบบใหม่ ๆ ทําให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ ี่ชมภาพยนตร์และผูส้ ร้างภาพยนตร์
เราคิดว่าหน้าที่ของภาพยนตร์นอกกระแส คือการสร้างเนื้อหาประเด็น เล่าเรื่ องแบบใหม่ ๆ
ซึ่ งวิธีการใหม่ ๆ เหล่านี้ มันก็จะถูกไปใช้ในหนังกระแสหลัก อย่างเช่น ฟรี แลนซ์ เพราะมี
วิธีการเล่าเรื่ องมีสไตล์ของผูก้ าํ กับ ไปใช้กบั หนังกระแสหลัก ซึ่ งทําให้คนดูได้ดูหนังที่มี
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ส่ วนผสมหนังอินดี้กบั หนังกระแสหลัก และได้เห็นมุมมองในการเสนอใหม่ ๆ สุ ดท้ายมัน
ก็เป็ นประโยชน์กบั คนดูและผูส้ ร้าง (อนุชา บุญยวรรธนะ, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2559)
4.2.3 ภาพยนตร์ เรื่อง แต่ เพียงผู้เดียว (P-047)
1) คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี ตําแหน่งผูก้ าํ กับและหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์
2) คุณโสฬส สุ ขมุ ตําแหน่ง โปรดิวเซอร์
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) พบว่ามี 5 ประเด็น
ได้แก่เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียวที่ใช้เพื่อสื่ อสารไปยัง
กลุ่มคนดู ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media)ได้แก่ เฟซบุ๊ก และยูทูป กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว แนวโน้ม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์นอกกระแส อนาคตทิศทางภาพยนตร์นอก
กระแสของประเทศไทย
4.2.3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียวที่ใช้
เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มคนดู
เครื่ องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊ก สาเหตุที่
ใช้เฟซบุ๊กเพราะเป็ นเครื่ องมือที่ดีสุดในการสร้างการรั บรู ้ สามารถทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
รวดเร็ วที่สุด และไม่ตอ้ งใช้เงินในการลงทุน
นอกจากนี้ มี ก ารจัด กิ จ กรรม (Event) ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ นกรุ งเทพ เชี ย งใหม่
นครราชสี มา เช่น ก่อนฉายภาพยนตร์ที่ลิโด้จะมีการจัดสนทนา ถามและตอบ (Q&A) พร้อมทั้งมีมินิ
คอนเสิ ร์ตของคุ ณเล็ก หรื อในรอบฉายภาพยนตร์ จะมี การเซอร์ ไ พร์ โดยให้คุณเล็ก เล่น ดนตรี
Acoustic3 เพลง นอกจากนี้การจัดงานเสวนาในห้องประชุมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทําตัวอย่าง
ภาพยนตร์ (Teaser) อัพโหลดลงยูทูปการทําโปสเตอร์ติดที่หน้าโรงภาพยนตร์หรื อตามร้านค้าการลง
บทสัมภาษณ์ตามนิ ตยสารภาพยนตร์ หรื อตามคลื่นวิทยุ “มีการทําเฟซบุ๊กเพจ การทําโปสเตอร์
ตัวอย่างหนัง มีการแถลงข่าวตามช่องรายการหนังต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มคนที่เรารู ้จกั ตามนิ ตยสาร
ต่าง ๆ เช่น นิตยสารฮิป ตามคลื่นวิทยุที่เป็ นแนวนี้ เช่น Fat Radio” (คงเดช จาตุรันต์รัศมี, สัมภาษณ์,
7 พฤษภาคม 2559)
4.2.3.2 ขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว ผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ เฟซบุก๊ และยูทูป
ในการทํางานตลาดภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว มีการใช้ตวั นักแสดงหลักที่เล่นบท
พระเอกในการโปรโมทบนเฟซบุ๊ก เนื่องจากคนที่มาเล่นบทพระเอก คือ คุณอภิชยั ตระกูลเผด็จไกร
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หรื อที่ทุกคนรู ้จกั กันดี คือ เล็ก GreasyCafe’ ที่เป็ นศิลปิ นนักเพลงอินดี้ ในตอนนั้นกระแสเริ่ มมี
ชื่ อเสี ยง คนเริ่ มรู ้จกั กันมากขึ้น จากบทเพลงต่าง ๆ และมีจาํ นวนผูต้ ิดตามในแฟนเพจคุณเล็กเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อมีข่าวว่าคุณเล็กจะมาแสดงในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ จึงใช้คุณเล็กในการประชาสัมพันธ์และ
สร้างกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ องภาพยนตร์
ในการทํา การตลาดในสื่ อสั ง คมออนไลน์ จะเริ่ มจากการสร้ า งเฟซบุ๊ ก เพจ
(FacebookPage: “แต่เพียงผูเ้ ดี ยว” โดย : คงเดช จาตุรันต์รัศมี) โดยเริ่ มแรกจะอัพโหลดภาพ
เบื้องหลังการถ่ายทํา หรื อจะเป็ นบทสัมภาษณ์ภาพยนตร์ ลงนิตยสารต่าง ๆ แล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพจ
หรื อการโพสต์ภาพไปฉายและประกวดตามเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติต่างประเทศ และกลยุทธ์
หลักในการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ โดยการนําศิลปิ นมาช่วยประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กเพจ
เนื่องจาก เป็ นนักแสดงหลักของภาพยนตร์และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เมื่อสื่ อสารอะไรออกไปก็จะ
มีแฟนคลับคอยตามดูเป็ นจํานวนมาก ทําให้สามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถสร้ าง
กระแสได้ในช่วงเวลานั้น โดยไม่มีการใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊กเพจและมีการ
จัดกิจกรรมในเฟซบุ๊กเพจโดยมีแนวคิดให้สอดคล้องกับเนื้ อเรื่ องภาพยนตร์ เพื่อชิงรางวัล เช่น ตัว๋
ภาพยนตร์ หรื อเกมส์ทายว่าห้องนี้เป็ นห้องของศิลปิ นคนใด
นอกจากเฟซบุ๊กเพจที่เกี่ยวกับการวิจารณ์หรื อรี วิวภาพยนตร์ อย่างเช่น เพจอวยไส้
แตกแหกไส้ฉีก เพจSenes on Films เป็ นต้น มีผลต่อกลุ่มคนดู เนื่องจากถ้าวิจารณ์หรื อรี วิวออกมาใน
เชิงลบ จะทําไมกลุ่มคนดูเกิดความลังเล
ในส่ วนยูทูป ได้มีการอัพโหลดโดยให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่ องภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็ น
อัพโหลดเพลงประกอบภาพยนตร์ (MV), สัมภาษณ์ศิลปิ นต่าง ๆ ในหัวข้อ “คุณอยากเข้าห้องใคร”
วิดีโอบรรยากาศการเล่นดนตรี สดในโรงภาพยนตร์ เบื้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์
เราก็ได้เริ่ มสร้าง เฟซบุก๊ เพจ หนังเรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว ขึ้นมา และจัดกิจกรรม ในหนังเราใช้
คุณเล็ก Greasy Cafe ที่เป็ นนักแสดงหลักของเรื่ อง ซึ่งเป็ นอาวุธหลักในการทําการตลาดใน
สื่ อสังคมออนไลน์ เนื่ องจากตอนนั้นกระแสคุณเล็กกําลังเริ่ มมีชื่อเสี ยงซึ่ งทําให้ฐานคนที่
ติดตามแฟนคลับของคุณเล็ก สนใจหนังเรื่ องนี้ มากขึ้น เราจึงใช้คุณเล็กในการสร้างแนวคิด
ผนวกกับแนวคิดของหนัง (คงเดช จาตุรันต์รัศมี, สัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2559)
ทําเฟซบุก๊ เพจแต่เพียงผูเ้ ดียวขึ้นมา และก็ทาํ วิธีการโปรโมท ไม่วา่ จะเป็ นการลงภาพ มีเกมส์
ชิงรางวัลตัว๋ หรื อการถ่ายคลิป ซึ่งเป็ นการถ่ายในบ้าน โดยมีการไปร้องเพลงบ้านของศิลปิ น
นั้น ๆ เช่น ถ่ายห้องคุณป๊ อด Modern Dog หรื อบ้านของปาล์มมี่ แล้วให้คนทายว่า นี่หอ้ ง
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ของใคร พวกนี้ก็เป็ นสิ่ งที่เราวางแผนขึ้นมา และการที่มีคุณเล็ก ยิ่งทําให้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะทํา
เพลงประกอบภาพยนตร์ MV ในการโปรโมท ทําให้มีแฟนคลับเข้ามามากขึ้น (โสฬส
สุ ขมุ , สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)
4.2.3.3 กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว
กลุ่ ม คนฟั ง เพลงอิ น ดี้ กลุ่ ม คนที่ ติ ด ตามภาพยนตร์ น อกกระแส กลุ่ ม นัก วิ จ ารณ์
