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This research aims to integrate knowledge of marketing communications strategy
through social media for television programs, evaluate results to generate statistics, and
measures whether the strategy brings about success to the television programs. It
focuses on encouraging television program and television station owners to realize
significances of marketing communications through social media more effectively and
concretely by estimating the television programs’ popularity on social media.
The research consists of in-depth interviews of individuals relating to strategy
planning from television program owners to marketing communications strategic planning
team of the television programs which have high popularity on social media. This research
is also composed of data mining to find out types of data relationships from popular
television programs on social media in 2016-2017 in order to analyze types of data with
descriptive statistics.
The study found that marketing communications strategy through social media for
television programs comprising of 6 stages; 1) Closely coordinating between television
program owners and producer team and official social media team. 2) Creating content
on social media to support the programs. 3) Leveraging impact of influencers. 4) Building
communities of the television programs’ audience. 5) Emerging of User-generated
Content. 6 ) Listening to audience’s opinions. Distinct measures are used to evaluate
which strategies are successful.
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4.10 ตัวอย่างการสร้ างเนื ้อหาที่มีเอกลักษณ์ชดั เจน ด้ วยการเลือกคําพูดของบุคคล
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ในรายการ พร้ อมใส่ hashtag เช่น #TeamBee #TeamCris #TeamLukkade
4.11 การสร้ างเนื ้อหาที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยคํานึงถึงกลุม่ เป้าหมายของ
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รายการเป็ นหลัก
4.12 ตัวอย่างเนื ้อหาจากรายการที่ศลิ ปิ น ดารา นักแสดง สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
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ส่วนตัว
4.13 ตัวอย่างเนื ้อหาเบื ้องหลังรายการที่ศลิ ปิ น ดารา นักแสดง สื่อสารผ่านโซเชียล
มีเดียส่วนตัว

73

4.14 ตัวอย่างรู ปแบบการนําเนื ้อหาที่ผ้ มู ีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย
(Online Influencers) พูดถึงรายการโทรทัศน์
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4.15 แสดงจํานวนแสดงอารมณ์ผา่ นทางสัญลักษณ์ (Reaction) จากเพจอย่าง
เป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ที่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง
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21 เมษายน 2560
4.16 การสร้ างเนื ้อหาที่สง่ เสริ มให้ เกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเองให้ ง่ายขึ ้น
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4.17 จํานวนเนื ้อหาที่โพสต์ในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ โดยนับ
จากวันออกอากาศ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560
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4.18 จํานวนเนื ้อหาที่โพสต์ในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์
โดยนับจากประเภทของสื่อ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง
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27 เมษายน 2560

(11)
4.19 จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคลในเพจอย่างเป็ นทางการของ
เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 17 กันยายน 2558 ถึง
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9 กุมภาพันธ์ 2559
4.20 จํานวนครัง้ ในการรับชมของผู้ใช้ งานผ่านยูทปู ของเดอะเฟซ ไทยแลนด์
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ซีซนั่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559
4.21 จํานวนครัง้ ในการรับชมของผู้ใช้ งานผ่านยูทปู ของเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
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ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 29 เมษายน 2560
4.22 ตัวอย่างการโพสต์ลิ ้งก์การรับชมรายการย้ อนหลังลงเฟซบุ๊ก
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4.23 จํานวนการโพสต์ จํานวนไลก์ และจํานวนคอมเม้ นท์ บนอินสตาแกรมของ
เมนเทอร์ ในรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3 ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์
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ถึง 29 เมษายน 2560
4.24 จํานวนการเติบโตขึ ้นของจํานวนผู้ตดิ ตามในเพจอย่างเป็ นทางการของ
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รายการโทรทัศน์ โดยนับจากวันแรกที่ออกอากาศกับวันสุดท้ ายที่รายการ
ออกอากาศ
4.25 จํานวนการใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ที่ได้ ถกู พูดถึง
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บนทวิตเตอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
4.26 จํานวนยอดผู้ชมแบ่งเป็ นตอนย่อยในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการ
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เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2
4.27 ลักษณะเนื ้อหาที่มียอดผู้ชมมากที่สดุ ในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการ
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เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2
4.28 จํานวนยอดผู้ชมแบ่งเป็ นตอนย่อยในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการ
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เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
4.29 ลักษณะเนื ้อหาที่มียอดผู้ชมมากที่สดุ ในแต่ละตอนบนยูทปู รายการ
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เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
5.1 ขันตอนการวางกลยุ
้
ทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
มนุษ ย์ ไ ด้ พัฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารอย่ า งต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุบัน มี ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยี เ พื่ ออํ านวยความสะดวกและรวดเร็ วในการสื่ อสารมากขึน้ แม้ หัวใจสํ าคัญ ของการ
สื่ อสารจะยัง ไม่เ ปลี่ ยนแปลงจากเดิม มากนัก คื อ มี ทัง้ ผู้ส่ง สาร ผู้รับสาร สารที่ ส่ง ออกไป และ
ช่องทางการส่งสาร แต่ด้วยเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้ าของการสื่ อสาร ทําให้ รูปแบบกระบวนการและ
วิ ธี การสื่ อสารในปั จ จุบัน แปรเปลี่ ยนให้ ส อดคล้ องกับความต้ องการของตลาดและผู้ใ ช้ ง านอยู่
ตลอดเวลา
สื่อโทรทัศน์ เป็ นช่องทางการส่งสารที่สําคัญต่อมนุษย์มาเป็ นระยะเวลานาน และมีอิทธิพล
ต่อผู้รับสารเป็ นอย่างสูง โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยที่ถือกํ าเนิดขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ.2498
เริ่ มจากรัฐบาลสมัยนันได้
้ เล็งเห็นถึงความสํ าคัญของสื่ อโทรทัศน์ว่าจะเป็ นเครื่ องมื อในด้ านการ
ประชาสัม พัน ธ์ และการบัน เทิ ง (อุบลรั ตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542.) อาจกล่าวได้ ว่าสื่ อโทรทัศน์ เป็ น
ช่องทางมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนไทยอย่างสูง เห็นได้ จากจํานวนการเข้ าถึงและรับชมรายการ
โทรทัศน์ที่มีสงู ถึง 95% ของจํานวนประชากรทังหมด
้
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551.) และเป็ นที่
น่าสังเกตว่าในทุกภาคของประเทศไทย มีสดั ส่วนในการรับชมโทรทัศน์สงู ใกล้ เคียงกัน
เมื่อสื่อโทรทัศน์มีความสามารถในการเข้ าถึงประชากรได้ อย่างกว้ างขวาง นักการตลาดจึง
มองเห็นความสําคัญในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านรายการโทรทัศน์มาก
ขึ ้น โดยใช้ การวัดผลความนิยมผ่านทางจัดเรตติ ้งรายการโทรทัศน์เป็ นตัวชี ้วัดสําคัญในการวัดผล
ความสําเร็ จของรายการโทรทัศน์ เพื่อเป็ นปั จจัยในการเลือกว่ารายการโทรทัศน์ใดมีการรับรู้ และ
เข้ าถึงประชากรได้ มาก และส่งผลต่อการเลือกโฆษณาผ่านรายการนันๆ
้ ขณะเดียวกัน การชี ้วัด
ความสําเร็ จของรายการโทรทัศน์ปกตินอกเหนือจากการวัดผลความนิยามผ่านทางเรตติ ้งรายการ
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โทรทัศน์แล้ ว ปรากฎการณ์ ทางสังคมทัง้ กระแสที่พูดถึงรายการโทรทัศน์ที่ได้ รับความนิยมแบบ
ปากต่อปาก ข่าวผู้ชมต่อว่าดารานักแสดงกลางที่สาธารณะเพราะผู้ชมอินต่อบทบาทการแสดงใน
ละครนัน้ ๆ หรื อในวัน ที่ ล ะครที่ ไ ด้ รั บความนิ ยมสูง ออกอากาศวันสุดท้ า ย สภาพการจราจรใน
กรุงเทพฯ จะโล่งเป็ นพิเศษ เนื่องจากผู้ชมจํานวนมากต้ องรี บกลับบ้ านเพื่อไปดูละครตอนอวสาน ก็
นับว่าเป็ นตัวชี ้วัดได้ อีกทางเช่นกัน โดยส่วนมาก รายการที่ได้ รับความนิยมและประสบความสําเร็ จ
วัดจากการเรตติ ้ง มักจะเป็ นละครโทรทัศน์ ดังนี ้
ตารางที่ 1.1 รายการโทรทัศน์ในประเทศไทยที่มีเรตติ ้งมากที่สดุ 20 อันดับ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
คูก่ รรม
ดาวพระศุกร์
มนต์รักลูกทุง่
สายโลหิต
ทัดดาว บุษยา
ชุมแพ
ดาวเปื อ้ นดิน
คมแฝก
เสาร์ 5
รุกฆาต
ขิงก็รา ข่าก็แรง
อกธรณี
บ่วงหงส์
รอยรักรอยบาป
จําเลยรัก
ทองเนื ้อเก้ า
บ่วงร้ ายพ่ายรัก
เมียหลวง
สวรรค์เบี่ยง
แก้ วล้ อมเพชร

ปี ที่ออกอากาศ
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551

แหล่ งที่มา: LoveU2, 2553.; สมาชิกหมายเลข 764357, 2559.

เรตติง้
40
38
36
34
32
27
26
25
25
24
23
22
22
21
21
21
20
20
19
17

สถานีโทรทัศน์
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3
7
7
3
5

3
แต่เดิม สถานี โทรทัศน์ มีเพี ยงแค่ไม่กี่ช่อง ทํ าให้ เม็ดเงินในการโฆษณากระจุกตัวอยู่แ ต่
เฉพาะช่องที่ได้ รับความนิยมอย่างสูง ส่งผลต่อความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ใน
ตลาด ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการแพร่ ภาพเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้น จึงได้ มีการจัดระเบียบการส่งสัญญาณ
ใหม่ ทัง้ ภาคพื น้ ดิน ในระบบแอนาล็อคและดิจิทัล สัญ ญาณดาวเที ยม หรื อสัญ ญาณผ่านสาย
เคเบิ ้ล รวมถึงการจัดสรรเวลาเพื่อวางผังรายการอย่างเหมาะสมกับผู้ชม โดยคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ มีการจัดการประมูล
ช่องรายการเพื่ อประกอบกิ จ การโทรทัศ น์ เมื่ อวัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ทํ าให้ ใ นปั จ จุบัน
ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการรายการโทรทัศน์ระดับชาติ จํานวน 26 ช่อง ด้ วยสภาพการแข่งขันของ
สื่ อโทรทัศน์ ในประเทศไทยที่ มีผ้ ูเล่นในตลาดจํ านวนมาก โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ จากผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ระดับชาติ ส่งผลให้ แต่ละสถานีโทรทัศน์จําเป็ นต้ องเลือกเฟ้นหาเนื ้อหารายการ ทัง้
การนําเสนอสาระความบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพและตรงตามรสนิยมของผู้ชม มีความหลากหลาย ทังใน
้
ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ผลงาน และรู ปแบบการนําเสนอ เช่น การซื ้อลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ ท่ี
ประสบความสําเร็ จจากต่างประเทศมาฉายซํ ้า หรื อผลิตใหม่เฉพาะในประเทศไทย และการใช้ สื่อ
ใหม่เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างการรับรู้รายการโทรทัศน์ให้ เพิ่มขึ ้นเพื่อชักจูงและดึงดูดให้ ผ้ ชู มเลื อก
ติดตามรายการและช่องรายการโทรทัศน์ ใ ห้ บ่อยครั ง้ และนานที่ สุด ส่ง ผลต่อความเชื่ อมั่นของ
นักการตลาดในการเลือกซื ้อโฆษณากับช่องและรายการโทรทัศน์เพื่อให้ ถึงผู้ชมจํานวนมากและตรง
ตามกลุม่ เป้าหมาย ดังนันสถานี
้
โทรทัศน์จงึ ต้ องเร่งหาวิธีการประชาสัมพันธ์ ด้วยกลยุทธ์ การสื่อสาร
การตลาด ในรูปแบบต่างๆ

4
หมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดสูง
8
7
6
5
4
3
2
1
0

เพศหญิง

เพศชาย

ภาพที่ 1.1 แนวโน้ มเรตติ ้งของช่องรายการประเภทหมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดสูง
ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2014 – 2016
แหล่ งที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559.
ในขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็ นไปอย่างดุเดือด เกิดผู้ประกอบกิจการราย
โทรทัศน์จํานวนมากในเวลาที่พร้ อมกัน เพื่อช่วงชิงผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้ ติดตามรายการและช่อง
โทรทัศน์ของตนเองให้ นานที่สดุ ก็มีข้อจํากัดในเรื่ องจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยที่
ไม่สามารถขยายไปได้ มากกว่านี ้ ถื อเป็ นทรัพ ยากรที่ จํากัด นอกจากนัน้ การถื อกํ าเนิ ดขึ น้ ของ
โซเชียลมีเดียออนไลน์ ที่นบั วันยิ่งมีผ้ ใู ช้ งานเติบโตขึน้ เรื่ อยๆ ยิ่งทําให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคสื่ อ
เปลี่ยนไป และส่งผลต่อการเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์ให้ มีจํานวนลดลงเรื่ อยๆ
การถือกําเนิดของอินเตอร์ เน็ตในครัง้ แรก เมื่อปี ค.ศ. 1969 อาจไม่ได้ มีจดุ ประสงค์ขึ ้นเพื่อ
ลดทอนบทบาทของสื่ อโทรทัศน์ แต่อย่างใด แต่มีขึน้ เพื่ อให้ คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อและมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กันได้ โดยกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และในยุคแรกของการเริ่ มต้ น
อินเตอร์ เน็ต เรี ยกว่า เว็บ 1.0 (Web 1.0) ยังมีลกั ษณะที่กลุม่ ผู้ใช้ งานถูกจํากัดบทบาทโดยทําได้ แค่
เพี ย งการเยี่ ย มชม หรื อ ดู เ นื อ้ หาที่ ผ้ ู ใช้ สนใจเท่ า นั น้ แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไป ได้ มี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถของเว็บไซต์โดยการเขียนโปรแกรมประยุกต์ ทําให้ เกิดยุคเว็บ 2.0 (Web 2.0) ซึ่งมี
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ลักษณะส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการแบ่ง ปั น ข้ อมูล การพัฒ นาในด้ านแนวความคิดการออกแบบที่ เ น้ น
ผู้ใช้ งานเป็ นศูนย์กลาง (User-centered design) ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาตามความต้ องการ
ทุกที่ทกุ เวลาและทุกอุปกรณ์ดจิ ิทลั ซึง่ รวมไปถึงข้ อมูลป้อนกลับของผู้ใช้ ที่โต้ ตอบระหว่างกัน การมี
ส่ ว นร่ ว มอย่ า งสร้ างสรรค์ และการรวมตัว เป็ น ชุม ชนที่ แ วดล้ อ มเนื อ้ หาสื่ อ นัน้ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
สร้ างสรรค์ การเผยแพร่ การกระจาย และการบริ โภคเนื ้อหาที่สดใหม่และไร้ ข้อจํากัดในเวลาจริ ง
มีปฏิสมั พันธ์ และร่วมมือกันในลักษณะของโซเชียลมีเดียโดยกลุ่มผู้ใช้ งานเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหาขึ ้นเอง
จนกลายเป็ นโซเชียลมีเดียที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อสร้ างเครื อข่ายให้ ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ต สามารถเขียนและ
อธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการ
เครื อข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้ วย การแช็ต ส่งข้ อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก
โซเชียลมีเดียที่เป็ นที่นิยมในประเทศไทย ได้ แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นโซเชียลมีเดียประเภทหนึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโซเชียลมีเดียที่มีบญ
ั ชี
ผู้ใช้ งานมากที่สดุ กว่า 1,654 ล้ านบัญชี (Statista, 2016) โดยเป็ นบัญชีผ้ ใู ช้ งานในประเทศไทย
มากกว่า 41 ล้ านบัญชี (ภาวุธ พงษ์ วิทยภานุ, 2559) โดยรายการทีวีแรกในไทยที่มีเพจอย่างเป็ น
ทางการ คือ รายการวู้ดดี ้ เกิดมาคุย ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552
(https://www.facebook.com/WOODYTALKSHOW/)
ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นโซเชียลมีเดียประเภทหนึง่ ที่เน้ นการให้ บริ การข้ อความสัน้ ปั จจุบนั
บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง านมากกว่ า 310 ล้ านบัญ ชี โดยเป็ น บัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง านในเมื องไทย 5.3 ล้ านบัญ ชี โดย
รายการที วีแ รกในไทยที่ มี เ พจอย่ างเป็ น ทางการคื อ คื อ รายการวู้ด ดี ้ เกิ ดมาคุย ในช่วงเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (https://twitter.com/Woodytalk)
อินสตาแกรม (Instagram) เป็ นโซเชียลมีเดียอีกประเภทที่กําลังได้ รับความนิยมอย่างสูง
ถู ก คิ ด ค้ น โดย เควิ น ซิ ส ตรอม และ ไมเคิ ล ไมค์ ครี เ กอร์ เริ่ ม ต้ น จากระบบ HTML5 และ
แอปพลิเคชันบน iOS ของแอปเปิ ล ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และมี การเติบโตอย่างสูง ใน
จํานวนผู้ใช้ งาน จนเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เฟซบุ๊กได้ เข้ ามาซื ้อกิจการในราคา 1 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ปั จจุบนั มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า 500 ล้ านบัญชี โดยเป็ นบัญชีผ้ ใู ช้ งานในเมืองไทย
มากกว่า 7.8 ล้ านบัญ ชี โดยรายการที วีแรกในไทยที่ สื่อสารรายการผ่านทางอิน สตาแกรม คื อ
รายการวู้ดดี ้ เกิดมาคุย ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 (https://instagram.com/Woodytalk)
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ปั จจุบนั โซเชียลมีเดีย ได้ มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ เป็ นเครื อข่ายสังคม
ขนาดใหญ่ ที่เ ชื่ อมโยงผู้คนจากทุกมุม โลกเข้ าหากัน มี การสื่ อสาร แลกเปลี่ ยนข้ อมูล ความคิด
ทัศนคติ รสนิยมความชอบระหว่างกัน สอดคล้ องกับการสํารวจพฤติกรรมการใช้ อินเตอร์ เน็ตของ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีสดั ส่วน
ของผู้ที่ตอบว่าใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในช่วงระหว่าง 42 – 76.9 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากที่สดุ และพบว่า
ผู้ใช้ งานอายุ 16-35 ปี มีจํานวนชัว่ โมงการใช้ อินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ
อื่นๆ โดยมีระยะเวลาการใช้ งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 54.2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้ องกับพฤติกรรม
ของคนเจนเนอเรชัน่ นี ้ที่เติบโตมาในยุคที่การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต และโซเชียลมีเดียกําลังแพร่ หลาย
ทําให้ คนกลุ่มนี ้มีความสนใจด้ านไอทีและการติดต่อสื่อสารออนไลน์เป็ นอย่างมาก ในขณะที่ผ้ ใู ช้
อินเทอร์ เน็ตที่พกั อาศัยในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีระยะเวลาการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ย
53.8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ สูงกว่าผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ที่พกั อาศัยในจังหวัดอื่นในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ซึ่งมี ระยะเวลาการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ย 47.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 44.4
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอทีของกรุงเทพฯ ยังคงมีความ
พร้ อมมากกว่าต่างจังหวัด

ภาพที่ 1.2 ร้ อยละของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต จําแนกตามจํานวนชัว่ โมงการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ต่อสัปดาห์ ของปี พ.ศ. 2557 - 2558
แหล่ งที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559.
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ภาพที่ 1.3 จํานวนชัว่ โมงการใช้ อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยต่อสัปดาห์จําแนกตามอายุและที่พกั อาศัยของ
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ของปี พ.ศ. 2557 - 2558
แหล่ งที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559.
โซเชียลมีเดียกํ าลังเข้ ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริ โภคสื่อมากขึ ้น ไม่เพียงแต่เข้ าถึง
กลุ่มผู้บริ โภครุ่ นใหม่ที่อยู่อาศัยในเมื องแต่ขยายไปสู่กลุ่มผู้ใหญ่ในชนบท ความเข้ าใจแบบเดิมๆ
อาทิ การสื่อสารแบบดิจิตอลเข้ าถึงและมีผลเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่อาศัยในหัวเมืองเท่านัน้ หรื อให้
ความสําคัญกับสื่อทางโทรทัศน์มากกว่าสื่อดิจิตลั เนื่องจากเข้ าถึงกลุ่มบริ โภคในจํานวนมาก หรื อ
สื่ อ ดิ จิ ต อลไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ ของกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภค ล้ วนเปลี่ ย นแปลงไปแล้ วทั ง้ สิ น้
(MarketingOops, 2559.)

ภาพที่ 1.4 แสดงจํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในการบริ โภคสื่อผ่านโทรทัศน์และผ่านมือถือ ระหว่าง
กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ 18-34 ปี กับ อายุ 35-54 ปี และจํานวนเปรี ยบเทียบระหว่าง
ผู้อาศัยในเมืองกับชนบท
แหล่ งที่มา: Marketing Oops!, 2559.
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ผลสํารวจพบว่าความแตกต่างในจํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในการบริ โภคสื่อผ่านโทรทัศน์
ระหว่างกลุ่มอายุ 18-34 ปี และ 35-54 ปี ในวันธรรมดามีความแตกต่างเพียงเล็กน้ อย ขณะที่การ
บริ โภคสื่อผ่านมือถือนัน้ กลุ่มอายุ 18-34 ปี มีชวั่ โมงต่อสัปดาห์ที่มากกว่าอย่างเห็นได้ ชดั แสดงให้
เห็นแนวโน้ มของพฤติกรรมผู้บริ โภคยุคใหม่ที่เปลี่ ยนไป ที่ ให้ ความสํ าคัญกับการบริ โภคสื่ อผ่าน
โทรทัศน์น้อยลง และสนใจในสื่อผ่านมือถือเพิ่มขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบจากที่อยูอ่ าศัย พบว่า กลุม่
ผู้อาศัยในชนบททังหมดมี
้
ปริ มาณการบริ โภคสื่อผ่านมือถือมากกว่ากลุ่มผู้อาศัยในเขตเมือง และ
มากกว่าการบริ โภคสื่อผ่านโทรทัศน์
ถึงแม้ ว่ากลุ่มผู้อาศัยในเขตเมือง จะมีการบริ โภคสื่อผ่านโทรทัศน์มากกว่าสื่อผ่านมือถื อก็
ตาม แต่เ มื่ อดูใ นรายละเอี ยดของพฤติกรรมการรั บชมรายการโทรทัศน์ และการรั บรู้ ตราสินค้ า
สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ของกลุ่มผู้ชมวัยรุ่ น พบว่า วัยรุ่ นไม่ได้ รับชมรายการผ่านโทรทัศน์เท่านัน้ แต่
จํานวนการรับชมจากอุปกรณ์อื่น ทังสมาร์
้
ทโฟน โน๊ ตบุ๊ค แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลนัน้
เมื่ อรวมกันก็ มีปริ มาณที่ มากเช่นกัน แสดงให้ เห็นพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไป อาจบอกนัยยะสํ าหรั บ
อุต สาหกรรมรายการโทรทัศ น์ ที่ ต้ อ งสื่ อ สารการตลาดกั บ กลุ่ม เป้า หมายว่ า สมาร์ ท โฟน เป็ น
แพลตฟอร์ มที่ควรให้ ความสนใจมากขึ ้นกว่าการเน้ นเฉพาะการรับชมรายการผ่านโทรทัศน์แบบเดิม
โดยการพัฒนาช่องทางการรับชมรายการย้ อนหลังผ่านแพลตฟอร์ มจาก YouTube และ Line TV
ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่จะรับชมเมื่อไหร่ ก็ได้ (มานะ ตรี รยาภิวฒ
ั น์, 2559 อ้ าง
ถึงใน สํานักข่าวอิศรา, 2559)
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ภาพที่ 1.5 แสดงจํานวนการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์และการรับรู้ ตราสินค้ า
สถานีโทรทัศน์ดิจิทลั ของกลุม่ ผู้ชมวัยรุ่น
แหล่ งที่มา: Marketing Oops!, 2559.
เมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็ นสื่อที่มีผ้ ใู ช้ งานเติบโตมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทําให้ นกั การตลาดและนัก
ประชาสัมพันธ์จงึ ให้ ความสําคัญกับการเลือกใช้ โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารการตลาดรายการโทรทัศน์
ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ มากขึน้ เป็ นการสื่อสารการตลาดข้ ามประเภทสื่ อ รวมทัง้ การหาวิธีการ
ประเมินผลว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าวของรายการโทรทัศน์ที่เกิดขึ ้นบนโซเชียลมีเดียประสบความสําเร็ จ
หรื อไม่ เพื่อเป็ นตัวเลขที่สําคัญสําหรั บผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบการรายการโทรทัศน์ใ นการ
ขยายโอกาสเพื่อขายโฆษณาบนพื ้นที่โซเชียลมีเดียให้ กบั นักการตลาดและนักโฆษณาต่อไป
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของ
รายการ เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2 (The Face Thailand Season 2) ซึง่ เป็ นรายการประเภทเรี ยล
ลิตี ้ โชว์ ที่ได้ รับความนิยมอย่างสูง และถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียอย่างกว้ างขวางเมื่อปี พ.ศ. 2558
ร่ วมกับการสัม ภาษณ์ บุคคลที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องในการกํ าหนดกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดของ
รายการโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็ จอย่างละครชุด เรื่ อง ฮอร์ โมนส์ วัยว้ าวุ่น ในปี พ.ศ. 2556 2558 รวมทังศึ
้ กษาวิธีวดั และประเมินผลผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์จากบริ ษัท โวแคนิก
จํากัด ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ได้ แก่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ใน
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การสื่อสารการตลาดและประเมินผลความนิยมผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ เดอะเฟซ ไทยแลนด์
ซีซนั่ 2
1.2 คําถามนําวิจัย
1.2.1 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ มีรูปแบบใดบ้ าง
1.2.2 การวัดและประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ
โทรทัศน์ มีวิธีใดบ้ าง

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาและถอดบทเรี ยนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของ
รายการโทรทัศน์
1.3.2 เพื่อศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
สําหรับรายการโทรทัศน์

1.4 นิยามศัพท์
1.4.1 โซเชียลมีเดีย หรื อ โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม
1.4.2 ผู้ใช้ (Users) หมายถึง ผู้ใช้ งานโซเชียลมีเดีย
1.4.3 แอดมิน (Administrator) หมายถึง ผู้ใช้ งานที่ดูแลโซเชียลมี เดียอย่างเป็ นทางการ
ของรายการโทรทัศน์
1.4.4 เฟซบุ๊ก เพจ (Official Page on Facebook) หมายถึ ง เพจอย่ า งเป็ น ทางการของ
รายการโทรทัศน์ในเฟซบุ๊ก

11
1.4.5 เนื อ้ หา (Content) หมายถึ ง ข้ อ ความตัว อัก ษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว (GIF
Animation) วิ ดีทัศน์ และลิ ง้ ก์ ไ ปยังเนื อ้ หา ไฟล์ หรื อวิดีทัศน์ จ ากภายนอก ที่ ใ ช้ สื่ อสารรายการ
โทรทัศน์
1.4.6 คําบรรยายเนื ้อหา (Caption) หมายถึง การใช้ ข้อความตัวอักษรและแฮชแท็กร่ วมกัน
ในการบรรยายเนื ้อหาเพื่ออธิบายสรุ ปใจความสําคัญของเนื ้อหาที่ใช้ สื่อสารรายการโทรทัศน์
1.4.7 แฮชแท็ ก (Hashtag) หมายถึ ง การจัด หมวดหมู่อ ย่ า งเป็ น ทางการของรายการ
โทรทัศน์ในโซเชียลมีเดียโดยใช้ เครื่ องหมายดัชนีถ้อยคํา (#)
1.4.8 การโพสต์เนื ้อหา (Post Content) หมายถึง การนําเนื ้อหาพร้ อมคําบรรยายเนือ้ หา
ขึ ้นสูโ่ ซเชียลมีเดีย
1.4.9 การมี ปฏิ สัมพันธ์ ของผู้ใช้ งาน (User Engagement) หมายถึง การมี ส่วนร่ วมของ
ผู้ใช้ งานในการตอบสนองต่อเนื ้อหาบนเว็บไซต์หรื อโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ ได้ แก่ การ
คลิกลิงก์ การดาว์นโหลดไฟล์ การรับชมวิดีโอ การแสดงความรู้ สึกผ่านสัญลักษณ์ และการคอม
เมนท์
1.4.10 การแสดงความรู้ สกึ ผ่านสัญลักษณ์ (Reaction) หมายถึง การแสดงจํานวนการมี
ปฏิสมั พันธ์ ของผู้ใช้ งานประเภทหนึ่ง โดยผู้ใช้ งานเลือกอารมณ์ และความรู้ สึกที่มีต่อเนื อ้ หานัน้ ๆ
ผ่านสัญลักษณ์ สื่ออารมณ์ ไ ด้ แ ก่ Like, Love, Haha, Wow Sad และ Angry โดย Reaction เป็ น
ตัวชี ้วัดถึงความรู้สกึ ของผู้ใช้ งานที่มีตอ่ เนื ้อหา
1.4.11 จํ า นวนแสดงความคิ ด เห็ น (Comment) หมายถึ ง การแสดงจํ า นวนการมี
ปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ งานประเภทหนึ่ง โดยผู้ใช้ งานทําการแสดงความคิดเห็น หรื อพิมพ์ตอบโต้ กบั ผู้
โพสต์เนื ้อหาหรื อผู้ใช้ งานคนอื่นๆ ที่แสดงความคิดเห็น เป็ นตัวชี ้วัดถึงความสนใจของผู้ใช้ งานที่มี
ต่อเนื ้อหา
1.4.12 จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคล (Reach) หมายถึง จํานวนครัง้ ที่ผ้ ใู ช้ งาน
มีโอกาสเห็นเนื ้อหาที่เผยแพร่ผา่ นโซเชียลมีเดีย
1.4.13 จํ านวนการเข้ าถึ ง ผู้ใ ช้ ง านในค่า ประมาณการณ์ สูง สุด (Impression) หมายถึ ง
จํานวนครัง้ ที่ผ้ ใู ช้ งานมีโอกาสเห็นเนื ้อหาที่เผยแพร่ผา่ นโซเชียลมีเดียในค่าประมาณการณ์สงู สุด
1.4.14 จํ า นวนครั ง้ ในการพู ด ถึ ง (Mentions) หมายถึ ง การใช้ คํ า สํ า คัญ ในการค้ น หา
จํานวนครัง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชียลมี เดีย โดยใช้ เครื่ องมือในการสอดส่องข้ อมูลการพูดถึงผ่าน
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โซเชียลมีเดีย เมื่อเครื่ องมือพบคําสําคัญในเนื ้อหาตังแต่
้ 1 คําเป็ นต้ นไป จะนับเนื ้อหาดังกล่าวเป็ น
1 จํานวนครัง้
1.4.15 คํ าสํ าคัญ (Keyword) หมายถึ ง คํ าที่ มี ความหมายบ่ง ชี ถ้ ึ งเนื อ้ หาที่ เ กี่ ยวข้ องทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมของรายการโทรทัศน์ รวมถึงแฮชแท็กด้ วย
1.4.16 การสอดส่ อ งข้ อมู ล การพู ด ถึ ง ผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social Media Listening)
หมายถึง การป้อนคําสํ าคัญ หรื อการระบุเว็บไซต์อย่างเฉพาะเจาะจงลงในเครื่ องมื อ เครื่ องมื อ
ดังกล่าวจะทํ าการสอดส่องข้ อมูลการพูดถึงในโซเชียลมีเดีย ผ่านตัวหนังสื อ ภาพนิ่ง คลิปวี ดีโอ
รวมทังเว็
้ บไซต์ตา่ งๆ เฉพาะเนื ้อหาที่ถกู ตังค่
้ าเป็ นสาธารณะ (Public) เท่านัน้
1.4.17 เรตติ ้งที วี (Television Audience Measurement – TV Rating) หมายถึง จํ านวน
ความนิยมในรายการโทรทัศน์จากข้ อมูลการวัดความนิยมของเอซี นีลเส็น