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับคงเดช จาตุรันต์รัศมี กลุ่มหมายเป็ นกลุ่มที่
ชื่นชอบศิลปิ นวง Greasy Café’ ซึ่งเป็ นศิลปิ นที่กุ่มฟังเพลงอินดี้ชื่นชอบรวมทั้งมีฐานแฟนคลับที่
ติดตามเป็ นจํานวนมาก ทําให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ และเป็ นจุดขายของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ “เรา
มองว่าผูก้ าํ กับจะเป็ นเซเลป (Celebrities) เพราะกลุ่มที่ดูหนังของเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ส่วน
สําคัญในของการทําการตลาด คือ นักแสดงของเรา คุณเล็ก ที่เป็ นศิลปิ นและมีกลุ่มฐานแฟนคลับที่
คอยติดตาม ซึ่ งเราใช้จุดนี้ เป็ นจุดขายของหนัง” (คงเดช จาตุรันต์รัศมี, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม
2559)
สาเหตุที่สําคัญ คือ กลุ่มคนที่มาติดตามผลงานคุณเล็ก ซึ่ งเป็ นกลุ่มใหญ่ และพวกเขาก็ไม่
สนใจรางวัลจากเทศกาลอะไรด้วย บางคนยังไม่รู้เลยว่าโรงลิโด้มนั อยู่ตรงไหน เพราะเขา
ต้องการมาดูคุณเล็กในตอนนั้นคุณเล็กมี Fanpage ประมาณ 6-8 หมื่นคน จํานวนคนเท่านี้
มันก็ง่ายพอที่จะสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย (โสฬส สุ ขมุ , สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)
4.2.3.4 แนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social

Media) กับภาพยนตร์ นอก

กระแส
อนาคตจะมี ก ารสื่ อ สัง คมออนไลน์ใ นการประชาสัมพัน ธ์ ภ าพยนตร์ กัน มากขึ้ น
เพราะสื่ อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เกิดกระแสปากต่อ
ปาก (word-of-mouth)ได้ง่ายรวมถึงไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่
เข้าถึงกลุ่มคนได้มาก ต่อไปทีมผูส้ ร้างภาพยนตร์ จะให้ความสําคัญกับเฟซบุ๊ก ซึ่ งในตอนนี้ เฟซบุ๊ก
ได้ออกเครื่ องมือลักษณะพิเศษ (Feature) คือการถ่ายวิดีโอสด (Facebook Live Video)เป็ นช่องทางที่
สามารถสื่ อสารให้คนทัว่ โกเห็ นการกระทําหรื อเหตุการณ์รอบๆตัวผูใ้ ช้ รวมถึงการทําวิดีโอรี วิว
ต่าง ๆ
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เราเชื่อว่าสื่ อสังคมออนไลน์จะเป็ นช่องทางหลักในการโปรโมท เทียบเท่ากับสื่ อโทรทัศน์
ในสมัยก่อน เพราะตอนนี้ คนส่ วนใหญ่ก็เล่นเฟซบุ๊กกันหมด และหนังนอกกระแสไม่ได้
ฉายแบบ 300 โรง ฉะนั้นการมี เฟซบุ๊กสามารถถึงกลุ่มเป้ าหมายของเราได้ ซึ่ งสุ ดท้าย
ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาและวิธีการประชาสัมพันธ์วา่ จะใช้วิธีใดให้คนสนใจจนเกิดเป็ นกระแสปาก
ต่อปาก (โสฬส สุ ขมุ , สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)
ในตอนนี้ เฟซบุ๊กได้เพิ่มฟี เจอร์ ใหม่ คือ การถ่ายวิดีโอสด (Facebook Live Video) ซึ่งต่อไป
เราคิด มันจะเป็ นส่ วนสําคัญในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มที่ติดตามหนังมากขึ้น
อย่างเช่นตอนนี้หนังเรื่ องบุปผาราตรี กม็ ีการถ่ายวิดีโอสด (Facebook Live) คุณเก้า สุ ภสั สรา
นางเอกของหนังเรื่ องนี้ ซึ่ งต่อไปก็อาจจะมีฟีเจอร์ น้ นั ๆ ขึ้นมาที่ทาํ ให้กลุ่มนักการตลาดที่
จะทํา การตลาดต่ า ง ๆ เข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้สั ง คมออนไลน์ กัน ได้ง่ า ยขึ้ น (คงเดช
จาตุรันต์รัศมี, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2559)
4.2.3.5 อนาคตทิศทางภาพยนตร์นอกระแสของประเทศไทย
กลุ่มคนดูจะหันมารั บชมภาพยนตร์ นอกกระแสกันมากขึ้น เนื่ องจากคุณภาพของ
ภาพยนตร์ ในกระแสหลักที่เริ่ มด้อยคุณภาพลง ถ้าเรื่ องรายได้ของภาพยนตร์ อาจจะยังไม่สามารถ
เที ย บเท่ า รายได้ข องภาพยนตร์ ใ นกระแสหลัก ได้ เนื่ อ งจากภาพยนตร์ น อกกระแสยัง ไม่ ค่ อ ย
ตอบสนองกับนักธุรกิจภาพยนตร์ที่มองเรื่ องผลกําไรเป็ นหลัก
พูดในเรื่ องรายได้ก็คงจะไม่ เที ยบเท่ ากับรายได้ของหนังในกระแสหลัก และหนังนอก
กระแสก็ยงั ไม่ตอบรับกับธุรกิจอยูด่ ี เพราะในตอนนี้เรายังต้องขอดเงินทุนต่าง ๆ อยูเ่ ลย แต่
ถ้าวันนึงได้รายได้ที่มากมีทุนในการผลิตหนังเรื่ องต่อไปโดยไม่ตอ้ งขอเงินทุน อย่างนั้นมัน
ถึงจะเป็ นธุ รกิจ ซึ่ งในตอนนี้ ก็ใกล้เคียงมากขึ้น อย่างเช่นเรื่ อง Snap แค่...ได้คิดถึงเธอ ก็ได้
รายได้มากพอสมควร แต่ก็ยงั ขอเงิ นทุนจากแหล่งทุ นหลายที่ อยู่ (คงเดช จาตุรันต์รัศมี ,
สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2559)
นอกจากนี้ อนาคตรู ปแบบภาพยนตร์ นอกกระแสจะเข้ามาอยู่ในระบบผูส้ ร้างภาพยนตร์ ใน
กระแสหลัก เช่น ภาพยนตร์เรื่ อง ฟรี แลนซ์ ห้ามป่ วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ ของค่าย GTH โดยมีคุณ
นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ ผูก้ าํ กับ ซึ่ งคุณนวพลเป็ นผูก้ าํ กับภาพยนตร์ นอกกระแส เรื่ อง36 และ เรื่ อง
Mary is Happy, Mary is Happy ทําให้รูปแบบของภาพยนตร์เรื่ องฟรี แลนซ์ มีส่วนผสมของความ
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เป็ นภาพยนตร์ นอกกระแสรวมอยูด่ ว้ ย ทําให้กลุ่มที่ชอบดูภาพยนตร์ นอกกระแสหรื อภาพยนตร์ใน
กระแสหลักได้รู้วา่ ภาพยนตร์นอกกระแสก็สามารถอยูใ่ นภาพยนตร์ในกระแสหลักได้เช่นกัน
เราคิดว่าหนังนอกกระแสที่มีสไตล์เอกลักษณ์ของตนเอง จะเข้าไปอยูใ่ นระบบสตูดิโอค่าย
ใหญ่ ๆ เช่น เรื่ องฟรี แลนซ์ ที่เต๋ อ นวพล เป็ นผูก้ าํ กับและเป็ นคนที่ทาํ หนังนอกกระแสอยู่
แล้ว ซึ่ งค่ายGTHกล้าเสี่ ยงในการทําหนังเรื่ องนี้ ข้ ึนมา ทําให้หนังมีกลิ่นอายของหนังนอก
กระแสปนอยูด่ ว้ ย และเป็ นทางเลือกให้กลุ่มดูหนังได้รู้ว่าหนังนอกกระแส ก็สามารถอยูใ่ น
กระแสหลักได้ (โสฬส สุ ขมุ , สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “กลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ นอกกระแสของประเทศไทยผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาสื่ อ 2 ประเภท ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ของภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ได้แก่ ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is
Happy, Mary is Happy ภาพยนตร์เรื่ องอนธการ (The Blue Hour) และภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว
(P-047) จากข้อมูลที่ได้มาผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ตามวัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี สื่ อ สารการตลาดของภาพยนตร์ น อกกระแสในไทยผ่า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุก๊ (Facebook) และยูทูป (YouTube)
2) เพื่อศึ กษาแนวโน้มในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ (Facebook
Page) และช่องยูทูป (YouTube Channel) ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 กลวิธีการสื่ อสารผ่ านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube)
จากภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ องดังนี้
5.1.1.1 ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy
โดยที่เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ จะใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ยูทูป เป็ นหลักเพราะเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้รวดเร็ วที่สุด นอกจากนี้ได้มีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ในการทําโปสเตอร์ภาพยนตร์ ใช้สื่อโฆษณา ณ จุด
ซื้ อ ในการขายเสื้ อ ขายแผ่น เพลงประกอบภาพยนตร์ รวมทั้ง นิ ต ยสาร ที่ มีเ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ บท
สัมภาษณ์ การวิจารณ์ภาพยนตร์
ขั้น ตอนในการสื่ อ สารการตลาดของภาพยนตร์ จ ะใช้เ ฟซบุ๊ ก เพจของผู ้ก ํา กับ
(FacebookPage:nawapolthamrongrattanarit) เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (FacebookPage:NawapolThamrongrattanarit)
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ส รุ ป ภ า พ ร ว ม มี จํ า น ว น ก า ร โ พ ส ต์ เ ฟ ซ บุ๊ ค เ พ จ ( FacebookPage:Nawapol
Thamrongrattanarit) จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 226 ครั้ง โดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือการโพสต์
ในช่ วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 143 ครั้ ง (63.3%) รองลงมาคือการโพสต์ใน
ช่ วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 70 ครั้ ง (31%)และในช่ วงเวลาก่ อนการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 13 ครั้ง (5.7%) ตามลําดับ
เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel : Mary is Happy) มีการเผยแพร่ การสื่ อสาร
การตลาดของภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ในเว็บไซต์ยทู ูป โดยมีจาํ นวนการอัพ
โหลดวิดีโอเป็ นจํานวน 28 รายการ ช่วงเวลาที่มีการอัพโหลดมากที่สุดคือ ช่วงเวลาระหว่างการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นจํา นวน 13 รายการ (46.4%) รองลงมาคื อช่ วงเวลาก่ อนการฉายภาพยนตร์ เป็ น
จํา นวน 12 รายการ (42.9%) และช่ ว งหลัง กรฉายภาพยนตร์ เ ป็ นจํา นวน 3 รายการ (10.7%)
ตามลําดับ
โดยในช่วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์จะเริ่ มทยอยโพสต์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ ก่อน
ถึงวันฉายภาพยนตร์ ตั้งแต่เบื้องหลังการถ่ายทําโพสต์โปสเตอร์ ภาพยนตร์ แต่ยงั เปิ ดเผยนักแสดงนํา
ตัวอย่างภาพยนตร์ จะไม่เล่ารายละเอียดเนื้ อเรื่ องในภาพยนตร์ แต่จะมาเล่าในตัวอย่างภาพยนตร์
แบบที่ ส องก่ อ นภาพยนตร์ ฉ ายรอบจริ ง ในประเทศไทย หรื อ การโพสต์ภ าพที่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มงาน
ภาพยนตร์ตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ รวมทั้งการทําประกวดภาพแฟนอาร์ตวาดภาพตัว
ละครในภาพยนตร์ วัตถุประสงค์ในการทําการตลาดช่วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
จดจํา รับรู ้ข่าวสารและสร้างปฎิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคในแง่แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันในเฟซบุ๊ก
เพจ จนเกิดกระแสบอกต่อกันในสื่ อสังคมออนไลน์
ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นช่วงที่มีการโพสต์ขอ้ ความลงเฟซบุ๊กเป็ น
อันดับสอง โดยเนื้อหาส่ วนใหญ่จะเป็ นการกระตุน้ เชิญชวนให้ไปดูภาพยนตร์ นอกจากนี้ คุณนวพล
ได้เอาข้อความแสดงความคิดเห็นของผูท้ ี่ได้ชมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็ นการพูดถึงในเชิงบวกหรื อเชิง
ลบ มาโพสต์ในเฟซบุ๊กของตนเอง เมื่อคนที่มาติดตามเฟซบุ๊กของคุณนวพลได้อ่านโพสต์ขอ้ ความ
ทําให้เกิดการถกเถียงประเด็นของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ นอกจากในการโพสต์ขอ้ ความลงบนเฟซบุ๊กจะ
ใช้ภาษาไม่ทางการในการสนทนา เพื่อสร้างความสนิ ทสนมเป็ นกันเอง สุ ดท้ายช่ วงหลังการฉาย
ภาพยนตร์ เป็ นช่ วงที่มีกาโพสต์มากที่สุด เนื้ อหาจะเกี่ ยวกับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้เข้าชิ งและได้รับ
รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในส่ วนของยูทูปจะเป็ นการอัพโหลดเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องนี้ โดยแนวคิด
การทําเพลงประกอบภาพยนตร์ จะเลือกให้ศิลปิ น เลือกข้อความในทวิตเตอร์ (Twitter) มา 1 ReTweeted แต่งเป็ นเพลง ส่ วนใหญ่จะอัพโหลดลงยูทูปในช่วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์ เป็ นส่ วนใหญ่
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เพื่อสร้างการรับรู ้และประชาสัมพันธ์ถึงผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการอัพโหลดตัวอย่างภาพยนตร์ แล้วมา
แชร์ผา่ นทางเฟซบุก๊
นอกจากนี้ชื่อเสี ยงของผูก้ าํ กับมีส่วนสําคัญในการทําการตลาดเนื่องจากมีภาพลักษณ์
ที่เป็ นทั้งผูก้ าํ กับ นักเขียนบทรุ่ นใหม่และเป็ นบุคคลตัวอย่างของกลุ่มวัยรุ่ นยุคใหม่ กลุ่มคนฟั งเพลง
อินดี้ที่ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับคนนี้ และนักแสดงหลักในภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เป็ นขวัญใจของกลุ่ม
คนฟังเพลงอินดี้ทาํ ให้ยงิ่ กระจายออกสู่วงกว้างในสื่ อสังคมออนไลน์ได้มากและรวดเร็ วขึ้น
5.1.1.2 ภาพยนตร์เรื่ องอนธการ (The Blue Hour)
เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ใช้เครื่ องมือการโฆษณา โดยใช้
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ในการทํา โปสเตอร์ ภ าพยนตร์ ใช้สื่ อ โฆษณา ณ จุ ด ขาย ในการทํา การขายแผ่ น
ภาพยนตร์ ใช้สื่อนิ ตยสาร โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการวิจารณ์หรื อบทสัมภาษณ์ของภาพยนตร์ เรื่ องนี้
และสื่ ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุก๊ เป็ นแกนหลักในการส่ งสารไป
ยังผูบ้ ริ โภค และใช้ยทู ูป เป็ นตัวช่วยสนับสนุน
แบ่งเนื้อหาของการโพสต์เฟซบุ๊กเป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกย์ กลุ่มที่ผหู ้ ญิงชอบความรัก
ระหว่างชายรักชาย กลุ่มคนที่สนใจทําภาพยนตร์ กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์ และกลุ่มคนที่ชอบดู
ภาพยนตร์สยองขวัญ
ในช่วงก่อนฉายภาพยนตร์ ประมาณ 1-2 เดือน จะมีการอัพโหลดตัวอย่างภาพยนตร์
ในช่อง ยูทูปแล้วแชร์ ลงเฟซบุ๊กเพจ และการทํารี วิวภาพยนตร์ เพื่อสร้างกระแสในเฟซบุ๊ก ช่วงก่อน
ฉายภาพยนตร์ 1 สัปดาห์ เป็ นช่ วงสําคัญ เป็ นช่ วงที่ลงเนื้ อหาของภาพยนตร์ ลงเฟซบุ๊ก เพื่อสร้าง
กระแสและกระตุ ้น ให้ผูบ้ ริ โ ภคสนใจที่ จ ะไปชมภาพยนตร์ โดยจะโพสต์ข ้อ ความลงเฟซบุ๊ ก
ประมาณ 3-4 เรื่ องต่อวัน นอกจากนี้ ยงั ติดต่อกับโรงภาพยนตร์ เพื่อขอติดโปสเตอร์ ภาพยนตร์ ใน
บริ เวณที่มองคนเดินผ่านหรื อเห็ นโปสเตอร์ ภาพยนตร์ ได้อย่างชัดเจน และขอรอบฉายภาพยนตร์
เป็ นรอบที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการไปชมภาพยนตร์ เช่น รอบเย็น ที่มีเป็ นช่วงเวลาที่บริ โภคเลิกงาน
หรื อช่วงเลิกเรี ยน
ช่วงระหว่างการฉายภาพยนตร์ ใน 4 วันแรก ได้แก่วนั พฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
และวันอาทิ ตย์ คื อช่ ว งที่ ตอ้ งทําการตลาดให้ไ ด้ม ากที่ สุด เนื่ องจากถ้าสัปดาห์ แรกจํานวนผูช้ ม
สัปดาห์ถดั ไปอาจจะถูกถอดรอบฉายได้ส่วนช่วงหลังการฉายภาพยนตร์ จะไม่ค่อยทําการตลาดใน
สื่ อสังคมออนไลน์
จํานวนการโพสต์เฟซบุ๊กเพจ (FacebookPage : The Blue Hour - Onthakan) จํานวน
โพสต์ท้ งั หมด 291 ครั้งโดยช่วงที่มีการโพสต์มากที่สุดคือ ระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน
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129 ครั้ง (44.3%) รองลงมาคือช่ วงเวลาช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 108 ครั้ง