1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี ้ได้ ทําการวิจยั ด้ วยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเลื อก
วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณผ่านระเบียบวิจยั การทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining) ของจํานวนการเข้ าถึง
เนื อ้ หา ที่ เ กิ ดขึน้ ในเฟซบุ๊กเพจ อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ ที่เลื อกในการวิ จัย และ
จํานวนครัง้ ในการพูดถึงรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย เฉพาะการพูดถึงที่เป็ นภาษาไทย และ
ตรงตามคําสําคัญที่ถูกป้อนเข้ าเครื่ องมือการสอดส่องข้ อมูลการพูดถึงผ่านโซเชี ยลมีเดีย รวมทัง้
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ผ่านเหมืองข้ อมูลดังกล่าว นํามา
อ่านค่าวิเคราะห์ข้อมูล (Contextual Analysis) เพื่อหาความสอดคล้ องกันของข้ อมูลระหว่างกัน
และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับทีมงานในบริ ษัท โวแคนิก จํากัด และ
ที มงานในบริ ษัท ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมี เดีย และ
นํ ามาวิเคราะห์ การสื่ อสารผ่านโซเชี ยลมี เ ดี ยของรายการ เดอะ เฟซ ไทยแลนด์ ซี ซั่น 2 ว่าเป็ น
อย่างไรและมีปัจจัยใดบ้ างที่มีผลต่อกลยุทธ์ การสื่อสาร โดยมีการนําเสนอผลรายงานการวิจยั ใน
ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 การวิจยั ครัง้ นี ้จะทําให้ ได้ องค์ความรู้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
ของรายการโทรทัศน์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
1.6.2 การวิจยั ครัง้ นี ้จะทําให้ เกิดการพัฒนาวิธีการวัดผลความนิยมผ่านโซเชียลมีเดียของ
รายการโทรทัศน์ที่มีความเที่ยงตรงมากขึ ้น
1.6.3 การวิจัยครั ง้ นี จ้ ะทํ าให้ สถานี โทรทัศน์ และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เกิ ดความตื่นตัว
และมองเห็นถึงความสําคัญในการสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์อย่าง
เป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
1.6.4 การวิ จัยครั ง้ นี จ้ ะทํ าให้ เ พิ่ ม โอกาสและทางเลื อกให้ กับสถานี โทรทัศน์ และผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ในการวางแผนขายโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์มากขึ ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและการประเมินผลความนิยม
สําหรับรายการโทรทัศน์ มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
2.1 ทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกําหนด (Technology Determinism)
2.2 ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two Step Flow)
2.3 แนวคิดด้ านสื่อใหม่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย (New Media , Social
Networking & Social Media)
2.4 แนวคิดด้ านการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
2.5 แนวคิดด้ านการใช้ สื่อดังเดิ
้ มและโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริ มการสื่อสารการตลาด
2.6 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนโซเชียลมีเดีย
2.6.1 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนเฟซบุ๊ก
2.6.2 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนทวิตเตอร์
2.6.3 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนอินสตาแกรม
2.6.4 แนวคิดเรื่ องการวัดผลด้ วยการรับจํานวนครัง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดีย
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 ทฤษฎีเทคโนโลยีส่ ือสารเป็ นตัวกําหนด (Technology Determinism)
ทฤษฎี เทคโนโลยี เป็ นตัวกํ าหนด (Technology Determinism) เชื่ อว่าเทคโนโลยี เ ป็ น ตัว
สาเหตุหลัก (Prime Mover) ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในสังคม
McQuail (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2552, น. 105) ได้ ประมวลคุณลักษณะเด่นๆ ของ
แนวคิดของกลุม่ ทฤษฎีนี ้เอาไว้ ดงั นี ้
1) เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นพื ้นฐานของทุกสังคม
2) เทคโนโลยีแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับรู ปแบบโครงสร้ างสังคมแต่ละอย่าง
3) ขั น้ ตอนของการผลิ ต และการใช้ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารจะเป็ นตัว นํ า ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
4) การปฏิ วัติ เ ปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในแต่ล ะครั ง้ จะทํ า ให้ เ กิ ด การปฏิ วัติ
เปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ
McLuhan (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2552, น. 109-110) นักทฤษฎีในกลุม่ เทคโนโลยี
เป็ นตัวกําหนดที่อยูใ่ นสํานักโตรอนโต มีแนวคิดพื ้นฐานต่อเทคโนโลยีการสื่อสารว่าเทคโนโลยีช่วย
ขยับขยายประสบการณ์ ข องมนุษ ย์ ใ ห้ กว้ างขวางออกไป ซึ่ง สนใจการวิเ คราะห์ ระดับจุล ภาค
(Micro) คือประสบการณ์ของปั จเจกบุคคลในสื่อ (Media) ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ของ
มนุษย์ทกุ ชนิด เป็ นการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของมนุษย์ (Extension of Experience) เริ่ ม
ตังแต่
้ จดหมายที่ทําให้ เราสามารถจะพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลในรู ปแบบสื่ออักษร จนกระทัง่ มา
เป็ นโทรศัพท์ ที่ทําให้ พดู คุยได๎ในรู ปแบบสื่อเสียง โทรทัศน์ทําให้ มองเห็นได้ ยิน (และเกือบจะสัมผัส)
กับเรื่ องราวที่ อยู่ไกล้ ตัว โดยเฉพาะสื่ออิเ ล็กทรอนิ คส์ นนั ้ ได้ ข ยับขยายประสบการณ์ ของมนุษย์
ออกไปอย่างมากมายจนราวกับว่าทําให้ คนจํานวนมากสามารถจะไปรู้ เรื่ องที่ไหนก็ได้ (Space)
ภายในเวลาที่รวดเร็ วยิ่ง (Time) การเกิดขึ ้นของการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ทําให้ คนที่อยู่ห่าง
จากเหตุการณ์นบั เป็ นหมื่นๆไมล์ (Space)
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ได้ เห็นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้ ในช่วงเวลาจริ ง (Real Time) อย่างแทบไม่น่าเชื่ อ พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปั จจุบนั ทําให้ อุปสรรคด้ านระยะทางและกาลเวลาเป็ นเรื่ องที่ ไร้
ความหมาย เพราะไม่อาจปิ ดกันประสบการณ์
้
ของมนุษย์อีกต่อไปแล้ ว
McLuhan ยังได้ ให้ ความสนใจรูปแบบของสื่อ ดังที่อยูใ่ นข้ อสรุปของเขาที่วา่ “เพียงแค่สื่อก็
เป็ นสารแล้ ว” (Medium is the Message) เนื่องจาก เขาคิดว่าเพียงแค่การเปลี่ยนตัวสื่อเท่านัน้ ก็
จะสร้ างผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ ว
McLuhan ยังได้ ให้ ความสนใจในเรื่ องสื่อกับประสบการณ์ ของมนุษย์ โดยไม่ได้ มองเพียง
แค่ “คนเรามี ประสบการณ์ กับอะไร” (What We Experience) หมายถึง ไม่ได้ สนใจเนื อ้ หาของ
ข่า วสาร (Content) แต่ก ลับ สนใจว่ า “คนเรามี ป ระสบการณ์ อ ย่ า งไร” (How We Experience)
หมายถึง สนใจรู ปแบบของสื่อ (Form/Media) มากกว่า ดัง่ ข้ อสรุ ปที่ว่า “เพียงแค่ตวั สื่อก็เป็ นสาร
แล้ ว” (Medium is the Message) เพราะเพียงแค่การเปลี่ยนตัวสื่อเท่านันก็
้ จะสร้ างผลกระทบให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประสบการณ์ของมนุษย์แล้ ว
Rogers (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2552, น. 112-113) อีกนักทฤษฎีหนึง่ ที่อยูํในกลุ่ม
เทคโนโลยี เป็ นตัวกํ าหนด มี ความคิดพืน้ ฐานว่า “ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี การสื่ อสารบวกผสมกับ
ปั จ จัย อื่ น ๆ จะร่ ว มกัน เป็ น สาเหตุแ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆในสัง คม” กล่ า วคื อ เขาเห็ น ว่ า
เทคโนโลยีสื่อสารเป็ นปั จจัยหลักที่สําคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ทว่าปั จจัยตัวนี ้ต้ อง
ทํางานร่วมไปกับปั จจัยตัวอื่นๆ
อัลเธอี ดและสโนว์ (อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2552, น. 116-117) ซึ่งเป็ นนักนิเทศ
ศาสตร์ อีก 2 ท่านที่มีความสนใจในเรื่ องเทคโนโลยีการสื่อสารเช่นกัน โดยทังคู
้ ่ให้ ความสนใจกับ
รูปแบบ (Formats) ของการสื่อสารที่แยกย่อยออกไปได้ เป็ นหลายมิติ ดังนี ้คือ
1) รู ปแบบของผัสสะแห่งประสบการณ์ (Sense of Experience) อันได้ แก่การวิเคราะห์ว่า
รูปแบบของสื่อแต่ละชนิดจะสร้ างประสบการณ์แบบใดให้ แก่ผ้ รู ับสาร เช่น เมื่อผู้รับสารฟั งเพลงจาก
วิทยุ ประสบการณ์ จากสื่อเสียงจะเป็ นแบบหนึ่ง จินตนาการจากการฟั งจะเป็ นแบบหนึ่ง แต่เมื่อ
เพลงนันถู
้ กนําไปร้ องในรู ปแบบของมิวสิควิดีโอ รู ปแบบประสบการณ์ ก็จะกลายเป็ นสื่อภาพและ
เสียงไปพร้ อม ๆ กัน นอกจากนันผั
้ สสะแห่งประสบการณ์ ยงั หมายความว่า รู ปแบบของสื่อนันได้
้
ดึงดูดให้ ผ้ รู ับสารเข้ ามามีสว่ นร่วมหรื อผูกพันมากน้ อยเพียงใด (Involvement/Participation)
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2) รู ปแบบของเนื ้อหา ได้ แบ่งประเภทของรู ปแบบของเนื ้อหาว่าเป็ นอย่างไรในแบบต่าง ๆ
เช่น เป็ นเนื ้อหาประเภทสมจริ งหรื อจินตนาการ (Realism/Fantasy) มีความหลากหลายอย่างไร
(Polysemy) รู ป แบบของเนื อ้ หาเป็ น แบบเปิ ด หรื อ ปิ ด (Open/Closed Content) กล่ า วคื อ เปิ ด
โอกาสผู้รับได้ ตีความอย่างหลากหลายหรื อกําหนดความหมายที่แน่นอนเอาไว้ เลย
3) รู ปแบบการใช้ ร หัส ได้ แก่การวิเ คราะห์ รูปแบบของสื่ อที่ ถูกนํ ามาใช้ ว่าข่าวสารและ
ความหมายที่อยู่ในสารนัน้ ถูกใส่รหัสมากน้ อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น มีการใช้ ภาพหรื อใช้ ตวั อักษร
หรื อใช้ เสี ยงบรรยาย ในกรณี ของการใช้ ภาพ ถ้ าใช้ ภาพถ่ายเฉย ๆ กับการใช้ ภาพถ่ายแล้ วมี คํา
บรรยายประกอบภาพอยู่ข้างใต้ ก็หมายความว่าในกรณีหลังจะมีการใช้ รหัสมากกว่ากรณีแรก เป็ น
ต้ น
4) รู ปแบบของปริ บทของการใช้ สื่อ (Context of Use) เนื่องจากปริ บทของการใช้ สื่อเป็ น
ส่วนเสี ้ยวสําคัญของประสบการณ์ของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นมิตขิ องกาละและเทศะก็ตาม เช่น การใช้
สื่ออยู่ที่บ้าน (คอมพิวเตอร์ ) กับการใช้ สื่ออยู่นอกบ้ าน (การไปดูหนัง) การใช้ สื่อแบบปั จเจก (อ่าน
หนังสือ) กับการใช้ สื่อแบบกลุม่ (ดูโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัว) เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งควรสนใจปริ บทของ
การสื่อสารในฐานะประสบการณ์แบบต่างๆ ของมนุษย์
5) รู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่งสาร – ผู้รับสาร ในแง่นี ้ อัลเธอีดและสโนว์จะสนใจว่า
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ส่ ง – ผู้ รั บ จะเป็ นแบบการสื่ อ สารทางเดี ย ว (One-Way
Communication) ซึ่งหมายความว่าผู้ส่งจะเป็ นผู้ควบคุมกระบวนการสื่อสาร หรื อเป็ นการสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two-Way Communication) เช่ น ลัก ษณะตอบโต้ กั น ได้ (Interactive) ของสื่ อ
สมัยใหม่ ซึ่งส่อนัยยะว่าบุคคล 2 ฝ่ ายในกระบวนการสื่อสารจะผลัดเปลี่ยนบทบาทเป็ นผู้รับและผู้
ส่งพร้ อมทังสามารถควบคุ
้
มกระบวนการสื่อสารได้ คอ่ นข้ างเท่าเทียมกัน
จากทฤษฎี เทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกํ าหนด นํามาใช้ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ต้องการศึกษาใน
เรื่ องการความก้ าวหน้ าในเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ เนื ้อหา
ของผู้รับสื่ อในเชิ ง รู ปแบบของผัส สะแห่งประสบการณ์ (Sense of Experience) ที่ ผ้ ูช มรายการ
โทรทัศน์ เพี ยงอย่างเดียวได้ รับ จะได้ อรรถรสและประสบการณ์ ที่ต่างกันจากการรั บชมรายการ
โทรทัศ น์ แ ละติ ด ตามการพูด ถึ ง รายการโทรทัศ น์ ใ นเวลาเดี ย วกัน ผ่า นหน้ าจอที่ ส อง (Second
Screen) เช่น หน้ าจอคอมพิวเตอร์ หรื อหน้ าจอมือถือ รวมทังการสร้
้
างกลุ่มชุมชนของผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ผ่านแฮชแท็กในระหว่างออกอากาศ ได้ เปลี่ยนกระบวนการสื่อสารของรายการโทรทัศน์ที่
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เคยเป็ นแค่การสื่ อสารแบบทางเดี ยว ให้ กลายเป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง ที่ ผ้ ูรับชมสามารถ
โต้ ตอบกับทีมงานแอดมินผู้ดแู ลบัญชีของรายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ บนโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกัน
ยังโต้ ตอบกับผู้ที่รับชมรายการคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ ด้วย ทําให้ เกิดการดึงดูดให้ ผ้ รู ับสารเข้ า
มามีสว่ นร่วมหรื อผูกพันกับรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ ้น และรู ปแบบของปริ บทของการใช้ สื่อ (Context
of Use) ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องรอรับชมเฉพาะเวลาออกอากาศเท่านัน้ ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทําให้ ผ้ ชู มสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ หลังจากรายการออกอากาศจบอย่างทันท้ วงที มีผลต่อ
ประสบการณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์เปลี่ยนไป

2.2 ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two Step Flow)
ทฤษฎี การสื่ อสารสองจัง หวะนี เ้ ป็ น ที่ ร้ ู จักกัน แพร่ หลายในฐานะของการใช้ อ้างอิ ง เพื่ อ
อธิ บ ายปรากฎการณ์ จ ากสื่ อ มวลชนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สัง คมในวงกว้ า ง ค้ น พบโดย Paul F.
Lazarsfeld et al. เพื่ อ ศึก ษาว่ า สื่ อ มวลชนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความตัง้ ใจหรื อ การ
ตัดสินใจของผู้ออกเสี ยงเลื อกตังในการเลื
้
อกตังประธานาธิ
้
บดีสหรั ฐอเมริ กา ปี ค.ศ. 1940 จริ ง
หรื อไม่ จากผลสรุ ปดังกล่าว ค้ นพบว่า สื่อมวลชนแทบไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนออก
เสี ยงเลื อกตัง้ อิทธิ พลส่วนมากมาจากผู้นําทางความคิด (Opinion Leaders) โดยรั บข้ อมูลจาก
สื่อมวลชนเป็ นจังหวะหนึ่ง แล้ วจากผู้นําทางความคิดไปยังประชาชนทัว่ ไปที่ติดตามหรื อเชื่อถืออีก
จั ง หวะหนึ่ ง จึ ง กลายเป็ นการสื่ อ สารสองจั ง หวะ (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet,1948)
เนื่องจากบุคคลไม่ได้ อยู่ตามลําพัง แต่เป็ นสมาชิกของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคคลแต่
ละคนแตกต่างกัน และสื่อมวลชนไม่ได้ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ของประชาชนเสมอไป
จากทฤษฎี การสื่อสารสองจังหวะ นํามาใช้ เพื่อสนับสนุนว่าผู้นําทางความคิดในโซเชี ยล
มี เดีย ที่ นอกเหนื อจากกลุ่มคนที่ มีความสัมพันธ์ ระดับปฐมภูมิ เช่น ดารา นักแสดง พิธีกร ผู้จัด
รายการ หรื อผู้เข้ าแข่งขันในรายการแล้ ว ยังมีกลุ่มผู้นําทางความคิดในโซเชียลมีเดียระดับทุตยิ ภูมิ
เช่น กลุ่มที่เป็ นผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่มีจํานวนผู้ติดตามจํานวนมาก จะเป็ นตัวเร่ งทําให้ มีอิทธิ พล
ต่อจํานวนการรั บรู้ รายการโทรทัศน์บนโซเชี ยลมีเดียมากขึน้ และทําให้ ผ้ ใู ช้ งานอื่นๆ บนโซเชี ยล
มี เดียที่ รับชมรายการ หรื อไม่ได้ รับชมรายการ หันมาสนใจในรายการโทรทัศน์ มากขึน้ และอาจ
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ส่งผลต่อจํ านวนความนิยมในรายการโทรทัศน์ ผ่านวิธี การวัดด้ วยเรตติ ้งที วีมากขึน้ ตามไปด้ วย

2.3 แนวคิดด้ านสื่อใหม่ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
การอธิบายถึงลักษณะของสื่อใหม่และลักษณะของผู้รับสารในยุคสื่อใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ า
มาเกี่ ยวข้ องในการสื่ อสาร ได้ มี การจํ าแนกให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่างของลักษณะของสื่ อ โดย
สามารถแบ่งสื่อจากเทคโนโลยีการสื่อสารออกเป็ น 2 ประเภทคือ สื่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่ ดังนี ้
2.3.1 สื่ อดังเดิ
้ ม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ ผ้ ูส่งสารทํ าหน้ าที่ ส่งสารไปยัง ผู้รับ
สารได้ ทางเดียว โดยผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้รับสารได้ โดยตรง สามารถแบ่งย่อยเป็ น
สื่ อที่ ทําหน้ าที่ ส่งสารตัวอักษร เสี ยง หรื อภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งไปเพี ยงอย่างเดี ยว ได้ แก่ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโทรเลข และสื่ อวิทยุ และสื่ อที่ ทําหน้ าที่ส่งสารตัวอักษร เสียง หรื อภาพไปพร้ อมกัน
ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ (กิตติ กันภัย, 2543, อ้ างถึงใน พรจิต สมบัตพิ านิช, 2547, น. 4-5)
2.3.2 สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่ผ้ สู ่งสารและผู้รับสารทําหน้ าที่ส่งสารและรั บ
สารได้ พร้ อมกันเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง และสื่อยังทําหน้ าที่ส่งสารได้ หลายอย่างพร้ อมกันใน
เวลาเดี ยวกัน โดยใช้ เ ทคโนโลยี ข องสื่ อดัง้ เดิม เข้ ากับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี แ บบการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทําให้ สื่อสามารถสื่อสารได้ สองทางผ่านทางระบบเครื อข่ายและมีศกั ยภาพเป็ นสื่อแบบ
ประสม (Multimedia) ปั จจุบนั สื่อใหม่พฒ
ั นาขึ ้นหลากหลายและนิยมมากขึ ้นคือ สื่ออินเทอร์ เน็ต
สื่ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ นอกจากนี ใ้ นอนาคตสื่ อ ใหม่ มี ก ารพัฒ นายิ่ ง ขึ น้ โดยการนํ า เอาสื่ อ ดัง้ เดิ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์มาผนวกรวมกับสื่ออินเทอร์ เน็ต เรี ยกว่า สื่อโทรทัศน์แบบปฏิสมั พันธ์
ที่ทําหน้ าที่ส่งสารหลายอย่างเช่นกันคือ ภาพ เสียง และข้ อความ ดังนันเมื
้ ่อผู้ชมดูรายการโทรทัศน์
แบบเฉพาะบุ ค คล ก็ ส ามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ พ ร้ อมกั น (Burnett and
P.Marshall, 2003, อ้ างถึงใน พรจิต สมบัตพิ านิช, 2547, น. 5)
Rogers (1995) ได้ ศึกษาลักษณะของสื่อใหม่ และชี ้ให้ เห็นถึงคุณลักษณะสําคัญของสื่อ
ใหม่ที่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1) ลักษณะการติดต่อสื่อสารของสื่อจะเปลี่ยนไป แต่เดิมนัน้ การสื่อสารตอบโต้ ระหว่าง 2
ฝ่ ายนัน้ จะมี อ ยู่ เ ฉพาะในการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลแบบเผชิ ญ หน้ าเท่ า นั น้ (Face to Face
Communication) เมื่อมีการใช้ สื่อที่เป็ นตัวกลางแบบใดแบบหนึง่ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การตอบโต้ อย่าง
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ฉับพลันทันทีที่เป็ นจุดเด่นของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้ าจะหายไป แต่ในสื่อใหม่
เช่น การใช้ โซเชียลมีเดีย ก็ยงั มีความสามารถในการตอบโต้ อย่างฉับพลันทันทีเช่นกัน
2) ลักษณะความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเปลี่ยนไป แต่เดิมนัน้ รู ปแบบการสื่อสารแบบ
สื่อสารมวลชนจะสร้ างกลุ่มผู้รับสารที่มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนจะดูรายการทุกอย่าง
เหมือนๆกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พฒ
ั นาขึ ้นทําให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถ
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารตามความต้ อ งการของตัว เองมากขึ น้ เช่ น การรั บ ชมรายการโทรทัศ น์
ย้ อนหลังผ่าน YouTube ที่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยไม่จําเป็ นต้ องเฝ้ารอ
คอยที่หน้ าจอโทรทัศน์เหมือนอดีต
3) ลักษณะการนําเสนอเนื ้อหาจะเปลี่ยนไป สื่อใหม่สามารถแบ่งแยกเนื ้อหากันเป็ นส่วนๆ
ได้ โดยไม่จํ าเป็ นต้ องมาเป็ น กลุ่ม ก้ อนเดี ยวกัน เช่น การรั บชมรายการโทรทัศน์ ย้ อนหลัง ผ่ า น
YouTube ที่สามารถเลือกรับชมแบบรวดเดียวจบ หรื อแบ่งเป็ นช่วงย่อยตามการออกอากาศจริ ง
โดยที่ผ้ รู ับสารจะมีหน้ าที่ประกอบเนื ้อหาเหล่านันเอง
้ นอกจากนันอาจหมายถึ
้
งศักยภาพของสื่ อที่
สามารถจะเก็บบันทึกโดยแยกไว้ ตามที่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บหรื อส่งต่อ เช่น ลักษณะการ
ทํางานของ Bittorrent
จากเดิมที่ สื่อดังเดิ
้ มมี อิทธิ พลต่อผู้คนอย่างสูง เพราะเป็ นการสื่ อสารไปยังผู้รับสารด้ วย
เนื ้อหาเดียวกัน เวลาเดียวกันไปยังผู้คนจํานวนมาก เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ ้นโดยเฉพาะ
การเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ ้นทําให้ กระบวนทัศน์ของการสื่อสารเปลี่ยนไป จากการพบปะ
พูดคุยด้ วยการเผชิญหน้ าทังแบบตั
้
วต่อตัว หรื อรวมกลุ่มกัน ได้ เปลี่ยนเป็ นการพบปะพูดคุยและ
สื่อสารกันผ่านเครื อข่ายทางสังคม (Social Networking) ด้ วยโซเชียลมีเดีย (Social Media)
Marin and Wellman (อ้ างถึงใน รุ จเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และนํ ้าทิพย์ วิภาวิน. 2555) ได้
อธิ บ ายถึ ง เครื อ ข่ า ยทางสัง คม ว่ า หมายถึ ง กลุ่ม ของสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ย (Nodes) ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ความเป็ น
เพื่อน ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้ คําแนะนํา การให้ ความไว้ วางใจ การแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดียออนไลน์การให้ ความร่ วมมือ ความเป็ นผู้
แต่งร่ วม และการอ้ างอิงผลงานวิจัย เป็ นต้ น ทัง้ นี เ้ พื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนหรื อไหลเวี ยนข้ อมูล
สารสนเทศ และทรัพยากรระหว่างกัน สมาชิกเครื อข่ายอาจเป็ นได้ ทงั ้ มนุษย์ ที่เป็ นปั จเจกบุคคล
คณะบุคคล หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น องค์กร สถาบัน บทบาทหน้ าที่ ตําแหน่ง สัตว์ สิ่งของ
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บทความวารสาร และเว็บเพจ ส่วนเนื ้อหาที่แลกเปลี่ยนกัน มีได้ หลายชนิดทังทรั
้ พยากรที่จบั ต้ องได้
เช่น สินค้ า วัตถุดิบ บริ การ เงิน หรื อทรัพยากรที่จบั ต้ องไม่ได้ เช่น ข้ อมูล สารสนเทศ การสื่อสาร
ความเชื่อ อิทธิ พลทางสังคม เป็ นต้ น (Haythornthwaite, 1996, p. 323 อ้ างถึงใน รุ จเรขา วิทยา
วุฑฒิกลุ และนํ ้าทิพย์ วิภาวิน. 2555)
โดยปกติแล้ วเครื อข่ายทางสังคมในแต่ละคน มีความซับซ้ อนและมีรูปแบบความสัมพันธ์
หลายระดับ จากระดับครอบครัว ระดับคนรอบตัว ระดับองค์กร ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก และ
การที่คนมีความสัมพันธ์ กนั ในรูปแบบเครื อข่ายนี ้เองที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในหลายๆ ทิศทาง
ประกอบกับการขยายโอกาสในการเข้ าถึ ง อิ นเตอร์ เ น็ ตที่ ม ากขึน้ ยิ่ ง ทํ าให้ เ ครื อข่ายทางสัง คม
ออนไลน์ขยายตัวตามไปด้ วย และมีแนวโน้ มในการลดช่องว่างของความสัมพันธ์ลง
ฟริ กเยส คาริ นธี ย์ (อ้ างถึงใน Media Monitor, 2554) นักเขี ยนชาวฮังกาเรี ยน ได้ ตงข้
ั้ อ
สมมติฐานในงานเขียนเรื่ องสันชื
้ ่อ Chain Link ในปี ค.ศ. 1929 เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเครื อข่าย
สังคมของมนุษย์ ว่าคนสองคนสามารถรู้ จักกันได้ ไม่เกิน 5 ช่วงความสัมพันธ์ ความคิดนี เ้ ริ่ มถูก
กล่าวถึงอย่างแพร่ หลาย ก่อนที่จะได้ รับการทดลองในปี ค.ศ. 1967 โดย ดร. สแตนลี่ย์ มิลแกรม
ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ชาวสหรัฐฯ ซึ่งทําการทดลองส่งจดหมายไปหาเพื่อนของเขาที่ เ มื อง
บอสตัน โดยส่ ง จดหมายจํ า นวนหลายฉบับ ผ่ า นไปยัง อาสาสมั ค รจํ า นวน 296 คน และให้
อาสาสมัครเหล่านี ้ส่งจดหมายต่อไปให้ คนรู้จกั ที่เขาคิดว่าน่าจะรู้จกั ผู้รับปลายทางที่รออยู่ที่บอสตัน
มากที่สดุ ซึ่งผลสรุปของการทดลองนี ้พบว่า ผู้รับจดหมายได้ รับโดยผ่านการส่งต่อเป็ นทอดๆ เฉลี่ย
แล้ ว 6 ครัง้ เท่านัน้
ขณะที่ John Guare (1990 as cited in Edunov, Diuk, Filiz, Bhagat, & Burke, 2016)
ผู้เ ขี ยนบทละครเรื่ อง Six Degrees of Separation ซึ่ง ต่อมากลายเป็ นเจ้ าของวลี ว่าด้ วยทฤษฎี
ความสัมพันธ์ 6 ขัน้ กล่าวว่า "ผมเคยอ่านมาจากที่ใดที่นงึ ว่า ทุกคนบนโลกใบนี ้ถูกคัน่ ด้ วยเพียงคน
หกคน เป็ นการแยกระหว่ า งเรากั บ คนอื่ น ๆ บนโลกใบนี ้ ไม่ ว่ า จะเป็ นประธานาธิ บ ดี ข อง
สหรัฐอเมริ กา จนถึงคนพายเรื อในเวนิซ ... เพียงแค่เราต้ องหาคนทังหกคนนั
้
นให้
้ ถกู ต้ อง... "
และจากสถิติของเฟซบุ๊ก (Statista, 2016) ได้ อธิบายว่าแต่ละคนบนโลกใบนี ้ โดยอ้ างอิง
จากจํานวนผู้ใช้ งานเฟซบุ๊กที่มีความเคลื่อนไหวทังหมดราว
้
1.59 พันล้ านคน พบว่ามีคา่ เฉลี่ยใน
การรู้จกั กันในเครื อข่ายสังคมออนไลน์อยูท่ ี่ 3.57 ช่วงความสัมพันธ์ ซึง่ ลดลงจากการศึกษาเมื่อปี
ค.ศ. 2011 ที่มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.74 ช่วงความสัมพันธ์ สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทที่สําคัญของเครื อข่าย
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สังคมออนไลน์ในการเชื่อมโยงผู้คนที่มีความแตกต่างให้ ใกล้ กนั มากขึ ้น

ภาพที่ 2.1 แสดงจํานวนความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยของผู้คนในเฟซบุ๊กทังหมด
้
ปี ค.ศ. 2016
แหล่ งที่มา: Edunov, Diuk, Filiz, Bhagat, and Burke, 2016.
เครื อข่ายสังคม (Social Networking) กับโซเชียลมีเดีย (Social Media) จึงความสําคัญใน
ด้ านการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้ ทงสองด้
ั้
านมีการเติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ อย่างเช่น สื่อวิดีโอที่มีการส่ง
ต่อมากๆ บทยูทปู ก็ยงั เสื่อมความนิยมได้ แต่ผ้ คู นไม่เบื่อที่จะเห็นการอัปเดตจากเพื่อนและแบ่งปั น
ข้ อมูลตัวเอง เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมจะทําให้ โซเชียลมีเดียมีชีวิตชีวา ด้ วยการช่วยให้ ผ้ คู นสามารถ
แบ่งปั นข่าวสารเพื่อความสนุกสนานหรื อให้ ข้อมูล และเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ ลูกค้ า และคนอื่นๆ ได้
ง่ายขึ ้น (Shih, 2011, p. 50)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโซเชี ยลมีเดีย จึงมี ความแตกต่างกันในแง่การใช้ งาน โดย
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะมีความหมายเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างทางสังคมที่เกิดขึ ้นบนโลกเสมื อน
จริ ง เป็ นการรวมตัวกันของคนโดยเชื่อมต่อถึงกันด้ วยความสัมพันธ์ หลายปั จจัย เช่น เป็ นเพื่อนกัน,
เป็ นเครื อญาติกัน, มี ความสนใจที่ เหมื อนกัน, มีความเชื่ อที่เหมือนกัน, ตลอดจนรวมตัวกันเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิด หรื อประสบการณ์ ร่วมกัน โดยอาศัยความสามารถของเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตในการเชื่อมโยงผู้คนเหล่านี ้เข้ าไว้ ด้วยกัน
ขณะที่โซเชียลมีเดียจะถูกกล่าวถึงภาพรวมการให้ บริ การเพื่อเชื่อมโยงผู้คนในเครื อข่าย
สังคม ผ่านแพล็ตฟอร์ มต่างๆกัน เช่น การเขี ยนบล็อก (Blogs) การสร้ างวิกิส์ (Wikis) การโหวต
(Voting) การแสดงความคิดเห็น (Commenting) การติดแท็ก (Tagging) การทําโซเชียลบุคมาร์ ก
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(Social Bookmarking) รู ปภาพ และวีดีโอ โซเชียลมีเดียจะให้ ความสํ าคัญที่เกี่ยวข้ องกับเนื อ้ หา
ขณะที่ผ้ คู นเป็ นเรื่ องสํ าคัญรองลงมา ผู้ใช้ งานเพียงแต่ตอบสนองต่อเนื อ้ หาด้ วยการโพสต์แสดง
ความคิดเห็น ติดแท็ก โหวต และอื่นๆ แต่เว็บเครื อข่ายสังคมจะมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ข้ อมูล
ส่วนตัว และการเชื่อมโยงหรื อความสัมพันธ์ ส่วนเนื ้อหาเป็ นเรื่ องสําคัญรองลงมาและเป็ นเรื่ องชัว่
ครัง้ ชัว่ คราวสําหรับผู้คน (Shih, 2011: 49-50) และจะมีประโยชน์มากที่สุดก็ต่อเมื่อทังสองอย่
้
าง
สามารถเข้ าถึงชีวิตของผู้คนและสอดคล้ องกับความจําเป็ น ความหวัง เป้าหมาย และทัศนคติของ
ผู้ใช้ งาน สร้ างความไว้ วางใจและความผูกพัน แม้ จะมีความแตกต่างทางด้ านประชากร วัฒนธรรม
หรื อวิถีชีวิตก็ตาม
ผู้วิจัยสามารถสรุ ปแนวคิดด้ านสื่ อใหม่ และโซเชียลมี เดีย โดยแบ่งแยกประเภทได้ ตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้ งาน ดังนี ้
1) ใช้ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันเป็ นหลัก (Messenger) โดยผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสาร มี
บทบาทเท่ากัน เช่น LINE, Facebook Messenger
2) ใช้ เพื่อการเข้ าถึงความหลากหลายของเนื ้อหา เจ้ าของช่องทางจะอํานวยความสะดวก
ให้ เอื ้อต่อการเข้ าชมเนื ้อหาที่ง่ายโดยไม่ต้องกดติดตาม ขณะที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถเพิ่มเติมเนื ้อหาที่
น่าสนใจได้ เอง รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้ าของเนื ้อหาหรื อเนื ้อหานัน้ ๆ
รวมถึงการดาว์นโหลด เช่น YouTube, SoundCloud, Pinterest, Pantip.com
3) ใช้ เพื่อการเข้ าถึงเนื ้อหาที่ถกู เลือกแล้ วจากเจ้ าของช่องทาง ทังเนื
้ ้อหาที่สร้ างขึ ้นเอง หรื อ
เนื ้อหาที่ทําการแชร์ ต่อจากแหล่งอื่ น โดยผู้รับสารจะเป็ นผู้ที่ติดตามช่องทางนันๆ
้ สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้ าของเนื ้อหาหรื อเนื ้อหานันๆ
้ ได้ หรื อเพิ่มเติมเนื ้อหาที่น่าสนใจได้ แต่ต้องผ่าน
การอนุมตั จิ ากเจ้ าของช่องทางก่อน เช่น Facebook Pages, Twitter, Instagram
4) ใช้ เพื่อสร้ างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันระหว่างผู้ใช้ งานด้ วยกัน โดยมีผ้ ใู ช้ งานใน
เครื อข่ายเป็ นตัวขับเคลื่อน และมักใช้ เพื่อบอกเล่าความสามารถ ความคิดเห็น ทัศนคติ หรื อทักษะ
ต่างๆ ไปยังเครื อข่ายเพื่ อสร้ างความน่าสนใจ หรื อเพื่ อแจ้ งสถานะของตนเอง ณ เวลานัน้ เช่น
Facebook , Linkedin
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดเรื่ องความแตกต่างระหว่างสื่อดังเดิ
้ ม กับสื่อใหม่ โดย
ให้ ความสนใจกับโซเชียลมีเดียผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีลกั ษณะเป็ นสังคมเสมือนจริ ง มี
การแสดงออกทังความคิ
้
ด ความรู้ สึก และทัศนคติ ไม่ตา่ งจากจากสังคมที่แท้ จริ งของมนุษย์ โดยมี
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ข้ อได้ เปรี ยบที่สามารถเก็บข้ อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ และความที่
มีลกั ษณะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นรูปภาพ เป็ นไฟล์วิดีโอ เป็ นข้ อมูลที่สามารถจัดเก็บรวบรวมใน
เชิงสถิติ ย่อมง่ายต่อการสํารวจหาจํานวนการพูดถึงเนื ้อหารายการโทรทัศน์ และด้ วยพฤติกรรมการ
บริ โภคสื่อที่เปลี่ยนไปของคนยุคปั จจุบนั ยิ่งทําให้ ปริ มาณข้ อมูลมีความแม่นยํามากขึ ้น

2.4 แนวคิดด้ านการวางกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาด
การวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด มีกระบวนการสื่อสารทางการตลาด 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การรับรู้ปัญหาหรื อโอกาส
ผู้วางกลยุทธ์ควรใช้ ประสบการณ์ การวิจยั หรื อ การวิเคราะห์คแู่ ข่งจากการหาจุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการชี ใ้ ห้ เห็นปั ญหาและโอกาสที่ เกี่ ยวข้ องกับแผนการสื่ อสาร และ
พยายามแยกแยะถึงปั ญหาที่แท้ จริ ง เช่น หากมียอดขายที่น้อยลง ปั ญหาอาจไม่ได้ อยู่ที่การรับรู้
สินค้ าที่ลดลง แต่อาจขึ ้นอยูก่ บั การไม่ให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกซื ้อ
2) การกําหนดวัตถุประสงค์
หลังจากที่ได้ วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสแล้ ว ควรกํ าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยยึด
แบบจําลองลําดับขันของผลกระทบ
้
ซึ่งกล่าวถึงการตอบสนองการให้ เกิดขึ ้นกับผู้บริ โภคโดยทัว่ ไป
แบ่งได้ 5 ประเภท (Bernet & Moriarty, 1998) คือเพื่อทําให้ เป็ นที่ร้ ู จกั เพื่อสร้ างความเข้ าใจ เพื่อ
เปลี่ยนทัศนคติและรับรู้ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และการยืนยันความคิดหรื อการตัดสินใจ
3) การเลือกรับผู้รับสารเป้าหมาย
กลุ่มคนในตลาดที่เป็ นผู้ใช้ สินค้ าหรื อบริ การขององค์กรถื อเป็ นตลาดเป้าหมาย (Target
Market) ส่วนผู้รับสารเป้าหมาย (Target Audience) หมายถึง ผู้ที่บริ ษัทต้ องการสื่อสารด้ วย เช่น
ตลาดเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ คือ ผู้หญิง แต่ผ้ รู ับสารเป้าหมายกว้ างกว่าตลาดเป้าหมาย ซึง่
เป็ นกลุ่มผู้ชายที่สนใจในความเซ็กซี่ของผู้หญิง หรื อกลุ่มเพศทางเลือกที่ต้องการเข้ าถึงเนื ้อหาด้ าน
แฟชัน่ เหมือนผู้หญิง ผู้วางกลยุทธ์จงึ จําเป็ นต้ องระบุให้ ได้ ว่าใครเป็ นผู้รับสารเป้าหมายบ้ าง จึงต้ อง
มี ข้อมูลเกี่ ยวกับตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ผู้วางกลยุทธ์ ต้องสื่ อสารไม่เพี ยงแต่กับ
ลูกค้ า แต่ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ด้ วย
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4) การสร้ างสาร
เมื่อตังวั
้ ตถุประสงค์และวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายแล้ ว จะต้ องออกแบบสารที่เข้ าถึงตามผู้รับ
สารเป้าหมายแต่ละกลุม่ และสารที่บริ ษัทสื่อออกไป ต้ องสอดคล้ องกับปรัชญาขององค์กร ตรา
สินค้ า และความหมายโดยรวมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5) การเลือกใช้ สื่อ
ผู้วางกลยุทธ์จะต้ องเลือกสื่อที่เข้ าถึงผู้รับสารเป้าหมาย ณ จุดที่องค์กรและคนเหล่านันเจอ
้
กัน หรื อ เรี ยกว่า จุดสัมผัส (Contract Point หรื อ Touch Point) กลยุทธ์ การใช้ สื่อต้ องสอดคล้ อง
กับกลยุทธ์การสร้ างสารและงบประมาณที่มี เช่น ถ้ างบประมาณมีน้อย ก็ไม่ควรใช้ การโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ให้ ใช้ โซเชียลมีเดียแทน และสื่อแต่ละประเภท มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ ในการสร้ าง
สารไม่เหมือนกัน
6) การกําหนดงบประมาณ
หลังจากที่ได้ วางแผนกลยุทธ์ ต่างๆ แล้ ว บางครัง้ องค์กรจะจัดสรรงบประมาณมาให้ กับ
แผนการตลาด เพื่อนําไปวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณในแต่ละปี เช่น จะใช้ งบประมาณในการ
โฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มากน้ อยแค่ไหน หรื อบางองค์กรอาจมีการจัดสรรงบประมาณตาม
ลักษณะโครงการที่ร้องขอเป็ นครัง้ ๆ ไป
7) การปฎิบตั ติ ามแผน
โดยส่วนใหญ่แผนการสื่ อสารทางการตลาดจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กับการ
นําไปปฎิบตั ิ (Implementation) การปฎิบตั ติ ามแผนมี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) การตัดสินใจในเรื่ องที่ระบุไว้ ในแผน ซึง่ ได้ แก่ ประเภทของสื่อ วันเวลา การถ่ายทํา
ผู้แสดง ฯลฯ
(2) การมอบหมายให้ ผ้ ใู ดผู้หนึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบ และปฏิบตั หิ น้ าที่ตา่ งๆ จนเสร็ จ
(3) การติดตามว่าดําเนินงานประสบความสําเร็ จหรื อไม่
ในการปฎิบตั ิตามแผน ต้ องมีการทํางานประสานกันระหว่างบุคคลหลายฝ่ าย เช่น การจัด
งานแถลงข่าวเปิ ดตัวรายการโทรทัศน์ใหม่ จําเป็ นจะต้ องประสานงานร่ วมกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์
เพื่อกํ าหนดเวลาและเนื ้อหาสาระที่จะนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน รวมทังการประสานงานกั
้
บ
ทีมงาน นักแสดง เพื่อกํ าหนดรู ปแบบและลักษณะเนื ้อหาให้ สอดประสานกันอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาในการสื่อสาร
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8) การประเมินผล
หลังจากที่ผ้ ูวางกลยุทธ์ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนแล้ ว ก็ต้องประเมินว่าได้ ผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ โดยองค์กรอาจจ้ างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาประเมิน แต่ผ้ สู ื่อสาร
ทางการตลาดต้ องกําหนดมาตรฐาน เพื่อให้ เข้ าใจตรงกันว่า การสื่อสารในแต่ละครัง้ ต้ องการบรรลุ
ในเรื่ องใดบ้ าง จากนันก็
้ ดวู ่าการสื่อสารทางการตลาดเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ แล้ วนําผลที่
สังเกตมาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่ตงขึ
ั ้ ้น
ขณะที่กระบวนการสร้ างสรรค์ของ Graham Wallas (อ้ างถึงใน กมล ชัยวัฒน์, 2552, น.
105) ซึ่ ง เป็ น นัก สัง คมวิ ท ยาชาวอัง กฤษ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น โดยใช้ วิ ธี ก าร 4 ขัน้ ตอน ซึ่ ง
ประกอบด้ วย
1) การเตรี ยมการ (Preparation)
เป็ นการรวบรวมความต้ องการของตราสินค้ าในการสื่อสารว่าต้ องการให้ เกิดเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ใด รวมทังข้
้ อมูลพื ้นฐานที่เพียงพอต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์เบื ้องต้ น โดย
การเป้าประสงค์หลักนัน้ สามารถแบ่งได้ หลักๆ เป็ นสองแบบ คือ
(1) เป้า ประสงค์ ท างการตลาดโดยอ้ า งอิ ง จากยอดขาย มัก จะใช้ ใ นการวางแผน
การตลาดที่ต้องการผลักดันให้ ประสบความสําเร็ จที่วัดผลได้ ชัดเจนจากยอดขายในระยะเวลาที่
กําหนด เช่น การใช้ Return On Investment (ROI) หรื อผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นตัววัด โดย
ต้ องได้ รับการกําหนดขึ ้นโดยสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและสามารถทําให้ บรรลุผลได้
(2) เป้า ประสงค์ ท างการสื่ อ สาร มัก จะใช้ ใ นการวางแผนเพื่ อ วัด การสื่ อ สารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายด้ วยเนื ้อหาที่เหมาะสม วัดผลจากกลุ่มเป้าหมายว่าได้ รับสารของสินค้ า คุณสมบัติ
หลัก ข้ อดี ประโยชน์ การใช้ ง าน และการนํ าไปปรั บใช้ ห รื อไม่ ของตราสิน ค้ าตนเองและคู่แข่ง
รวมถึงกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด การส่งเสริ มการขาย กลยุทธ์ ด้านความคิดสร้ างสรรค์ การ
เลื อ กใช้ สื่ อ และกลวิ ธี ต่า งๆ โดยแบ่ง กลุ่ม ข้ อ มูล เชิ ง ประชากรศาสตร์ ข้ อ มูล เชิ ง จิ ต วิ ท ยาและ
แรงจูงใจต่อการซื ้อหรื อใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ การใช้ เป้าประสงค์ในการวางแผนกลยุทธ์ นนั ้ อาจใช้ เป้าประสงค์ทงสองแบบร่
ั้
วมกัน
เพื่ อให้ เกิ ดความเหมาะสมในการสื่ อสารการตลาดได้ เช่นกัน นอกจากนัน้ จะต้ องอาศัยการวิจยั
ข้ อมูลพื ้นฐาน (Background Research) สําหรับค้ นหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ มทัว่ ไป สภาวะต่างๆ
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และการพั ฒ นาในตลาดนั น้ ๆ รวมถึ ง การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสื่ อ สารหรื อ เทคนิ ค ที่ อ าจมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ เทคนิคต่างๆ ที่ระบุไว้ โดย Sandra Moriarty ดังนี ้
การอ่านข้ อมูลทุกอย่างที่ เ กี่ ยวข้ องกับสิ นค้ าหรื อตลาด เช่น หนังสื อ เว็บไซต์ บทความ
ทัว่ ไปที่นา่ สนใจ รายงานผลการวิจยั และอื่นๆ
การสอบถามทุกคนที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับสินค้ าเพื่ อขอทราบข้ อมูล ตัง้ แต่ นักออกแบบ
วิศวกร จนถึงพนักงานขาย
การรับฟั งความคิดเห็นจากผู้บริ โภคเพื่อรวบรวมข้ อมูลต่างๆ เนื่องจากผู้บริ โภคจะเป็ นผู้
ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและสภาวะตลาดดีที่สดุ
การใช้ สินค้ าหรื อบริ การเป็ นประจํา ยิ่งใช้ สินค้ ามากขึ ้นเท่าใดย่อมมีความรู้ เกี่ยวกับสินค้ า
นันๆ
้ มากขึ ้น
การทํ างานและเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ ของลูกค้ า เพื่ อทํ าความเข้ าใจให้ ดียิ่ง ขึน้ เกี่ ยวกับ
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการเข้ าถึง
เมื่อทําการรวบรวมข้ อมูลแล้ วก็ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จัดหมวดหมู่ของ
ข้ อมูล การให้ นํ ้าหนักของเรื่ องเพื่อลําดับความสําคัญ รวมถึงการระบุกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
ที่ชดั เจน
2) การใช้ ความคิด (Incubation)
เมื่อระบุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน รวมทังรวบรวมข้
้
อมูลพื ้นฐานที่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์แล้ ว จะต้ องใช้ ความคิดในการค้ นหาแนวคิดหลักเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาด เพื่อระบุรูปแบบหลักที่จะใช้ พฒ
ั นาเป็ นแนวคิดในการสื่อสารการตลาด
การวางแนวคิดสํ าคัญ (Big Idea) เป็ นเรื่ องที่ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านโฆษณาที่มีชื่อเสี ยงอย่าง
David Ogilvy ได้ กล่าวถึ ง ความจํ าเป็ นในการวางแนวคิดสํ าคัญ เพื่ อให้ การสื่ อสารการตลาดมี
ประสิทธิ ภาพ ดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภค ได้ รับการตอบสนองและสามารถแยกสินค้ าหรื อ
บริ การออกจากคู่แ ข่ง ได้ โดย Belch and Belch (2008, p. 208) กล่าวถึง กระบวนการคิด เพื่ อ
พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ได้ แก่
(1) ข้ อเสนอการขายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Selling Proposition) ได้ รับการ
พัฒ นาขึน้ โดย Rosser Reevers กล่ า วคื อ จะต้ อ งสื่ อ สารไปยัง กลุ่ม เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ร้ ู สึ ก ว่ า
ผู้บริ โภคจะได้ ข้อเสนอที่เป็ นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการซื ้อสินค้ า เป็ นข้ อเสนอที่คแู่ ข่งไม่
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สามารถทําได้ หรื อไม่ได้ นําเสนอ และข้ อเสนอจะต้ องแข็งแกร่งพอในการดึงดูดความสนใจของผู้คน
จํานวนมากได้
Reeves กล่าวว่า การอ้ างถึงคุณลักษณะหรื อประโยชน์ที่นํามาใช้ เป็ นพี ้นฐานของข้ อเสนอ
การขายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรจะเป็ นสิ่งที่โดดเด่นที่สดุ ของโฆษณา และมีการกล่าวยํ ้าผ่าน
การโฆษณาทุกครัง้ เช่น การพูดซํ ้าไปซํ ้ามาถึงจุดขายหรื อข้ อดีของสินค้ าที่มีส่วนผสมไม่เหมือนใคร
ในท้ องตลาด
(2) การสร้ างภาพลักษณ์ให้ ตราสินค้ า (Creating a Brand Image) เนื่องจากในสินค้ า
หรื อบริ การหลายประเภท ผู้บริ โภคไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของตราสินค้ าด้ วยฟั งก์ชนั่
การใช้ งานหรื อประสิทธิ ภาพ กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดจึงต้ องหาความคิดสร้ างสรรค์ในการ
พัฒนาตราสินค้ าให้ มีความเข้ มแข็งและเป็ นที่จดจําด้ วยการสร้ างภาพลักษณ์ให้ ตราสินค้ า
Ogilvy (as cited in Belch & Belch 2008, p.208). กล่ า วถึ ง แนวคิ ด ของการสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ กบั ตราสินค้ าว่า ยิ่งถ้ าเป็ นตราสินค้ าที่มีความคล้ ายคลึงกันมากเท่าใด ผู้บริ โภคจะมี
การใช้ เหตุผลในการพิจารณาเลือกตราสินค้ าน้ อยลงเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ผลิตใดที่ให้ ความสําคัญกับ
การสร้ างภาพลักษณ์ แ ละสร้ างบุคลิก ให้ กับ ตราสิ น ค้ าของตนมากที่ สุด จะได้ รับส่วนแบ่ง ทาง
การตลาดและผลกําไรสูงสุดเช่นกัน
(3) การค้ นหาเรื่ องราวประจําตัวของสินค้ า (Finding the Inherent Drama) เพื่ออธิบาย
ลัก ษณะของสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคซื อ้ สิ น ค้ า นัน้ ผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งให้ เ กิ ด ความผู ก พัน จาก
ประสบการณ์ร่วมระหว่างเรื่ องราวของตราสินค้ าที่นําเสนอกับผู้บริ โภคเอง
(4) การจัดวางตําแหน่ง (Positioning) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดวางตําแหน่งเป็ นพื ้นฐาน
ของกลยุทธ์ การโฆษณาของ Jack Trout และ Al Ries ในช่วงต้ น ปี 1970 กล่าวคื อ การจัดวาง
ตําแหน่งว่าเป็ นภาพลักษณ์ใดในใจของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า โดยมีความสัมพันธ์ กบั ตราสินค้ า
คูแ่ ข่งในกลุ่มสินค้ าและบริ การอย่างไร สามารถกําหนดได้ ตามพื ้นฐานคุณสมบัติของสินค้ า ราคา
คุณภาพ การใช้ งาน หรื อจากผู้ใช้ งานหรื อกลุม่ ผลิตภัณฑ์เอง
3) การสร้ างความคิดให้ กระจ่าง (Illumination)
การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการนําเสนอวิธีการ ให้ สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมาย จิตวิทยา
และพฤติกรรมของผู้บริ โภค เพื่อไปให้ ถึงเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ผ่านการเลือกใช้ สื่อ
ในช่องทางต่างๆ
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4) การพิสจู น์วา่ เป็ นจริ ง (Verification)
ผ่านการทดลองทําตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด คอยวัดผลและสอดส่องเป็ นระยะเพื่อ
คอยปรับกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากที่สดุ นําตัวเลขและ
ข้ อมูล ต่างๆ ที่ ไ ด้ จ ากการดํ าเนิ นการมาวัดผลเพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารการตลาดอยู่
ตลอดเวลา
ในงานวิ จัย ชิ น้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ มี ก ารสัม ภาษณ์ ที ม งานของบริ ษั ท โวแคนิ ก จํ า กัด ผู้ไ ด้ รั บ
มอบหมายในการวางแผนกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดผ่านโซเชี ยลมีเดียของรายการโทรทัศน์ ที่
เลื อ กทํ า การวิ จัย ถึ ง วิ ธี ก ารตัง้ เป้ า ประสงค์ ก ารกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ ใ นการสื่ อ สาร การระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ขัน้ ตอนในการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงกระบวนการในการสร้ างสรรค์
เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการสื่ อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ เดอะ เฟซ ไทยแลนด์ ซี ซั่น 2
ควบคูก่ บั การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของละครชุด เรื่ อง ฮอร์ โมนส์
วัยว้ าวุ่น ซึ่งเป็ นรายการที่ประสบความสําเร็ จในการวางกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดียมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556-2558 เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในกลวิธีและกระบวนการสร้ างกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์อย่างครบถ้ วนที่สดุ

2.5 แนวคิ ด ด้ า นการใช้ ส่ ื อ ดั ง้ เดิม และโซเชี ย ลมี เ ดี ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสื่ อ สาร
การตลาด
เป้าหมายของนักการตลาดส่วนใหญ่ในการสื่อสารการตลาด คือ การเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภค
ในช่วงเวลาหนึ่ง และมีอิทธิ พลมากพอที่จะทําให้ กลุ่มผู้บริ โภคเกิดการตัดสินใจ (Court, Elzinga,
Mulder & Vetvik, 2009) เดิม ที นักการตลาดได้ ส ร้ างรู ปแบบการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคผ่ า นสื่ อ
ดังเดิ
้ ม ด้ วยการเริ่ มต้ นจากการคาดการณ์โอกาสการผ่านตา จํานวนการรับรู้ การคิดพิจารณา การ
คล้ อยตาม การกระทํา และความจงรักภักดี ผ่านกรวยทางการตลาด หน้ าที่ของนักการตลาดก็คือ
การย้ ายคนจากต้ นทางที่มีจํานวนมาก ลงไปที่ปลายกรวยที่มีขนาดเล็กกว่า (Haven, 2007, p. 2)
ความท้ าทายในเวลานี ้คือทําอย่างไรให้ ยืดประโยชน์ของการไหลเวียนนี ้ให้ นานขึ ้น หรื อคิดหนทาง
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการสื่อสารการตลาดให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นกว่านี ้
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ภาพที่ 2.2 ภาพอธิบายแนวคิดกรวยทางการตลาดแบบดังเดิ
้ ม
แหล่ งที่มา: Haven, 2007.
ปั ญหาของนักการตลาดในเวลานี ้ คือ พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป แม้ ว่าการรับรู้
ยังคงเป็ นสิ่งที่สําคัญ แต่องค์กรตังคํ
้ าถามถึงจํานวนการรับรู้ ที่แปรเปลี่ยนเป็ นยอดขาย และนักการ
ตลาดเริ่ มรู้ ว่ามีปัจจัยอื่นที่ทําให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่างกระบวนการการรับรู้ กับการ
คิดพิจารณา ว่าไม่ใช่เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องแบบที่เคยเป็ นมา การรับรู้ จากสื่อดังเดิ
้ มที่ใช้ การ
สื่ อสารระดับมวลชนที่ มีการรั บรู้ พร้ อมกันจํ านวนมากในเวลาเดี ยวกัน เปลี่ ยนเป็ นการรั บรู้ จาก
โซเชียลมีเดียเป็ นรายบุคคลที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันทันที
หลังจากการรับรู้ เช่น คําแนะนําจากเพื่ อนหรื อครอบครัว การรี วิวสินค้ าและให้ คะแนนความพึง
พอใจในสินค้ า รวมทัง้ การเปรี ยบเที ยบสินค้ าโดยผู้มีอิทธิ พลทางความคิด หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
ผู้บ ริ โ ภคได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยสัง คมผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ในการเป็ น ส่ ว นสํ า คัญ ก่ อ นถึ ง
กระบวนการคิดพิจารณา เพื่อนําไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อ
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ภาพที่ 2.3 ภาพอธิบายแนวคิดกรวยทางการตลาดแบบใหม่
แหล่ งที่มา: Court, Elzinga, Mulder and Vetvik, 2009.
ขณะที่ ภิ เษก ชัยนิรันดร์ (2553, น. 34-41) ได้ เสนอแนวคิดทางด้ านเป้าหมายของการ
สื่อสารการตลาดโดยใช้ โซเชียลมีเดียในการดําเนินธุรกิจ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1) เพื่อเพิ่มยอดขายทังทางตรงและทางอ้
้
อม ทางตรง คือ การมีหน้ าร้ านค้ าเสมือนจริ งเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเลือกซื ้อสินค้ าของผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งานสามารถสอบถามรายละเอียดของ
สินค้ านันได้
้ โดยตรงกับเจ้ าของร้ านผ่านการโต้ ตอบบนโซเชียลมีเดีย และเพิ่มยอดขายทางอ้ อมเพื่อ
สร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการจับจ่าย เช่น การเสนอโปรโมชัน่ ผ่านโซเชียลมีเดียไปยังผู้ติดตามเท่านัน้
หรื อเผยแพร่ ประสบการณ์จากผู้ใช้ งานที่ได้ โพสต์เนื ้อหาบนโซเชียลมีเดียแล้ วเกิดความประทับใจ
และเกิดการบอกต่อจนสินค้ าได้ รับความนิยมมากขึ ้น
2) เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ทังจากการขยายฐานผู
้
้ ตดิ ตามให้ มากขึ ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ แบรนด์แล้ ว การพยายามให้ ลกู ค้ าเข้ ามามีส่วนร่ วมกับกิจกรรมทางการ
ตลาด หรื อการสร้ างตัวตนและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ชดั เจนในการนําเสนอเนื ้อหา จนลูกค้ ารู้สึก
ว่าแบรนด์นนเสมื
ั ้ อนเพื่อนของตน ที่จะคิดถึงก่อนแบรนด์อื่น ๆ ก็จะเพิ่มให้ เกิดการกล่าวถึงและเป็ น
กระแสในโซเชียลมีเดียขึ ้นได้
3) เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็ นการใช้ โซเชียลมีเดียเหมือนแบบสื่อดังเดิ
้ มคือ
การสื่อสารทางตรง แต่มีความแตกต่างในกลวิธีการสื่อสารที่ไม่ได้ นําเสนอเรื่ องราวขององค์กรอย่าง
เป็ นทางการเพียงอย่างเดียว ยังสามารถสื่อสารด้ วยวิธีกึ่งทางการโดยนําเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจ
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อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับแบรนด์โดยตรงหรื อทางอ้ อม และการเลือกใช้ โซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ มากขึ ้น
4) เพื่ อทราบผลตอบรั บจากลูก ค้ า เป็ นการบริ หารความรู้ สึ กของกลุ่ม ลูกค้ าที่ มี ค วาม
ต้ องการและประสบการณ์ ต่อแบรนด์อย่างหลากหลาย แบรนด์ต้องเข้ าไปรั บรู้ และจัดการอย่าง
ถูกต้ อง ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นของลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าหรื อองค์กร
ซึ่งผลตอบรับที่องค์กรได้ รับมานันยั
้ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรสําหรับการพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การ
รวมทังการตอบคํ
้
าถามลูกค้ าอย่างเป็ นกันเอง จะช่วยทําให้ เกิดผลตอบรับที่ดี และองค์กรเองจะได้
ประโยชน์จากข้ อเสนอแนะของลูกค้ าอีกด้ วย
5) เพื่อเพิ่มจํานวนคนเข้ าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียจะเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการผลักดันให้ คน
เข้ ามายังเว็บไซต์ขององค์กรมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมือขององค์กรที่ลกู ค้ าสามารถบอกต่อไป
เรื่ อย ๆ และนอกจากนี ้การใช้ โซเชี ยลมีเดียเพื่ อเชื่ อมต่อกับเว็บไซต์หลักนันยั
้ งทํ าให้ เป็ นการเพิ่ม
จํ านวนลิ ง้ ค์ และเพิ่ ม ช่องทางในการเข้ าถึง เว็บไซต์ ทํ าให้ อัน ดับของผลการค้ น หาจากเว็บไซต์
ลักษณะที่เป็ นเว็บไซต์ค้นหาอยู่ในอันดับต้ น ๆ ซึง่ ทําให้ มีจํานวนคนเข้ ามายังเว็บไซต์สงู ขึ ้นตามไป
ด้ วย แม้ ว่าการจัดอันดับนันจะมี
้
หลาย ๆ ปั จจัย เข้ ามาประกอบ แต่ลิ ้งค์ที่เข้ ามายังเว็บไซต์ก็ถือได้
ว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญ
6) เพื่อสร้ างการเป็ นผู้นําทางความคิด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้ งานที่เลือกรับสาร โดย
จะติดตามบุคคลที่มีบทบาทเป็ นผู้นําทางความคิด หรื อเลือกที่จะเชื่อเนื ้อหาบนเครื อข่ายสังคมที่มี
คนพูดถึงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้ เกิดพื ้นที่ของผู้ที่ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในการแสดง
ความคิดเห็น และเมื่อกลุม่ คนเหล่านันได้
้ เขียนเนื ้อหาที่ให้ ความรู้และมีประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งาน ก็จะมี
ผู้คนติดตามเป็ นจํานวนมาก ทําให้ พวกเขาเป็ นผู้นําทางความคิดและมีอิทธิพลสูงทางการตลาด
ขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังของผู้คนที่ต้องการเห็นองค์กรสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียด้ วย
วิถีปฏิ บตั ิในสัง คมเฉกเชิง เดี ยวกับผู้ใช้ งานทั่วไป มี ความกลมกลืนและเป็ นอันหนึ่ง อันเดี ยวกัน
มากกว่านําเสนอในรูปขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียว Shih (2011, pp. 84-85) จึงได้ เสนอวิธีปฏิบตั ิ
ขององค์กรในโซเชียลมีเดีย ดังนี ้
1) สร้ างความจริ ง ใจกับลูกค้ า เพราะลูกค้ าคาดหวัง องค์ กรว่าจะมอบความรู้ สึกที่ เป็ น
ส่วนตัวและจริ งใจ เช่นการโต้ ตอบกับลูกค้ าเมื่อลูกค้ าสอบถามปั ญหาทัว่ ไป จนถึงข้ อร้ องเรี ยน ด้ วย
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ความมี มนุษยสัมพันธ์ เสมื อนมี พนักงานที่ พร้ อมให้ การดูแลลูกค้ าเป็ นอย่างดี ไม่ใช่แค่เพี ยงชุด
คําตอบที่เตรี ยมไว้ และใช้ ตอบลูกค้ าเหมือนๆ กันทังหมด
้
2) ความโปร่ งใส เพราะในปั จจุบนั องค์กรที่มีการเปิ ดเผยและโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ
ย่อมได้ รับผลตอบรับเชิงบวกจากสังคมอยู่แล้ ว การยอมรับในความผิดพลาดอาจไม่เพียงพอ แต่
ต้ องสามารถอธิบายถึงในแต่ละขันตอนที
้
่กําลังดําเนินการอยู่ได้ เช่น เมื่อรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า
ต้ อ งทํ า การแจ้ ง ลํ า ดับ ขัน้ ตอนของเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ ไปว่ า อยู่ใ นขัน้ ตอนไหน หรื อ แจ้ ง ว่ า มี ใ ครเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อเรื่ องที่เกิดขึ ้นแล้ ว
3) การมีส่วนร่ วม ลูกค้ ามีความคาดหวังที่จะได้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการตัดสินใจขององค์กรว่า
จะไปในทิศทางใด การจัดกิจกรรมให้ ลกู ค้ ามีสว่ นร่วม เช่น การระดมความคิดเห็นและข้ อร้ องเรี ยน
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะนําไปปรับปรุ งในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ไม่เพียงส่งเสริ มภาพลักษณ์ ท่ีดีของ
องค์กร แต่ยงั เพิ่มโอกาสให้ แบรนด์ขององค์กรเป็ นที่ปรากฏต่อสาธารณะชนมากขึ ้น
4) การตอบสนองทันที เนื่องจากเครื อข่ายสังคมไม่มีข้อจํากัดด้ านเวลา ผู้ใช้ งานออนไลน์
ตลอดเวลา และต้ องการให้ องค์กรต่างๆ เป็ นเช่นกัน และพร้ อมจะรับฟั งตลอด 24 ชัว่ โมงโดยไม่มี
เวลาทําการ บางครัง้ อาจจะมีเนื ้อหาในโซเชียลมีเดียในเชิงลบอย่างรุ นแรงภายหลังชัว่ โมงทํ าการ
หากไม่มีการติดตามและตอบสนองที่รวดเร็ ว จะทําให้ เรื่ องแพร่กระจาย และยากต่อการควบคุมให้
อยูใ่ นวงจํากัดมากขึ ้น
5) ความสัมพันธ์ระยะยาว ไม่ใช่แค่เพียงคาดหวังให้ ลกู ค้ าทําอะไรบางอย่าง เช่น การคลิก
เพื่อเข้ าชมเนื ้อหา หรื ออัตราการซื ้อที่เพิ่มขึ ้นแต่เพี ยงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งเน้ นถึงผลระยะยาวที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ า ให้ เกิดความภักดีตอ่ แบรนด์ในรูปแบบของจํานวนผู้ติดตาม การมี
จํานวนปฏิสมั พันธ์ หรื อการพูดแบบบอกต่อที่เพิ่มขึ ้น
Haven (อ้ า งถึ ง ใน Perth, 2558) ตัง้ ข้ อ สัง เกตว่ า ขณะที่ มี ก ลุ่ม เป้า หมายมี ก ารบริ โ ภค
โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ ้น และสื่อดังเดิ
้ มกํ าลังอ่อนแรงลง มีจํานวนการบริ โภคสื่อดังเดิ
้ มค่อยๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่ องในทุกปี และผู้บริ โภคเริ่ มเบื่อหน่ายกับการการตลาดที่ ต้องขัดจัง หวะ (Interrupt)
กลุม่ เป้าหมายเพื่อนําเสนอสินค้ าตลอดเวลา เช่น การพักโฆษณาระหว่างรายการ
สํ า หรั บ งานวิ จัย นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของการใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย เพื่ อ สื่ อ สาร
การตลาดให้ กบั เนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่อยูใ่ นสื่อดังเดิ
้ ม ในด้ านการเปลี่ยนกระบวนการสื่อสารให้
สอดคล้ องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใข้ งานโซเชียลมีเดียที่มีความแตกต่างจากผู้ชมรายการ
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โทรทัศน์ รวมทังการใช้
้
จํานวนการรับรู้ และการแสดงออกของผู้ชมที่มีต่อเนื ้อหารายการโทรทัศน์
ผ่านโซเชียลมีเดียเป็ นตัววัดความนิยมในรายการโทรทัศน์