(37.1%) และช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 54 ครั้ง (18.6%) ตามลําดับ
เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel :G Village Bangkok) การเผยแพร่ การสื่ อสาร
การตลาดของภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour)ในเว็บไซต์ยทู ูป โดยมีจาํ นวนการอัพโหลด
วิดีโอเป็ นจํานวน 3 รายการ โดยช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ (คิดเป็ น
100%) และไม่มีการอัพโหลดรายการในช่วงระหว่างการฉายและหลังการฉายภาพยนตร์ โดยมีการ
อัพ โหลดช่ ว งเวลาก่ อ นการฉายภาพยนตร์ เนื้ อ จะเกี่ ย วกับ เบื้ อ งหลัง การถ่ า ยทํา และตัว อย่ า ง
ภาพยนตร์
5.1.1.3 ภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047)
เครื่ องมือในการทําการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ใช้การโฆษณาโดยใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุก๊ เป็ นหลัก และใช้ยทู ูปเป็ นตัวช่วยสนับสนุน
ในเฟซบุ๊กจะใช้นักแสดงหลักที่ เล่นบทเป็ นพระเอกในการทําการตลาด (คุณเล็ก
Greasy Café’) เนื่องจากเป็ นศิลปิ นกลุ่มฟังเพลงอินดี้ และเป็ นบุคคลตัวอย่างของเหล่าวัยรุ่ นทั้งหลาย
ทําให้มีกลุ่มคนที่ติดตามในเฟซบุก๊ เพจของคุณเล็กเป็ นจํานวนมาก
ช่ วงก่ อนการฉายภาพยนตร์ จะเริ่ มจากการโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กเพจภาพยนตร์ แต่
เพียงผูเ้ ดี ยวเบื้องหลังการถ่ายทํา บทสัมภาษณ์ ต่าง ๆ ตามนิ ตยสาร ภาพเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในงาน
ประกวดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ แต่กลยุทธ์หลักของการนําคุณเล็ก Greasy Café’ มาโปร
โมท และการให้คุณเล็ก แต่งเนื้ อเพลง ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องนี้ นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรม
การเกมส์ในเฟซบุ๊กเพจ เพื่อชิงตัว๋ ชมภาพยนตร์ และมีการจัดกิจกรรม (Event) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
กรุ งเทพ เชี ยงใหม่ นครราชสี มา เช่น ก่อนฉายภาพยนตร์ ที่ลิโด้จะมีการจัดสนทนา ถามและตอบ
(Q&A) ในรอบฉายภาพยนตร์ การจัดงานเสวนาในห้องประชุ มที่มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยจะ
โพสต์แจ้งกิจกรรมในเฟซบุก๊ เพจ
ในส่ วนยูทูปได้มีการอัพโหลดเพลงประกอบภาพยนตร์ สัมภาษณ์ศิลปิ นต่าง ๆ ใน
หัวข้อ “คุณอยากเข้าห้องใคร” วิดีโอบรรยากาศการเล่นดนตรี สดในโรงภาพยนตร์ ก่อนหนังฉาย
และเบื้องหลังการถ่ายทํา
ซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้แก่ กลุ่มที่ติดตามภาพยนตร์ นอกกระแส
กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปิ นพี่เล็ก Greasy Café’ และกลุ่มที่
ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับ (คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมี)
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (FacebookPage: “แต่เพียงผูเ้ ดียว” โดย : คงเดช จาตุรันต์รัศมี)
จํานวนโพสต์ท้ งั หมด 211 ครั้ ง โดยช่ วงที่ มีการโพสต์มากที่สุดคือในช่ วงเวลาก่ อนการฉาย
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ภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 98 ครั้ง (46.4%) รองลงมาคือการโพสต์ในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์
เป็ นจํานวน 68 ครั้ง (32.2%) และการโพสต์ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 45
ครั้ง (21.4%) ตามลําดับ
เว็บไซต์ยทู ูป (YouTube Channel :P047MOVIE) การเผยแพร่ การสื่ อสารการตลาด
ของภาพยนตร์ เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) ในเว็บไซต์ยูทูป โดยมีจาํ นวนการอัพโหลดวิดีโอเป็ น
จํานวน 14 รายการ โดยช่วงเวลาที่มีการอัพโหลดมากที่สุดคือช่วงเวลาก่อนการฉายภาพยนตร์ เป็ น
จํานวน 11 รายการ (78.6%) รองลงมาคือ ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นจํานวน 3 รายการ
(21.4%) ไม่มีรายการในช่วงเวลาหลังการฉายภาพยนตร์
ในการเชื่อมต่อสื่ อทั้ง 2 สื่ อ ผลการวิจยั พบว่า สื่ อเพซบุ๊กของภาพยนตร์ เรื่ องแต่เพียง
ผูเ้ ดียว มีการเชื่อมต่อไปยังสื่ อยูทูป โดยสื่ อยูทูปก็สามารถเชื่อมต่อกับเฟซบุก๊ เช่นกัน
จากภาพยนตร์ท้ งั 3 เรื่ องมีระยะเวลาและจํานวนการโพสต์ไม่เท่ากัน โดย
ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ในช่วงหลังการฉายภาพยนตร์มาก
ที่สุดโดยวัดจากจํานวนการเผยแพร่ ในเฟซบุก๊ และยูทูป
ภาพยนตร์เรื่ อง อนธการ (The Blue Hour) ในช่วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์มากที่สุด
โดยวัดจากจํานวนการเผยแพร่ ในเฟซบุก๊ และยูทูป
ภาพยนตร์เรื่ อง แต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) ในช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์โดยวัด
จากจํานวนการเผยแพร่ ในเฟซบุก๊ และยูทูป
5.1.2 แนวโน้ มการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์ นอกกระแส
1) แนวโน้มในอนาคตสื่ อสังคมออนไลน์จะมีส่วนสําคัญในการทําการตลาดมากขึ้น
เนื่ องจากต้นทุนในการโฆษณามีราคาถูกกว่าการโฆษณาผ่านสื่ ออื่น ๆ และมีประสิ ทธิ ภาพในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นการทําการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มผูส้ ร้างภาพยนตร์ นอก
กระแสที่มีงบประมาณค่อนข้างจํากัด และจํานวนผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ยงั ยอดการเติบโตที่เพิ่งขึ้น
เรื่ อย ๆ เพราะฉะนั้นเนื้อหาและวิธีการทําเสนอจึงเป็ นส่ วนสําคัญในการทําการตลาด
รวมทั้ง เรื่ อ งของการจํา หน่ า ยหรื อ ช่ อ งทางที่ ส ามารถรั บ ชมภาพยนตร์ ผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ต แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรพึ่งสื่ อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว สื่ ออื่น ๆ ก็ยงั มีบทบาท
สํา คัญ อยู่ไ ม่ ว่ า จะเป็ นสื่ อ ในโรงภาพยนตร์ นิ ต ยสารต่ า ง ๆ เป็ นต้น เนื่ อ งจากการทํา การตลาด
ภาพยนตร์ นอกกระแสไม่จาํ เป็ นต้องเจาะเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูภาพยนตร์
ทัว่ ไปหรื อในกระแสหลักได้เช่นกัน
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2) อนาคตทิ ศ ทางภาพยนตร์ น อกกระแสของประเทศไทย คุ ณ ภาพในการผลิ ต
ภาพยนตร์ น อกกระแสเที ย บเท่ า กับ ภาพยนตร์ ใ นกระแสหลัก เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต
ภาพยนตร์ มีราคาถูกหลักภาพยนตร์ นอกกระแสจะเข้ามาอยูใ่ นระบบภาพยนตร์ ในกระแสหลัก ทํา
ให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรั บรู ้ ได้ว่ารู ปแบบการนําเสนอ เนื้ อหา วิธีการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ นอก
กระแสสามารถกลายเป็ นภาพยนตร์ในกระแสหลักได้

5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ดังข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 กลวิธีการสื่ อสารผ่ านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูป (YouTube) ภาพยนตร์ นอก
กระแสในประเทศไทย
ภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่ อสารการตลาด ใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางหลัก และใช้ยทู ูปเป็ นช่องทางใน