2.6 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนโซเชียลมีเดีย
เมื่อพฤติกรรมบริ โภคสื่อเปลี่ยนไป จากสื่อดังเดิ
้ มกลายเป็ นโซเชียลมีเดียมากขึ ้น นักการ
ตลาดจึงพยายามหาหนทางในการวัดผลการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่านเครื่ องมือและวิธีการต่างๆ
ว่ากระบวนการสื่ อสารทัง้ หมดที่ ไ ด้ ใ ช้ ผ่านโซเชี ยลมีเ ดียนัน้ สามารถตอบเป้าประสงค์ของการ
สื่อสารการตลาดได้ มากน้ อยเพียงใด
Magnus Jern (as cited in Ryan, 2015, p. 59-60) กล่าวว่า การใช้ เครื่ องมือวัดผลการ
ทํ า การตลาดผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย สามารถแปรเปลี่ ย นจากเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาให้ ก ลายเป็ น
ยอดขายได้ ทัน ที โดยไม่ มี ส่ื อ อื่ น ทํ า ได้ เ หมื อ นเช่ น นี .้ .. และสามารถวั ด ผลด้ ว ยตัว ชี ว้ ั ด ตาม
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
1) เพื่ อสร้ างตราสินค้ า วัดผลโดยการเข้ าถึงเนือ้ หาของผู้ชม เช่น จํ านวนครั ง้ ที่ โฆษณา
ออนไลน์ ป รากฏ , จํ า นวนผู้เ ข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ ซํ า้ กั น (Unique site visits) , ยอดดาว์ น โหลด
แอปพลิเคชัน่ , จํานวนผู้ชมคลิปวิดีโอ หรื อ จํานวนผู้ตดิ ตามในเฟซบุ๊ก
2) เพื่อความจงรักภักดี วัดผลจากจํานวนปฏิสมั พันธ์ เช่น การใช้ เวลากับเนื ้อหาของผู้ชม ,
ระยะเวลาเข้ าชมและออกจากเนื ้อหาที่แสดง , การส่งต่อเนื ้อหา หรื อ การกดชอบเนื ้อหา
3) เพื่อสร้ างให้ เกิดการมุ่งไปยังร้ านค้ า เช่น จํานวนลูกค้ าที่เดินเข้ าร้ านที่มาจากช่องทาง
ออนไลน์
4) เพื่ อสร้ างให้ เกิ ดการซื อ้ ขาย เช่น ลูกค้ าที่ซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ สามารถวัดผลได้ จ าก
จํานวนการใช้ คปู องส่วนลดพิเศษที่มีเฉพาะลูกค้ าออนไลน์เท่านัน้ หรื อจํานวนการรับรู้ของผู้ใช้ งาน
เมื่อเทียบกับยอดขายที่มาจากช่องทางออนไลน์เท่านัน้
5) เพื่อสร้ างความพึงพอใจกับลูกค้ า ให้ เกิดการเสนอแนะในการให้ บริ การ เช่น การรี วิว
หรื อให้ คะแนนแอปพลิเคชัน่ หรื อจํานวนลูกค้ าที่ทําแบบสอบถามออนไลน์
การหมัน่ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอย่างสมํ่าเสมอ จะส่งผลดีตอ่ ธุรกิจคือ
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1) เกิดการวิจยั การตลาดขนาดย่อมๆ เข้ าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ งานผ่านการเฝ้ามอง หรื อ
การให้ ผ้ ใู ช้ งานตอบแบบสอบถามเป็ นระยะๆ
2) เกิดการจัดกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดมากขึ ้นว่าวิธีการสื่อสารขององค์กรเป็ นที่ถกู ใจของ
คนตรงตามกลุม่ เป้าหมายที่ตงใจไว้
ั ้ หรื อไม่
3) มองเห็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโซเชียลมีเดีย (Online Influencer) ที่มีพลังใน
การพูดถึงและสื่อสารไปยังผู้ติดตาม หรื อคนที่มีจํานวนการตอบสนองต่อแบรนด์สงู (Active User)
เพื่อสร้ างให้ เกิดความภักดีตอ่ แบรนด์ได้ ในอนาคต
4) เกิดตัวชี ้วัดแคมเปญออนไลน์ที่เหมาะสม ว่าตรงตามจุดประสงค์ของการสร้ างแคมเปญ
นันมากน้
้
อยเพียงใด
5) เกิดการแพร่ กระจายของตราสินค้ า เพราะเมื่อตราสินค้ ารับรู้ ความคิด ความรู้ สึก และ
การพูดถึงจากผู้ใช้ งาน ณ ขณะนัน้ ตราสินค้ ามี โอกาสที่ จะปรั บเปลี่ ยนเนื อ้ หาให้ ส อดคล้ องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น เพื่อเพิ่มพลังในการสื่อสารให้ กระจายออกไปกว้ างขึ ้นและไกลขึ ้น
6) เมื่อมีคนพูดถึงและให้ ความสนใจต่อแบรนด์มากขึ ้น จะเกิดโอกาสทางการค้ ามากขึ ้น
ตามไปด้ วย
7) จัดการความรู้ สึกที่มีตอ่ ตัวแบรนด์ได้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นทังตั
้ วเร่ งความรู้สกึ ของผู้ใช้ งาน
ด้ านบวก หรื อตัวชะลอความรู้สกึ ของผู้ใช้ งานด้ านลบ เมื่อแบรนด์มีการรับรู้การพูดถึงได้ ทนั ที
8) เกิดการวิจยั คูแ่ ข่งทังทางตรงและทางอ้
้
อม ได้ เห็นพฤติกรรมและกลวิธีในการสื่อสารของ
คูแ่ ข่งเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินการตลาด
9) เกิ ดช่องทางบริ การลูกค้ า เพื่ อตอบปั ญหาของผู้ใช้ งานทั่วไป หาวิธีการแก้ ไขปั ญ หา
ให้ กับลูกค้ า หรื อการเสนอสินค้ าและบริ การไปยังลูกค้ า ซึ่งหลายบริ ษัทมักจะมีการจ้ างพนักงาน
เพื่ อ ทํ า งานในด้ า นนี โ้ ดยตรง หรื อ ใช้ บ ริ ษั ท เอเจนซี่ โ ฆษณาเพื่ อ ช่ ว ยในเรื่ อ งของการสื่ อ สาร
ภาพลักษณ์องค์กรให้ ดีขึ ้น
10) สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดภายใน (Insight) ของผู้ใช้ งานที่ร้ ูสกึ ต่อแบรนด์นนั ้
Jern (as cited in Ryan, 2015, p. 61) ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทัง้ หมดของวิธีการวัดผล
ทางโซเชียลมีเดียนัน้ มีการเลือกใช้ เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการ
วัดผล โดยหลักมีอยู่ 2 ประเภทคือ
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1) การสัง เกตการณ์ บางส่วน ใช้ เ ฉพาะบางช่วงเวลา บางเหตุการณ์ บางสถานการณ์
มักจะใช้ วัดผลกับปรากฎการณ์ ที่ใช้ ระยะเวลาอันสัน้ และวัดผลการรับรู้ ของแบรนด์ เช่น วัดผล
แคมเปญ วัดผลการใช้ แฮชแท็ก มีข้อจํากัดในการเก็บข้ อมูลที่ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ ทงหมด
ั้
และ
ไม่สามารถเก็บข้ อมูลย้ อนหลังได้ เช่น Facebook Pages Manager, SocialBaker, Keyhole
2) การสังเกตการณ์แบบเต็มรู ปแบบ มีความสามารถในการสังเกตการณ์โดยใช้ คําสําคัญ
ในการค้ นหา มักจะใช้ วดั ผลจํานวนการพูดถึงแบรนด์ เช่น Digimind, SM2, ZocialEye
สํ า หรั บ งานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ได้ นํ า แนวคิ ด เรื่ อ งการวัด ผลบนโซเชี ย ลมี เ ดี ย นํ า มาใช้ เ พื่ อ
สนับสนุนในการวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดีย และกระบวนการ
สื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าประสงค์
ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรื อไม่ อย่างไร
2.6.1 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ โซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งที่ผ้ ใู ช้ งานสามารถสร้ างตัวตนเสมือน
จริ งสํ าหรั บแลกเปลี่ ยนข้ อมูลระหว่างกันเพื่ อติดต่อสื่อสาร แสดงความรู้ สึก ความคิดเห็น แท็ก
ผู้ใช้ งานคนอื่ นที่ ต้องการ หรื อการทํ ากิ จกรรมร่ วมกันระหว่างผู้ใช้ ง านคนอื่น ผ่านตัวอักษรหรื อ
สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกสถานะความรู้ สึก (Status) ผ่านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ ลิ ้งก์ไป
ยังหน้ าเว็บไซต์อื่น แฮชแท็ก รวมทังการทํ
้
ากิจกรรมอื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน่ เสริ ม (Applications)
เฟซบุ๊กเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ ทวั่ ไป และให้ บริ การเฟซบุ๊กเพจ (Facebook
Pages) สําหรับนําเสนอเนื ้อหาของบุคคล คณะบุคคล ตราสินค้ า หรื อการรวมกลุ่มตามความชอบ
ผ่านเฟสบุ๊ก ผ่านการกดชอบเพจนันๆ
้ (Like) นอกจากการเผยแพร่เรื่ องราวผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ แฮชแท็ก สร้ างหมายกําหนดการในกิจกรรมที่ต้องการให้ ผ้ ตู ดิ ตามสนใจ
และเข้ าร่ วม โดยจะแสดงผลในหน้ าหลักของผู้ใช้ งานที่กดชอบเพจ นอกจากนี ย้ งั มี ลักษณะการ
ทํางานที่แตกต่างจากเฟซบุ๊กของผู้ใช้ งานทัว่ ไป เช่น สามารถกําหนดให้ มีผ้ ใู ช้ งานได้ มากกว่า 1 คน
โดยมีสิทธิ์ในการใช้ งานแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลจํานวนผู้ใช้ งานที่ทําการติดตาม จํานวนการ
เข้ าถึงเนื ้อหา (Reach) ของทังเพจหรื
้
อแต่ละเนื ้อหาที่ทําการโพสต์ได้ ผ่าน Facebook Insight เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือสําหรับแสดงจํานวนกลุ่มผู้ติดตามตามเพศ อายุ และที่อยู่อาศัย แสดงจํานวนการ
เข้ าถึงเนื ้อหาของผู้ใช้ งาน (Reach) รวมทังข้
้ อมูลว่าผู้ใช้ งานได้ มีปฏิสมั พันธ์ (Engagement) ได้ แก่
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ไลค์ คอมเม้ นท์ แชร์ ข้อความ กับเพจและเนื ้อหาภายในเพจมากน้ อยแค่ไหน เพื่อช่วยให้ เจ้ าของเพจ
นักการตลาด และนักประชาสัมพันธ์ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย และประเมินคุณภาพของ
เนื ้อหาที่ปรากฎอยูใ่ นเพจเพื่อพัฒนาเนื ้อหาให้ สอดคล้ องและตรงตามความต้ องการมากขึ ้น
นอกจากนี ้เฟซบุ๊กยังให้ บริ การซื ้อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Ads) เพื่ออํานวยความ
สะดวกกับนักการตลาดและนักโฆษณาในการลงโฆษณาผ่านพื ้นที่ตา่ งๆ ในหน้ าเฟซบุ๊ก ได้ แก่ หน้ า
News Feed และบริ เ วณพื น้ ที่ ด้ า นขวามื อ ของหน้ า จอเฟซบุ๊ก โดยที่ ผ้ ูใ ช้ ง านสามารถกํ า หนด
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา กํ าหนดกลุ่มเป้าหมายทังอายุ
้
พื ้นที่ที่กําลังใช้ งาน ความชอบและ
ความสนใจส่วนตัว ระยะเวลาในการโฆษณา โดยเฟซบุ๊กจะคํ านวณจํ านวนการเข้ าถึ งเนื อ้ หา
คร่าวๆ (Reach) เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการใช้ งบประมาณในการโฆษณาตามที่ต้องการ
ปั จจุบนั นักการตลาดได้ ใช้ ตวั เลขจากการวัดผลบนเฟซบุ๊กเพื่ อวัดความสํ าเร็ จของการ
สื่อสาร ได้ แก่
1) จํ า นวนผู้ ติ ด ตาม (Likes , Followers) โดยแบ่ ง เป็ นจํ า นวนผู้ ติ ด ตามแบบปกติ
(Organic) เพื่ อวัดจํ านวนผู้ใช้ งานที่ สนใจติดตามเพจเฟซบุ๊กว่าเติบโตขึน้ มากน้ อยแค่ไหน และ
จํานวนผู้ติดตามแบบจ่ายเงิน (Paid) เพื่อวัดจํานวนการใช้ โฆษณาเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเกิดการรับรู้และ
สนใจติดตามเพจเฟซบุ๊ก โดยสามารถดูข้อมูลย่อยของจํ านวนผู้ติดตาม แบ่งเป็ นเพศ ช่วงอายุ
ภาษา ที่อยู่อาศัยเป็ นประเทศและเมือง แบบรายวัน ตัวเลขยิ่งมากยิ่งส่งผลต่อโอกาสในการรับรู้
เนื ้อหา (Reach) ของผู้ใช้ งานที่มากขึ ้น
2) จํ านวนการเข้ าถึง เนื อ้ หา (Reach) วัดจากค่าความถี่ ของจํ านวนผู้ใช้ ง านรายบุค คล
(Unique IP) ที่ เห็นเนื อ้ หาเป็ นรายวัน โดยแบ่งเป็ นจํ านวนการเข้ าถึงเนื อ้ หาแบบปกติ (Organic
Reach) เพื่อวัดผลประสิทธิ ภาพการแพร่ กระจายของเนื อ้ หาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ มากน้ อยแค่
ไหน และจํานวนการเข้ าถึงเนื ้อหาแบบจ่ายเงิน (Paid Reach) เพื่อวัดผลประสิทธิ ภาพการใช้ เงิน
ช่วยให้ เกิดการแพร่กระจายเนื ้อหาไปยังกลุม่ เป้าหมายให้ ไกลขึ ้น และเร็วขึ ้นจากปกติ
3) จํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ (Engagements) ในเพจเฟซบุ๊ก โดยแบ่งเป็ นจํานวนการแสดง
อารมณ์ ผ่านสัญลักษณ์ สื่ออารมณ์ (Reaction) ได้ แก่ Like, Love, Haha, Wow Sad และ Angry
นอกจากนี ้ยังรวมถึงจํานวนคอมเมนท์ (Comment) และจํานวนการแชร์ เนื ้อหา (Share) แบ่งเป็ น
แต่ละเนื ้อหาที่ทําการโพสต์ เพื่อวัดผลความรู้ สึกและความสนใจจากผู้ใช้ งานที่มีมากขึ ้น ตัวเลขยิ่ง
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มากยิ่งส่งผลในเชิงวัดคุณภาพของเนื ้อหา และเพิ่มโอกาสให้ เกิดการรับรู้เนื ้อหานันๆ
้ ของผู้ใช้ งานที่
มากขึ ้น
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ จํานวนผู้ติดตาม จํานวนการเข้ าถึงเนื ้อหา และจํานวนการมี
ปฏิสมั พันธ์ ของเพจเฟซบุ๊กของรายการโทรทัศน์ท่ีทําการวิจยั เป็ นตัวชี ว้ ัดความนิยมผ่านโซเชี ยล
มีเดียของรายการโทรทัศน์
2.6.2 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ (Twitter) คือ โซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งที่จํากัดให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถแลกเปลี่ ยน
ข้ อมูลระหว่างกันไม่เกิน 140 ตัวอักษร โดยผู้ใช้ งานจะนําเสนอเนื ้อหาผ่านการทวิต (Tweet) ผ่าน
หน้ าแสดงผล ด้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอขนาดสัน้ แฮชแท็ก ไปยังผู้ติดตาม
(Followers) ซึ่ ง ผู้ติ ด ตามสามารถโต้ ต อบและมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ (Engagements) กับ ผู้ใ ช้ ง านที่ ส่ ง
ข้ อความมาผ่านการตอบกลับทวิต (Reply Tweet) ทํ าการส่งข้ อความจากผู้ใช้ งานคนแรกไปยัง
ผู้ติดตามของตัวเองโดยการรี ทวิต (Retweet) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทวิตเดิมของผู้ใช้ งาน
คนแรกผ่านการอ้ างอิงทวิต (Quote Tweet) หรื อทําการบันทึกทวิตที่น่าสนใจด้ วยการกดชอบทวิต
นัน้ ๆ (Like Tweet) รวมถึงการส่งข้ อความโดยตรงไปยังระหว่างผู้ใช้ งานและผู้ติดตาม ซึ่งจะไม่
แสดงในหน้ าแสดงผลปกติ (Direct Message)
ทวิตเตอร์ ได้ เปิ ดตัว Twitter Analytic ขึ ้นในปี ค.ศ. 2014 เพื่อเป็ นเครื่ องมือสําหรับแสดง
ข้ อมูลจํ านวนผู้ติดตามตามเพศ ความสนใจ และที่ อยู่อาศัย แสดงจํานวนคาดการณ์การเข้ าถึง
เนื ้อหา (Impression) ที่นบั จากจํานวนการเห็น รวมทังข้
้ อมูลว่าผู้ใช้ งานมีปฏิสมั พันธ์ ได้ แก่ รี ทวิต
ตอบกลับ ไลค์ กับข้ อความที่ทวิตออกไปมากน้ อยแค่ไหน
ปั จจุบนั นักการตลาดได้ ใช้ ตวั เลขจากการวัดผลบนทวิตเตอร์ เพื่อวัดความสําเร็ จของการ
สื่อสาร ได้ แก่
1) จํานวนผู้ติดตาม (Followers) เพื่อวัดจํานวนผู้ใช้ งานที่สนใจติดตามทวิตเตอร์ ว่าเติบโต
ขึ ้นมากน้ อยแค่ไหน สามารถดูข้อมูลย่อยของจํานวนผู้ติดตาม แบ่งเป็ นเพศ ภาษา ที่อยู่อาศัยเป็ น
ประเทศและเมือง ประเภทเนื ้อหาที่สนใจ และเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ งาน แบบรายวัน ตัวเลข
ยิ่งมากยิ่งส่งผลต่อโอกาสในการรับรู้เนื ้อหาของผู้ใช้ งานที่มากขึ ้น
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2) จํ านวนคาดการณ์ การเข้ า ถึ ง เนื อ้ หา (Impression) วัดจากจํ านวนครั ง้ ที่ ผ้ ูใ ช้ ง านใน
ทวิตเตอร์ ได้ เห็นแต่ละทวิต เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการแพร่กระจายของเนื ้อหาไปยังกลุม่ เป้าหมาย
ได้ มากน้ อยแค่ไหน
3) จํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ (Engagements) กับทวิตนันๆ
้ โดยรวมจํานวนการตอบกลับ
ทวิต (Reply Tweet) การรี ทวิต (Retweet) การอ้ างอิงทวิต (Quote Tweet) การกดชอบทวิต (Like
Tweet) รวมทังการกดลิ
้
้งก์เพื่อดูโปรไฟล์ (Profile) และรู ปของผู้ที่ทําการทวิต ดูแฮชแท็ก ดูรูปภาพ
ดูวีดิโอสัน้ หรื อกดลิ ้งก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก เพื่อวัดผลความสนใจจากผู้ใช้ งานที่มีมากขึ ้น ตัวเลข
ยิ่ ง มากยิ่ ง ส่ง ผลในเชิ ง วัดคุณ ภาพของเนื อ้ หา และเพิ่ม โอกาสให้ เ กิ ดการรั บรู้ เนื อ้ หานัน้ ๆ ของ
ผู้ใช้ งานที่มากขึ ้น
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ จํานวนผู้ติดตาม จํานวนคาดการณ์ การเข้ าถึงเนื อ้ หา และ
จํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ของทวิตเตอร์ ของรายการโทรทัศน์ที่ทําการวิจยั เป็ นตัวชี ้วัดความนิยมผ่าน
โซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์
2.6.3 แนวคิดเรื่ องการวัดผลบนอินสตาแกรม
อินสตาแกรม (Instagram) คือ โซเชียลมีเดียประเภทหนึง่ ที่เน้ นให้ ผ้ ใู ช้ งานนําเสนอเนื ้อหา
ผ่านรู ปภาพนิ่งและคลิปวีดีโอสันเป็
้ นหลัก มีความสามารถในการตกแต่งสีของภาพนิ่งและวี ดีโอ
คลิปผ่านแอปพลิเคชัน่ ของอินสตาแกรมบนสมาร์ ทโฟน พร้ อมทังใส่
้ คําบรรยายหรื อแฮชแท็กเป็ น
ตัวอักษรใต้ ภาพและวี ดีโอสัน้ และ ไปยังผู้ติดตาม (Followers) ซึ่งผู้ติดตามสามารถโต้ ตอบกับ
ผู้ใช้ งานผ่านการคอมเม้ นท์ ใ ต้ ภาพ (Comment) หรื อทํ าการกดปุ่ มรู ปหัวใจ (Love Button) เพื่ อ
แสดงความชอบในภาพนิ่งหรื อคลิปวีดีโอสันนั
้ นๆ
้
สําหรับอินสตาแกรมนัน้ กํ าลังพัฒนาเครื่ องมือสําหรับแสดงข้ อมูลเช่นเดียวกับที่เฟซบุ๊ก
และทวิตเตอร์ แต่มีผ้ ใู ห้ บริ การภายนอก (3rd Party) ที่มีความสามารถในการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าว
เช่น SocialBaker.com ในการเก็บข้ อมูลจํานวนผู้ตดิ ตามทังหมด
้
ปั จจุบนั นักการตลาดได้ ใช้ ตวั เลขจากการวัดผลบนอินสตาแกรมเพื่อวัดความสําเร็ จของ
การสื่อสาร ได้ แก่
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1) จํ านวนผู้ติดตาม (Followers) เพื่ อวัดจํ านวนผู้ใช้ งานที่ สนใจติดตามอินสตาแกรมว่า
เติบโตขึ ้นมากน้ อยแค่ไหน สามารถดูข้อมูลเฉพาะจํานวนผู้ติดตามแบบรายวัน ตัวเลขยิ่งมากยิ่ง
ส่งผลต่อโอกาสในการรับรู้เนื ้อหาของผู้ใช้ งานที่มากขึ ้น
2) จํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ (Engagements) กับเนื ้อหาที่โพสต์ โดยรวมจํานวนคอมเม้ นท์
(Comment) และจํ านวนไลค์ (Like) ผ่านการกดปุ่ มรู ปหัวใจ เพื่ อวัดผลความสนใจจากผู้ใช้ งาน
ตัวเลขยิ่งมากยิ่งส่งผลในเชิงวัดคุณภาพของเนื ้อหา
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ จํานวนผู้ติดตาม และจํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ของอินสตาแก
รมของรายการโทรทัศน์ที่ทําการวิจยั เป็ นตัวชี ้วัดความนิยมผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์
2.6.4 แนวคิดเรื่ องการวัดผลด้ วยการรับจํานวนครั ง้ ในการพูดถึงผ่ านโซเชียลมีเดีย
นอกเหนือจากการวัดผลผ่านตัวชี ้วัดของโซเชียลมีเดียแล้ ว การนับจํานวนครัง้ ในการพูดถึง
ผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย (Mentions) ก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ ง ตั ว ชี ว้ ั ด ที่ สํ า คัญ ที่ นั ก การตลาดในปั จ จุ บั น ให้
ความสําคัญ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการติดตาม วิเคราะห์ และวัดผลต่างๆ จากเสียงของผู้บริ โภค
(Voice of Consumer) ในโลกดิจิ ตอล (OBVOC, 2558) เพราะเป็ นการเพิ่ ม โอกาสการรั บ รู้ ของ
ผู้ใช้ งานคนอื่นๆ ให้ มากขึ ้น และตราสินค้ าเองสามารถรับรู้ ถึงความรู้ สึกที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อตราสินค้ า
โดยตรง ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ
จํานวนครัง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (Mentions) หมายถึง จํานวนครัง้ ในการพูดถึง
ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้ คําสําคัญและแฮชแท็กในการค้ นหาจํานวน หากในข้ อความดังกล่าวมีคํา
สําคัญหรื อแฮชแท็กที่เกี่ ยวข้ องตังแต่
้ 1 คําเป็ นต้ นไป จะนับข้ อความดังกล่าวเป็ น 1 จํานวนครัง้
โดยจะต้ องทําการเลื อกคําสํ าคัญ (Keyword) ที่ต้องการ เพื่อป้อนไปยังเครื่ องมื อสอดส่องข้ อมูล
การพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Listening Tools)
OBVOC ผู้ป ระกอบการด้ า น Social Media Listening Tools ได้ ใ ห้ คํ า จํ า กัด ความของ
Social Media Listening หมายถึง การเก็บข้ อมูลเสียงของผู้บริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการพูดถึง แบรนด์
สินค้ า บริ การ บุคคล กิจกรรม เรื่ องต่างๆ รวมทังเสี
้ ยงของคูแ่ ข่งที่อยูบ่ น social media ไม่วา่ จะเป็ น
Facebook, Twitter, Instagram, Forum และ Youtube เพื่อให้ ทราบว่าใครกําลังพูด พูดอะไร และ
พูดที่ไหน จุดประสงค์หลักคือทําให้ เราสามารถรับฟั งสิ่งที่ผ้ บู ริ โภคพูดบนโลกออนไลน์
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ขณะที่ ณัฐ พัช ญ์ วงษ์ เ หรี ย ญทอง (2558) ได้ ก ล่ า วว่ า Social Media Listening จะทํ า
หน้ าที่ในการกวาดข้ อมูลจาก Social Media ต่างๆ แล้ วนํามารวบรวม จัดระเบียบ และแสดงผลให้
ผู้ใช้ บริ การเห็นภาพรวมว่า ณ ช่วงเวลาดังกล่าวนันมี
้ คนพูดอะไรบ้ างบนโซเชียลมีเดีย
เมื่อโซเชียลมีเดียคือพื ้นที่ที่คนทัว่ ไปใช้ เวลาอยู่แทบทุกวัน กลายเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ สําคัญ
ในการอัพเดทสถานะประสบการณ์ส่วนตัว และความรู้สกึ ของผู้บริ โภค รวมทังการส่
้
งต่อข้ อมูลที่มา
เป็ นทอดๆ กลายเป็ นข้ อมูลชัน้ ยอดของนักการตลาดไม่ว่าจะเป็ นการรั บฟั งการตอบสนองกลับ
(Feedback) ของผู้บริ โภคที่มีต่อสินค้ าหรื อบริ การ ทังของตราสิ
้
นค้ านันๆ
้ หรื อของคู่แข่งในธุรกิ จ
เดียวกัน ข้ อมูลเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้บริ โภค เช่นตอนนี ้คนสนใจเรื่ องไหน
เป็ นพิเศษ หรื อแม้ แต่ข้อมูลเกี่ ยวเนื่องหรื อประเด็นสนใจที่โยงกับสินค้ าหรื อบริ การ เช่น ถ้ าพูดถึง
โรงแรม คนสนใจเรื่ องไหนเป็ นพิเศษ
Paul Chaney (อ้ างถึงใน ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2557) ได้ สรุ ปสิ่งที่ตราสินค้ าควรสนใจในการ
ฟั งการพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดียไว้ 3 ประการ คือ
1) จํานวนครัง้ ในการพูดถึง (Share of Voice) เป็ นการพิจารณาว่ามีคนพูดถึงตราสินค้ า
มากน้ อยแค่ไหน หากในโซเชียลมีเดียไม่มีใครพูดถึงเลย จะทําให้ ตราสินค้ าไม่มีข้อมูลใดๆ มาใช้ ใน
การวิเคราะห์ ดังนันตราสิ
้
นค้ าจึงควรทําให้ ลกู ค้ าเกิดการพูดถึงอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบทัศนคติ
ของผู้บริ โภค
2) ความรู้ สึ ก เมื่ อ พูด ถึ ง (Tone of Voice) เป็ น การตรวจสอบว่ า การพูด ถึ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ นัน้
เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ หากเป็ นไปในทางบวก ต้ องหาปั จจัยว่าเหตุใดที่ ทําให้ ลูกค้ าเห็น
ความสําคัญดังกล่าว เพื่อที่จะได้ เสริ มและรักษาปั จจัยนันไว้
้ อย่างต่อเนื่อง แต่หากเสียงเหล่านัน้
เป็ นไปในทางลบ ต้ องหาเหตุปัจจัยที่ทําให้ เกิดความรู้ สึกนันเช่
้ นกัน และหากเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจผิด
หรื อข้ อบกพร่ อง ต้ องรี บชี ้แจงและแก้ ไขความรู้สึกของลูกค้ า ก่อนที่เรื่ องจะบานปลายจนควบคุมได้
ยากขึ ้น
3) แนวโน้ มของจํานวนการพูดถึง (Trends Over Time) เป็ นการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
จึงจํานวนการพูดถึงที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงโดยวัดตามระยะเวลา เพื่อที่จะเห็นผลว่าเกิดจากปั จจัยใด
เช่น จากการโฆษณา การตลาด การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ หรื อความรู้ สึกเมื่อพูดถึง
ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดออนไลน์ (Online Influencer) ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หรื อไม่
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สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ จํานวนครัง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ
โทรทัศน์ที่ทําการวิจยั เป็ นตัวชี ้วัดความนิยมผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มาริ สา ธี รตยาคีนนั ท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบและสารที่ใช้ ในการสื่อสารผ่านโซเชียล
มีเดียของสินค้ าและบริ การในประเทศไทย” จากผลการศึกษาพบว่าการสื่อสารไวรัล มาร์ เกตติ ้งใน
โซเชียลมีเดียเป็ นการสื่อสารแบบหนึ่งต่อจํานวนมาก และการสื่อสารแบบจํานวนมากต่อจํานวน
มาก ต้ องการให้ เกิดการบอกต่อเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจซื ้อเช่นเดียวกับการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก โดยที่สารในไวรัล มาร์ เกตติ ้งจะต้ องมีองค์ประกอบในการออกแบบ การสร้ างบรรยากาศ และ
โครงเรื่ องเป็ นหลัก เพื่อให้ สอดคล้ องกับใจความสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนําเสนอ รวมทัง้
เนื ้อหาจะต้ องบอกประโยชน์การใช้ งานและความรู้ สึกเพื่อเพิ่มคุณค่าตราสินค้ า และก่อให้ เกิดการ
แบ่งปั นและแสดงความคิดเป็ นอย่างอิสระ และตรงไปตรงมาอย่างปราศจากการควบคุม
ณัฐรดา โภคาพิพฒ
ั น์ (2553) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดประสิทธิพลในการโฆษณา
ผ่าน Facebook” โดยผลสํ ารวจสามารถบอกได้ ถึง การมี ส่ วนร่ วมของผู้ใ ช้ กับการโฆษณาบน
Facebook ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ โฆษณา ทัศนคติต่อการโฆษณา และ
ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์
ศรั ญญา รั ตนจงกล (2554) ศึกษาเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่ อสารด้ านการตลาดผ่านโซเชียล
มีเดียออนไลน์ (Social Media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศกึ ษา บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)” จากการศึกษาพบว่า บริ ษัทแสนสิริ
มองว่าการสื่ อสารในโลกออนไลน์ เป็ น เครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดที่ มีประสิท ธิ ภาพและเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ สะดวกและรวดเร็ ว โดยใช้ กลยุทธ์ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ ของแบรนด์และเพื่อให้ เกิดการรับรู้ ตราสินค้ ากับกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่มีไลฟสไตล์ตรงกับ
ลูกค้ ากลุ่ม เป้าหมายของบริ ษั ท ขณะที่ บริ ษัท เอเชี่ ยน พร๊ อพเพอร์ ตี ้ ใช้ โซเชี ยลมี เ ดี ยเพื่ อ การ
สนับสนุนแต่ละโครงการ เป็ นการแชร์ ไลฟ์ สไตล์แบบที่บริ ษัทต้ องการให้ สะท้ อนถึงตราสินค้ าของ
บริ ษัท ทังภาพลั
้
กษณ์ ที่ดทู นั สมัยและความมีเทคโนโลยี โดยโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการรับรู้ มาก
ที่สดุ คือ เฟซบุ๊ก

43
ฑีฆายุ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเรื่ อง “การบริ หารสื่อทางสังคมของบริ ษัทในเครื อ
บริ ษัท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ ากัด (มหาชน)” จากการศึกษาพบว่าการรั บบุคลากรในการเข้ ามา
ทํางานนอกจากความรู้ พื ้นฐานเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบศิลป์ ต่างๆ หรื อความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่า งๆ บุค ลากรในส่ ว นงานด้ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ควรจะมี ทัศ นคติ ที่ ดี ใ รการ
ติดต่อสื่อสาร และมีความคิดสร้ างสรรค์ และองค์กรจะต้ องเลือกใช้ โซเชียลมีเดียที่สอดคล้ องกับ
ประเภทของธุรกิจและลักษณะการดําเนินงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลงานขององค์กร รวมทังเป็
้ นช่องทางให้ สื่อสารระหว่างกลุม่ แฟนคลับกับศิลปิ นได้ สะดวกขึ ้น โดย
มีการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางโซเชียลมีเดียด้ านเนื ้อหาและการรักษาความสัมพันธ์ กบั กลุม่ ลูกค้ า
ขององค์กร ว่าต้ องให้ ความสําคัญในการตอบข้ อความต่างๆ ด้ วยข้ อมูลที่ถกู ต้ องและรวดเร็ ว เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าที่ได้ ตดิ ต่อสื่อสารกับองค์กร
ธั ญ พร เหลื อ งสุร งค์ (2553) ศึก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ต่อ ช่ อ งทาง
Facebook Fan page และ Official Website ของตราสิ น ค้ า และบริ ก าร” จากการศึก ษาพบว่า
Facebook Fan Page และเวบไซต์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ สามารถตอบสนองความพึ ง พอใจของ
ผู้บริ โภคในประเด็นที่แตกต่างกัน โดยที่ Facebook Fan Page สามารถความพึงพอใจในด้ านของ
ลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Service) ด้ านการสร้ างภาพลักษณ์ และการสร้ างสังคมผู้ใช้ ง าน ได้
ดี ก ว่ า เวบไซต์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นเนื อ้ หาและระบบ (Web
&Server) และด้ า นความปลอดภั ย (Trust & Security) มากกว่ า ดัง นั น้ นั ก การตลาดจึ ง ควร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ Facebook Fan Page ให้ เหมาะสมกั บ การใช้ งานแต่ ล ะด้ าน โดยเลื อ กใช้ ใน
ความสามารถที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบ เช่น ความรวดเร็ วและความคล่องตัว

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1.1 ใช้ แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยทํ าการ
เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทีมงานที่วางกลยุทธ์ การสื่อสาร
การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ ที่ได้ รับความนิยมในโซเชียลมีเดียในช่วงปี พ.ศ. 2558 2559 ได้ แก่ รายการ เดอะ เฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2 และละครชุด เรื่ อง ฮอร์ โมนส์ วัยว้ าวุน่
3.1.2 การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากเฟซบุ๊กเพจของรายการโทรทัศน์ที่ซื ้อ
ลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศเพื่อมาผลิตใหม่เฉพาะประเทศไทย ที่มีผ้ ตู ิดตามมากที่สุด 5 อันดับแรก
ของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2559 โดยการจําแนกประเภทของเนื ้อหา หมวดหมูข่ องเนื ้อหา และ
ช่วงเวลาในการเผยแพร่เนื ้อหาบนโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ที่ทําการวิจยั
3.1.3 ทําการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
ของรายการโทรทัศน์ ที่ไ ด้ รับการยอมรั บว่าประสบความสําเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทางเว็ บไซต์
บทความวิชาการ บทความจากนิตยสาร หนังสือ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง (Documentary Analysis)
3.1.4 การทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining) เพื่ออธิบายและค้ นหารูปแบบความสัมพันธ์ ของ
ข้ อมูล จากกลุ่มข้ อมูลทางสถิติด้านจํานวนการเข้ าถึงเนื ้อหาในโซเชียลมีเดียจากเฟซบุ๊กเพจของ
รายการโทรทัศน์ และจากกลุ่มข้ อมูลแฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการที่ทําการวิจยั รวมทัง้
จํ านวนครั ง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชี ยลมี เ ดี ย และวิเคราะห์ รูปแบบของข้ อมูล (Pattern Analysis)
ด้ วยสถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistic)
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3.2 แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
3.2.1 แหล่งข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้มีหน้ าที่ในการ
วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ ดังนี ้
3.2.1.1 รายการ เดอะ เฟซ ไทยแลนด์ ได้ แก่
1) คุณปิ ยะรัฐ กัลย์จาฤก ตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กันตนา เอฟ
โวลูชนั่ จํากัด
2) คุณนุษาร ทรรศนะพายัค ตําแหน่ง Executive Producer ของรายการ
3) คุ ณ ธาริ นาถ ภั ท รเรื องรอง ตํ า แหน่ ง Head of Operation บริ ษั ท
โวแคนิค จํากัด รับผิดชอบในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ
3.2.1.2 ละครชุด เรื่ อง ฮอร์ โมนส์ วัยว้ าวุน่ ได้ แก่
1) คุณวิภาดา เจริ ญกิ จ ตําแหน่ง Project Manager บริ ษัท เดอะ ซี เคร็ ต
ฟาร์ ม จํากัด
2) คุณปฐมพงษ์ เรื องศิริ ตําแหน่ง Online Strategic Planner บริ ษัท เดอะ
ซีเคร็ต ฟาร์ ม จํากัด
3.2.2 ข้ อมูลการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) จากเฟซบุ๊กเพจของรายการโทรทัศน์
ที่ ซือ้ ลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศเพื่ อมาผลิตใหม่เฉพาะประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2559 โดยเก็ บ
ข้ อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี ้
3.2.2.1 ร า ย ก า ร Take Me Out Thailand ช่ อ ง ส า ม เ อ ช ดี มี ผู้ ติ ด ต า ม
6,768,565 ราย
3.2.2.2 รายการ The Voice Thailand ช่องสามเอชดี มีผ้ ูติดตาม 4,926,660 ราย
3.2.2.3 รายการ The Mask Singer ช่องเวิร์คพ็อยท์ทีวี มีผ้ ตู ดิ ตาม 2,010,959 ราย
3.2.2.4 รายการ The Face Thailand Season 2 ช่ อ งสามเอชดี มี ผ้ ู ติ ด ตาม
1,005,415 ราย
3.2.2.5 รายการ The Face Thailand Season 3 ช่ อ งสามเอชดี มี ผ้ ู ติ ด ตาม
1,540,072 ราย
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3.2.3 แหล่ ง ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของ
รายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซี ซั่น 2 และ 3 ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูล ทางเว็ บไซต์ บทความวิ ช าการ
บทความจากนิตยสาร หนังสื อ งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง โซเชียลมี เดีย และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เกี่ยวข้ อง
3.2.4 แหล่งข้ อมูลในการทําเหมื องข้ อมูล (Data Mining) ผู้วิจัยได้ ทําการเลื อกรายการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2558- 2559 ทําการวิจยั โดยใช้ ข้อมูล 2 ประเภท ดังนี ้
3.2.4.1 ข้ อมูลจาก SocialBaker จํานวน 5 รายการ ดังนี ้
1) รายการ Take Me Out Thailand ช่องสามเอชดี ออกอากาศทุกวันเสาร์
2) รายการ The Voice Thailand Season 5 ช่ อ งสามเอชดี ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3) รายการ The Mask Singer ช่ อ งเวิ ร์ คพ็ อ ยท์ ที วี ออกอากาศทุ ก วั น
พฤหัสบดี ตังแต่
้ วนั ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 25 พฤษภาพคม พ.ศ. 2560
4) รายการ The Face Thailand Season 2 ช่ อ งสามเอชดี ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559
5) รายการ The Face Thailand Season 3 ช่ อ งสามเอชดี ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
3.2.4.2 ข้ อมูลการพูดถึงรายการโทรทัศน์โดยใช้ แฮชแท็กมากที่สดุ 5 อันดับแรกของ
ประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดังนี ้
1) รายการ The Mask Singer ช่ อ งเวิ ร์ คพ็ อ ยท์ ที วี มี จํ า นวนการใช้
แฮชแท็ก #TheMaskSinger 19,942,548 ครัง้
2) รายการ The Face Thailand Season 3 ช่องสามเอชดี มี จํานวนการใช้
แฮชแท็ก #TheFaceThailandSeason3 12,380,675 ครัง้
3) รายการ Sotus The Series พี่ ว้ า กตัว ร้ ายกับ นายปี ห นึ่ ง ช่ อ งวัน 31 มี
จํานวนการใช้ แฮชแท็ก #sotustheseries 4,306,600 ครัง้
4) รายการ Make It Right The Series รักออกเดิน ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี มี
จํานวนการใช้ แฮชแท็ก #makeitrighttheseries 4,231,684 ครัง้
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5) รายการ I Hate You, I Love You ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 มีจํานวนการใช้ แฮช
แท็ก #hateloveseries 3,145,667 ครัง้

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลสัมภาษณ์ มีโครงคําถาม และนัดหมายล่วงหน้ าพร้ อมส่งโครง
คําถามก่อนการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนและตรงประเด็น โดยมีโครงคําถาม ดังนี ้
3.3.1.1 ความแตกต่างระหว่างการสื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ใ นแบบ
ดังเดิ
้ มกับการการสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย
3.3.1.2 กลุม่ เป้าหมายในโซเชียลมีเดียของรายการ คือใคร และสอดคล้ องกับตลาด
เป้าหมายและกลุม่ เป้าหมายจากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรื อไม่ อย่างไร
3.3.1.3 ลําดับขันตอนในการวางกลยุ
้
ทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของ
รายการ
3.3.1.4 ลํ าดับขัน้ ตอนในการทํ างาน ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง จากรายการ
ออกอากาศ
3.3.1.5 เหตุการณ์หรื อช่วงเวลาหรื อปั จจัยใดที่ทําให้ รายการเกิดกระแส และถูกพูด
ถึงอย่างกว้ างขวางในโซเชียลมีเดีย
3.3.1.6 การใช้ แต่ละแพล็ตฟอร์ มในการสื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ ผ่าน
โซเชียลมีเดีย มีผลต่อความสําเร็ จหรื อไม่ อย่างไร
3.3.1.7 ตัวชี ้วัดความสําเร็ จในการสื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ที่ใช้ งานอยู่
ในปั จจุบนั คืออะไร
3.3.1.8 ปั จจัยสําคัญที่สดุ ในการสื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียล
มีเดียคืออะไร
3.3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดในภาพรวม ได้ ทํา
การคัดลอกไฟล์ตวั อักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอที่ได้ รับความนิยม จากเฟซบุ๊กเพจของ
รายการโทรทัศน์ที่ซือ้ ลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศเพื่ อมาผลิตใหม่เฉพาะประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.
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2559 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และทําการบันทึกข้ อมูลทังหมดลงในแผ่
้
น
ซีดี
3.3.3 การเก็บรวมรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
ของรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็จและได้ รับความนิยม จาก Search Engine , สื่อออนไลน์
และเว็บไซต์ตา่ งๆ
3.3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ทําเหมืองข้ อมูล ได้ ทําการดึงข้ อมูลทังหมดพร้
้
อมกันใน
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากนัน้ จะทํ าการแบ่งข้ อมูลทัง้ หมดทัง้ จากเฟซบุ๊กเพจอย่างเป็ น
ทางการของรายการ และแฮชแท็กรายการ แยกออกเป็ นแต่ละตอน (Episode) โดยนับเป็ นตอน
จาก 3 วันก่อนหน้ าวันที่รายการออกอากาศจริ ง จนถึงวันที่ 3 หลังจากรายการออกอากาศไปแล้ ว
ทําการเก็บในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และทําการบันทึกข้ อมูลทังหมดลงในแผ่
้
นซีดี

3.4 วิธีการวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เนื อ้ หา และสรุ ปผลผลข้ อมูล
ผ่านการบรรยายจากการเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ
โทรทัศน์อื่น ผู้วิจยั ได้ ใช้ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกรอบทฤษฏีด้านการสื่อสารสองจังหวะ และ
การกํ าหนดวาระ รวมไปถึงงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องมาวิเคราะห์การศึกษาครั ง้ นี ้ เพื่ อหากลยุทธ์ การ
สื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ในบทที่ 4 ส่วนที่ 1
3.4.2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการทําเหมืองข้ อมูลด้ วยสถิติพรรณา ผู้วิจยั
ได้ อาศัยแนวคิดเรื่ องการวัดผลบนโซเชียลมีเดียผ่านการรับรู้เนื ้อหาบนเฟซบุ๊กเพจอย่างเป็ นทางการ
ของรายการโทรทัศน์ และการวัดผลด้ วยการรับจํานวนครัง้ ในการพูดถึงผ่านโซเชียลมีเดียโดยวัด
จากการใช้ แฮชแท็ก มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ การศึกษาครัง้ นี ้ เพื่ อหาความสอดคล้ องและ
ความสัมพันธ์กนั และเสนอผลการวิเคราะห์ผา่ นตาราง และแผนภาพ เพื่อหาการวัดความนิยมผ่าน
โซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ ในบทที่ 4 ส่วนที่ 2

บทที่ 4
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการโทรทัศน์
การศึกษาด้ านกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดผ่านโซเชี ยลมีเ ดียสํ าหรั บรายการโทรทัศน์
ผู้วิจยั ได้ ใช้ การวิเคราะห์เนื อ้ หา (Content Analysis) รู ปแบบ เนื ้อหา และกระบวนการในสื่ อสาร
ของรายการโทรทัศ น์ ที่ ประสบความสํ า เร็ จ และได้ ถูกพูด ถึง บนโซเชี ยลมี เ ดียจํ านวนมาก และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) บุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการทํางานและ
กํ า หนดกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ของรายการโทรทัศ น์ ขอสรุ ป ผลการ
วิเคราะห์ดงั นี ้

4.1 กลยุทธ์ การตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการโทรทัศน์
กระบวนการวางกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์ มี
6 ขันตอน
้
ดังนี ้
4.1.1 ขัน้ ตอนที่ 1 : การทํางานร่ วมกันอย่ างใกล้ ชิดระหว่ างเจ้ าของรายการ กับทีม
ผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียอย่ างเป็ นทางการ
ของรายการโทรทัศน์
4.1.1.1 บทบาทหน้ าที่เจ้ าของรายการโทรทัศน์
หน้ าที่หลักของเจ้ าของรายการโทรทัศน์ คือการค้ นหารายการที่มีเนื ้อหาที่มีแนวโน้ ม
ประสบความสําเร็ จและได้ รับความนิยมจากคนดู ทังจากรายการโทรทั
้
ศน์ที่เคยมีผ้ สู ร้ างและผลิต
มาก่อนแล้ ว เช่น รายการโทรทัศน์ที่เคยได้ รับความนิยมในต่างประเทศ หรื อเป็ นรายการโทรทัศน์ที่
เคยสร้ างขึน้ ในประเทศแล้ วประสบความสํ าเร็ จ แต่จะต้ องมี การพิจ ารณาความเหมาะสมและ
บริ บทในการนํ าเสนอให้ เ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการดัดแปลงเนื อ้ หาและ
รู ปแบบการนําเสนอเพื่อให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของคนไทย หรื อเป็ นรายการโทรทัศน์ใหม่ที่ยงั
ไม่เคยมีการผลิตมาก่อน รวมทังควบคุ
้
มการผลิตรายการโทรทัศน์ในภาพรวม

50
เมื่อเจ้ าของรายการได้ ทําการคัดเลือกเนื ้อหารายการที่คาดว่าจะประสบความสําเร็ จ
แล้ ว จะต้ องดูแลและควบคุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์เพื่ อให้ เกิ ดการรั บรู้ ต่อ
กลุ่มผู้ชมให้ ได้ มากที่สดุ ผ่านการสื่อสารทังรู้ ปแบบเดิม ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์
จากสถานีโทรทัศน์ท่ีรายการนันๆ
้ ออกอากาศ การประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื อข่ายที่เจ้ าของรายการ
โทรทัศน์มีอยู่ เช่น ผ่านช่องสถานีดาวเทียมของตนเอง การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทงหมด
ั้
รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์รายการโทรทัศน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยการนําเนื ้อหารายการไปยัง
พื น้ ที่ ที่ผ้ ูชมกํ าลังพูดคุยกันอยู่ หรื อพยายามสร้ างให้ เกิ ดกระแสการพูดถึงรายการ โดยคัดเลือก
ประเด็นหรื อสาระสําคัญของรายการในแต่ละตอน มาประชาสัมพันธ์ ก่อนที่รายการจะออกอากาศ
เพื่ อ สร้ างให้ เกิ ด การรั บ รู้ และให้ ผู้ ชมเกิ ด ความรู้ สึ ก อยากที่ จ ะติ ด ตามชมเมื่ อ รายการนัน้ ๆ
ออกอากาศ
คุณปิ ยะรัฐ กัลย์จาฤก มีความเห็นว่า “วิธีการเลือกรายการที่มีแนวโน้ มจะประสบ
ความสําเร็ จว่า ถ้ ารายการดังกล่าวประสบความสําเร็ จมาแล้ ว หมายถึง 50% ของโอกาสที่รายการ
นี ้จะได้ รับความนิยม อีก 50% ที่เหลือขึ ้นอยู่กบั ว่าเหมาะสมกับประเทศไทยได้ หรื อไม่ และจะต้ อง
ปรับอย่างไรให้ เข้ ากับรสชาติที่คนไทยชอบที่สดุ ”
คุณปฐมพงษ์ เรื องศิริ มีความเห็นว่า “เจ้ าของรายการต้ องมัน่ ใจว่ารายการของเรา
จะต้ องดีก่อน เมื่อเรามัน่ ใจแล้ ว ทังผู
้ ้ กํากับ โปรดิวเซอร์ คนเขียนบท ต่างทําออกมาได้ ดี ดังนันการ
้
โปรโมตจึงง่ายขึ ้น สามารถหยิบความน่าสนใจออกมาพูดได้ หลากหลาย”
แต่ลกั ษณะของการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเก่านัน้ จะเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียวที่
มุ่ง เน้ นให้ ผ้ ูช มเกิ ดการรั บรู้ เนื อ้ หาของรายการเพื่ อให้ เ กิ ด การรอติ ดตามรั บชมเป็ นสํ าคัญ เมื่ อ
รายการโทรทัศน์ออกอากาศเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว การสื่อสารเนื ้อหาของรายการจึงมีแค่เพียงการพูด
ถึงเนื ้อหาของรายการในตอนต่อไป ทําให้ เกิดช่องว่างคือไม่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ชมให้ เกิด
ความรู้ สึกเป็ นส่วนร่ วมกับรายการโทรทัศน์ หรื อพัฒนาความรู้ สึกให้ กลายเป็ นแฟนรายการที่ รอ
ติดตามชมรายการโดยไม่ต้องรอการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์แบบเดิมอีกต่อไป ทําให้ การ
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์แบบเก่าจําเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรค่อนข้ างมาก
ต้ นทุนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สูงขึ ้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ ้นจากทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน
การประชาสัมพันธ์ รายการในแบบเดิมต้ องเพิ่มมากขึ ้น แต่ได้ ผลลัพธ์ ที่น้อยลงเรื่ อยๆ เนื ้อหาจาก
การผลิตรายการจํานวนมากก็นบั ว่าเป็ นอีกต้ นทุนที่สําคัญเช่นกัน การผลิตรายการโทรทัศน์ในแต่
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ละครั ง้ ใช้ เวลาในการถ่ายทํ ามากกว่าจํ านวนเวลาที่ ออกอากาศหลายเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
รายการโทรทัศน์ ประเภท Reality ที่ จ ะต้ องนํ าเสนอเรื่ องราวของผู้เ ข้ าแข่งขัน แต่ล ะคน แต่เ มื่ อ
นําเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ ทีมผู้ผลิตรายการจะทําการตัดทอนให้ เหมาะสมกับเวลาที่มีในการ
ออกอากาศเท่านัน้ ทําให้ เนื ้อหาที่เหลือไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กับเจ้ าของรายการได้ ดังนัน้
เจ้ าของรายการโทรทัศน์ จึงต้ องมี มุมมองในการสร้ างประโยชน์ จ ากเนื อ้ หาของรายการที่ ไม่ได้
ออกอากาศ เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่ได้ จากการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าใน
การลงทุนต่อครัง้ มากที่สุด รวมทังต้
้ องความเข้ าใจในพฤติกรรมการเข้ าถึงสื่อของผู้ชมที่เปลี่ยนไป
ในการเสาะแสวงหาเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อยืดระยะเวลาให้ ผ้ ชู ม
เกิดความสนใจในรายการโทรทัศน์ให้ นานขึ ้นกว่าเดิม
คุณ ปิ ยะรั ฐ กัล ย์ จ าฤก มี ความเห็ นว่า “ช่องว่างของการประชาสัม พันธ์ รายการ
แบบเดิม คือไม่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ กับผู้ชมได้ จึงมองเห็นโอกาสว่าการใช้ งานโซเชียลมีเดีย
เพื่ อสื่ อสารรายการไปยัง กลุ่ม ผู้ช มน่ าจะเป็ น เรื่ องที่ ดี และทํ าให้ เ กิ ด ความคุ้ม ค่าในการลงทุน
(Return of Investment) ได้ ในอนาคต ซึ่งรายการโทรทัศน์ ในยุคนี ้ นอกจากจะต้ องมี การวางกลุ
ยุ ท ธ์ ใ ห้ รอบด้ านผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลายให้ กั บ ผู้ ชมแล้ ว จะต้ องนํ า เนื อ้ หาเพิ่ ม เติ ม ที่
นอกเหนือจากการรับชมปกติให้ กบั ผู้ชมด้ วยเช่นกัน ไม่เช่นนันแล้
้ วผู้ชมจะตังคํ
้ าถามว่า แล้ วจะมาดู
บนโซเชียลมีเดียทําไม ในเมื่อไม่ได้ มีเนื ้อหาที่ผ้ ชู มอยากรู้ หรื อเนื ้อหาที่ได้ ดใู นโซเชียลมีเดียไม่ได้ มี
มากกว่าการดูรายการในโทรทัศน์”
4.1.1.2 บทบาทและหน้ าที่ของทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ในส่ ว นของผู้ผ ลิ ต รายการนัน้ ปกติ จ ะได้ รั บ โจทย์ จ ากเจ้ า ของรายการเพื่ อ ผลิต
รายการแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ที่ตนเองผลิต
แต่ทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสําคัญในการวางกลยุทธ์ การสื่อสาร เนื่องจาก
เป็ น ผู้ ที่ เ ข้ า ใจเนื อ้ หารายการมากที่ สุ ด เพราะเป็ น ผู้ ที่ ใ ช้ เ วลาอยู่ กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า ง
กระบวนการผลิ ตรายการโทรทัศน์ ตลอดเวลา มี ข้ อมูล เนื อ้ หาของรายการมากกว่าตัวรายการ
โทรทัศน์ที่ผลิตเสร็ จสิ ้นและออกอากาศ ดังนันการถ่
้
ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในรายการโทรทัศน์
เพื่อส่งต่อไปยังผู้ชมผ่านทีมที่ทํางานด้ านโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ จึง
เป็ นส่วนสําคัญ ทังในส่
้ วนของการเตรี ยมเทปรายการล่วงหน้ าก่อนออกอากาศจริงให้ กบั ทีมทํางาน
ด้ านโซเชียลมีเดียของรายการสําหรับเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าใจเนื ้อหารายการโทรทัศน์ การ
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ร่ วมพูดคุยถึงรายละเอี ยดในเบื ้องหน้ าและเบื ้องหลังของการถ่ายทํ ารายการ เพื่ อเน้ นให้ เห็นถึง
ประเด็นที่สําคัญที่รายการต้ องการจะสื่อสารไปยังผู้ชม หรื อการวางแผนร่ วมกันระหว่างทีมผู้ผลิต
รายการกับทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียในกรณีที่เนื ้อหาในรายการกล่าวถึงเรื่ องที่เกิดขึ ้นในโซเชียล
มีเดีย รวมทังการประสานงานระหว่
้
างดารานักแสดง พิธีกร และผู้เข้ าร่ วมรายการเพื่อให้ เกิดการ
สื่อสารรายการผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นรู ปแบบในระยะเวลาที่สอดคล้ องกันกับการออกอากาศ
ของรายการ ทําให้ ผ้ ชู มรายการที่ได้ รับชมรายการ และติดตามรายการผ่านโซเชียลมีเดียรู้ สึกเป็ น
ส่วนหนึ่งกับเนื อ้ หาของรายการ เกิ ดการพูดคุยและมี ปฏิ สัมพันธ์ เพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ องทัง้ ช่ วงที่
รายการกํ าลัง ออกอากาศ หรื อหลังจากจบรายการไปแล้ วก็ ตาม อี กทัง้ ยังส่งผลต่อผู้ส นับสนุน
รายการที่จะได้ เสนอสินค้ าและบริ การในช่วงเวลาที่ดีที่สดุ คือ ช่วงหลังจากจบรายการ
เมื่ อ ที ม ผู้ ผลิ ต รายการทํ า งานร่ ว มกั บ ที ม ทํ า งานด้ านโซเชี ย ลมี เ ดี ย จะมี ก าร
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันเพื่อให้ เห็นถึงความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการ ทังความรู
้
้ สึกในด้ าน
บวกและลบที่มีตอ่ เนื ้อหารายการในแต่ละช่วง จํานวนการพูดถึงรายการว่ามีมากน้ อยเพียงใดเมื่อ
เทียบกับรายการอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน หรื อรายการที่ประสบความสําเร็ จอื่นๆ การที่ผ้ ชู มมีการ
พูดถึงเนื ้อหาหรื อรายละเอียดใดในรายการเป็ นพิเศษ เพื่อนํามาปรั บปรุ งเนื อ้ หารายการในตอน
ต่อไปให้ เข้ าถึงความรู้ สึกของผู้ชมมากยิ่งขึ ้น รวมทังการวิ
้
เคราะห์พฤติกรรมในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ ที่เปลี่ ยนไป จากการรั บเป็ นครอบครั วใหญ่ กลายมาเป็ นการรับชมตามความชอบเป็ น
รายบุคคล ทําให้ การผลิตรายการโทรทัศน์จะต้ องมีความเข้ มข้ น สัมผัสกับความรู้ สึกผู้ชมมากขึ ้น
เพื่อดึงดูดใจต่อกลุม่ เป้าหมายหลักของรายการ แต่ในขณะเดียวกัน อรรถรสในการรับชมรายการ
โทรทัศน์ ที่สํ าคัญ คื อการได้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ ยนความรู้ สึกที่ มี ต่อเนื อ้ หารายการระหว่า งผู้ช ม
ด้ วยกันก็ยงั คงอยู่ เพียงแต่รูปแบบในการพูดคุยนันจะไม่
้
ได้ เป็ นเพียงการพูดคุยในเชิงกายภาพ แต่
เป็ นพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียโดยใช้ แฮชแท็ก (hashtag) อย่างเป็ นทางการของแต่ละรายการ หรื อ
การร่วมพูดคุยผ่านเฟซบุ๊กเพจอย่างเป็ นทางการของรายการ เมื่อเกิดการพูดคุยที่มากขึ ้น ทําให้ ทีม
ผู้ผลิตรายการได้ เข้ าใจถึงผลกระทบของรายการที่มีตอ่ ผู้ชม และอาจทําให้ เนื ้อหาของรายการหวือ
หวามากขึ ้น หรื อกินใจมนุษย์มากขึ ้น
คุณนุษาร ทรรศนะพายัค มีความเห็นว่า “ปกติแล้ วผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ได้ มี
ส่วนต่อการประชาสัมพันธ์ รายการ แต่บางครัง้ ทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ก็อยากช่วย เพราะไม่มี
ใครเข้ าใจเนื ้อหารายการได้ ดีเท่า และเมื่อทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มองเห็นว่าเนื ้อหาในรายการมี
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ประเด็นใดที่น่าสนใจ ก็จะพูดคุยกับทีมที่ทํางานด้ านโซเชียลมีเดียของรายการโดยตรงเพื่อให้ เกิ ด
กระแสต่อรายการ และในขณะเดียวกัน การสร้ างให้ เกิดชุมชนเสมือนโดยใช้ แฮชแท็ก (hashtag)
ของรายการเป็ นตัวเชื่อมผู้คนระหว่างกัน ยิ่งเป็ นผลดีตอ่ การผลิตรายการโทรทัศน์ ทําให้ เห็นถึงการ
ตอบสนองที่ผ้ ชู มมีตอ่ เนื ้อหารายการได้ อย่างทันที”
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “เมื่อมีการเก็บข้ อมูลจากโซเชียลมีเดีย ทํา
ให้ เห็นว่าผู้ชมมีการพูดถึงเนื ้อหาช่วงใดมากที่สดุ ใครน่าสนใจที่สดุ ทางทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เองก็สามารถแก้ ไขงานเพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของผู้ชมได้ มากขึ ้น เช่น การตัดต่อให้ ปรากฎ
คนที่ถกู พูดถึงในรายการตอนที่ผ่านมามากขึ ้น ดังนัน้ จึงไม่ใช่การทํารายการโทรทัศน์แบบเดิมที่ทีม
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทํางานแล้ วส่งเทปรายการให้ ช่องอีกต่อไป แต่จะเป็ นการที่ทีมผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ฟังเสียงคนดูจากโซเชียลมีเดีย แล้ วก็มาทําเป็ นรายการโทรทัศน์ที่คนดูอยากดูจริงๆ
4.1.1.3 บทบาทและหน้ าที่ของทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นทางการของ
รายการโทรทัศน์
ที ม ทํ างานด้ านโซเชี ยลมี เ ดี ยอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ มี หน้ าที่ ใ น
ทํางานอย่างใกล้ ชิดระหว่างเจ้ าของรายการและทีมผลิตรายการโทรทัศน์ มีความเข้ าใจในเนือ้ หา
รายการโทรทัศน์อย่างลึกซึ ้งตังแต่
้ ชว่ งเริ่มต้ นของการผลิตรายการ (Pre-Production) ตังแต่
้ การร่ วม
วางแผนสื่ อสารรายการก่ อนที่ รายการจะถ่ ายทํ า การเข้ าไปสังเกต ร่ วมพูดคุยกับที มงาน และ
ทํางานภายในกองถ่ายจนเกิดความผูกพันกับรายการเสมือนเป็ นหนึ่งในทีมผู้ผลิต การได้ รับสิทธิ์
เข้ าถึงเนื ้อหารายการในทุกรายละเอียด ตังแต่
้ โครงเรื่ อง ทรี ตเม้ นท์ ตารางวางแผนถ่ายทํารายการ
คิวดารานักแสดงที่จะเข้ ามาถ่ายทํารายการ รายละเอียดสถานที่ที่ถ่ายทํา รวมทังการเข้
้
าถึงเทป
รายการก่อนรายการออกอากาศจริ ง และมีความเข้ าใจในกลวิธีในการสื่อสารกับผู้ชมบนโซเชียล
มีเดียให้ เป็ นเสมื อนผู้ชมคนนึงที่ มีความรั กและติดตามรายการโดยตลอด มากกว่าที่ จะเป็ นการ
สื่อสารในมุมมองของผู้ผลิตรายการ
ในขันต้
้ นนัน้ ทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียจะต้ องวางแผนร่ วมกับเจ้ าของรายการใน
การวางกลยุท ธ์ เ พื่ อกํ าหนดรู ปแบบว่าจะใช้ โซเชี ยลมี เ ดียเพื่อเป็ น ช่องทางในการสื่อสารความ
เคลื่อนไหวของรายการกับผู้ชมแต่เพียงอย่างเดียว หรื อเพื่อสร้ างให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างรายการ
กับผู้ชมรายการ เพราะถึงแม้ โซเชียลมีเดียจะมีหน้ าที่ในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มเข้ าถึงเนื ้อหารายการ
ได้ สะดวกรวดเร็ วขึน้ แต่ถ้าหากไม่ได้ กําหนดกลยุทธ์ อย่างชัดเจนว่าการใช้ โซเชียลมีเดียสําหรับ
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สื่ อสารรายการนัน้ จะเป็ น ในรู ป แบบใด ผู้ช มที่ เ ป็ น ผู้ใ ช้ ง านระบบอาจเกิ ด ความสับสนและไม่
ก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กบั รายการมากพอ จนทําให้ เนื ้อหาในรายการหรื อตัวรายการเองไม่สามารถ
เข้ าถึงผู้ชมจํานวนมากได้ อย่างที่ตงใจไว้
ั้
รวมถึงการวางแผนร่ วมกับทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดีย
ของทางสถานีโทรทัศน์ที่รายการนันออกอากาศ
้
ว่าจะใช้ เพจอย่างเป็ นทางการของสถานีโทรทัศน์
เป็ นช่องทางหลักในการโปรโมตรายการ เพื่ อสร้ างการรั บรู้ ไปยัง ผู้ชมจํ านวนมากกว่า แต่จ ะมี
อุปสรรคคือการที่เพจอย่างเป็ นทางการของสถานีโทรทัศน์จําเป็ นต้ องโปรโมตรายการอื่นๆ ที่อยู่ใน
สถานีโทรทัศน์นนเช่
ั ้ นกัน ทําให้ การให้ ความสําคัญกับรายการใดรายการหนึ่งน้ อยลง ขณะที่การ
สร้ างเพจอย่างเป็ นทางการสําหรับรายการโดยเฉพาะ จะช่วยในการแยกฐานผู้ชมได้ เฉพาะเจาะจง
กว่า แต่จํานวนผู้ติดตามในช่วงแรกอาจน้ อยเกิดไปที่จะสร้ างให้ เกิดการรับรู้ ในวงกว้ าง และต้ องใช้
เวลานานกว่า
หลังจากวางกลยุทธ์ ในการเลื อกใช้ โซเชียลมีเดียในช่องทางใดและรู ปแบบใดแล้ ว
จะต้ องกํ าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะรั บรู้ เนือ้ หาการประชาสัมพันธ์ และความเคลื่อนไหวของ
รายการโทรทัศน์ ผ่านโซเชี ยลมี เดีย อาจเป็ นกลุ่มเดียวกับฐานผู้ชมรายการที่ เจ้ าของรายการได้
กํ าหนดไว้ ตงแต่
ั ้ แรก หรื อเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ น่าจะมี ผลต่อการกระจายตัวของ
เนื อ้ หารายการก็ ไ ด้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชัด เจนในเนื อ้ หาที่ จ ะสื่ อ สาร และสร้ างพลัง ให้ กั บ การ
ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ มี ผ ลต่อ กลุ่ม ผู้ช มส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ใ นทางอ้ อ ม ทัง้ วิ ธี ก ารกํ า หนดจากเพศ อายุ
ภูมิลําเนา พฤติกรรมการใช้ ชีวิต พฤติกรรมในการใช้ ง านโซเชียลมีเ ดี ย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
ทังหมด
้
เมื่อกําหนดกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจนได้ แล้ ว จะส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ในการสื่อสาร
รายการโทรทัศน์สําหรับกํ าหนดแนวทางการเลือกใช้ งานโซเชียลมีเดียสําหรับสื่อสารรายการเป็ น
หลัก เพื่อใช้ เป็ นช่องทางให้ ผ้ ชู มรายการสําหรับติดตามความเคลื่อนไหวของรายการโทรทัศน์ สร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างรายการกับผู้ชมหรื อระหว่างผู้ชมรายการด้ วยกัน รวมทังเป็
้ นช่องทางสําหรั บ
รับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังด้ วย ในกรณีที่รายการถูกซื ้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ทางเจ้ าของ
ลิขสิทธิ์ จะมีค่มู ือการกํ าหนดแนวทางในการใช้ โซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์ โดยจะเป็ น
ตัวอย่างของการนําเสนอเนื ้อหารายการ เนื ้อหาผู้สนับสนุน ผ่านหมวดหมู่ของประเภทเนื ้อหาต่างๆ
ที่ ส อดคล้ องกับรายการ และต้ องทํ าให้ เ นื อ้ หาเหมาะสมกับกลุ่ม ผู้ช มชาวไทย สํ าหรั บรายการ
โทรทัศน์ใหม่ จะต้ องมีการวางแผนและกําหนดทิศทางของเนื ้อหาว่าจะนําเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย
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อะไร รู ปแบบหรื อคาแรกเตอร์ ในการนํ าเสนอเนื ้อหาจะเป็ นอย่างไร เพื่อสะท้ อนภาพลักษณ์ ของ
รายการในรู ปแบบเดียวกัน โดยทีมงานที่มีหน้ าที่ดแู ลเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดีย จะต้ องมีความเข้ าใจ
ในการใช้ งาน จุดเด่น และข้ อจํ ากัดของโซเชี ยลมีเดียนัน้ ๆ เข้ าใจจุดประสงค์สําคัญที่จะสื่อสาร
เนื ้อหาไปยังกลุ่มผู้ชม รวมทังความเข้
้
าใจกลุ่มผู้ติดตามที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันในแต่ละโซเชียล
มีเดีย เพื่อให้ เกิดการสื่อสารที่เข้ าใจและเข้ าถึงผู้ชมได้ มากขึ ้น และเมื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายและ
เลือกโซเชียลมีเดียที่จะใช้ ในการสื่อสารรายการโทรทัศน์แล้ ว จึงจะสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการ
สร้ างเนื ้อหาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ให้ ดนู า่ สนใจมากขึ ้น
คุณนุษาร ทรรศนะพายัค มีความเห็นว่า “ทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียจะต้ องเข้ าใจ
เนื ้อหารายการเป็ นอย่างดี ถ้ าทีมงานที่ไม่ได้ ไปที่กองถ่าย หรื อไม่คยุ กับทีมผลิตรายการโทรทัศน์
เลย ทําหน้ าที่แค่ดูรายการที่ ตดั ต่อเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วนํ าเนือ้ หานันไปทํ
้
างานต่ออย่างเดียว ก็จะ
กลายเป็ นการทํางานที่ไม่ได้ กระตุ้นให้ คนดูอยากดูรายการโทรทัศน์ ขณะเดียวกัน การทํางานของ
ทีมที่ทํางานด้ านโซเชียลมีเดียควรเป็ นทีมเฉพาะของรายการนันๆเพราะหากเป็
้
นทีมที่ต้องทําเพื่อ
สนับสนุนสถานีโทรทัศน์ จะต้ องใส่ใจกับทุกๆ รายการที่อยู่ในสถานี เพราะมีหลายรายการที่ต้อง
สื่อสารกับผู้ชม แต่หากเป็ นทีมงานที่ทําเพื่อรายการแต่ละรายการเอง หน้ าที่คือการสร้ างกระแส
ให้ กับรายการเดียว และต้ องทํ าทุกวัน หรื ออย่างน้ อยต้ องทํ าให้ ต่อเนื่ อง เพื่ อให้ คนที่ไม่ได้ ดูเกิด
ความรู้สกึ ว่าอยากกลับไปดู มันเหมือนมันต้ องทําให้ คนดูร้ ูสกึ ว่า ไม่ดคู ือตกกระแส”
คุณปฐมพงษ์ เรื องศิริ มีความเห็นว่า “ทีมทํางานด้ านโซเชียลมีเดียจะมีหน้ าที่ทันที
ตังแต่
้ วนั แรกที่มีการแถลงข่าวว่าจะผลิตรายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ จะเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องตังแต่
้ การ
ได้ เห็นบทก่อน เพื่อให้ เข้ าใจเนื ้อหาคร่ าวๆ และเป็ นข้ อมูลเพียงพอในการวางแผนว่าทิศทางของ
รายการหรื อรู ปแบบรายการจะมี ทิ ศทางในการประชาสัม พัน ธ์ แบบไหน ขณะเดียวกัน ในเชิง
พฤติกรรมของผู้ชมทุกวันนี ้มีความหลากหลาย ดังนัน้ การเลือกช่องทางในการสื่อสารกับผู้ชมให้
เหมาะสมกับเนื อ้ หาและพฤติกรรมในการใช้ งานก็ มีส่วนสําคัญในการสื่อสารรายการให้ ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้น”
คุณปิ ยะรั ฐ กัลย์ จาฤก มี ความเห็นว่า “ที มทํ างานด้ านโซเชียลมี เดียที่ดี จะต้ องมี
ความเข้ าใจว่าจะพูดประเด็นอะไร จับประเด็นจากผู้ชมหรื อจากรายการอย่างไร ไม่ไร้ สาระ และไม่
ว่าคนดูจะอายุเท่าไหร่ ก็คยุ รู้ เรื่ องกับคนดูได้ เป็ นเพื่อนกับคนดูได้ ไม่เช่นนันความสั
้
มพันธ์ ระหว่าง
รายการกับคนดูก็จะไม่เกิดขึ ้น หรื อมันจะเกิดขึ ้นแค่กระแสแล้ ววูบไป”
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คุณวิภาดา เจริ ญกิจ มีความเห็นว่า “ข้ อดีของการสื่อสารรายการโทรทัศน์แยกออก
จากสถานีโทรทัศน์ จะช่วยทําให้ สื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายได้ ชดั เจน แต่ข้อเสียคือฐานผู้ติดตามของ
กลุ่ม เป้าหมายจะน้ อยกว่าสถานี ดัง นัน้ ต้ องดูว่าปั ญ หาคื ออะไรและแก้ ใ ห้ ถูกจุดกับเรื่ องนัน้ ๆ
ขณะเดียวกัน การชิ ้นงานก็ต้องแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง ตามข้ อจํากัดต่างๆ อาจต้ องมีการตัด
ชิ ้นงานให้ สนลงบ้
ั ้ างเพื่อให้ สอดคล้ องกับการทํางานของช่องทางนันๆ”
้
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “แม้ วา่ จุดแข็งของบางรายการโทรทัศน์ คือ
การนํากรอบการทํางานที่ประสบความสําเร็ จมาแล้ วจากต่างประเทศมาใช้ งานได้ ทนั ที แต่ทีมงาน
เองจะต้ องมีวิธีประยุกต์ให้ เข้ ากับ ท้ องถิ่นนันๆ
้ ด้ วยเช่นกัน อาจจะต้ องตัดทอนและเพิ่มเติมจาก
กรอบการทํ างานนัน้ เช่น การวางกรอบอุปนิสัยคร่ าวๆ ของทีมงานที่ ทําหน้ าที่ เป็ นผู้ดําเนินการ
สื่อสารในช่องทางต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้ องเป็ นทีมงานที่มีความคุ้นเคยกับการใช้ ช่องทาง
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี ต้ องมี การเลื อกใช้ คําสํ าหรั บการสื่อสารรายการให้ ตรงกับ ภาพลักษณ์ ของ
รายการด้ วย และยังต้ องเข้ าใจถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการอย่างแท้ จริ ง จะทําให้ การสร้ าง
เนื ้อหามีรูปแบบที่ชดั เจน ทําให้ เกิดการกระจายตัวของเนื ้อหาในวงกว้ าง มากกว่าการสร้ างเนื ้อหา
เพื่อคนทุกเพศทุกวัย โดยไม่ทราบกลุม่ เป้าหมายที่แท้ จริ งว่าเรากําลังสื่อสารกับคนกลุม่ ไหน”
4.1.2 ขัน้ ตอนที่ 2 : การสร้ างเนือ้ หาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย
ข้ อ จํ า กัด ประการหนึ่ ง ของรายการโทรทัศ น์ คื อ การนํ า เสนอเนื อ้ หาที่ ถู ก จํ า กั ด ด้ ว ย
ระยะเวลาออกอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่มีรูปแบบการออกอากาศแบบซี รี่ย์ มี ความ
ต่อเนื่องของเนื ้อหาในแต่ละตอน และถูกกําหนดช่วงเวลาออกอากาศเพียงปี ละ 1 หรื อ 2 ครัง้ อย่าง
คร่ า วๆ ให้ ผ้ ูช มรั บ รู้ (Seasonal Program) จะต้ อ งมี ก ารวางแผนการเตรี ย มงานในการสื่ อ สาร
รายการโทรทัศน์ ตงั ้ แต่ขัน้ ตอนการเตรี ยมงานก่ อนถ่ ายทํ า ขัน้ ตอนระหว่างถ่ ายทํ า ช่วงเวลาที่
รายการออกอากาศ และช่วงเสร็ จสิ ้นการรายการออกอากาศทังหมด
้
มากกว่ารายการโทรทัศน์ที่
ออกอากาศเป็ น รายวัน หรื อ รายสัป ดาห์ (Daily , Weekly Program) เนื่ อ งจากต้ น ทุน การผลิต
รายการโทรทัศน์แบบซีรี่ย์นนสู
ั ้ งกว่าแบบรายการปกติ ทําให้ เป้าหมายของรายการที่จะต้ องสร้ างให้
เกิดกระแสการพูดถึงความน่าสนใจในตัวเนื ้อหารายการจึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มการ
รับรู้ ให้ กับรายการที่มีข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลาออกอากาศ ได้ อยู่ในความสนใจของผู้ชมอยู่เสมอ
ตังแต่
้ ก่อน ระหว่าง และหลังรายการจบ ดังนัน้ การสร้ างเนื ้อหาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ผ่าน
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โซเชี ย ลมี เ ดี ย จะเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยทํ า ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ในเนื อ้ หารายการโทรทัศ น์ ไ ปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้ กว้ างขึน้ ได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น สนุกและเข้ าใจเนือ้ หาของรายการได้ ง่ายขึ ้น รวมทัง้
สามารถนําเสนอประเด็นต่างๆ ที่ชี ้นําให้ ผ้ ูชมเกิดความคล้ อยตาม และรอคอยที่จะติดตามรับชม
รายการในตอนต่อไป
4.1.2.1 การหาทีมงานที่เข้ าใจในการสร้ างเนื ้อหา และให้ อิสระในการคิดสร้ างสรรค์
เมื่อได้ เลือกใช้ แพล็ตฟอร์ มสําหรับการสื่อสารรายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดียแล้ ว
จํ าเป็ นจะต้ องอาศัยที มงานที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจในวิธี การใช้ ง านโซเชี ยลมีเ ดียแบบต่างๆ ทัง้
รู ปแบบ เทคนิค ข้ อจํากัดในการนําเสนอบนแพล็ตฟอร์ มนันๆ
้ เช่น ทวิตเตอร์ จะมีข้อจํากัดในการ
นําเสนอไม่เกิน 140 ตัวอักษร สามารถใส่รูปได้ ไม่เกิน 4 รู ป ใส่วีดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 2 นาทีได้
ขณะที่เฟซบุ๊คจะมีความยืดหยุน่ ที่มากกว่า สามารถใส่ได้ ตวั อักษร ภาพ และวีดีโอได้ ไม่จํากัด
ที มงานจะต้ องเข้ าใจในจุดประสงค์ของการสื่ อสารรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชี ยล
มีเดียว่า ต้ องการที่จะลดอุปสรรคเดิมของการรับชมรายการโทรทัศน์แบบก่อน คือ การสื่อสารทาง
เดียว โดยใช้ จุดแข็งของการสื่อสารสองทางของโซเชียลมีเดียในการนําเสนอรายการที่ แตกต่าง
ออกไป มอบประสบการณ์ใหม่ให้ กบั ผู้ชมผ่านคาแรกเตอร์ ของรายการที่จะนําเสนอในแต่ละแพล็ต
ฟอร์ มว่าให้ มีรูปแบบที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน เช่น ในรายการ The Face Thailand เลือกใช้ วิธีการ
สื่อสารกับผู้ชมรายการบนโซเชียลมีเดียที่ตา่ งกันในแต่ละแพล็ตฟอร์ ม คือ บนทวิตเตอร์ นนั ้ ทีมงาน
จะมีบทสนทนาต่อเนื่อง มีการโต้ ตอบผู้ชมที่เข้ ามามีปฏิสมั พันธ์ ทงก่
ั ้ อน ระหว่าง และหลังรายการ
ออกอากาศ โดยเน้ นคาแรกเตอร์ ของความสนุก การหลอกล้ อและแซวกันระหว่างรายการกับผู้ชม
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ภาพที่ 4.1 การตอบกลับผู้ชมที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ รายการบนทวิตเตอร์ จนกลายเป็ นอัตลักษณ์ของ
การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์
Arjin (2015) กล่าวว่า การที่รายการ The Face Thailand มีส่วนผสมที่ลงตัวทังการ
้
ตีโจทย์รูปแบบรายการที่ชดั เจน ว่าต้ องการให้ คนดูตอบโต้ กนั เองตลอด เลือกชิ ้นคอนเทนต์ที่ดีมา
เล่น และแอดมินขยันเล่นกับผู้ชม จึงทําให้ กลยุทธ์ Social Media ของรายการนี ้ดูน่าสนใจไปอีกขัน้
หนึง่ นัน่ เอง
การทํางานของทีมงานที่สร้ างคอนเทนต์ ต้ องทําการดัดแปลง แก้ ไขเนื ้อหาที่ได้ จาก
เทปรายการล่วงหน้ า คลังรูปภาพที่ได้ บนั ทึกไว้ ในระหว่างการถ่ายทํารายการ โทนสีอตั ลักษณ์ของ
รายการ โลโก้ และฟอนต์ประจํารายการ ให้ กลายเป็ นเนื ้อหาที่น่าสนใจด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ มี
การประชุม ร่ วมกันภายในที ม เพื่ อ ระดมความคิดเห็ น ในการนํ าเสนอประเด็น ในรายการให้ ไ ด้
หลากหลายแง่มมุ และครอบคลุมทุกประเด็นที่รายการต้ องการจะสื่อสารไปยังผู้ชม มีการตรวจสอบ
ประสิทธิผลในการทํางานของเนื ้อหาที่ได้ นําเสนอไปอยู่เป็ นประจํา ทังจากเครื
้
่ องมือการวัดผลจาก
โซเชียลมีเดียนันๆ
้ การใช้ เครื่ องมื อการวัดผลจากผู้ให้ บริ การภายนอก (3rd Party) ที่ได้ น่าเชื่ อถึง
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รวมทั ง้ การใช้ เครื่ อ งมื อ สอดส่ อ งการพู ด ถึ ง บนโซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social Listening Tools) ที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานได้ แสดงความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ เพื่อนํามาใช้
ปรับปรุงเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ชมได้ อย่างรวดเร็ ว และวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ชมในแต่ละแพล็ตฟอร์ มว่ามีความชอบ สนใจ และตอบสนองกับการสื่อสารรายการอย่างไร

ภาพที่ 4.2 การเลือกใช้ ชว่ งเวลาสันๆ
้ ที่อยูใ่ นเนื ้อรายการ มาสร้ างเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการได้ อย่างสนุกขึ ้น
แม้ การทํ างานของที มงานจะต้ องประสานงานกันอย่างดีระหว่างเจ้ าของรายการ
และทีมผู้ผลิตรายการ แต่ต้องมีอิสระทางความคิดในการนําเสนอเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดีย ให้ อยู่ใน
ฐานะของผู้ชมที่รักและติดตามชมรายการอย่างจริ งจังมากกว่าฐานะของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อไม่ให้ เป็ นการสื่อสารที่ชี ้นําทางความคิดกับผู้ชมมากจนเกินไป สร้ างบรรยากาศที่ดีให้ เกิดการ
แลกเปลี่ ยนความคิดในโซเชี ยลมี เดียของรายการ และพัฒนากลายเป็ นชุมชนของผู้ติดตามชม
รายการไปโดยปริ ยาย
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คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “ทีมงานจะต้ องเป็ นเสี ยงของคนดู เป็ น
ตัวแทนของคนดู ไม่ใช่เสียงจากคนผลิตรายการหรื อเจ้ าของรายการ ดังนันจะต้
้ องรู้ว่าคนดูต้องการ
อะไร คนดูสงสัยเรื่ องอะไร คนดูร้ ู สึกอย่างไร พอมีความเข้ าใจในทิศทางของคนดูแล้ ว คนดูจะรู้ สึก
ว่าทีมงานเป็ นฝ่ ายเดียวกันกับคนดู ดังนันเมื
้ ่อทีมงานสื่อสารอะไรต่อจากนันไป
้ คนดูก็จะฟั งด้ วย
ความยินดี”
คุณวิภาดา เจริ ญกิจ มีความเห็นว่า “ทีมงานต้ องรู้ จกั เนื ้อหารายการโทรทัศน์ ให้ ดี
ที่สุดทุกแง่มุม ต้ องรู้ จกั บทและอ่านอย่างละเอียด ซึ่งเกิดขึ ้นจากการพูดคุยและทํางานร่ วมกันกับ
ทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์อย่างใกล้ ชิด รวมถึงความคิดสร้ างสรรค์ในการนําข้ อมูลจากรายการ
โทรทัศน์มาวิเคราะห์ว่าจะสามารถสร้ างเป็ นเนื ้อหาที่ช่วยในการสื่อสารรายการอย่างไรได้ บ้าง มี
การประชุมร่วมกันของทีมงานเพื่อระดมความคิดเห็นว่าการนําเสนอในแนวทางแบบไหนน่าจะเป็ น
ที่ถกู ใจผู้ชมที่สดุ ”
4.1.2.2 การสร้ างเนื อ้ หาให้ แ ข็ ง แรงผ่ า นการวางเสาหลัก ในการโพสต์ เ นื อ้ หา
(Content Pillar) และการสร้ างเนื อ้ หาตามกระแสของผู้ชมที่ มี ต่อรายการโทรทัศน์ โดยคํานึง ถึ ง
ช่วงเวลาในการโพสต์เนื ้อหาที่เหมาะสม
เนื่องจากข้ อจํากัดของรายการโทรทัศน์คือเวลาการออกอากาศที่เฉพาะเจาะจง การ
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ในแบบเดิมจึงมุง่ เน้ นไปที่การหาประเด็นที่นา่ สนใจในรายการตอน
หน้ า หรื อการนําประเด็นที่ถูกพูดถึงจากรายการที่เพิ่งออกอากาศไปมาขยายต่อเพื่อสร้ างให้ เกิ ด
การรับรู้ตอ่ รายการมากที่สดุ และทําให้ ผ้ ชู มรอติดตามรับชมเมื่อรายการโทรทัศน์นนออกอากาศอี
ั้
ก
ครัง้ ทังตั
้ วอย่างรายการตอนหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ไป
ยังสํานักข่าวและสื่อต่างๆ แต่ในขณะที่เนื ้อหาที่อยูบ่ นโซเชียลมีเดียนันผู
้ ้ ใช้ งานสามารถเข้ าถึงได้ ทกุ
ที่ ทุกเวลา ตามความต้ องการของผู้ใช้ งาน ดังนัน้ การนําเสนอเนื ้อหารายการโทรทัศน์บนโซเชียล
มี เ ดี ยจะต้ องมี การวางแผนให้ ครอบคลุม ทุกความต้ องการของผู้ใ ช้ ง าน มุ่ง เน้ นให้ เ กิ ดการรั บรู้
รายการโทรทัศน์ ที่มากขึน้ ผ่านการออกแบบเสาหลักในการโพสต์เนื อ้ หา (Content Pillar) ซึ่งมี
2 ลักษณะ ดังนี ้
1) การออกแบบเสาหลักในการโพสต์เนื ้อหาจากวันที่รายการออกอากาศ
โดยนับจากวันที่รายการออกอากาศเป็ นสําคัญ จะต้ องวางแผนว่าในรอบ 1 สัปดาห์ จะนําเสนอ
เนื ้อหาอะไรที่สอดคล้ องกับรายการ เช่น รายการออกอากาศวันเสาร์ จะต้ องโพสต์ตวั อย่างรายการ
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ตอนหน้ าในวันพฤหัสบดี เพื่อเป็ นการเริ่ มต้ นเล่าเนื ้อหาของตอนใหม่ของสัปดาห์นี ้ จนครบรอบใน
วันพุธซึ่งเป็ นวันสุดท้ ายในการพูดประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในรายการตอนที่ออกอากาศแล้ ว
และวันพฤหัสบดีถดั ไปก็จะเป็ นวันเริ่ มต้ นเล่าเนื ้อหาในตอนใหม่ของสัปดาห์ที่จะถึง
ตารางที่ 4.1 การแบ่งประเภทเนื ้อหาโดยนับจากวันที่รายการออกอากาศ
Face The Face
Take Me Out The
The Mask
Thailand
Thailand
Thailand
Singer
Season 2 Season 3
3 วัน ก่อน วีดีโอไฮไลท์ EP
ภาพบรรยากาศ
ออกอากาศ ก่อน
ในรายการ
ภาพโปรโมตรายการ