การอัพโหลดคลิปวิดีโอ เพื่อมาแบ่งปั นคลิปไปยังเฟซบุ๊ก ทําให้เกิดการแพร่ กระจายออกสื่ อวงกว้าง
มากขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิด Social Media (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) กล่าวไว้ว่าSocial Media เป็ น
สื่ อที่เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้ อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาเพราะ Social Media แทบจะไม่มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่าย ทําให้ใครๆสามารถที่จะผลิตเนื้ อหาหรื อจะกระจายข่าวสารไปยังผูร้ ับสารได้อย่างอิสระ
หากใครที่สามารถผลิตเนื้ อหาที่ถูกใจผูค้ นหมู่มากได้ ก็จะกลายเป็ นผูท้ รงอิทธิ พล ยิ่งไปกว่านั้นถ้า
เป็ นทางการตลาดก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผตู ้ ิดตามตัดสิ นใจซื้อหรื อบริ การได้ง่ายยิง่ ขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ เป็ นไปทางแนวเดี ยวกับงานวิจยั ของ เอมิ กา เหมมิ นทร์ (2556) ที่ ศึกษาเรื่ อง
“พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวพบผลที่ได้จากการเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร” พบว่า ประชาชนใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
Facebook บ่อยที่ สุด ช่ องทางที่ ประชาชนใช้เ ครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่ สุด คื อ Smartphone
ประชาชนส่ วนใหญ่เปิ ดบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไว้ตลอดทั้งคืน ประชาชนส่ วนใหญ่ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับเพื่อนมากที่สุด และคุณสมบัติของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่
ประชาชนชอบมากที่สุดคือ ทราบข่าวสารรวดเร็ ว จึงเป็ นสาเหตุให้ภาพยนตร์เรื่ องเลือกใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เป็ นหลัก
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จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ องใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นหลัก
เพราะสามารถผลิตเนื้ อหาไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างอิสระและกระจายเป็ นวงกว้าง ซึ่ งการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ช่ว ยประหยัด ต้น ทุ น ได้มาก อี ก ทั้ง ในปั จ จุ บนั ประชาชนใช้บริ ก ารเครื อข่า ยสื่ อสัง คม
ออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุก๊ มากที่สุด
กระบวนการในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ จะทําการสร้างเฟซบุ๊กเพจเพื่อทําการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง ในช่วงก่อนเวลาฉายภาพยนตร์ จะเริ่ มทยอย
โพสต์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับข้อมูลเกี่ ยวกับภาพยนตร์ น้ ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการโพสต์โปสเตอร์ ภาพยนตร์
ตัว อย่า งภาพยนตร์ การได้เ ข้าร่ ว มประกวดเทศกาลภาพยนตร์ น านาชาติ เบื้ อ งหลัง การถ่ า ยทํา
นักแสดงหลัก จนไปการให้ผบู ้ ริ โภคร่ วมกิจกรรม ตอบคําถาม เพื่อชิงรางวัลจากภาพยนตร์น้ นั ๆ
สอดคล้องกับจุดเด่นของเฟซบุก๊ เพจ (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) กล่าวไว้วา่ รู ปภาพสามารถใช้
รู ปแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สามารถแสดงรู ปพนักงาน หรื อคนสําคัญ อย่าง CEO เพื่อทํา
ให้เกิ ดความรู ้สึกว่าสามารถเข้าถึงกันเองได้ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั กิ จการ และตัวแบ
รนด์สินค้าอีกทั้งเป็ นการรับรู ้แบรนด์ (Brand Awareness) เป็ นวิธีการสร้างการรับรู ้ในตัวแบรนด์
(Brand Awareness) ผ่าน Social Media เป็ นการพยายามให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมกับกิจกรรม
ทางการตลาดหรื อเข้ามาสนทนากับแบรนด์อย่างเป็ นกันเอง ตัวอย่างเช่ น การจัดการแข่งขันให้
ผูเ้ ข้าร่ วมทําคลิปวิดีโอสั้นๆใน YouTube โดยเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มทําการโหวต หรื อจะเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผใู ้ ช้สินค้าเข้ามาโพสต์ภาพประทับใจ พร้อมเขียนเล่าเรื่ องความประทับใจในเหตุการณ์
นั้น หรื อจะเป็ นการสร้าง แฟนเพจ (Fan Page) ในเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่นอกจากจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์แล้ว ยังเป็ นการพูดคุยกันเป็ นกันเอง ระหว่างบรรดาผูก้ ดถูกใจ ( Like Fan Page) เป็ น
การสร้างการรับรู ้ ในแบรนด์ตลอดเวลา และมีการเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้การทําการตลาด
บนเฟซบุ๊กเพจ (สุ ธีรพันธุ์ สักรวัตร, 2554) กล่าวไว้ว่า โพสต์เนื้ อหาที่น่าสนใจและเกี่ ยวข้องกับ
ความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย การมีเนื้ อหาที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่ วมหรื อกระตุน้
การพูดคุยระหว่างผูใ้ ช้งานและแบรนด์
จะเห็ น ได้ว่า ในช่ ว งก่ อ นเวลาฉายภาพยนตร์ เ ป็ นช่ ว งที่ สํา คัญเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ เ พื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมทางการตลาดให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ในการพูดคุยโดยใช้ภาษาที่
ไม่ทางการกับผูก้ ดถูกใจเพจ เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาพยนตร์เรื่ องนั้น และในส่ วนของการ
ทยอยโพสต์เนื้อหาสามารถช่วยเพิ่มการมีส่วนร่ วมและกระตุน้ การพูดคุยในเฟซบุก๊ ได้
กลุ่มเป้ าหมายของภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง มีกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เหมือนกัน คือ กลุ่มคนที่ชื่น
ชอบภาพยนตร์นอกกระแส กลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยเฉพาะนักแสดงและผลงานของผูก้ าํ กับที่
เป็ นส่ วนสําคัญต่อกลุ่มคนที่ชื่นชอบนักแสดงและกลุ่มคนที่ติดตามผลงานของผูก้ าํ กับนั้น ๆ โดย
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กลุ่มคนดูส่วนใหญ่จะเป็ นวัยรุ่ น สอดคล้องการแบ่งคนดังหรื อผูม้ ีอิทธิพลทางความคิด (กานดา สุ ภา
วศิน, 2559) กล่าวว่า บุคคลตัวอย่างหรื อเน็ตไอดอล (Net Idol) เป็ นคนดังที่ดึงดูดใจด้วยการสร้าง
เนื้ อหาจากความสามารถพิเศษบางประการ หรื อจากภาพลักษณ์ ที่โดดเด่น แปลกตา เมื่อสื่ อสาร
อะไรออกไปก็จะมีแฟนคลับคอยตามดูเป็ นจํานวนมากมีความสามารถพิเศษในการสร้างฐานนิ ยม
สามารถสร้างกระแส เรี ยกเสี ยงฮือฮาได้อย่างรวดเร็ วในช่วงเวลานั้น ๆ
นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประวีณมัย บ่ายคล้อย (2545) ที่ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการชมภาพยนตร์ นอกกระแส” พบว่า ผูร้ ับสารที่ติดตามข่าวสารภาพยนตร์ นอกกระแส
จะคอยติ ดตามจากสื่ อมวลชนที่ เสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับภาพยนตร์ นอกกระแส ซึ่ งการเปิ ดรั บและ
ติดตามสื่ อมวลชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์นอกกระแสนั้น และเป็ นไปทางเดียวกับงานวิจยั ของ
พิมพลอย รัตนมาศ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง “นิ สัยการเปิ ดรับสื่ อความต้องการข่าวสาร พฤติกรรมการ