ภาพบรรยากาศ
ในรายการ

2 วันก่อน วีดีโอไฮไลท์ EP
Teaser EP ใหม่ Teaser EP ใหม่
ออกอากาศ ก่อน
ภาพโปรโมตรายการ
1 วันก่อน วีดีโอไฮไลท์ EP
ออกอากาศ ก่อน
ภาพโปรโมตรายการ
Extend Content
ทักทายลูกเพจ
วัน
ภาพบรรยากาศใน
ออกอากาศ รายการ
ภาพโปรโมตรายการ
Facebook Live
วีดีโอไฮไลท์
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง
ลิ ้งค์เพลง
1 วัน
Extend Content
หลังจาก ทักทายลูกเพจ
ออกอากาศ

วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน

The Voice
Thailand
Season 5

กิจกรรม
ภาพบรรยากาศใน
รายการ
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง
Teaser EP ใหม่
ภาพบรรยากาศใน
ภาพบรรยากาศใน รายการ
รายการ
ลิ ้งค์ชมรายการ
ทักทายลูกเพจ
ย้ อนหลัง
Teaser EP ใหม่
ภาพโปรโมตรายการ Extend Content
กิจกรรม
ภาพบรรยากาศใน
รายการ

ภาพโปรโม
ตรายการ

ภาพโปรโมตราย
การ

ภาพโปรโม
ตรายการ
ภาพบรรยากาศ
ในรายการ
วีดีโอไฮไลท์
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง

ภาพโปรโมตราย
การ
ภาพบรรยากาศ
ในรายการ
วีดีโอไฮไลท์
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง

ภาพโปรโมตรายการ
ภาพบรรยากาศใน
รายการ
Facebook Live

ภาพโปรโมตรายการ
ภาพบรรยากาศใน
รายการ
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง

วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศ
ในรายการ

วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศ
ในรายการ

วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ทักทายลูกเพจ
กิจกรรม

โปรโมตผลงานเพลง
ของผู้เข้ าแข่งขัน
กิจกรรม
ลิ ้งค์ชมรายการ
ย้ อนหลัง
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
Take Me Out
Thailand

The Face
Thailand
Season 2

2 วัน
วีดีโอไฮไลท์ EP
วีดีโอไฮไลท์ EP
หลังจาก ก่อน
ก่อน
ออกอากาศ ภาพโปรโมตรายการ ภาพบรรยากาศ
ใน EP ก่อน
3 วัน
วีดีโอไฮไลท์ EP
วีดีโอไฮไลท์ EP
หลังจาก ก่อน
ก่อน
ออกอากาศ ภาพโปรโมตรายการ ภาพบรรยากาศ
Teaser EP ใหม่
ใน EP ก่อน
Extend Content

The Face
Thailand
Season 3

วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศ
ใน EP ก่อน
วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศ
ใน EP ก่อน

The Mask
Singer
วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศใน
EP ก่อน
วีดีโอไฮไลท์ EP
ก่อน
ภาพบรรยากาศใน
EP ก่อน

The Voice
Thailand
Season 5

Extend Content
ภาพบรรยากาศใน
รายการ
Teaser EP ใหม่
ภาพบรรยากาศใน
รายการ
ภาพโปรโมตรายการ

2) การแบ่งจากหมวดหมูข่ องเนื ้อหาที่พดู ถึงรายการในแต่ละวัน ได้ แก่ การ
เล่าถึงความสําเร็ จของรายการที่ได้ รับความนิยมมาจากที่อื่น การอธิบายกฎกติกาของรายการ การ
พูดถึงดารา พิธีกร หรื อแขกรับเชิญในรายการ การพูดถึงเนื ้อหาในรายการทัว่ ไป การเลือกประเด็น
ที่น่าสนใจในรายการตอนนันๆ
้ มาขยายต่อ การสร้ างกิจกรรมภายในเพจเพื่ อให้ เกิ ดปฏิสัมพันธ์
การลงโฆษณา การลงวิธีการรับชมย้ อนหลัง เนื ้อหาที่อยูน่ อกเหนือจากเทปรายการ เช่น เนื ้อหาที่
ถูกตัดทอนออกไป (Uncut Version) เนื ้อหาเพิ่มเติมที่ถกู กํ าหนดสิทธิ์การเข้ าถึงเฉพาะบุคคลที่ ทํา
ตามเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การ (Exclusive Content)
ตารางที่ 4.2 การแบ่งประเภทเนื ้อหาจากหมวดหมูข่ องเนื ้อหา
ชื่อรายการ
หมวดหมู่ของเนือ้ หา
Take Me Out Thailand
เนื ้อหาเพื่อโปรโมตรายการตอนต่อไป
เนื ้อหาพูดถึงรายการที่ออกอากาศแล้ ว
พิธีกร
ผู้ร่วมรายการ / ผู้เข้ าแข่งขัน
การรับชมรายการทันที
การรับชมรายการย้ อนหลัง
เนื ้อหาเสริ มจากรายการ
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ชื่อรายการ
The Face Thailand Season 2

The Face Thailand Season 3

The Mask Singer

The Voice Thailand Season 5

หมวดหมู่ของเนือ้ หา
เนื ้อหาเพื่อโปรโมตรายการตอนต่อไป
เนื ้อหาพูดถึงรายการที่ออกอากาศแล้ ว
พิธีกร / เมนเทอร์
ผู้ร่วมรายการ / ผู้เข้ าแข่งขัน
การรับชมรายการย้ อนหลัง
เนื ้อหาเพื่อโปรโมตรายการตอนต่อไป
เนื ้อหาพูดถึงรายการที่ออกอากาศแล้ ว
พิธีกร / เมนเทอร์
ผู้ร่วมรายการ
การรับชมรายการย้ อนหลัง
เนื ้อหาเพื่อโปรโมตรายการตอนต่อไป
เนื ้อหาพูดถึงรายการที่ออกอากาศแล้ ว
พิธีกร
ผู้ร่วมรายการ / ผู้เข้ าแข่งขัน
การรับชมรายการทันที
การรับชมรายการย้ อนหลัง
วิธีการโหวต
เนื ้อหาเพื่อโปรโมตรายการตอนต่อไป
เนื ้อหาพูดถึงรายการที่ออกอากาศแล้ ว
พิธีกร / โค้ ช
ผู้ร่วมรายการ / ผู้เข้ าแข่งขัน
การรับชมรายการย้ อนหลัง
เนื ้อหาเสริ มจากรายการ

เมื่ อ ออกแบบเสาหลั ก ในการโพสต์ เ นื อ้ หาเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง เริ่ ม จั ด สรร
ทรัพยากรของรายการที่มีอยู่ ได้ แก่ เทปรายการทังที
้ ่ออกอากาศและไม่ได้ ออกอากาศ ภาพถ่ายใน
กองถ่ าย มานํ าเสนอให้ น่าสนใจมากยิ่ ง ขึ น้ ทัง้ การออกแบบกราฟฟิ ก การตัดต่อภาพ การใส่
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ตั ว อั ก ษรที่ ม าจากคํ า พู ด ในรายการ การตั ด ต่ อ เทปรายการเป็ นวี ดี โ อขนาดสั น้ การทํ า
ภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation) หรื อการสร้ างเนื ้อหาใหม่เพิ่มเติมขึ ้นมาเอง โดยใช้ กระแสการพูด
ถึ ง รายการ ณ ขณะนัน้ เป็ น ตัว กํ าหนดรู ป แบบเนื อ้ หารายการ เช่น การเผยแพร่ ภ าพผ่า นการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) หลังจากจบรายการ
การวางแผนและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์เนื ้อหานันก็
้ เป็ นส่วนสําคัญใน
การนําพาเนื ้อหาไปยังกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างเหมาะสมและตรงเป้า ขณะเดียวกันการโพสต์เนื ้อหา
ในเวลาที่ เ หมาะสมจะเพิ่ ม โอกาสในการเพิ่ ม การรั บ รู้ รายการโทรทัศ น์ ไ ด้ ม ากขึ น้ ด้ ว ยเช่ น กัน
นอกเหนือจากการกําหนดวันที่ชดั เจนตังแต่
้ การออกแบบเสาหลักในการโพสต์เนื ้อหาแล้ วนัน้ การ
กําหนดเวลาย่อยในแต่ละวันจะต้ องคํานึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของรายการเป็ นสําคัญ
โดยปกติ แ ล้ ว เวลาที่ นํ า เสนอเนื อ้ หาที่ เ หมาะสมที่ สุด จะอยู่ใ นช่ว ง 7.00 - 10.00 น. / 11.00 13.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. ของทุกวัน เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานโซเชียลมีเดียโดย
เฉลี่ยมากที่สดุ การโพสต์เนื ้อหาอาจจะเลือกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการโพสต์เป็ นหลัก หรื อโพสต์
ทังสามช่
้
วงเวลาได้ แต่ในวันที่ออกอากาศนัน้ จําเป็ นจะต้ องมีความถี่ในการโพสต์เนื ้อหาที่มากก
กว่าวันปกติ เพื่ อยํ า้ เตือนให้ ผ้ ูใช้ งานเกิ ดการรับรู้ ว่าอย่าลื มติดตามชมรายการในวันนี ซ้ ึ่งเป็ นวัน
ออกอากาศ โดยกํ าหนดจํ านวนตามความเหมาะสม เช่น ถ้ ารายการออกอากาศช่วงคํ่ าในวัน
ธรรมดา อาจจะต้ องมีการโพสต์เพื่อยํ ้าเตือนการออกอากาศในช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานมากที่สดุ แต่ถ้า
รายการออกอากาศช่วงเสาร์ อาทิตย์ หรื อวันหยุด อาจต้ องมีการโพสต์ที่มากกว่า เพราะวันหยุดจะ
มีผ้ ใู ช้ งานโซเชียลมีเดียตลอดทังวั
้ น
เมื่อรายการกําลังออกอากาศ การวางแผนและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์ก็
จะยิ่งทําให้ รายการถูกพูดถึงได้ อย่างรวดเร็ วและกว้ างขึ ้นเช่นกัน เนื่องจากปั จจุบนั พฤติกรรมของ
ผู้ชมเปลี่ยนไป มีการรับชมแบบจอที่สอง (Second Screen) มากขึ ้น กล่าวคือ หน้ าจอแรกจะเป็ น
การรับชมรายการโทรทัศน์ขณะที่ออกอากาศเพื่อให้ ไม่ตกกระแส หน้ าจอที่สองคือการใช้ โซเชียล
มีเดียเพื่อร่ วมพูดคุยในกลุ่มชุมชนผ่านแฮชแท็ก (Hashtag) ของรายการ หรื อเข้ าไปในเพจอย่าง
เป็ นทางการของรายการเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อหยิบเอาเนื ้อหาจากรายการที่ถกู โพสต์หลังจาก
รายการออกอากาศนัน้ นําไปเผยแพร่ ตอ่ ดังนัน้ การโพสต์ในช่วงเวลาที่ออกอากาศนอกเหนือจาก
การเพิ่มการรับรู้ รายการแล้ ว ยังช่วงสร้ างปฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างรายการกับผู้ชม และระหว่างผู้ชม
ด้ วยกัน ความถี่ ในการโพสต์เนื ้อหาออกอากาศอาจจะมีตงแต่
ั ้ การโพสต์เนื ้อหาสรุ ปในแต่ละตอน
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การโพสต์ ตามประเด็น ที่ ทีม งานเห็น ว่าน่าจะส่ง ผลกระทบต่อ คนดู หรื อการโพสต์โดยจับ จาก
ประเด็นที่คนดูกําลังสนใจ ซึ่งทีมงานจะเป็ นผู้กําหนดความเหมาะสมของจํานวนการโพสต์โดยใช้
สถิตกิ ารรับรู้ของผู้ชม และการมีปฏิสมั พันธ์บนโซเชียลมีเดียของรายการประกอบการพิจารณา
คุณวิภาดา เจริ ญกิ จ มี ความเห็นว่า “การสื่อสารรายการโทรทัศน์ จะต้ องสื่ อสาร
ตามวันเวลาที่ ได้ วางแผนไว้ ล่วงหน้ า เช่น วันนี จ้ ะต้ องปล่อยตัวอย่างรายการก่อนที่ รายการจะ
ออกอากาศจริ ง รวมถึงการสื่อสารตามลักษณะเนื ้อหาที่วางแผนไว้ เช่น การโพสต์เนื ้อหาลงในเพจ
การทําแอปพลิเคชัน การหยิบภาพมาทําเป็ นภาพล้ อเลียน (Meme) หรื อเป็ นมุกตลกต่างๆ ทังช่
้ วง
ก่อน ระหว่าง และหลังรายการออกอากาศ”
คุณปฐมพงษ์ เรื องศิริ มีความเห็นว่า “ถึงแม้ บางครัง้ การวางแผนมาอย่างดีแล้ วก็
อาจเกิ ดสถานการณ์ เฉพาะหน้ าที่ ต้องแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมทันที ในบางงานที่ เคยทํ าก็ไม่ได้ ถูกคิด
ล่วงหน้ ามาก่อน แต่พอเห็นกระแสว่าคนดูชอบและพูดถึงอยู่ ทีมงานก็จะทําเนื ้อหาในเรื่ องที่ กําลัง
พูดถึงอยูอ่ อกมาทันที”
คุ ณ ธาริ น าถ ภั ท รเรื อ งรอง มี ค วามเห็ น ว่ า “จํ า นวนเนื อ้ หามี ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็ จในการสื่อสารรายการโทรทัศน์ ในแต่ละตอนที่รายการออกอากาศ มีการสร้ างเนื ้อหา
มากกว่า 20ชิ ้นงาน ที่จะต้ องโพสต์ภายในระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ที่รายการออกอากาศ ถ้ าเทียบกับ
เพจโดยทัว่ ไป ที่มีค่าเฉลี่ยเพียงแค่ 2-4 ชิ ้นงานต่อวัน และหลังจากวันที่รายการออกอากาศ จะมี
การโพสต์เนื ้อหาเพื่อรองรับการดูย้อนหลังของผู้ชม ส่วนที่รายการยังไม่ออกอากาศ จะมีเนื ้อหาวัน
ละประมาณ 2-3 ชิ ้นงาน เพราะการที่คนดูติดรายการแล้ ว คนดูจะต้ องตามเข้ ามาในเพจเพื่ อนํ า
เนื ้อหาไปใช้ ตอ่ หรื อเผยแพร่ตอ่ ในชีวิตประจําวัน ทีมงานจึงพยายามตอบโจทย์นนของผู
ั้
้ ชม”
4.1.2.3 การสร้ างเนื ้อหาจากประเภทของสื่อ
การเลือกประเภทของสื่อสําหรับการสื่อสารรายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดียนันมี
้
ความสําคัญ ตังแต่
้ ช่วงก่อนที่รายการจะออกอากาศ การเลือกประเภทของสื่อที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้
ผู้ชมเกิดการรับรู้ ถึงชื่อของรายการโทรทัศน์ เกิดการจดจําในเหตุการณ์ ที่กําลังจะเกิ ดขึน้ ในตอน
ต่อไป จดจํ าช่องทางและเวลาในการรั บชมรายการ เกิ ดความสนใจและอยากที่ จะติดตามชม
รายการ ในช่วงที่รายการออกอากาศนัน้ จะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ ชู มเกิดการพูดถึงรายการอย่างทันที
และในช่วงหลังจากรายการออกอากาศไปแล้ ว จะทําให้ ผ้ ชู มยังคงกล่าวถึงและระลึกถึงเหตุการณ์
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ความรู้สกึ และบรรยากาศที่เกิดขึ ้นในรายการ และทําให้ เกิดความน่าสนใจที่สง่ ผลในเชิงบวกต่อไป
ยังรายการในตอนต่อไปได้
ประเภทของสื่อที่รายการโทรทัศน์เลือกใช้ สื่อสารบนโซเชียลมีเดีย ประกอบด้ วย
1) รูปภาพ แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลักๆ คือ ภาพที่ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อรายการ ได้ แก่
ภาพถ่ายระหว่างถ่ายทํ ารายการ ภาพถ่ายเบื ้องหลังการถ่ายทํารายการ ภาพถ่ายที่ถูกใช้ จริ งใน
รายการ ภาพนิ่ ง ที่ ถู ก เลื อ กจากช่ ว งเวลาใดช่ ว งเวลาหนึ่ ง ในไฟล์ วี ดี โ อ (Screen Capture)
ภาพเคลื่อนไหว (Gif Animation) และภาพที่ไม่ได้ ปรากฏอยูใ่ นเนื ้อรายการ แต่สื่อถึงเนื ้อหาที่อยู่ใน
รายการทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่น ภาพแผนภูมิ (Infographic) ภาพการโปรโมตรายการผ่านสื่อ
ชนิดอื่น ภาพการ์ ตนู ที่แฟนรายการเขียนขึ ้นโดยใช้ แรงบันดาลใจจากเนื ้อหาในรายการ

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการสื่อสารเนื ้อหารายการแบบรู ปภาพ
2) วีดีโอ ได้ แก่ วีดีโอตัวอย่างรายการก่อนออกอากาศจริ ง (Teaser) วีดีโอ
เนื ้อหารายการทังหมด
้
ทังแบบรวมเป็
้
นไฟล์เดียว (Full Break) หรื อแบบแยกเป็ นตอนย่อยๆ ตาม
การออกอากาศจริ ง (Break) วีดีโอเนื ้อหารายการแบบสันๆ
้ เฉพาะช่วงเวลาที่สําคัญ (Highlight)
วีดีโอที่รวบรวมเหตุการณ์ สําคัญโดยไม่จําเป็ นต้ องมี เนื อ้ หาอยู่ในการออกอากาศครัง้ เดียว และ
วีดีโอเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับรายการแต่ไม่ปรากฎในเนื ้อรายการที่ออกอากาศ (Exclusive Content
หรื อ Extend Version)
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการสื่อสารเนื ้อหารายการแบบวีดีโอ
3) ลิ ง้ ก์ ได้ แก่ ลิ ง้ ก์ ไ ปยัง เว็บไซต์ ที่เ กี่ ยวข้ องกับรายการ ลิ ง้ ก์ ไ ปยัง วี ดี โ อ
รายการที่ถกู โพสต์บนแพล็ตฟอร์ มอื่น เช่น YouTube, LINE TV ลิ ้งก์ไปยังแอปพลิเคชัน่ ของรายการ
และลิ ้งก์ไปยังเนื ้อหาอื่นบนเฟซบุ๊ก เช่น การโปรโมตรายการอื่นจากทีมผู้ผลิตเดียวกัน

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสื่อสารเนื ้อหารายการแบบลิ ้งก์
4) ตัวอักษรบอกสถานะ (Status) เป็ นการบรรยายหรื ออธิบายด้ วย
ตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีภาพ วีดีโอ หรื อลิ ้งก์เป็ นส่วนประกอบ
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสื่อสารเนื ้อหารายการด้ วยตัวอักษรบอกสถานะ
4.1.2.4 สร้ างเนื ้อหาที่มีเอกลักษณ์ ชดั เจน มีจุดสนใจที่บ่งบอกถึงรายการโทรทัศน์
นันๆ
้ ได้ ทนั ที
ปั จจุบนั มี รายการโทรทัศน์ ที่มีโครงสร้ างหลักของเนื อ้ หารายการที่ คล้ ายกัน เช่น
รายการประกวดร้ องเพลง ดังนัน้ นอกเหนือจากรู ปแบบรายการที่จะต้ องสร้ างสรรค์ให้ เกิดความ
สนุกและแตกต่างจากรายการอื่นๆ การสร้ างเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดียให้ มีเอกลักษณ์ชดั เจน จะเป็ น
ตัวบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของรายการเพื่อให้ เกิ ดการจดจํ าและการรับรู้ ถึงความแตกต่างกับ
รายการอื่นๆ ตังแต่
้ การออกแบบกราฟฟิ ก โดยเลือกโทนสี ฟอนต์ และการจัดองค์ประกอบของภาพ
ที่สะท้ อนกับคาแรกเตอร์ ของรายการ จนกลายเป็ นรู ปแบบทางภาพอันเป็ นเอกลักษณ์ (Template)
ที่ผ้ ชู มสามารถจดจําได้ การกํ าหนดเสาหลักของเนื ้อหา (Content Pillar) เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดการรับรู้
รายการ มีความใกล้ ชิดกับรายการมากขึน้ รวมทังเกิ
้ ดการติดตามเนื อ้ หาของรายการได้ อย่างมี
อรรถรสมากขึ ้น การออกแบบลักษณะเด่นของรายการเพื่อให้ เกิดการจดจํา เช่น การเลือกคําพูด
ของบุคคลในรายการ พร้ อมใส่แฮชแท็ก เช่น #TeamBee #TeamCris #TeamLukkade การสร้ าง
เนื ้อหาจากความคิดสร้ างสรรค์โดยหยิบนําเอาประเด็นที่ น่าสนใจจากเนื ้อหารายการมาต่อยอด
การกํ าหนดคาแรกเตอร์ ข องผู้ดูแลเพจในการสื่ อสารและพูดคุยกับผู้ช ม หรื อการวิเคราะห์ จ าก
ความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการเป็ นตัวกําหนดทิศทางการเลือกใช้ เนื ้อหาในรายการมานําเสนอ
เช่น การคิดจากฐานผู้ชมว่าเป็ นเด็กนักเรี ยน นักศึกษา จึงเลือกใช้ ประโยคในรายการที่เกี่ยวข้ องกับ
วิถีชีวิตของฐานผู้ชม เพื่อเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเนื ้อหารายการได้ มากขึ ้น
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการสร้ างเนื ้อหามีเอกลักษณ์ชดั เจน ด้ วยการกําหนดเทมเพล็ตของเนื ้อหาที่ใช้

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการกําหนดคาแรกเตอร์ ของผู้ดแู ลเพจในการสื่อสารและพูดคุยกับผู้ชมให้
สอดคล้ องกับวิธีการสื่อสารและกลุม่ เป้าหมายของรายการ
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ภาพที่ 4.9 การสร้ างเนื ้อหาจากความคิดสร้ างสรรค์ โดยหยิบนําเอาประเด็นที่นา่ สนใจจากเนื ้อหา
รายการมาต่อยอด

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการสร้ างเนื อ้ หาที่ มีเ อกลักษณ์ ชัดเจน ด้ วยการเลือกคําพูดของบุค คลใน
รายการ พร้ อมใส่ hashtag เช่น #TeamBee #TeamCris #TeamLukkade
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คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “คนทัว่ ไปเมื่อมองเห็นเนื ้อหาของรายการ
ก็สามารถเลือกนําไปใช้ ให้ เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ ที่ทุกคนจะได้ เจอเหมือนๆกันในแต่ละวัน
เช่น ตอนที่ เมนเทอร์ คนนึงพูดกับเมนเทอร์ อีกคนว่า ไม่ทําการบ้ านเลย ในความหมายตามเนื อ้
รายการคือ คุณไม่มีความสามารถ ไม่ทําการบ้ านก่อนการแข่งขัน แต่กลุ่มผู้ชมโดยเฉพาะนักเรี ยน
นักศึกษา เอาเนื ้อหาของเราไปแพร่กระจายต่อในความหมายว่า ไม่ทําการบ้ านส่งครูที่โรงเรี ยน เลย
มองว่าการสร้ างเนื อ้ หาให้ มีเอกลักษณ์ ชัดเจนมีส่วนสํ าคัญ เพราะจะทํ าให้ เนื อ้ หาเรามีจุดเด่นที่
จดจําได้ และหลังจากนันมั
้ นก็จะกระจายในวงกว้ างเองโดยที่ทีมงานไม่ต้องทําอะไรต่อเลย”

ภาพที่ 4.11 การสร้ างเนื ้อหาที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยคํานึงถึงกลุม่ เป้าหมายของรายการเป็ นหลัก
4.1.3 ขัน้ ตอนที่ 3 : การจัดการผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ในการช่ วย
ประชาสัมพันธ์
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ผา่ นช่องทางโปรโมตโดยสถานีโทรทัศน์
หรื อผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์ของรายการนันๆ
้ แล้ ว การใช้ ผ้ มู ีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)
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ก็เป็ นอีกปั จจัยที่ทําให้ รายการโทรทัศน์แต่ละรายการถูกพูดถึงด้ วยความน่าสนใจมากขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นการพูดถึงโดยผู้จัดรายการ ที มงานผู้ผลิต ดาราและนักแสดงที่ อยู่ในรายการ ทัง้ ในรู ปแบบ
ทางการ คื อ การนํ าเสนอข่าวบัน เทิ ง เกี่ ย วกับ บรรยากาศในกองถ่ ายผ่ านนัก ประชาสัม พัน ธ์ ที่
รายการนันๆ
้ ได้ มอบหมาย หรื อผ่านศิลปิ นดารานักแสดงในรู ปแบบของการสัมภาษณ์ประเด็นข่าว
และรู ปแบบไม่เป็ นทางการ คือ ศิลปิ นดารานักแสดงพูดถึงเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อบรรยากาศที่
เกี่ ยวข้ องในรายการผ่ า นบัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ง านส่ ว นตัว บนโซเชี ยลมี เ ดี ย ที่ มี ผ้ ูติ ด ตามจํ านวนมาก โดย
กล่าวถึงรายการโทรทัศน์นนผ่
ั ้ านการพูดถึงชื่อรายการโดยตรง การ tag ระบุตวั ตนไปยังบัญชีผ้ ใู ช้
อย่างเป็ นทางการของรายการ การใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการ หรื อแม้ แต่การเลื อก
โพสต์เนื อ้ หาในช่วงเวลาที่ สอดคล้ องกับการออกอากาศของรายการนัน้ ๆ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการ
กระตุ้นการรับรู้ ตอ่ ผู้ชมให้ เกิดความสนใจและอยากจะติดตามชมเนื ้อหารายการโทรทัศน์ และเป็ น
การช่วยสร้ างประเด็นใหม่ให้ เกิดขึ ้นนอกเหนือจากการนําเสนอในรายการได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
เนื ้อหาหลักที่ศลิ ปิ น ดารา นักแสดง เมื่อพูดถึงเนื ้อหารายการโทรทัศน์ แบ่งได้ เป็ น 2
ประเภท ดังนี ้
4.1.3.1 เนื ้อหาเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ ้นจริ งในรายการ ประกอบด้ วย ภาพถ่ายที่ใช้ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ ภาพหรื อวีดีโอสันที
้ ่มาจากเทปออกอากาศในรายการ พร้ อม
คําบรรยายที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาในรายการ

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างเนื ้อหาจากรายการที่ศลิ ปิ น ดารา นักแสดง สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
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4.1.3.2 บรรยากาศเบื ้องหลังการถ่ายทํารายการ ประกอบด้ วย ภาพถ่ายหรื อวีดีโอที่
ไม่เป็ นทางการ แต่มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายการทางใดทางหนึ่ง เช่น การถ่ายภาพโดยอยู่ใน
สถานที่ถ่ายทํารายการจริ ง การแต่งเครื่ องแต่งกายเดียวกับที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ ทังภาพที
้
่
ศิลปิ น ดารา นักแสดงเป็ นผู้ถ่ายเอง หรื อให้ ทีมงานเป็ นผู้ถ่ายให้ และมีคําบรรยายที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาในรายการทังทางตรงและทางอ้
้
อม

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างเนื ้อหาเบื ้องหลังรายการที่ศลิ ปิ น ดารา นักแสดง สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย
ส่วนตัว
ขณะเดียวกัน บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย (Online Influencers) ที่มี
ผู้ติดตามจํานวนมาก ก็สามารถส่งผลต่อการสร้ างความน่าสนใจให้ เกิดการรับรู้ และพูดถึงรายการ
โทรทัศน์นนๆ
ั ้ ในวงกว้ างได้ เช่นกัน ทังการพู
้
ดถึงรายการโทรทัศน์โดยตรงผ่านการพูดถึงชื่อรายการ
โดยตรง การแท็ก (Tag) ระบุตวั ตนไปยังบัญชีผ้ ใู ช้ อย่างเป็ นทางการของรายการ การใช้ แฮชแท็ก
อย่างเป็ นทางการของรายการ หรื อการสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการโทรทัศน์ที่ต้องการสื่อสาร
ในรู ปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การสื่อสารรายการโทรทัศน์ทางอ้ อมผ่านการทําคลิป
ตัดต่อ ล้ อเลี ยน รวมถึง การเลื อกโพสต์ เ นื อ้ หาในช่วงเวลาที่ ส อดคล้ องกับการออกอากาศของ
รายการนันๆ
้ จะทําให้ เนื ้อหาดังกล่าวน่าติดตาม มีค่าการมีปฏิสมั พันธ์ กับผู้ติดตามเนื ้อหาสูงขึน้
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มีโอกาสในการแผ่กระจายในวงกว้ างโดยอาศัยการให้ ความสนใจในตัวเนื ้อหารายการของผู้ชมอยู่
แล้ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้ าบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด บนโซเชี ย ลมี เ ดี ย ดั ง กล่ า ว
มีกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ที่กล่าวถึง จึงเป็ นการได้
ผลประโยชน์จากการกล่าวถึงรายการโทรทัศน์ที่กําลังอยูใ่ นกระแสทังสองฝ่
้
าย