ชมภาพยนตร์นอกกระแส” พบว่า ผูช้ มภาพยนตร์นอกกระแสจะประกอบอาชีพหรื อผูท้ ี่ศึกษาอยูใ่ น
คณะที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
แต่ภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ จะมีกลุ่มเป้ าหมายที่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชายรักชาย
กลุ่มผูห้ ญิงที่ชอบความรักระหว่างชายรักชาย เพราะว่าเนื้ อหาภาพยนตร์ เกี่ยวกับเรื่ องเพศระหว่าง
ชายรั กชาย สอดคล้องงานวิ จยั ของ วิชชา สันทนาประสิ ทธิ์ (2555) ที่ ศึกษาเรื่ อง “บทบาทของ
ภาพยนตร์ กับพฤติ กรรมทางเพศของวัยรุ่ นไทย: กรณี ศึกษานักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา” พบว่า ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศและพฤติกรรมทางเพศก่อให้เกิดความรู ้สึกใน
ด้านความชอบ หรื อพึงพอใจมากกว่า ความไม่ชอบ และภาพยนตร์ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องเพศและ
พฤติกรรมทางเพศ มีบทบาทต่อความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
กลวิธีในการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ ทั้ง3 เรื่ อง มี เป้ าหมายเหมื อนกัน คื อ การ
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค มาชมภาพยนตร์ ซึ่ งจะมีวิธีการคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็ น การอัพโหลดตัวอย่าง
ลงยูทูป แล้วแบ่งปั นผ่านเฟซบุ๊ก การลงเนื้ อหาที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ ในช่วงก่อนภาพยนตร์ จะฉาย
รอบจริ ง 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ ภาพยนตร์ เรื่ องอนธการ ได้มีการใช้สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เพื่อขอติดโปสเตอร์
ภาพยนตร์ในบริ เวณที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเห็นโปสเตอร์ได้อย่างชัดเจน และการขอรอบเวลาฉายให้ได้
รอบที่ผบู ้ ริ โภคนิยมมาชมภาพยนตร์ สอดคล้องกับ หลักการวางแผนการสื่ อสารการตลาด (นธกฤต
วันต๊ะเมล์, 2555) กล่ าวไว้ว่า การสร้ างแผนการสื่ อสารการตลาดเป็ นการสร้ างแผนการสื่ อสาร
การตลาดโดยผูท้ าํ การตลาดต้องตัดสิ นใจในการสร้างแผนโฆษณา โดยมีกลยุทธ์ 2 ด้าน คือ กลยุทธ์
การสร้างสารและกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อมาบูรณาการเพื่อไปสู่ การนําไปปฏิบตั ิ 1) กลยุทธ์การสร้าง
สาร (Creative Strategy) เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้วิธีใดเพื่อดึงดูดความสนใจของผูร้ ับสารและสาร
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ที่สื่อไปยังผูช้ มโฆษณานั้น จะเป็ นอย่างไร 2) กลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ เป็ นการตัดสิ นใจว่าจะใช้
ช่องทางใดในการสื่ อสารโฆษณาไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยา ยามาลี (2553) ที่ ศึกษาเรื่ อง “การโฆษณา
ภาพยนตร์อินดี้มีผลต่อการเลือกชมของวัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า การรับรู ้ข่าวสารโฆษณา
ภาพยนตร์ การเห็ นสื่ อโฆษณาภาพยนตร์ และการพบสื่ อโฆษณาภาพยนตร์ มีผลต่อการเลือกชม
ภาพยนตร์
ช่วงเวลาระหว่างการฉายภาพยนตร์ เนื้ อหาส่ วนใหญ่จะเป็ นการกระตุน้ เพื่อให้เกิดกระแส
การบอกต่อให้ผบู ้ ริ โภครับชมภาพยนตร์ ซึ่ งแต่ละภาพยนตร์ ก็ได้ใช้กลวิธีแตกต่างออกไปในตาม
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
โดยที่ภาพยนตร์เรื่ อง ภาพยนตร์เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy และภาพยนตร์ เรื่ อง
อนธการ (The Blue Hour) มีการใช้กลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันคือ
ภาพยนตร์ เรื่ อง Mary is Happy, Mary is Happy ใช้วิธีการโพสต์เนื้อหาลงเฟซบุ๊กโดยใช้
ภาษาที่ไม่เป็ นทางการในการสนทนากับลูกเพจ นอกจากนี้ มีการอัพเดทเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในช่วงฉายภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการเอาความคิดเห็นผูท้ ี่ชมภาพยนตร์ ท้ งั ในแง่ลบ
และแง่บวกมาโพสต์ในเพจของตนเอง เพื่อให้ลูกเพจที่ชมภาพยนตร์และไม่ได้ชมภาพยนตร์เกิดการ
แสดงทัศนคติกนั และกัน เพื่อสร้างกระแสและกระตุน้ ให้กบั คนที่ยงั ไม่ได้ชมภาพยนตร์ ไปพิสูจน์
ด้วยตนเอง
ภาพยนตร์เรื่ องอนธการ (The Blue Hour) ใช้วิธีการโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับเนื้อหา ภาพหวาด
หวิวของนักแสดงนําที่เป็ นความรั กระหว่างชายรั กชาย รวมถึงนํารี วิวภาพยนตร์ หรื อการวิจารณ์
วิจารณ์จากเฟซบุ๊กเพจต่าง ๆ มาแบ่งปั นในเฟซบุ๊กเพจภาพยนตร์ ของตนเอง เพื่อกระตุน้ ให้ไปชม
ภาพยนตร์ ในส่ วนของยูทูปจะเป็ นการอัพโหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาแบ่งปั นในเฟซบุก๊ เพจเท่านั้น
เชื่อมโยงกับหลักการในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ประสบความสําเร็ จ (กัญชลี สําลีรัตน์,
2559) กล่าวว่า การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นแบบมีส่วนร่ วม (Active Involvement) ที่แบ
รนด์ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคแบบต่อเนื่ องและตลอดเวลา (Always-on Engagement) มากกว่า
การสื่ อสารแบบดั้งเดิมที่แบรนด์ส่วนมากจะเลือกพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคเฉพาะเมื่อมีแคมเปญใหม่ที่จะ
สื่ อสารออกมาเท่านั้น โดยการสื่ อสารแบบการมีส่วนร่ วม (Active Involvement) ที่แบรนด์ทาํ การ
สื่ อสารผ่านการจับกระแสสังคม เป็ นการทําการสื่ อสารของแบรนด์ตวั เองผ่านการทําเนื้ อหาแบบ
ตามเวลาจริ ง (Real-Time) ที่ผสมแบรนด์เข้าไปในกระแสสังคมและเป็ นไปทางแนวเดียวกับกลยุทธ์
ที่ ช่วยให้การทําการตลาดบนเฟซบุ๊กเพจ (สุ ธีรพันธุ์ สักรวัตร, 2554) กล่ าวไว้ว่าโพสต์เนื้ อหาที่
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น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย การมีเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มการ
มีส่วนร่ วมหรื อกระตุน้ การพูดคุยระหว่างผูใ้ ช้งานและแบรนด์
ในทางตรงกันข้ามภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว (P-047) ใช้วิธีการสร้างกิจกรรมร่ วมกับลูก
เพจในเฟซบุก๊ เพจ ไม่วา่ จะเป็ นเกมส์ชิงตัว๋ ชมภาพยนตร์ การจัดมินิคอนเสิ ร์ตก่อนชมภาพยนตร์ การ
พูดคุยเสวนา แสดงความคิดเห็นกันหลังจบการฉายภาพยนตร์ ในส่ วนของยูทูปจะเป็ นการอัพโหลด
คลิปสัมภาษณ์ศิลปิ น คลิปบรรยากาศการเล่นดนตรี สดก่อนฉายภาพยนตร์ มาแบ่งปั นในเฟซบุ๊กเพจ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้การทําการตลาดบนเฟซบุ๊กเพจ (สุ ธีรพันธ์ ลักรวัตร, 2554) กล่าวไว้
ว่า การจัดงานอีเว้น (Event) เพื่อช่วยให้แบรนด์กบั กลุ่มแฟนเพจ ได้ร่วมกิจกรรม จะช่วยเพิ่มการพุด
คุยเรื่ องราว แลกเปลี่ยนความเห็น สร้างปฏิสัมพันธ์อนั นี้ กบั กลุ่มเป้ าหมายและเกิดการขยายตัวของ
กลุ่มคนที่สนใจในสิ่ งเดียวกันหลังจากงานนั้นด้วยและเชื่อมโยงกับแนวคิดจุดเด่นของเฟซบุ๊กเพจ
คือการทําการตลาด ที่ทาํ ให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2553) กล่าวว่า Video
เป็ นการนําภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ หรื อจะเป็ นคลิปวิดีโอง่ายๆที่โฆษณาสิ นค้า