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างรูปแบบการนําเนื ้อหาที่ผ้ มู ีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย
(Online Influencers) พูดถึงรายการโทรทัศน์
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “นอกเหนือจากเนื ้อหาที่ต้องปรุ งให้ ถูกใจคนดู
แล้ ว การมี คนช่วยเผยแพร่ เ นื อ้ หา ทัง้ จากดารา จากผู้มี อิทธิ ผ ลทางความคิดบนโซเชี ยลมี เดีย
(Online Influencer) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้ เกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเอง (User
Generated Content) หากมี ทงั ้ สามอย่างก็ จะทํ าให้ การสื่ อสารการตลาดผ่านโซเชี ยลมี เดียของ
รายการโทรทัศน์ประสบความสําเร็ จ”
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4.1.4 ขัน้ ตอนที่ 4 : การสร้ างชุมชนเสมือนของแฟนรายการ
โดยปกติ แ ล้ ว รายการโทรทัศ น์ มัก จะสื่ อ สารกั บ ผู้ ช มเป็ นแบบทางเดี ย ว (One-Way
Communication) แต่เมื่ อรายการโทรทัศน์ ได้ ใช้ กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดให้ กับรายการผ่าน
โซเชียลมีเดีย ทําให้ กระบวนทัศน์ในการสื่อสารรายการโทรทัศน์เปลี่ยนไป กล่าวคือ ช่องทางอย่าง
เป็ นทางการของรายการโทรทัศน์นอกเหนือจากจะเป็ นแหล่งข้ อมูลของรายการ เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ เข้ า
มาติดตามชมเนื ้อหารายการแล้ ว ยังทําหน้ าที่เป็ นชุมชนของผู้ชมรายการ โดยมีแอดมิน หรื อผู้ทํา
หน้ าที่ดแู ลบัญชีผ้ ใู ช้ งานของรายการโทรทัศน์ จะมีหน้ าที่เป็ นผู้ขบั เคลื่อนชุมชนของผู้ชมรายการ
ผ่านการนําเสนอเนื ้อหาในแต่ละวัน การดูแลความเรี ยบร้ อยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ชม
รายการบนโซเชี ยลมี เ ดีย ส่งเสริ มเกิ ดความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างรายการโทรทัศน์กับผู้ชม และ
ระหว่างผู้ชมรายการทีวีด้วยกัน รวมทังการพู
้
ดคุยกับผู้ชมเพื่อให้ เกิดความรู้ สึกถึงการรับฟั งและมี
ส่วนร่วมต่อความเป็ นไปในรายการของผู้ชม
กลุ่มผู้ใช้ งานที่อยู่ในชุมชนของผู้ชมรายการ มีการพัฒนาจากคนทัว่ ไปที่รับรู้ ว่ามีรายการ
โทรทัศน์ดงั กล่าว เป็ นผู้ชมรายการทัว่ ไป เมื่อมีการรับชมแล้ วจะกลายเป็ นผู้ชมที่มีความสนใจและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการจนกลายเป็ นผู้ติดตามชมอย่างเป็ นประจํา ทังการรั
้
บชมผ่าน
การออกอากาศสด หรื อการรับชมย้ อนหลัง ผู้ชมที่มีความสนใจอย่างมากจะมีความกระตือรื อร้ น
อย่างยิ่งในการติดตามความเคลื่อนไหวรายการ ทังการรั
้
บชมรายการรวมทังติ
้ ดตามศิลปิ น ดารา
บนโซเชี ยลมี เดีย จนกลายเป็ นแฟนพันธุ์แท้ ของรายการที่มีความพยายามในการเสาะแสวงหา
เนื ้อหารายการที่นอกเหนือจากการออกอากาศ หรื อเบื ้องหลังรายการ การแจ้ งเบาะแสที่สําคัญที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับรายการ เช่น การแจ้ งการละเมิดลิขสิทธิ์รายการ รวมถึงการพยายามปะติดปะต่อ
เรื่ องราวจากบุคคลต่างๆ เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ลว่ งหน้ าของรายการในตอนต่อไป
รูปแบบและลักษณะชุมชนของแฟนรายการ แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
4.1.4.1 ชุม ชนที่ มี ศูน ย์กลางเป็ นช่องทางอย่างเป็ นทางการบนโซเชี ยลมี เ ดี ยของ
รายการโทรทัศน์ เช่น เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ จะเป็ นที่พดู คุยแลกเปลี่ยน
มุมมอง ทัศนคติ และความเห็นที่มีตอ่ เนื ้อหารายการโดยตรงผ่านการคอมเม้ นท์ใต้ เนื ้อหาและการ
ตอบกลับในคอมเม้ นท์ระหว่างผู้ใช้ งานในเพจด้ วยกัน ซึ่งการเติบโตของจํานวนผู้ติดตามเพจอย่าง
เป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ จะบ่งชี ้ให้ เห็นถึงขนาดชุมชนที่ขยายมากขึ ้น เป็ นตัวชี ้วัดถึงการ
รั บรู้ และการติดตามความเคลื่ อนไหวที่ ม ากขึน้ ในแต่ละรายการ และหากรายการโทรทัศน์ ใ ดมี
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จํานวนผู้ติดตามในเพจที่เติบโตขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ แสดงให้ เห็นถึงกระแสของรายการโทรทัศน์
ที่กําลังได้ รับความนิยมและถูกพูดถึง ณ ช่วงเวลานัน้ มากกว่ารายการอื่น
4.1.4.2 ชุมชนที่ใช้ แท็ก (Tag) รายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดีย หมายถึง เช่น การ
ใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ หรื อการใช้ แท็กรายการโทรทัศน์บนเว็บไซต์พนั
ทิป ผู้ชมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และความเห็นที่มีต่อเนื ้อหารายการโดยตรง
ผ่านการใช้ แฮชแท็กประกอบการทวิ ต หรื อติดแท็กชื่ อรายการโทรทัศน์ที่ต้องการ เพื่อให้ คนใน
ชุม ชนเดี ยวกัน นัน้ เห็ นหรื อสื บค้ น ได้ ง่ายขึน้ ซึ่ง ปริ ม าณการใช้ ข้อความที่ ติดแฮชแท็กอย่างเป็ น
ทางการของรายการโทรทัศน์ จะบ่งชี ้ให้ เห็นถึงขนาดชุมชนที่ขยายมากขึ ้น เป็ นตัวชี ้วัดถึงการรั บรู้
และการติดตามความเคลื่อนไหวที่มากขึ ้นในแต่ละรายการ และหากรายการโทรทัศน์ใดมีการพูด
ถึงที่สงู ขึ ้นในช่วงเวลาที่รายการออกอากาศอยู่ แสดงให้ เห็นถึงกระแสของรายการโทรทัศน์ที่กําลัง
ได้ รับความนิยมและถูกพูดถึง ณ ช่วงเวลานัน้ มากกว่ารายการอื่น
นอกเหนือจากการวัดขนาดชุมชนของรายการโทรทัศน์ เพื่อบ่งชี ้ถึงจํานวนความสนใจของ
ผู้ชมรายการแล้ ว ปริ มาณการใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ในแต่ละวัน ที่จะมี
มากกว่าช่วงเวลาปกติในวันที่รายการนันออกอากาศ
้
รวมทังค่
้ าปฏิสมั พันธ์ในเนื ้อหาที่มากแปรผัน
กันตามความน่าสนใจของเนื ้อหารายการ ในแต่ละวันที่มีการออกอากาศ ก็แสดงให้ เห็นถึงการมี
ปฏิสมั พันธ์ ของคนในชุมชนที่สูงขึ ้น ยิ่งถ้ ามีค่าดังกล่าวมากขึ ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็ นตัวชี ้วัดถึงคุณภาพ
ของชุมชน และมีผลต่อแนวโน้ มการแพร่กระจายการรับรู้ของรายการโทรทัศน์ให้ สงู ขึ ้นด้ วยเช่นกัน
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ภาพที่ 4.15 แสดงจํานวนแสดงอารมณ์ผ่านทางสัญลักษณ์ (Reaction) จากเพจอย่างเป็ นทางการ
ของรายการโทรทัศน์ที่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 21 เมษายน 2560
จากภาพที่ 4.15 จํานวนแสดงอารมณ์ผา่ นทางสัญลักษณ์ (Reaction) เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
จํานวนการแสดงความคิดเห็น (Comment) และจํานวนการเผยแพร่ ตอ่ (Share) พบว่าในเพจ The
Face Thailand และ The Mask Singer แม้ ว่าจะมีจํานวนแสดงอารมณ์ผ่านทางสัญลักษณ์ที่มาก
แต่ก็มีจํานวนการแสดงความเห็นที่มากกว่าเมื่อเทียบเป็ นสัดส่วนกับรายการอื่นๆ แสดงให้ เห็นถึง
ความสําคัญของวางแผนการจัดรู ปแบบชุมชนของแฟนรายการให้ เหมาะสม เพื่อเพิ่มการรับรู้ ผ่าน
การพูดถึงรายการโทรทัศน์โดยแฟนรายการที่สร้ างการมีสว่ นร่ วมด้ วยการมีปฏิสมั พันธ์ หรื อโต้ ตอบ
กันในชุมชน จนกระทัง่ เกิดภาวการณ์ที่ผ้ ใู ช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเอง
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “ในชุมชนของรายการนัน้ แฟนคลับรายการไม่ได้
คิดไปในทางเดียวกันเสมอ เพราะมันคือความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นจริงเป็ นหลายๆกระแส หน้ าที่ของผู้ดแู ล
เพจ (Admin) ไม่จําเป็ นต้ องทําให้ ทกุ คนคิดเหมือนกัน หรื อมองไปในแนวทางเดียวกันเสมอ ผู้ดแู ล
เพจเองจะต้ องสร้ างศูนย์ รวมจิตใจ สร้ างพื น้ ที่ที่ทําให้ คนดูเ ข้ ามาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบน
ช่องทางหลักของรายการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดปฏิสมั พันธ์ ที่เพิ่มขึ ้น และผู้ดแู ลเพจก็จะกลายเป็ น
ผู้จดั การชุมชน (Community Manager) ไปโดยปริ ยาย
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คุณวิภาดา เจริ ญกิจ กล่าวว่า ผู้ดแู ลเพจจะคอยดูแลว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นอะไร มี
คนถามอะไร ไม่ว่าจะเป็ นหน้ าหลัก หรื อในกล่องข้ อความของเพจ (Inbox) ทําให้ ผ้ ชู มรู้ สึกว่าไม่ได้
คุยกับหุ่นยนต์หรื อระบบตอบกลับอัตโนมัติ แต่เหมือนได้ คยุ กับคนจริ งๆ แล้ วคนที่เป็ นแฟนคลับ
หรื อคนที่ติดตามเพจมีส่วนช่วยเราได้ มาก เช่น มีการแจ้ งจากผู้ชมว่ามีบคุ คลภายนอกเอารายการ
โทรทัศน์ไปเผยแพร่ในที่ที่ไม่ได้ รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย เพราะทางทีมงานเองดูไม่ทนั อยู่แล้ ว
ผู้ชมที่หวังดีหรื อเป็ นแฟนรายการของเราก็จะมาบอก”
4.1.5 ขัน้ ตอนที่ 5 : การสร้ างภาวะที่เอือ้ ให้ กับผู้ใช้ งานสร้ างเนือ้ หาขึน้ เอง (User
Generated Content)
ภาวะที่ผ้ ใู ช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเองนัน้ มักจะเกิดขึ ้นเมื่อมีจํานวนผู้ใช้ งานอยูใ่ นชุมชนมากถึง
ระดับหนึ่ง เนื อ้ หาที่ ไหลเวี ยนอยู่ในชุมชนมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ งานใน
ชุมชน ดังนัน้ ผู้ใช้ งานบางส่วนจึงพยายามแสวงหาเนื ้อหาใหม่เข้ ามาป้อนคนในชุมชนด้ วยการ
สร้ างเนื ้อหาเหล่านันขึ
้ ้นมาเอง โดยไม่ต้องรอการป้อนข้ อมูลจากช่องทางหลักอย่างเป็ นทางการของ
รายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ แต่เพียงอย่างเดียว ทําให้ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการโทรทัศน์มีความสนุก
และหลากหลายมากขึ ้น สามารถเกิดเนื ้อหาใหม่ๆได้ แม้ ในวันที่ยงั ไม่มีเนื ้อหารายการโทรทัศน์นนั ้
ออกอากาศก็ตาม เป็ นการตีความ วิเคราะห์ ดัดแปลง ล้ อเลียนจากเนื ้อหารายการ หรื อเป็ นการ
สื บค้ น เสาะหาด้ วยตนเองของผู้ใช้ ง านที่ มี ความสนใจ ทัง้ นี อ้ าจเกิ ดขึน้ จากการมี ส่วนร่ ว มของ
ผู้ใช้ งานเอง หรื ออาจเกิ ดขึน้ จากทีมโซเชียลมี เดียของรายการโทรทัศน์วางแผนเพื่ อช่วยอํ านวย
ความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถสร้ างเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการขึ ้นเองได้ ง่ายขึ ้น
คุณปฐมพงษ์ เรื องศิริ มีความเห็นว่า “เมื่อถึงจุดหนึง่ คนบนโซเชียลมีเดียจะเริ่มมีความคิด
สร้ างสรรค์มากขึ ้น ทุกคนไม่ได้ ต้องการเป็ นเพียงแค่ผ้ ตู ิดตาม แต่อยากจะเป็ นผู้สร้ างสรรค์บ้าง ทุก
คนอยากจะทําอะไรที่ตวั เองสร้ างขึ ้นมา”
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ภาพที่ 4.16 การสร้ างเนื ้อหาที่สง่ เสริ มให้ เกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเองให้ ง่ายขึ ้น
4.1.6 ชัน้ ตอนที่ 6 : การรั บฟั งความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ บน
โซเชียลมีเดีย
ก่ อนหน้ านี ้ การรั บฟั ง ความรู้ สึก ของผู้ช มที่ มี ต่อ รายการโทรทัศ น์ จ ะเป็ น ไปด้ ว ยความ
ยากลําบาก เนื่องจากผู้ชมมักจะไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทีมงานผู้ผลิต ดารานักแสดง
หรื อทีมงานประชาสัมพันธ์ รายการ แต่จะสื่อสารผ่านสถานีโทรทัศน์ที่รายการนันออกอากาศก่
้
อน
หรื ออาจเป็ นการรับฟั งความรู้ สึกอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น มีกระแสพูดถึงรายการโทรทัศน์อย่าง
กว้ างขวางในวันรุ่ งขึ ้นแบบปากต่อปากไปถึงทีมงานได้ รับรู้ แต่เมื่อมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ ้นทําให้ การ
แสดงออกถึ ง ความรู้ สึก ที่ มี ต่อรายการโทรทัศน์ ทัง้ เนื อ้ หารายการ หรื อแม้ แต่ดารานักแสดงก็
สามารถทําได้ ง่ายขึ ้น ผู้ชมจึงมีโอกาสที่จะพูดถึงความรู้ สึกที่มีต่อเนื ้อหารายการแบบนาทีต่อนาที
ฉากต่อฉากได้ ทันที โดยไม่ต้องรอให้ รายการโทรทัศน์ จบก่อนแล้ วถึงค่อยบอกความรู้ สึกที่ มี ต่อ
รายการในแบบเดิม ดังนัน้ กระบวนทัศน์ของการสื่อสารรายการโทรทัศน์ จึงต้ องเป็ นการสื่ อสาร
แบบสองทาง (Two Way Communication) เพื่ อ ที่ จ ะรั บ ฟั ง ความรู้ สึ ก ของผู้ ช มที่ มี ต่ อ รายการ
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โทรทัศน์ก่อน แล้ วนําความรู้ สึกดังกล่าวมาปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการสื่อสารรายการโทรทัศน์ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความรู้ สึ ก ของผู้ ช มได้ อ ย่ า งทัน ถ้ วงที ส่ ง ผลทํ า ให้ เ พิ่ ม เกิ ด
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้ชมกับรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ ้นเช่นกัน นอกจากนี ้การรับฟั ง
ความรู้สกึ ของผู้ชมที่มีตอ่ รายการโทรทัศน์จะเป็ นตัวชี ้วัดถึงคุณภาพของกลยุทธ์การสื่อสารรายการ
โทรทัศน์ผ่านการเก็บข้ อมูลทางสถิติในแต่ละเนื ้อหาที่ทําการโพสต์ผา่ นโซเชียลมีเดีย และสามารถ
นํ ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อวางแผนพัฒ นากลยุทธ์ การสื่ อสารรายการโทรทัศน์ ผ่านโซเชี ยลมี เ ดี ยให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
คุณปิ ยะรัฐ กัลย์จาฤก มีความเห็นว่า “ถ้ ารายการโทรทัศน์มีลกั ษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two Way Communication) กับผู้ชมได้ ก็จะสร้ างปฏิสมั พันธ์ให้ เกิดขึ ้น และการมีปฏิสมั พันธ์
นันจะสํ
้ าคัญกว่าการสื่อสารในรูปแบบปกติอีก เพราะปฏิสมั พันธ์จะทําให้ ผ้ ชู มปกติกลายเป็ นแฟน
รายการ และแพร่กระจายต่อไปเรื่ อยๆ”
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง มีความเห็นว่า “การจับกระแสผู้คนที่ตอบสนองในโซเชียลมีเดีย
ได้ เห็นความคิดและความรู้สกึ ของผู้ชม (Insight) ที่เป็ นสถิตมิ ากขึ ้น ทําให้ ร้ ูวา่ คนดูชอบเรื่ องดราม่า
เซ็กซี่ มากกว่าเนื อ้ หาอื่ นๆ มากแค่ไหน และสามารถที่จะนํ าข้ อมูลดังกล่าวมาช่วยสร้ างกระแส
ให้ กบั รายการต่อไปได้ ”
คุณวิภาดา เจริ ญกิจ มีความเห็นว่า “การตรวจสอบข้ อมูล จะทําให้ ได้ เห็นสถิตทิ ี่สะท้ อนว่า
บางสิ่งอาจไม่ได้ เป็ นอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ ข้ อมูลดังกล่าวจะเป็ นตัวช่วยหักล้ างความรู้ สึกของ
ทีมงานแต่ละคน เพราะทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกัน และนอกจากการดูสถิติ ดูกลุ่มเป้าหมาย
ของเราแล้ ว การคอยดูและติดตามการทํางานของแพล็ตฟอร์ มที่ใช้ งานเป็ นประจํา จะทําให้ เรารู้วา่
เราสามารถใช้ ลกู เล่นอะไรใหม่ๆ บ้ าง ที่จะช่วยทําให้ ชิ ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ ้น”

4.2 วิธีการวัดผลกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการ
โทรทัศน์
วิธีการวัดผลกลยุทธ์การสื่อสารรายการโทรทัศน์แบบเดิมนัน้ ไม่มีตวั ชี ้วัดที่ชดั เจนเนื่องจาก
เป็ นการวัดจากความรู้ สึกของผู้ชมเป็ นหลัก จํานวนการพูดถึงรายการโทรทัศน์แบบปากต่อปากทํา
ให้ ไม่สามารถเก็บรวบรวมเป็ นข้ อมูลเชิงสถิติได้ อย่างชัดเจนมากนัก ขณะที่ตวั เลขที่มกั ใช้ อ้างอิง
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เมื่อรายการโทรทัศน์ประสบความสําเร็ จในด้ านการรับรู้ ในวงกว้ าง คือ จํานวนการพูดถึงรายการ
โทรทัศน์ผ่านสื่อต่างๆ โดยสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อแม้ แต่การใช้ ตวั เลขการวัด
ความนิยมรายการโทรทัศน์ ผ่านระบบที วีเรตติ ้ง ที่ วัดจํ านวนความนิยมในรายการโทรทัศน์ผ่าน
จํานวนการรับชมตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในเชิงสถิติ ดังนัน้ จึงควรใช้ วิธีการวัดประสิทธิ ผลการ
สื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยทัว่ ไป สามารถใช้ ดชั นีชี ้วัดต่างๆ ได้ ดงั นี ้
การวัดผลการรับรู้ เนื ้อหาโซเชียลมีเดีย หมายถึง การวัดจํานวนการรับรู้เนื ้อหาที่ผ่านหรื อมี
โอกาสผ่านสายตาผู้ใช้ งานบนโซเชียลมีเดียต่างๆ หน่วยวัดสําคัญในใช้ วดั ผลการรับรู้ เนื ้อหา คือ
จํ านวนการเข้ าถึ งผู้ใ ช้ งานเป็ นรายบุคคล (Reach) , จํ านวนการเข้ าถึงผู้ใช้ ง านในค่าประมาณ
การณ์ สูงสุด (Impression) และ ยอดผู้ชม (View) ค่าที่มากหมายถึงการมีประสิทธิ ผลที่ดีในการ
รับรู้เนื ้อหาของกลุม่ เป้าหมาย
การวัดผลการพูดถึงเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดีย หมายถึง การวัดผลจากจํานวนถ้ อยคําที่ใช้ คํา
สําคัญในการกล่าวถึงเนื ้อหาที่ต้องการวัดผล ทังทางตรงและทางอ้
้
อม การใช้ แฮ็ชแท็ค การตังและ
้
ตอบกระทู้ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหา รวมถึงการผลิตเนื ้อหาจากผู้ใช้ งานที่กล่าวถึงเนื ้อหาส่วนหนึ่งส่วน
ใด หน่วยวัดสําคัญ คือ จํานวนโพสต์ จํานวนกระทู้ จํานวนทวิต จํานวนรูปภาพ และจํานวนเนื ้อหา
อื่นๆ ที่ผ้ ใู ช้ งานสร้ างขึ ้นเอง ค่าที่มากหมายถึงการมีประสิทธิผลที่ดีในการแพร่กระจายเนื ้อหา และ
จํานวนการรับรู้ของเนื ้อหาในวงกว้ าง
การวัดผลจากการมีปฏิสมั พันธ์ของผู้ใช้ งานที่มีต่อเนื ้อหาบนโซเชียลมีเดีย หมายถึง การ
วัดการมีส่วนร่ วมต่อเนื อ้ หาของผู้ใช้ งานที่มีต่อเนื อ้ หาที่นําเสนอในช่องทางอย่างเป็ นทางการบน
โซเชี ยลมี เดีย หน่วยวัดสํ าคัญ คือ จํานวนค่าปฏิ สัมพันธ์ เช่น จํ านวน การแสดงความรู้ สึกผ่าน
สัญลักษณ์ (Reaction) จํานวนการแสดงความคิดเห็น (Comment) จํานวนการรี ทวิตที่มีตอ่ เนื ้อหา
จากโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นทางการ ค่าที่มากหมายถึงการมีประสิทธิ ผลที่ดีต่อการเพิ่มโอกาสใน
การสร้ างการรับรู้และสร้ างสภาวะการแพร่กระจายเนื ้อหาให้ ง่ายขึ ้น โดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก
การวัดผลจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนฐานผู้ติดตามช่องทางอย่างเป็ นทางการบนโซเชี ยล
มีเดีย ค่าที่มากจะส่งผลดีตอ่ การสร้ างชุมชน
ดังนัน้ ในแต่ละขันตอนของกลยุ
้
ทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการ
โทรทัศน์ จะมีการวัดผลที่แตกต่างกันตามจุดประสงค์ของขันตอน
้
ดังนี ้
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4.2.1 การวัดผลการทํางานร่ วมกันอย่างใกล้ ชิดระหว่างเจ้ าของรายการโทรทัศน์ กับทีม
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมงานด้ านโซเขียลมีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการ จะใช้ การวัดผล
จากสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการทํางานร่วมกัน
คุณปิ ยะรั ฐ กัลย์ จาฤก ในฐานะของเจ้ าของรายการโทรทัศน์ มี ความเห็นต่อที ม ผู้ผ ลิ ต
รายการโทรทัศน์วา่ “ทีมผู้ผลิตรายการเป็ นผู้ที่ทําให้ เนื ้อหารายการออกมากลมกล่อม มีความเข้ าใจ
ในเนื ้อหาของรายการอย่างมากจึงสามารถสร้ างงานออกมาได้ ดี จนทําให้ รายการแข็งแรง” และมี
ความเห็นต่อที มงานด้ านโซเชี ยลมีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการว่า “เป็ นโชคดีของรายการ
The Face ที่มีทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียที่ดี มีความรักและสนุกไปกับสิ่งที่ทํา ขยันผลิตเนื ้อหาเป็ น
ประจํา เป็ นเวลาที่แน่นอนจนคนดูจําได้ รวมทังคอยฟั
้
งว่าคนดูพดู อะไรกันอยู่แล้ วจับประเด็น จึงทํา
ให้ รายการนี ้ประสบความสําเร็ จ”
คุณ นุษาร ทรรศนะพายัค ในฐานะที ม ผู้ผ ลิตรายการโทรทัศ น์ มี ความเห็น ต่อเจ้ า ของ
รายการโทรทัศ น์ ว่ า “การพูด คุย กัน อยู่ต ลอดกับ เจ้ า ของรายการโทรทัศ น์ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น กรอบ แต่
กลายเป็ นความอิสระในการทํ ารายการเพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ คยุ กันตังแต่
้ ทีแรก มีความ
จริ งใจต่อกันระหว่างทีมงานและเนื ้อหา ทําให้ เราสามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในรายการ จน
ทุกอย่างลงตัวด้ วยตัวมันเอง” และให้ ความเห็นต่อทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นทางการของ
รายการว่า “การที่ทีมงานโซเชีลมี เดียเข้ าไปคลุกคลีอยู่ในกองถ่าย มีการพูดคุยกับที มโปรดักชั่น
ตลอด ทําให้ การทํางานต่างๆ ง่ายขึ ้น ทําให้ เกิดการวางแผนร่ วมกันในการหาเทคนิคใหม่ๆ ในการ
พูดถึงรายการโทรทัศน์ให้ นา่ ติดตามมากยิ่งขึ ้น”
คุณธาริ นาถ ภัทรเรื องรอง ในฐานะทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการ
มีความเห็นต่อเจ้ าของรายการโทรทัศน์ว่า “ตอนที่ได้ รับโจทย์จากเจ้ าของรายการว่านี่คือรายการ
โทรทัศน์ที่จะทําเนื ้อหารายการให้ สามารถขายกับแบรนด์ได้ ประกอบวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล เลยทํา
ให้ เราได้ มีโอกาสมาทํางาน ได้ ร่วมยอมเสี่ยงที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆ ด้ วยกันว่า ถ้ าลองทําแล้ ว จะได้
ผลตอบแทนอะไรกลับมาบ้ าง” และให้ ความเห็นต่อที มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ว่า “การที่ เข้ าไป
ใกล้ ชิดกับทีมผลิตรายการจนเหมือนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของทีม ทําให้ มีโอกาสเก็บข้ อมูลต่างๆก่อน
หรื อแม้ แต่การได้ เทปรายการก่อน ก็จะได้ มีการวางแผนผลิตเนื ้อหารายการเตรี ยมไว้ ก่อนในจํานวน
ที่มากพอที่จะคาดเดาทิศทางและกระแสของผู้ชมได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนเราก็พร้ อมที่ จะ
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รับมือ ทําให้ กระแสที่เกิดขึ ้นในรายการก็จะส่งผลกลับไปยังทีมผู้ผลิตรายการ เป็ นประโยชน์ที่เอื ้อ
ต่อกันทังสองฝ่
้
าย”
4.2.2 การวั ด ผลการสร้ างเนื อ้ หาเพื่ อ สื่ อ สารรายการโทรทั ศ น์ ผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย มี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มการรับรู้เนื ้อหารายการโทรทัศน์ ดังนัน้ จะใช้ วิธีการวัดผลการรับรู้เนื ้อหา โดยใช้
จํานวนชิ ้นงานที่สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ การเลือกลักษณะของชิ ้นงาน
ที่มีความเหมาะสมกับเนื ้อหารายการ จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคล (Reach) , ยอดการ
รั บชมรายการย้ อนหลังผ่านยูทูป (YouTube’s View) ค่าที่มากจะส่งผลดีต่อรายการโทรทัศน์ ใน
ด้ านการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ มีจํานวนผู้ชมที่เพิ่มมากขึ ้น
4.2.2.1 จํานวนชิ ้นงานที่สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ
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ภาพที่ 4.17 จํานวนเนื ้อหาที่โพสต์ในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ โดยนับจากวัน
ออกอากาศ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560
จากภาพที่ 4.17 แสดงให้ เห็นจํานวนเนื ้อหาในวันออกอากาศที่มีมากกว่าเนื ้อหาใน
วัน ที่ ร ายการไม่ ไ ด้ อ อกอากาศ แสดงถึ ง นัย ยะสํ า คัญ ของการโพสต์ เ นื อ้ หารายการในวั น ที่
ออกอากาศ ที่ แต่ละรายการต้ องการนํ าเสนอเนื อ้ หาที่ เ กี่ ยวข้ องกับรายการอย่างทันถ้ วงที และ
คู่ขนานไปกับการออกอากาศจริ งของรายการในโทรทัศน์ มากกว่าวัน อื่น ๆ ที่ไม่ได้ ออกอากาศ
ขณะเดียวกัน การโพสต์เนื อ้ หาหลังจากรายการออกอากาศไปแล้ ว 1 วัน จะมี จํานวนเนือ้ หาที่
มากกว่าเมื่อเทียบกับจํานวนเนื ้อหาในวันหลังจากการออกอากาศไปแล้ วอื่นๆ ไม่นบั รวมเนื ้อหาใน
วันออกอากาศ เนื่องจากมีเนื ้อหาที่พูดถึงเรื่ องราวและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาออกอากาศ
และยังเป็ นกระแสที่ผ้ ชู มกํ าลังพูดถึงรายการที่เพิ่งรับชมไปอยู่ แต่ในวันถัดๆมา จํานวนเนื ้อหาจะ
เริ่ มมีแนวโน้ มที่ ลดลง ขณะที่เนื ้อหาที่ ถูกโพสต์ก่อนวันออกอากาศ 1 วันก่อนออกอากาศจะเป็ น
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วัน ที่ มี จํ า นวนเนื อ้ หามากที่ สุด เพื่ อ ให้ ผ้ ูช มเกิ ด การรั บ รู้ และพร้ อมที่ จ ะติ ด ตามรายการในวัน
ออกอากาศจริ ง โดยไม่ทิ ้งระยะเวลาในการให้ ข้อมูลนานเกินไป
4.2.2.2 การเลือกลักษณะของชิ ้นงานที่มีความเหมาะสมกับเนื ้อหารายการ
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ภาพที่ 4.18 จํานวนเนื ้อหาที่โพสต์ในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ โดยนับจาก
ประเภทของสื่อ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 27 เมษายน 2560
จากภาพที่ 4.18 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จํ า นวนการใช้ รู ป ภาพเพื่ อ การสื่ อ สารรายการ
โทรทัศน์ มี จํานวนมากที่ สุดเมื่ อเทียบกับประเภทสื่ อชนิ ดอื่ นๆ เนื่องจาก การใช้ รูปภาพในการ
สื่อสารรายการโทรทัศน์มีความสะดวกและเข้ าถึงการรับรู้ของผู้ชมได้ มากกว่า เนื่องจากรูปภาพเป็ น
ไฟล์ขนาดเล็กที่ไม่สิ ้นเปลืองเวลาในการโหลดเมื่อเทียบกับวีดีโอ สามารถเลือกใช้ ภาพในช่วงเวลาที่
ดี ที่สุดของรายการได้ ทํ าให้ ไ ด้ คุณ ภาพของภาพที่ สื่ ออารมณ์ หรื อสะท้ อนต่อภาพลักษณ์ ข อง
รายการได้ ชดั เจนกว่า สามารถใส่ตวั อักษรบรรยายแทนคําพูดของบุคคลที่อยู่ในภาพได้ ทําให้ ผ้ ชู ม
สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ ใช้ ในโอกาสต่างๆ หรื อสะดวกในการส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ ง่าย ขณะที่
วีดีโอ จะเพิ่มอรรถรสในการสื่อสารเนื ้อหารายการได้ ดีกว่า โดยเฉพาะเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับเพลง
หรื อบทสนทนาที่ มี การโต้ ตอบกัน และลิ ง้ ก์ มักจะถูกใช้ กับการแจ้ ง ช่องทางการรั บชมรายการ
ย้ อนหลังผ่าน YouTube
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4.2.2.3 จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคล (Reach)
Pilibda Utayanakorn (2557) กล่าวว่า ในเฟซบุ๊กมี การวัดผลการเข้ าถึงผู้ใ ช้ ง าน
เป็ นรายบุคคล (Reach) แบ่ง เป็ น สองประเภท ได้ แก่ การนับจํ านวนผู้ใ ช้ งานที่เ ห็นเนื อ้ หานัน้ ๆ
(Post Reach) และ จํานวนผู้ใช้ งานที่เห็นเนื ้อหาชิ ้นใดก็ได้ ในช่วงเวลาที่กําหนดเป็ นวัน, เดือน, ปี
(Page Reach) ในกรณีไม่ได้ โพสต์เนื ้อหาบ่อยๆ ยอด Page Reach อาจตํ่า แต่ยอด Post Reach
อาจสูงก็ได้ แต่ถ้าโพสต์เนื ้อหาบ่อยครัง้ ก็มีความเป็ นไปได้ ว่า Page Reach อาจมีแนวโน้ มสูงขึ ้น
ในขณะที่ ยอด Post Reach อาจตํ่ าก็ เ ป็ นไปได้ อีกเช่นกัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่ความต้ องการว่าอยากให้
เนื ้อหาเข้ าถึงผู้ใช้ งานได้ มากกว่า หรื อต้ องการให้ เพจผ่านสายตาผู้ใช้ งานมากกว่า ซึ่งโดยลักษณะ
การใช้ งานนี ้เองที่จะเป็ นตัวกําหนดว่าจะใช้ คา่ ของ Post Reach หรื อ Page Reach เพื่อการวัดผล
มากกว่ากัน ทังนี
้ ้ในการวัดประสิทธิ ภาพของเนือ้ หารายการโทรทัศน์ที่ทําการเผยแพร่ ลงบนเพจ
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อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ จึงใช้ คา่ Post Reach โดยใช้ จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ น
รายบุคคลแบบรายวัน (Daily Total Reach) เป็ นเครื่ องมือชี ้วัด
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ภาพที่ 4.19 แสดงจํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคลในเพจอย่างเป็ นทางการของ
เดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 17 กันยายน 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559
จากภาพที่ 4.19 แสดงให้ เห็นถึงระยะเวลาการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ มี
ผลต่อจํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์อย่างมีนยั ยะสําคัญ
กล่าวคือ ในช่วงเวลาก่อนเริ่ มซีซนั่ จะมีจํานวนค่าเฉลี่ยการเข้ าถึงผู้ใช้ งานที่มีตอ่ เนื ้อหา ตํ่ากว่าใน
ช่วงเวลาออกอากาศถึง 12 เท่า ในช่วงเวลาหลังจบซีซนั่ จะมีจํานวนค่าเฉลี่ยการเข้ าถึงผู้ใช้ งานที่มี
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ต่อเนื ้อหา ตํ่ากว่าในช่วงเวลาออกอากาศราว 5 เท่า และเมื่อเทียบกับจํานวนค่าเฉลี่ยการเข้ าถึง
ผู้ใช้ งานที่มีตอ่ เนื ้อหาในวันที่รายการไม่ได้ ออกอากาศ จะตํ่ากว่าในช่วงวันที่ออกอากาศราว 4 เท่า
ขณะเดียวกัน จํ านวนผู้ติดตามของเพจอย่างเป็ นทางการ แม้ ว่าจะมีอัตราส่วนที่
เติบโตขึ ้น แต่จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานมีมากกว่าจํานวนผู้ติดตามเพจ ในช่วงเวลาออกอากาศจะมี
จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานที่มากกว่าจํานวนผู้ติดตามเพจ โดยเฉลี่ยราว 2 เท่า ในขณะที่ช่วงเวลาที่
ไม่ได้ ออกอากาศ จะมีจํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเพียง 0.4 เท่าจากจํานวนผู้ติดตามเพจ หมายถึง
ฐานจํานวนผู้ตดิ ตามเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ไม่ได้ มีผลต่อจํานวนการรับรู้เนื ้อหา
แต่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาที่รายการออกอากาศ เนื่องจากในวันที่รายการออกอากาศจะมีทงรายการ
ั้
โทรทัศน์ และเนื ้อหาที่พูดถึงรายการโทรทัศน์ที่กําลังออกอากาศในวันเดียวกันนัน้ ทําให้ เกิดการ
รับรู้ เนื ้อหารายการโทรทัศน์ในวงกว้ างทังกลุ
้ ่มผู้ชมโทรทัศน์และผู้ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ส่งผลมายัง
จํานวนการรับรู้เนื ้อหาจากเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ ้น
4.2.2.4 ยอดการรับชมย้ อนหลังบนยูทปู (YouTube’s View)
The Face Thailand Season 2 - YouTube View
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ภาพที่ 4.20 จํานวนครัง้ ในการรับชมของผู้ใช้ งานผ่านยูทปู ของเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2
ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2558 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559
จากภาพที่ 4.20 แสดงให้ เห็นถึงการแบ่งวิธีการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังบน
ยูทปู ออกเป็ นสองรูปแบบ คือการรับชมแบบรวดเดียวจบ (Full Break) และการรับชมแบบแบ่งย่อย
เป็ นช่วงๆ (View Per Break) เพื่อเพิ่มโอกาสการรับรู้ เนื ้อหาโทรทัศน์โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ เวลาใน
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การติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องเหมือนการรับชมรายการโทรทัศน์ ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าถึงเนื ้อหา
ในช่วงต่างๆ ได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ ้น ทําให้ ในบางช่วงตอนที่รายการออกอากาศ ได้ แก่ EP 6, 8,
9 และ 10 จํานวนการรับชมแบบแบ่งย่อยเป็ นช่วงๆ มีมากกว่าจํานวนการรับชมแบบรวดเดียวจบ
คิดเป็ น 43% จากยอดการรับชมย้ อนหลังทางยูทูปทังหมด
้
ขณะที่การรับชมแบบรวดเดียวจบ คิด
เป็ น 57% จากยอดรับชมทางยูทูปทังหมด
้
ขณะที่คา่ เฉลี่ยของการชมรายการย้ อนหลังบนยูทูปใน
แต่ละตอน คือ 11,135,481 วิว
YouTube View : The Face Thailand Season 3
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ภาพที่ 4.21 จํานวนครัง้ ในการรับชมของผู้ใช้ งานผ่านยูทปู ของเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 29 เมษายน 2560
จากภาพที่ 4.21 แสดงให้ เห็นถึงจํานวนการรับชมแบบรวดเดียวจบ (Full Break) ที่
มีอตั ราส่วนที่น้อยกว่าการรับชมแบบแบ่งย่อยเป็ นช่วงๆ (View Per Break) เนื่องจากในซีซนั่ 3 ได้ มี
การปรับเปลี่ยนเวลาในการลงรายการย้ อนหลังบนยูทูป โดยการรับชมแบบแบ่งย่อยเป็ นช่วงๆ จะ
ลงทันที หลังจากรายการจบ คิดเป็ น 90% ของจํ านวนยอดการรั บชมย้ อนหลัง ทางยูทูปทัง้ หมด
ขณะที่การรับชมแบบรวดเดียวจบ จะลงหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้ วราว 3-5 วัน ทําให้ มี
จํานวนผู้ชมลดลงอย่างเห็นได้ ชัด แต่ค่าเฉลี่ยของการชมรายการย้ อนหลังบนยูทูปในแต่ละตอน
ของซีชนั่ 3 คือ 14,567,127 วิว มากกว่าซีซนั่ 2 อยูร่ าว 30%
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ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยของการรับชมย้ อนหลังของผู้ใช้ งานผ่านยูทูปของรายการโทรทัศน์ที่
ประสบความสําเร็ จ เมื่อรวมการรับแบบรวดเดียวจบ และแบบแบ่งย่อยเป็ นช่วงๆ จะต้ องมากกว่า
10 ล้ านวิวในแต่ละตอนที่ออกอากาศ
เป็ นที่ น่าสังเกตว่า รายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ มักจะนํ าลิง้ ก์ การรับชมรายการ
ย้ อนหลังลงในเฟซบุ๊กทันที หลังจากที่รายการออกอากาศจบ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มเกิดการรับรู้ ถึง ช่อง
ทางการรับชม กระตุ้นให้ ยอดการรับชมย้ อนหลังบนยูทปู เพิ่มขึ ้น และสร้ างพฤติกรรมกับผู้ใช้ งานให้
จดจําว่าทันที่ที่รายการจบ จะสามารถรับชมรายการย้ อนหลังได้ ทนั ที ทําให้ ไม่พลาดการติดตามชม

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการโพสต์ลิ ้งก์การรับชมรายการย้ อนหลังลงเฟซบุ๊ก
4.2.3 การวัดผลการใช้ พ ลัง ของบุคคลที่ มี อิท ธิ พ ลทางความคิด มี จุดประสงค์เ พื่ อเพิ่ม
โอกาสการรับรู้ เนื ้อหารายการโทรทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ดังนัน้ จะใช้ วิธีการวัดผลการรับรู้
เนื ้อหา โดยใช้ จํานวนชิ ้นงานที่บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดกล่าวถึงรายการโทรทัศน์ผ่านแฮช
แท็กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ ว่าสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ
อย่างไร จํานวนปฏิสมั พันธ์ของผู้ติดตามที่มีตอ่ ชิ ้นงานที่ผ้ มู ีอิทธิพลทางความคิด ค่าที่มากจะส่งผล
ดีตอ่ รายการโทรทัศน์ในการเพิ่มโอกาสการรับรู้เนื ้อหาไปยังกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ ให้ เพิ่มมากขึ ้น
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ภาพที่ 4.23 จํานวนการโพสต์ จํานวนไลก์ และจํานวนคอมเม้ นท์ บนอินสตาแกรมของเมนเทอร์ ใน
รายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3 ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 29 เมษายน 2560
จากภาพที่ 4.23 แสดงให้ เห็นจํ านวนชิน้ งานในช่วงที่ รายการออกอากาศกับช่วงเวลาที่
ไม่ได้ ออกอากาศ แม้ ว่าจํานวนชิ ้นงานที่สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ออกอากาศรายการจะน้ อยกว่า
ช่วงที่รายการยังไม่ออกอากาศ แต่ได้ สร้ างจํานวนการแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านคอมเม้ นท์สูงเกิน
50% จากจํานวนคอมเม้ นท์ทงหมดในทุ
ั้
กคนที่โพสต์ แสดงให้ เห็นถึงพลังของบุคคลที่มีอทิ ธิพลทาง
ความคิ ด บนโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ มี ต่อ การมี ป ฏิ สัม พันธ์ แ ละการพูด คุย กัน ของผู้ช มที่ ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของรายการผ่านทางอินสตาแกรมของศิลปิ นดาราที่ปรากฎตัวอยู่ในรายการโทรทัศน์ ณ
ขณะนัน้
4.2.4 การวัดผลการสร้ างให้ เกิดชุมชนของผู้ชมรายการ มีจุดประสงค์เพื่อต้ องการขยาย
ฐานชุมชนของผู้ชมรายการให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น ดังนัน้ จะใช้ วิธีการวัดผลจากการเติบโตของจํานวน
ผู้ตดิ ตามบนเฟซบุ๊กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์
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ภาพที่ 4.24 จํานวนการเติบโตขึ ้นของจํานวนผู้ติดตามในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการ
โทรทัศน์ โดยนับจากวันแรกที่ออกอากาศกับวันสุดท้ ายที่รายการออกอากาศ
จากภาพที่ 4.24 แสดงให้ เห็นถึงการเติบโตขึ ้นของจํานวนผู้ติดตามเพจอย่างเป็ นทางการ
ของรายการโทรทัศน์ในทุกรายการอย่างมีนยั ยะสําคัญ กล่าวคือ เมื่อรายการได้ ออกอากาศระยะ
หนึ่ง จะเกิดชุมชนของผู้ชมรายการขึ ้นอย่างเหนียวแน่นภายในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการ
โทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรายการใหม่ที่มีอายุของรายการไม่นานนัก จะได้ รับการตอบรับที่ดี
จากผู้ชมรายการกว่ารายการที่ ออกอากาศติดต่อกันหลายปี ตัวอย่างเช่น รายการ The Voice
Thailand Season 5 แม้ ว่ารู ปแบบรายการจะเป็ นแบบ Seasonal Program และเป็ นการแข่งขันที่
มีรูปแบบไม่แตกต่างจากการแข่งขันในรายการ The Face Thailand หรื อ The Mask Singer แต่
รายการได้ ออกอากาศติดกันมา 5 ปี จึงทําให้ จํานวนผู้ติดตามเพจมีการเติบโตคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
น้ อยกว่าสองเพจดังกล่าว ขณะที่ The Face Thailand Season 3 ก็ เริ่ มมี การเติบโตของจํ านวน
ผู้ตดิ ตามเพจน้ อยลง เมื่อเทียบกับ The Face Thailand Season 2 ที่มีความสดใหม่ในการนําเสนอ
เนื ้อหารายการมากกว่า
เป็ นที่นา่ สังเกตว่า การเติบโตขึ ้นของจํานวนผู้ติดตามในเพจอย่างเป็ นทางการของรายการ
โทรทัศน์ของรายการเดอะเฟซ ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2 และรายการเดอะแมส ซิงเกอร์ มีจํานวนเพิ่มขึ ้น
มากกว่า 2 เท่า และ 90 เท่า ตามลําดับ และเป็ นช่วงเวลาที่ผ้ คู นในโซเชียลมีเดียต่างให้ ความสนใจ
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กับรายการดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก จึงสันนิษฐานได้ วา่ จํานวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ ้น 2 เท่า นับจากวัน
ก่อนออกอากาศวันแรก เป็ นการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ยะทางสถิติ
4.2.5 การวัดผลการเกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเอง (User Generated Content) มี
จุดประสงค์เพื่ อต้ องการการแพร่ กระจายเนื อ้ หารายการโทรทัศน์ในวงกว้ าง จึงใช้ วิธีวัดผลจาก
จํานวนการใช้ แฮ็ชแท็กบนทวิตเตอร์ อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์
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#makeitrighttheseries
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#TheVoiceTH