ทํา ขึ้ น มาเฉพาะ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ก ารทํา คลิ ป วิ ดี โ อง่ า ย ๆ ขึ้ น มาเฉพาะ มัก จะสร้ า งกระแส Viral
Marketing ได้ดี หรื อจะเป็ นเครื่ องที่ใช้บอกเล่าบรรยากาศความใกล้ชิดระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้
ด้วยเช่นกัน
ภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mohr (2007) ที่ศึกษาเรื่ อง “การตลาดแบบ
ปากต่ อ ปากสํา หรั บ ภาพยนตร์ ” พบว่ า นั ก การตลาดต้อ งค้น หาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งทําให้กลุ่มเป้ าหมายสนใจและพูดถึงภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ให้อยากมี
ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ การตลาดแบบปากต่อปากเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางในการผลักดันให้
กลุ่มเป้ าหมายไปชมภาพยนตร์และทําให้ภาพยนตร์ประสบความสําเร็ จด้วยการทําการตลาดดังกล่าว
รวมทั้งเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของฐิติกร สุ ทธิสินทอง (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง "การใช้ยทู ูปกับการสื่ อสาร
การตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH " พบว่าค่ายภาพยนตร์ GTH ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัลเป็ น
เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางคลิปวิดีโอในเว็บไซต์
YouTube และแบ่งปันคลิปไปยังเว็บไซต์ Social Media ทั้งทางเฟซบุก๊ และ ทวิตเตอร์ ทําให้เกิดการ
แพร่ กระจายของคลิปต่อๆกันไปเป็ นวงกว้าง เป็ นไปตามลักษณะของ Viral Marketing หรื อที่
เรี ยกว่า กระบวนการเผยแพร่ ไวรัส และพบว่าผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับชมคลิปวิดีโอมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับสู ง และการรั บชมคลิปวิดีโอก่ อให้เกิ ดพฤติ กรรมในการเข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อ
รับชมภาพยนตร์ของทางค่ายภาพยนตร์ GTH
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จะเห็นได้ว่าช่วงก่อนฉายภาพยนตร์ และช่วงระหว่างการฉายภาพยนตร์ เป็ นช่วงสําคัญใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ซึ่ งแต่ละภาพยนตร์ จะนําเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละ
เรื่ องมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
ช่วงหลังการฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่ องอนธการไม่ค่อยมีการอัพเดทในเฟซบุ๊กจะโพสต์
เนื้ อหาเกี่ยวกับการวางจําหน่ ายแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ เนื่ องจากในช่วงก่อนฉายภาพยนตร์ ในประเทศ
ไทยได้คว้ารางวัลจากเทศกาลประกวดภาพยนตร์ ต่าง ๆ ประเทศมา ตรงกันข้ามภาพยนตร์ เรื่ อง
Mary is Happy, Mary is Happy และภาพยนตร์เรื่ องแต่เพียงผูเ้ ดียว ที่มีการอัพเดทเหตุการณ์ต่าง ๆ
ว่าจะเป็ นการได้เข้าร่ วมประกวดชิงรางวัลหรื อได้ฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติต่าง ๆ หรื อ
ในประเทศที่ได้มีการจัดประกวดขึ้น
ตารางที่ 5.1 สรุ ปกลวิธีการสื่ อสารการตลาดของภาพยนตร์ นอกกระแสของประเทศไทยผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์
หัวข้ อ

ภาพยนตร์ เรื่อง Mary is
Happy, Mary is Happy
1. การใช้สื่อ
1. สื่ อสังคมออนไลน์
ได้แก่ เฟซบุก๊ , ยูทูป
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
โปสเตอร์โฆษณา
นิตยสาร
3. สื่ อโฆษณา ณ จุดซื้อ
ได้แก่ การขายเสื้ อ ขาย
แผ่นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์
2. กลุ่มเป้ าหมาย 1.กลุ่มวัยรุ่ น
2.กลุ่มที่ติดตามผลงาน
ของผูก้ าํ กับ

ภาพยนตร์ เรื่อง อนธการ
(The Blue Hour)
1. สื่ อสังคมออนไลน์
ได้แก่ เฟซบุก๊ , ยูทูป
2. สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
โปสเตอร์ภาพยนตร์ การ
ขายแผ่นภาพยนตร์
นิตยสาร

ภาพยนตร์ เรื่อง แต่
เพียงผู้เดียว (P-047)
1. สื่ อสังคมออนไลน์
ได้แก่ เฟซบุก๊ , ยูทูป
2. การจัดกิจกกรม
(Event)
3. สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
นิตยสาร โปสเตอร์
ภาพยนตร์
4.สื่ อวิทยุ

1.กลุ่มเกย์
2.กลุ่มผูห้ ญิงชอบความรัก
ระหว่างชายรักชาย
3.กลุ่มคนที่สนใจผลิต
ภาพยนตร์
4.กลุ่มนักวิจารณ์

1.กลุ่มคนฟังเพลง
นอกกระแส
2.กลุ่มคนติดตาม
ภาพยนตร์นอก
กระแส
3.กลุ่มนักวิจารณ์
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
หัวข้ อ

3. ขั้นตอนใน
การสื่ อสาร
การตลาดของ
ภาพยนตร์

ภาพยนตร์ เรื่อง Mary is
Happy, Mary is Happy

ภาพยนตร์ เรื่อง อนธการ ภาพยนตร์ เรื่อง แต่
(The Blue Hour)
เพียงผู้เดียว (P-047)
5. กลุ่มคนที่ชอบดู
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์สยองขวัญ
4. กลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ศิลปิ น
1. วิธีการสร้างการรับรู ้ใน 1. การวางกลยุทธ์เชิงรุ ก 1. หลักการตลาดคน
ตัวแบรนด์ ผ่านสื่ อสังคม (Push) ในสื่ อสังคม
ดังในโลกออนไลน์
ออนไลน์ โดยการสร้าง ออนไลน์
2. กลยุทธ์ที่ช่วยการ
เนื้อหาข่าวและสร้าง
2. การสื่ อสารแบบปากต่อ ทําตลาดบนเฟซบุก๊
กิจกรรม
ปาก
เพจ
2. การใช้การตลาดแบบ 3. การใช้กลยุทธ์การสร้าง 3. การสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากในสื่ อสังคม สารและกลยุทธ์การ
ปากต่อปาก
ออนไลน์
เลือกใช้สื่อมาบูรณาการ

5.2.2 แนวโน้ มการใช้ สื่อสั งคมออนไลน์ (Social Media) กับภาพยนตร์ นอกกระแส
1) แนวโน้มในอนาคตสื่ อสังคมออนไลน์จะมีส่วนสําคัญในการทําการตลาดมากขึ้น
เนื่ องจากต้นทุนในการโฆษณามีราคาถูกกว่าการโฆษณาผ่านสื่ ออื่น ๆ และมีประสิ ทธิ ภาพในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นการทําการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มผูส้ ร้างภาพยนตร์ นอก
กระแสที่มีงบประมาณค่อนข้างจํากัด และจํานวนผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ยงั ยอดการเติบโตที่เพิ่งขึ้น
เรื่ อย ๆ เพราะฉะนั้นเนื้อหาและวิธีการทําเสนอจึงเป็ นส่ วนสําคัญในการทํา ปัจจุบนั เริ่ มบริ การรับชม
ภาพยนตร์ต่าง ๆ ทางสื่ ออินเทอร์เน็ตการตลาดตามเว็บไซต์หรื อแอพลิเคชัน่ ทางสมาร์ทโฟนต่าง ๆ
สอดคล้องกับแนวคิด Social Media (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2553) กล่าวไว้ว่า Social Media เป็ นสื่ อที่
เปลี่ยนผูค้ นจากผูบ้ ริ โภคเนื้อหาเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาเพราะ Social Media แทบจะไม่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่าย
ทําให้ใคร ๆ สามารถที่จะผลิตเนื้อหาหรื อจะกระจายข่าวสารไปยังผูร้ ับสารได้อย่างอิสระ หากใครที่
สามารถผลิตเนื้ อหาที่ถูกใจผูค้ นหมู่มากได้ ก็จะกลายเป็ นผูท้ รงอิทธิ พล ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็ นทาง
การตลาดก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผตู ้ ิดตามตัดสิ นใจซื้อหรื อบริ การได้ง่ายยิง่ ขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฑีฆายุ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง
“การบริ หารสื่ อทางสังคมของบริ ษทั ในเครื อบริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)” พบว่า
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แนวโน้มในการใช้สื่อทางสังคมขององค์กร จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในรู ปแบบองค์กรที่มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรั บกลุ่มลูกค้าขององค์กรที่ส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อทางสังคมในการ
ติดต่อสื่ อสารและรับข้อมูลข่าวสารจากองค์กรดังนั้นจึงต้องสร้างเนื้อหาหรื อกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อ
รักษากลุ่มลูกค้าและสร้างกลุ่มลูกค้าขององค์กรใหม่ทางสื่ อทางสังคมให้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น
จะเห็นว่า แนวโน้มการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีส่วนสําคัญในการโปรโมทภาพยนตร์
อย่างมาก เพราะผูบ้ ริ โภคใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรั บข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสื่ อสังคม
ออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพในการกระจายข่าวสารไปสู่ วงกว้างได้อย่างรวดเร็ วกว่าสื่ ออื่น ๆ ซึ่ งค่าย
ภาพยนตร์ ต่ าง ๆ จะต้อ งวางกลยุทธ์ สร้ า งเนื้ อ หา หรื อ ประเด็น ที่ น่ า สนใจเพื่ อ เข้าถึ ง และรั ก ษา
กลุ่มเป้ าหมาย
รวมทั้ง เรื่ อ งของการจํา หน่ า ยหรื อ ช่ อ งทางที่ ส ามารถรั บ ชมภาพยนตร์ ผ่า นทาง
อินเทอร์ เน็ต แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรพึ่งสื่ อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียว สื่ ออื่น ๆ ก็ยงั มีบทบาท
สํา คัญ อยู่ไ ม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ ในโรงภาพยนตร์ นิ ต ยสารต่ า ง ๆ เป็ นต้น เนื่ อ งจากการทํา การตลาด
ภาพยนตร์ นอกกระแสไม่จาํ เป็ นต้องเจาะเฉพาะกลุ่มเล็กๆ แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูภาพยนตร์
ทัว่ ไปหรื อในกระแสหลักได้เช่นกัน
2) อนาคตทิศทางภาพยนตร์ นอกของประเทศไทย คุณภาพในการผลิตภาพยนตร์
นอกกระแสเทียบเท่ากับภาพยนตร์ในกระแสหลัก เนื่องจากอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์มีราคาถูก
หลักภาพยนตร์ นอกกระแสจะเข้ามาอยู่ในระบบภาพยนตร์ ในกระแสหลัก ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ
รับรู ้ได้ว่ารู ปแบบการนําเสนอ เนื้ อหา วิธีการเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ นอกกระแสสามารถกลายเป็ น
ภาพยนตร์ ในกระแสหลักได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนา จักกะพาก (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
“สภาพการณ์ของภาพยนตร์ ไทยในอนาคต” ได้กล่าวไว้ว่ารู ปแบบเนื้ อหาของภาพยนตร์ ไทยจะยัง
วนเวียนเป็ นเดิ ม ๆ โดยมีการนําเสนอในรู ปแบบใหม่มากนัก และภาพยนตร์ ไม่มีการแข่งขันใน
ประเทศมากขึ้นในลักษณะการเร่ งผลิต เร่ งขาย โดยเพิ่มจํานวนภาพยนตร์ ไทยมากขึ้น แต่คุณภาพ
ด้านเนื้ อหาและเทคนิ คการนําเสนอยังคงเป็ นแบบเดิม ๆ แนวโน้มในอนาคตของภาพยนตร์ ไทยจะ
อยูใ่ นลักษณะขยายปริ มาณแต่คุณภาพยังคงค่อยเป็ นค่อยไป
นอกจากนี้อนาคตไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์นอกกระแสหรื อในกระแสหลัก จะมีคนรุ่ น
ใหม่จะเข้ามาเรี ยนรู ้ ในสายอาชี พนี้ ตลอดเวลา ซึ่ งทําให้คนที่อยู่ในวงการนี้ จะต้องพัฒนาตนเอง
เพราะต่อไปคนรุ่ นใหม่ที่เข้ามาผลิตภาพยนตร์ แต่ละคนจะมาพร้อมไอเดียดี ๆ ที่ แปลกใหม่ และ
น่ าสนใจ รวมไปถึงการเล่าเรื่ องที่มีเอกลักษณ์ ซึ่ งภาพยนตร์ จะมีความหลากหลายมากขึ้น แต่จะใช้
แนวโรแมนติก ในการโฟกัสไปยังกลุ่มเป้ าหมายหลัก คือกลุ่มวัยรุ่ น และกลุ่มวัยทํางานเริ่ มต้น และ
ต่ อ ไปสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ ะมาแทนที่ สื่ อ แบบเดิ ม ๆ มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ด้ว ยจุ ด เด่ น ของสื่ อ สั ง คม
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ออนไลน์ ที่ ส ามารถเข้า ใช้ง านได้ง่ า ย เข้า ถึ ง กลุ่ ม คนได้ร วดเร็ ว มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ที่
ตรงไปตรงมา ทั้งในแง่ดีและแง่ลบแล้วแต่มุมของผูใ้ ช้งาน ทําให้ผูผ้ ลิตสามารถนํามาพัฒนาบท
ภาพยนตร์ ให้ดีข้ ึนได้ และในได้การโปรโมทสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ได้ ในทางตรงกัน
เมื่อมีดา้ นดีกย็ อ่ มมีดา้ นลบ คือเป็ นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถูกขโมยผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็ น
เว็บไซต์เถื่อนที่สามารถรับชมหรื อดาวน์โหลดภาพยนตร์ ได้ฟรี ทําให้ผผู ้ ลิตเสี ยผลประโยชน์ หรื อ
เมื่อแฟนเพจที่รีวิว วิจารณ์ภาพยนตร์ ถ้าถูกวิจารณ์ในเชิงลบ จะทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความลังเลที่จะตัด
ใจไปชมภาพยนตร์ เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว สุ ดท้ายสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด
คือ การผลิตภาพยนตร์ให้ได้มีคุณภาพ เมื่อป้ องการผลกระทบในเชิงลบที่จะตาม

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยมาใช้
1) ผูผ้ ลิตเนื้ อหาภาพยนตร์ นักการตลาด หรื อนักสื่ อสารการตลาดที่จะใช้เครื่ องมือ
สื่ อสังคมออนไลน์ไปใช้ควรมีความเข้าใจ คุณลักษณะของสื่ อดังกล่าว ตลอดจนการศึกษาลักษณะ
คําสัง่ การใช้งานต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
2) ในปั จจุบนั สื่ อสังคมออนไลน์จะมีอิทธิ พลอย่างมากในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
ของผูบ้ ริ โภค ฉะนั้นในการสร้างเนื้ อหา รู ปแบบการนําเสนอ วิธีการเล่าเรื่ องเพื่อกระตุน้ ต่อความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
3) อาจารย์ผูส้ อนสามารถนําความรู ้ ดงั กล่าวไปต่อยอดเกี่ ยวกับแผนการสอนการ
วางแผนสื่ อ ให้กับนัก ศึ ก ษาในเรื่ อ งของวิ ธีก ารผสมผสานระหว่า งสื่ อ สารมวลชนกับสื่ อสัง คม
ออนไลน์
4) วิธีการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ มีขอ้ ดี หลักๆคือสามารถเข้าถึง
กลุ่ ม เป้ าหมายได้ร วดเร็ ว กว่ า สื่ อ อื่ น ๆ และประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย แต่ ใ นบาครั้ งก็ ไ ม่ ค วรใช้สื่ อ สัง
ออนไลน์ เ พี ย งอย่า งเดี ย ว ควรนํา มาประยุก ต์ใ ช้กับ สื่ อ อื่ น ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา
การตลาด เนื่ องจากการทําการตลาดภาพยนตร์ นอกกระแสไม่จาํ เป็ นต้องเจาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเล็ก
แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูภาพยนตร์ทวั่ ไปได้เช่นกัน
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) และยู
ทูป (YouTube) ดังนั้นควรเพิ่มเติมการศึกษาในกลุ่มของสื่ อออนไลน์อื่น ๆ ได้แก่ อินสตาแกรม
(Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) หรื อเว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์พนั ทิป (Pantip) เพื่อช่วยทําให้ได้
ข้อมูลหลายๆด้าน
2) ในการศึกษาครั้งผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาประเด็น เนื้อหาของผูส้ ่ งสารเป็ นหลัก ดังนั้นผูว้ ิจยั
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู ้ ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อกล
ยุทธ์สารในสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการวางแผนการตลาด
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