ภาพที่ 4.25 จํานวนการใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ที่ได้ ถกู พูดถึงบน
ทวิตเตอร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560
จากภาพที่ 4.25 แสดงให้ เ ห็น ถึง จํ านวนการพูดถึง เนื อ้ หารายการ โดยใช้ แฮ็ช แท็ก บน
ทวิตเตอร์ อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ที่แปรผันตามวันที่ออกอากาศของรายการนัน้ ๆ
กล่าวคือ ในวันที่ รายการออกอากาศ ผู้ใช้ งานจะทวิตถึงรายการเพียงสองแบบ คือ การทวิตถึง
เนื ้อหารายการส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ติดแฮ็ชแท็ก กับการเลือกใช้ แฮ็ชแท็กอย่างเป็ นทางการของ
รายการ ซึ่งได้ รับความนิยมมากกว่าในแบบแรก เนื่องจากการใช้ แฮ็ชแท็กอย่างเป็ นทางการของ
รายการร่ วมกัน จะทํ าให้ เกิ ดสภาวะชุมชนเสมื อนของผู้ชมรายการที่ สามารถแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นและความรู้ สึกที่มีต่อเนื ้อหารายการได้ อย่างทันถ้ วงที ยิ่งจํานวนผู้ใช้ งานแฮ็ชแท็กมากขึ ้น
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เท่าไหร่ จะส่งผลต่อขนาดชุมชนของรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ขึ ้น รวมทังการใช้
้
แฮ็ชแท็กอย่างเป็ น
ทางการของรายการโทรทัศน์ จะทําให้ ผ้ อู ่านได้ รับรู้ ว่าข้ อความดังกล่าวกํ าลังกล่าวถึงเนื ้อหาของ
รายการโทรทัศน์ใดอย่างเฉพาะเจาะจง แม้ ว่าผู้อ่านจะเคยรับชมรายการโทรทัศน์นนหรื
ั ้ อไม่ก็ตาม
เกิดภาวะการแพร่ กระจายของเนื อ้ หารายการให้ กว้ างมากขึน้ ส่งผลต่อการเพิ่มการรั บรู้ เนื อ้ หา
รายการโทรทัศน์ ไปยังกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว และยิ่งมี จํานวนที่ มากขึน้ เท่าไหร่ จะยิ่ง
กลายเป็ นกระแสที่ทําให้ คนทัว่ ไปพูดถึง และเป็ นที่นา่ สังเกตว่า รายการโทรทัศน์ที่ถกู พูดถึงผ่านการ
ใช้ แ ฮ็ ช แท็ ก บนทวิ ต เตอร์ โ ดยเฉลี่ ย เกิ น 500,000 ข้ อ ความต่อ วัน มัก จะเป็ น รายการที่ ป ระสบ
ความสํ าเร็ จ ในการรั บรู้ จากผู้ช มในวงกว้ าง เช่น รายการ The Face Thailand และ The Mask
Singer เป็ นต้ น
4.2.6 การวัดผลการรั บฟั งความรู้ สึกของผู้ชมที่ มีต่อรายการโทรทัศน์ มีจุดประสงค์เพื่ อ
พัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์การสื่อสารให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และความต้ องการของผู้ชมให้ มาก
ที่สดุ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหาหลักในคลิปที่มีจํานวนยอดผู้ชมแบบแบ่งเป็ นตอนย่อยมากที่สุด
ในรายการ The Face Thailand Season 2 ว่ า ส่ ง ผลต่ อ การนํ า เสนอเนื อ้ หาในภาพรวมของ
The Face Thailand Season 3 อย่างไร
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ภาพที่ 4.26 จํานวนยอดผู้ชมแบ่งเป็ นตอนย่อยในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการเดอะเฟซ
ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2
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จํานวนเนื ้อหาที่มียอดผู้ชมเยอะที่สดุ
1
2

การแย่งลูกทีม

2

มาสเตอร์ คลาส
3
5

การเลือกลูกทีมออก
แคมเปญ

ภาพที่ 4.27 ลักษณะเนื ้อหาที่มียอดผู้ชมมากที่สดุ ในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการเดอะเฟซ
ไทยแลนด์ ซีซนั่ 2
จากภาพที่ 4.26 และ 4.27 แสดงให้ เห็นลักษณะเนื อ้ หาที่ อยู่ในรายการโทรทัศน์ ที่ได้ รับ
ความนิยมบนโซเชียลมีเดีย จะต้ องเกี่ยวข้ องกับบรรยากาศในช่วงการคัดเลือกลูกทีมเพื่อเข้ าสูห่ ้ อง
ของการคัดออก ซึ่งทีมที่ชนะ มีสิทธิ์ในการเลือกให้ ตวั แทนของทีมที่แพ้ คนใดคนหนึ่งให้ ออกจาก
การแข่งขัน ใน The Face Thailand Season 2 ส่วนหนึ่งที่กลายเป็ นกระแสให้ ผ้ ชู มพูดถึงรายการ
เกิ ดจากการเชื อดเฉื อนทางคําพูดด้ วยกลยุทธ์ ต่างๆ ที่จะทํ าให้ ทีมตนเองได้ เปรี ยบที่ สุดของเมน
เทอร์ ได้ สร้ างสีสนั ให้ กบั รายการจนทําให้ มีผ้ ตู ิดตามชมย้ อนหลังในจํานวนที่มากกว่าบรรยากาศที่
เชิญเมนเทอร์ และแขกรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการเป็ นนักแสดงแถว
หน้ าของวงการบันเทิง จนทําให้ เกิดกระแสจากผู้ชมถึงองค์ประกอบของเนื ้อหารายการที่มีกลิ่นอาย
ของความเป็ นละครหรื อการเขียนบทกันมาเป็ นอย่างดีระหว่างทีมผู้ผลิตรายการกับเมนเทอร์ จนดู
เหมือนเป็ นการจัดฉากมากกว่าที่จะเป็ นรายการเรี ยลลิตี ้โชว์อย่างที่จุดประสงค์แรกของรายการนี ้
ได้ สร้ างขึ ้น
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ภาพที่ 4.28 จํานวนยอดผู้ชมแบ่งเป็ นตอนย่อยในแต่ละตอนบนยูทปู ของรายการเดอะเฟซ
ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
Season 3
1

1

เปิ ดตัวเมนเทอร์

2

มาสเตอร์ คลาส
การเลือกลูกทีม
2
7

แคมเปญ
เดินแบบ

ภาพที่ 4.29 ลักษณะเนื ้อหาที่มียอดผู้ชมมากที่สดุ ในแต่ละตอนบนยูทปู รายการ เดอะเฟซ
ไทยแลนด์ ซีซนั่ 3
จากภาพที่ 4.28 และ 4.29 แสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่ทีมผู้ผลิตรายการและเจ้ าของรายการได้ ใช้
ข้ อมูลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ชมผ่านจํานวนยอดการรับชมของรายการบนยูทปู เพื่อทํา
การปรั บเปลี่ ยนลักษณะเนื อ้ หาให้ มีความจริ งจังในเรื่ องการสอนในช่วงมาสเตอร์ คลาสมากขึน้
เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดความรู้ สึกที่ดีขึ ้นต่อรายการ ลดกระแสการพูดถึงรายการว่ามีการวางแผนเขียนบท
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กันก่อนลงไปได้ มาก ขณะเดียวกันก็ ยังสามารถทําให้ เกิ ดยอดการรั บชมที่ เพิ่มขึ ้น จากยอดการ
รับชมของรายการบนยูทปู ใน Season 2 จํานวน 144 ล้ านวิว กลายเป็ น 160 ล้ านวิว ใน Season 3
หรื อเพิ่มขึ ้น 9% เมื่อเทียบกับยอดการรับชมในซีซนั่ ที่ผา่ นมา
ดังนัน้ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์ จึงต้ องมีการ
วางแผนสื่อสารรายการเริ่ มตังแต่
้ ช่วงเตรี ยมตัวก่อนถ่ายทํารายการ หาความเข้ าใจและการร่ วมมือ
กันระหว่างเจ้ าของรายการ ทีมผู้ผลิตรายการ และทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียของรายการสํ าหรับ
กํ า หนดทิ ศ ทางและกลยุท ธ์ ข องการสื่ อ สารรายการในภาพรวม เพื่ อ ที่ แ ต่ล ะฝ่ ายจะได้ เ ข้ า ใจ
จุดประสงค์ ร่วมกัน และจัดการบริ ห ารทรั พ ยากรที่ เ กิ ดขึน้ ในรายการได้ อ ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพ จนกระทัง่ รายการโทรทัศน์ออกอากาศ ทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียจะมีหน้ าที่หลักที่
ควบคุมดูแลเนื ้อหาทังหมดให้
้
ตรงตามกลยุทธ์ ที่วางไว้ ประสานงานกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
รายการและบุคคลภายนอกที่ จ ะช่วยทํ าให้ รายการเป็ นที่ ร้ ู จักกว้ างขวางขึน้ การสร้ างเนื อ้ หาที่
คํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของรายการบนโซเชียลมีเดียเป็ นสําคัญ และง่ายต่อการนําไปปรับใช้ แก้ ไข
ดัดแปลง เพื่อช่วยให้ เกิดสภาวะที่เอื ้อต่อการแพร่ กระจายเนื ้อหารายการในวงกว้ าง ขณะเดียวกัน
ต้ องมี การรั บฟั งการพูดถึงและความคิดเห็นที่ มีต่อรายการ โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลจากจํ า นวน
ตัวเลขต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา ทังจากโซเชี
้
ยลมีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ นนๆ
ั้
จากรายการของคู่แข่งในช่วงเวลาเดียวกัน หรื อจํานวนการพูดถึงรายการทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ในทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดีย เพื่อหาจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการบ่งชี ้ว่ารายการโทรทัศน์ใดที่
นับว่าเป็ นรายการที่ประสบความสําเร็ จในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และตรวจสอบว่าในแต่ละ
ขันตอนการสื
้
่อสารรายการโทรทัศน์นนั ้ มีจดุ ใดที่บกพร่องและควรแก้ ไข ทําให้ รายการโทรทัศน์นนๆ
ั้
ได้ รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียมากที่สดุ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ ทางการตลาดผ่านโซเชี ยลมี เ ดี ยสํ าหรั บรายการโทรทัศน์ เป็ น
การศึกษาที่มงุ่ เน้ นการถอดบทเรี ยนจากกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียของรายการ
โทรทัศน์ที่ประสบความสําเร็ จ จากการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) บุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
การกําหนดกลยุทธ์ ในการสื่อสารการตลาดของรายการโทรทัศน์ ว่ามีรูปแบบใดบ้ าง รวมถึงการวัด
และประเมินผลความนิยมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยการวิจยั เชิงปริ มาณผ่าน
ระเบียบวิจยั การทําเหมืองข้ อมูล (Data Mining) และทําการสังเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 กลยุทธ์ การตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการโทรทัศน์
กลยุทธ์ ทางการตลาดผ่านโซเชี ยลมี เ ดียสํ าหรั บรายการโทรทัศน์ที่ ประสบความสํ า เร็ จ
จะประกอบไปด้ วย 6 ลําดับขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การทํางานร่ วมกันอย่ างใกล้ ชิดระหว่ างเจ้ าของรายการโทรทัศน์ กับ
ทีมผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมงานด้ านโซเชี ยลมีเดียอย่ างเป็ นทางการของรายการ
โทรทัศน์
ในแต่ละฝ่ ายจะต้ องทํางานสอดคล้ องกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการทําให้ เกิดการรับรู้ ใน
วงกว้ าง และให้ ผ้ ูชมเกิดความรู้ สึกอยากที่จะติดตามชมเมื่อรายการนันๆ
้ ออกอากาศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียจะต้ องเข้ าไปมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับฝ่ ายผลิตรายการโทรทัศน์ให้ ได้
เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตังแต่
้ ช่วงที่รายการยังไม่ออกอากาศ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในเนื อ้ หา
รายการให้ มากเพียงพอที่จะวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียให้ กบั รายการ
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ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างเนือ้ หาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย
เมื่อวางกลยุทธ์ การสื่อสารผ่านโซเชี ยลมีเดียให้ กับรายการโทรทัศน์แล้ ว หน้ าที่หลักของ
ทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ จะต้ องสร้ างเนื ้อหาที่นา่ สนใจ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ ใน
วงกว้ าง และให้ เกิดกระแสการพูดถึงรายการอยู่ตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศ ดังนันจึ
้ งต้ องมีการ
หาทีมงานที่มีความเข้ าใจในการสร้ างเนื ้อหาให้ เหมาะสมไปตามช่องทางที่เลือกใช้ ในการสื่อสาร
บนโซเชี ยลมี เดีย เข้ าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ งานที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันในแต่ละแพล็ตฟอร์ ม ให้
อิสระในการสร้ างสรรค์เนื ้อหาเพื่อสื่ อสารรายการ การสร้ างและส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ อนั ดีระหว่าง
ผู้ช มกับ รายการโทรทัศ น์ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารวางแผนงานในการนํ า เสนอเนื อ้ หาตามช่ ว งเวลาที่
สอดคล้ องกับการออกอากาศและพฤติกรรมของผู้ใช้ งานหลัก การเลือกประเภทของสื่อสํ าหรั บ
สื่ อสารรายการโทรทัศน์ ใ ห้ ส อดคล้ องกับเนื อ้ หารายการ การสร้ างเนื อ้ หาที่ มี เ อกลักษณ์ ชัด เจน
เพื่ อ ให้ ผ้ ูช มเกิ ด การจดจํ า รายการนัน้ ๆ ได้ ง่ า ยขึ น้ ซึ่ ง ต้ อ งเตรี ย มตัว ตัง้ แต่ช่ ว งที่ ร ายการยัง ไม่
ออกอากาศ และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานให้ มากขึ ้นเมื่อรายการออกอากาศแล้ ว
ขัน้ ตอนที่ 3 การใช้ พลังของบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)
เมื่อรายการออกอากาศ และมีเนื ้อหาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้ ว
จะต้ องมีการวางแผนการใช้ พลังของบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดในการช่วยขยายการรับรู้ และ
แพร่กระจายเนื ้อหารายการโทรทัศน์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวางขึ ้นบนโซเชียลมีเดีย ทังจากศิ
้
ลปิ น
ดารา นัก แสดง ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต รายการโทรทัศ น์ รวมถึ ง บุค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
ความคิดบนโซเชี ยลมี เดียที่ ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการผลิ ตรายการโทรทัศน์ แต่มีความสนใจใน
เนื ้อหารายการโทรทัศน์ โดยจะต้ องมีความสอดคล้ องกับช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ ทัง้
การพูดถึงประเด็นก่อนที่รายการโทรทัศน์จะออกอากาศ หรื อประเด็นที่เกิดขึ ้นหลังจากที่รายการ
โทรทัศน์ออกอากาศ
ขัน้ ตอนที่ 4 การสร้ างให้ เกิดชุมชนของผู้ชมรายการ
เมื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด พูดถึงรายการโทรทัศน์จนเป็ นกระแสและมีการพูดถึง
ในวงกว้ าง จะก่อให้ เกิดการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ ของผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้ชมรายการผ่านโซเชียล
มีเดีย ทัง้ บนช่องทางหลักในโซเชียลมี เดียของรายการ และผ่านแฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของ
รายการ ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและเนื ้อหารายการระหว่างกัน และมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ เนื ้อหา
รายการที่นําเสนอนันเพิ
้ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ
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ขัน้ ตอนที่ 5 การเกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนือ้ หาขึน้ เอง (User Generated Content)
เมื่อเกิดชุมชนของแฟนรายการ และจํานวนผู้ใช้ งานที่อยู่ในชุมชนมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ ้น
ผู้ใช้ งานที่ อยู่ในชุมชนต่างต้ องการเนือ้ หาที่ มีความแตกต่างจากเดิมที่ เคยได้ รับจากทุกช่องทาง
อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ ยิ่งผลักดันให้ เกิดการสร้ างเนื ้อหาจากผู้ใช้ งานเอง และเกิด
การไหลเวียนของเนื ้อหาทังหมดไปยั
้
งผู้ชมทัว่ ไปในวงกว้ าง
ขัน้ ตอนที่ 6 การรั บฟั งความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์
ในทุกขัน้ ตอนตังแต่
้ ขนั ้ ตอนที่ 1-5 จะต้ องมีการรับฟั งความรู้ สึกของผู้ชมที่มีต่อรายการ
โทรทัศน์ตลอดเวลาเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ การสื่อสารให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และ
ความต้ องการของผู้ชมให้ มากที่ สุด และวิเคราะห์ จากตัวเลขวัดประสิทธิ ภาพต่างๆ บนโซเชียล
มีเดีย ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนารู ปแบบรายการให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ชมในครัง้
ต่อไป
โดยขันตอนทั
้
งหมด
้
สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังนี ้

ภาพที่ 5.1 ขันตอนการวางกลยุ
้
ทธ์การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์
5.1.2 การวัดผลกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการ
โทรทัศน์
ในแต่ล ะขัน้ ตอนของกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย สํ า หรั บ รายการ
โทรทัศน์ จะมีการวัดผลที่แตกต่างกันตามผลที่ได้ รับในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
5.1.2.1 ในขัน้ ตอนการทํ างานร่ ว มกัน ระหว่างเจ้ าของรายการโทรทัศน์ ที ม ผลิ ต
รายการโทรทัศน์ และที มที่ ทํางานด้ านโซเชี ยลมีเ ดีย ใช้ การวัดผลความพึงพอใจในการทํ างาน
ร่วมกัน
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5.1.2.2 ในขันตอนการสร้
้
างเนื ้อหาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย มี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มการรับรู้ เนื ้อหารายการโทรทัศน์ ดังนัน้ จึงต้ องใช้ วิธีการวัดผลการรับรู้ เนื ้อหา
โดยใช้ จํ านวนชิ น้ งานที่ เ หมาะสมกับเวลาในการออกอากาศ ลักษณะของเนื อ้ หาที่ เ หมาะสม
จํ า นวนการเข้ า ถึ ง ผู้ ใ ช้ ง านเป็ น รายบุ ค คล (Reach) และยอดผู้ช มรายการย้ อ นหลัง บนยู ทู ป
(Youtube’s View)
5.1.2.3 ในขัน้ ตอนการจัดการบุคคลที่ มี อิทธิ พลทางความคิดบนโซเชี ยลมี เ ดี ย มี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มการรับรู้ เนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีอิทธิ พลทางความคิด
บนโซเชียลมีเดียโดยตรงจึงใช้ จํานวนเนื ้อหาที่ผ้ มู ีอิทธิพลทางความคิดได้ กล่าวถึงเนื ้อหาในรายการ
ค่าที่มากจะส่งผลดีตอ่ รายการโทรทัศน์ในการเพิ่มโอกาสที่ในการรับรู้เนื ้อหารายการเพิ่มมากขึ ้น
5.1.2.4 ในขันตอนการสร้
้
างให้ เกิดชุมชนของผู้ชมรายการ มีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการ
ขยายฐานชุมชนของผู้ชมรายการให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น ดังนัน้ จึงใช้ วิธีการวัดผลจากการเติบโตของ
จํานวนผู้ตดิ ตามผ่านช่องทางอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์
5.1.2.5 ในขัน้ ตอนการเกิ ด ภาวะผู้ใ ช้ ง านสร้ างเนื อ้ หาขึ น้ เอง (User Generated
Content) มีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการการแพร่ กระจายเนื ้อหารายการโทรทัศน์ในวงกว้ าง ดังนัน้ จึง
ต้ องใช้ วิธีวดั ผลจากจํานวนการใช้ แฮ็ชแท็กบนทวิตเตอร์ อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์
5.1.2.6 ในขั น้ ตอนการรั บ ฟั งความรู้ สึ ก ของผู้ ชมที่ มี ต่ อ รายการโทรทั ศ น์ มี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งกลยุทธ์ การสื่อสารให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และความต้ องการ
ของผู้ชมให้ มากที่สุด จึงใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาในรายการที่มียอดผู้ชมย้ อนหลังบนยูทูปมากที่สุด
ในแต่ละ Episode และดูความเปลี่ ยนแปลงในวิธีการนําเสนอเนื อ้ หารายการในซี ซั่นถัดไปว่ามี
ความสอดคล้ องกันหรื อไม่ อย่างไร
ค่าต่างๆ ทังหมดนี
้
้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งสะท้ อนถึงความสําเร็ จของการสื่อสารรายการ
โทรทัศน์บนโซเชียลมีเดียมากขึ ้นเท่านัน้
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 การวางกลยุทธ์ การตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์
การวางกลยุทธ์ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์ มีความสําคัญในการ
ช่วยเสริ มประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาดสําหรับรายการโทรทัศน์ให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งในกลุ่มผู้ชมที่ การใช้ งานรั บรู้ ข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวบนโซเชี ยลมี เดียตลอดทัง้
วันที่นบั วันจะยิ่งมีผ้ ใู ช้ งานและเวลาในการใช้ งานเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ให้ มีการรับรู้ เกี่ยวกับรายการ
โทรทัศน์ ทังวั
้ น เวลา และช่องโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการ ไม่ว่าจะเป็ นพิธีกร
แขกรับเชิญ ดารานักแสดง ภารกิจในรายการเป็ นหลัก โดยใช้ กระบวนการต่างๆ ที่ช่วยให้ เนื ้อหา
ดัง กล่ า วเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้า หมายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และสมํ่ า เสมอตลอดช่ ว งเวลาที่ ร ายการนั น้ ๆ
ออกอากาศอยู่ รวมถึงการเพิ่มประสบการณ์ ในการรับชมรายการโทรทัศน์ให้ มีอรรถรสมากยิ่งขึ ้น
จากแค่การเป็ นผู้รับชมแต่เพียงอย่างเดียว และไม่จําเป็ นที่ผ้ ชู มจะต้ องคอยเฝ้าหน้ าจอโทรทัศน์เพื่อ
ติดตามรับชม หรื อรับรู้ ความเคลื่ อนไหวของรายการตลอดเวลา สอดคล้ องกับทฤษฎี เทคโนโลยี
สื่ อสารเป็ นตัวกํ าหนด (Technology Determinism) ในเรื่ องการสร้ างประสบการณ์ ระดับปั จเจก
บุคคลในการรับชมรายการโทรทัศน์ให้ เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะการเลือกใช้ โซเชียลมีเดียในการ
สื่อสารการตลาดให้ กับรายการโทรทัศน์จะช่วยลดข้ อจํากัดของการติดตามชมรายการโทรทัศน์ที่
ผู้ชมจะต้ องรอคอยชมรายการที่ ต้องการในช่วงเวลาที่ จํากัดผ่านเฉพาะหน้ าจอโทรทัศน์ เ ท่านัน้
ขยายประสบการณ์ ให้ สามารถรับรู้ เนื ้อหารายการโทรทัศน์จากที่ไหนก็ได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าของรายการที่จะต้ องรับรู้ ถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผู้ช มที่ เ ป็ นกลุ่ม เป้าหมายของรายการ นํ ามาเป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ที่ จ ะกํ าหนดกลยุท ธ์ การสื่ อ สาร
รายการโทรทัศน์ร่วมกับทีมผู้ผลิตรายการ โดยใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย
จากที มงานที่ มีประสบการณ์ ในการทํ างานด้ านโซเชี ยลมีเ ดีย ช่วยวางแผนเพื่ อกํ าหนดทิ ศ ทาง
ร่ วมกันในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อสื่อสารรายการโทรทัศน์อย่างเหมาะสม โดยมีสดั ส่วนในการเลือกใช้
รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรื อวีดีโอ ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการนําเสนอรายการนันๆ
้ สอดคล้ อง
กับทฤษฎี เทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกําหนด (Technology Determinism) ในเรื่ องรู ปแบบของสื่อที่
ดึงดูดให้ ผ้ รู ับสารเข้ ามามี ส่วนร่ วมหรื อผูกพันมากน้ อยเพียงใด โดยมีการเลือกใช้ รูปภาพร่ วมกับ
ข้ อความ ในกรณีที่ต้องการสื่อสารถ้ อยคําที่ปรากฏอยู่ในเนื ้อหารายการ เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดการมีส่วน
ร่ วมในการเผยแพร่ ถ้อยคําดังกล่าวเพราะเป็ นถ้ อยคําที่ ตรงกับความรู้ สึกและความต้ องการของ
ผู้ชม ณ ขณะนัน้ การใช้ ภาพเคลื่ อนไหว ในกรณี ที่ต้องการสื่ อสารท่าทางแสดงกริ ยาต่างๆ ของ
นักแสดง เพื่ อให้ ผ้ ูช มเกิ ด การมี ส่ ว นร่ วมในการรั บ รู้ ถึง ความสนุก ที่ เ กิ ด ขึน้ ในรายการแม้ เ พี ย ง
ช่วงเวลาสันๆ
้ และการใช้ วีดีโอเพื่ออธิ บายเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งของรายการโทรทัศน์ เพื่อให้
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ผู้ช มเกิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มกัน กับ ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วอี ก ครั ง้ และทํ า ให้ เ กิ ด การพูด คุย กัน หลัง จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เกิดขึ ้น
นอกเหนือจากการผลิตเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายการบนโซเชียลมีเดีย ทีมงานด้ านโซเขียล
มีเดียอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์จําเป็ นต้ องวิเคราะห์คแู่ ข่งจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ระหว่างรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะเนื ้อหารายการในแบบ
เดียวกัน การกํ าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ชดั เจน เช่น เพื่อต้ องการสร้ างการรับรู้ ต้ องการ
สร้ างการมี ปฏิ สัมพันธ์ ข องผู้ชมต่อรายการ ต้ องการเพิ่ ม จํ านวนผู้ติดตามในช่องทางอย่างเป็ น
ทางการของรายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดีย หรื อต้ องการสร้ างจํานวนการพูดถึงรายการโทรทัศน์
มีการเลื อกกลุ่มเป้าหมายที่ เป็ นผู้รับสารอย่างชัดเจน การสร้ างชิน้ งานที่ มีคุณภาพ การเลือกใช้
ช่องทางบนโซเชี ยลมี เ ดี ยให้ เ หมาะสม การกํ าหนดงบประมาณ การปฏิ บัติตามแผนงาน การ
ประเมินผลงานภายในทีม รวมทังการจั
้
ดการบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดียระดับ
ปฐมภูมิ ทังจากดารา
้
นักแสดง พิธีกร ผู้จดั รายการ หรื อผู้เข้ าแข่งขันในรายการ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใน
รายการโทรทัศน์ และระดับทุตยิ ภูมิ ได้ แก่ บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดียที่มีความ
สนใจในเนื อ้ หารายการโทรทัศน์ และได้ พูดถึงรายการดังกล่าว ส่งผลต่อการรั บรู้ ของผู้ชมที่มีต่อ
รายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมีความน่าเชื่ อถื อ
มากกว่า สอดคล้ องกับทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two Step Flow) และแนวคิดด้ านการใช้ สื่อ
ดังเดิ
้ มและโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริ มการสื่อสารการตลาด ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียที่
ถึงแม้ จะไม่ได้ รับรู้ ถึงการมีอยู่ของรายการโทรทัศน์ ดงั กล่าวตังแต่
้ แรก มีการรับรู้ อยู่บ้าง หรื อรับรู้
และเป็ นผู้ชมรายการ เมื่อรายการถูกพูดถึงโดยบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด เกิดการคาดการณ์
โอกาสการผ่านตา เพิ่มจํานวนการรับรู้ สร้ างการคิดพิจารณากลายเป็ นการคล้ อยตาม การกระทํา
และความจงรักภักดี ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานกลายมาเป็ นผู้ชมรายการมากขึ ้น
เมื่อรู ปแบบการสื่อสารการตลาดสําหรับรายการโทรทัศน์เปลี่ยนไปจากเดิมที่มกั จะใช้ สื่อ
ดังเดิ
้ มในการสื่อสารกับผู้ชม เปลี่ยนเป็ นสื่อใหม่ (New Media) จึงทําให้ ไม่มีผ้ สู ่งสารและผู้รับสาร
อย่างชัดเจน กล่าวคือ แม้ รายการโทรทัศน์ หรื อทีมงานผู้ดแู ลโซเชียลมีเดียให้ กับรายการโทรทัศน์
จะนับว่าเป็ นผู้สง่ สาร และผู้ชมถือเป็ นผู้รับสาร แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อผู้ใช้ งานซึง่ เป็ นผู้ชมจํานวน
หนึ่งมี ความสนใจในเนื อ้ หารายการ จึงเกิดการร่ วมกลุ่มกันผ่านช่องทางอย่างเป็ นทางการของ
รายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดีย หรื อผ่านแฮ็ชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการ ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานซึ่ง
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เป็ นผู้รับสาร ทําหน้ าที่เป็ นผู้รับสารและส่งต่อสารดังกล่าวไปพร้ อมๆกัน สอดคล้ องกับแนวคิดด้ าน
สื่อใหม่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ที่มีคณ
ุ ลักษณะของการสื่อสารอย่างฉับพลัน
ทันที มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่างผู้ใช้ งานด้ วยกัน จนไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเองเป็ นผู้รับสารหรื อผู้
ส่งสาร รวมทังการเชื
้
่อมโยงโดยมีความสัมพันธ์ และปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมในรู ปแบบที่แตกต่างไป
ทังการเป็
้
นเพียงแค่ผ้ ูชมรายการทัว่ ไป ผู้ชมรายการที่สนับสนุนนักแสดงที่ได้ รับบทบาทหน้ าที่ ใน
รายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ งานที่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันผ่านการแสดง
ความรู้ สึกด้ วยสัญลักษณ์ และโต้ ตอบต่อผู้ใช้ งานที่ มีความเห็นตรงกันข้ ามผ่านการแสดงความ
คิดเห็น ทํ าให้ เกิ ดการไหลเวี ยนของข้ อมูลระหว่างกัน เป็ นการบอกเล่าความรู้ สึก ความคิดเห็ น
ทัศนคติที่มีตอ่ รายการ กลายเป็ นเครื อข่ายและชุมชนของผู้ชมรายการโทรทัศน์ไปโดยปริยาย
และในขณะเดียวกัน การเติบโตขึ ้นของชุมชนดังกล่าวทําให้ ผ้ ใู ช้ งานในชุมชนจํานวนมาก
เสี ยจนเกิ ดพฤติกรรมความต้ องการในการเป็ นผู้นําทางความคิด เพื่ อสร้ างความแตกต่างให้ กับ
ผู้ใช้ งานในชุมชนเอง และสร้ างจุดสนใจให้ กับผู้ใช้ งานในชุมชนว่าตนเองมี ความสามารถในการ
ชี ้นําความคิดบางอย่างได้ และก่อให้ เกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเองนัน้ สอดคล้ องกับทฤษฎี
การสื่อสารสองจังหวะ (Two Step Flow) ที่ทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดียให้ กบั รายการโทรทัศน์ จะถูก
มองว่าเป็ นสื่อกลางระหว่างรายการโทรทัศน์กับชุมชน จึงจําเป็ นต้ องมีผ้ นู ําทางความคิดที่เกิ ดขึ ้น
จากการสร้ างเนื ้อหาขึ ้นเอง ทังการนํ
้
าเนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่มีอยูแ่ ล้ วมาดัดแปลง แก้ ไข ล้ อเลียน
หรื อการเสาะแสวงหาเนื ้อหาที่ทีมงานดูแลโซเชียลมีเดียให้ กบั รายการโทรทัศน์ไม่สามารถโพสต์ได้
เพื่ อสร้ างความน่าเชื่ อ ถื อให้ กับ ตนเอง และให้ ผ้ ูใ ช้ ง านคนอื่ น หัน มาสนใจในเนื อ้ หาที่ ส ร้ างขึ น้
ขณะเดียวกันการที่ผ้ ใู ช้ งานพูดถึงรายการโทรทัศน์นนๆ
ั ้ อยู่เป็ นประจํา อาจหมายถึงการแสดงออก
ถึงความรู้ สึกที่มีต่อเนื ้อหารายการ และส่งต่อไปยังกลุ่มคนในเครื อข่ายที่มีความสัมพันธ์ กันหลาย
ปั จจัย สอดคล้ องกับแนวคิดด้ านสื่อใหม่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ในแง่การใช้
งานที่ ผ้ ูใช้ งานมี ความจํ าเป็ นจะต้ องหล่อเลี ย้ งความสัมพันธ์ ใ นโครงสร้ างทางสัง คมดังกล่า วให้
เสมือนกับโลกจริ ง ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน นําเสนอมุมมอง ทัศนคติ และความรู้ สึกของตนเอง
ผ่านเนื ้อหารายการโทรทัศน์ที่ปรากฎอยูบ่ นโซเชียลมีเดีย
เมื่อชุมชนมีการเติบโต และมีการพูดถึงรายการบนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ยะ การ
รับฟั งความรู้สึกของผู้ชมที่มีตอ่ รายการโทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดียจะนํามาใช้ เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ชมรายการโทรทัศน์ได้ อย่างทันถ้ วงที และมีความเที่ยงตรงมากกว่า
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การวัดผลด้ วยเรตติ ้งแบบเดิม สอดคล้ องกับทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกําหนด (Technology
Determinism) กล่าวคือ จากเดิมที่ผ้ ชู มรายการโทรทัศน์จะมีความเป็ นส่วนตัว มีการรับชมที่ บ้าน
มากกว่าการรับชมในที่สาธารณะ และมักจะพูดคุยเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่ได้ รับชมในวงแคบๆ
หลังจากรายการนันออกอากาศจบแล้
้
วช่วงเวลาหนึ่ง แต่ด้วยเทคโนโลยี ทําให้ การรั บชมรายการ
โทรทัศน์สามารถเกิดขึ ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา มีการพูดคุยเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ในวงกว้ างขึน้ ผ่าน
โซเชียลมีเดีย เมื่อมีการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียที่มากขึ ้น ย่อมส่งผลดีตอ่ ทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
ในการนําความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการชมรายการโทรทัศน์ของผู้ชมบนโซเชียลมีเดีย
มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ชม
ได้ มากที่สดุ และขณะเดียวกัน เจ้ าของรายการโทรทัศน์เองจะมีข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนใน
การสื่ อสารการตลาดสํ าหรั บรายการโทรทัศน์ รวมถึงอนาคต ทิศทาง และแนวโน้ มของรายการ
โทรทัศน์อื่นที่จะประสบความสําเร็ จ โดยใช้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความรู้สึกของผู้ชมใน
เชิงสถิติ
5.2.2 การวัดผลกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่ านโซเชียลมีเดียสําหรั บรายการ
โทรทัศน์
การวัดผลว่ากลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดผ่านโซเชี ยลมี เ ดี ยสํ าหรั บรายการโทรทัศน์ มี
ประสิทธิภาพหรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนระหว่างทีมงานด้ านโซเชียลมีเดีย
อย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์กบั เจ้ าของรายการโทรทัศน์ได้ กําหนดร่ วมกันก่อนที่รายการ
จะออกอากาศว่ าให้ ความสํ า คัญ กับเรื่ องใดเป็ นพิ เ ศษ ในช่วงเวลาที่ แ ตกต่างกัน ของรายการ
โทรทัศน์ เช่น ในกรณีที่รายการนันต้
้ องการหานักแสดงหน้ าใหม่มาร่วมรายการ นอกเหนือจากการ
รับรู้ ในรายการโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว อาจจําเป็ นต้ องใช้ การมีส่วนร่ วมของผู้ชมต่อรายการมา
เป็ นตัวชี ว้ ัดความสํ าเร็ จด้ วย หรื อในกรณี ที่รายการต้ องการจะเลี่ ยงบางประเด็นที่อยู่ในรายการ
อาจจําเป็ นต้ องเน้ นการพูดคุยกันในชุมชนของแฟนรายการถึงประเด็นอื่นแทน หรื อลดจํานวนการ
รั บ รู้ ลง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ด้ า นการวางกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาด โดยจะมี ตัว ชี ว้ ั ด
ประสิทธิ ภาพที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด และตัวชี ้วัดประสิทธิภาพ
ของแต่ละขันตอนเพื
้
่อวัดผลว่าการวางกลยุทธ์ประสบผลเป็ นที่นา่ พอใจหรื อไม่ อย่างไร และช่วยทีม
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เข้ าใจในพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ เพื่อ
นําไปปรับปรุงเนื ้อหาให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย ขณะที่เจ้ าของรายการจะเข้ าใจกลุ่มเป้าหมาย
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ของรายการมากขึน้ และสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
รายการโทรทัศน์ได้ สอดคล้ องกับแนวคิดด้ านการใช้ สื่อดังเดิ
้ มและโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริ มการ
สื่ อสารการตลาด ในการใช้ กรวยทางการตลาดแบบใหม่ ที่ นับการรั บรู้ ของกลุ่มเป้าหมายจาก
จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคล (Reach) การวัดผลความคล้ อยตามของผู้ชมที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชนรายการโทรทัศน์จนกลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากจํานวนเนื ้อหาของบุคคลที่มีอิทธิพล
ทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย นําไปสู่แนวโน้ มการเติบโตขึ ้นของจํานวนผู้ติดตามช่องทางหลักบน
โซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ ผู้ชมมีกระบวนการคิดพิจารณาในระหว่างการรับชมรายการ นับ
จากจํานวนการพูดถึงเนื ้อหารายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดีย ความหนาแน่นของจํานวนเนื ้อหาที่
ผู้ใช้ งานสร้ างขึ ้นเอง กลายเป็ นจํานวนการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ นยอดผู้ชมรายการโทรทัศน์ ณ
เวลาที่ออกอากาศผ่านระบบดังเดิ
้ มและบนโซเชียลมีเดีย หรื อการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง
จนสุดท้ ายกลายเป็ นจํ านวนการรั บรู้ เนื อ้ หารายการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายรายการที่
สร้ างมูลค่าให้ กบั รายการโทรทัศน์ให้ เพิ่มขึ ้น สามารถสรุปเป็ นตารางได้ ดังนี ้
ตารางที่ 5.1 สรุปการวัดผลและตัวชี ้วัดความสําเร็ จในแต่ละขันตอนของการวางกลยุ
้
ทธ์การตลาด
ผ่านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน์
ลําดับขัน้ ตอน
วิธีวัดผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ขันตอนที
้
่1
การวัดผลการทํางานร่วมกัน
อย่างใกล้ ชิดระหว่างเจ้ าของ
รายการโทรทัศน์ กับทีมผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ และทีมงาน
ด้ านโซเขียลมีเดียอย่างเป็ น
ทางการ
ขันตอนที
้
่2
การสร้ างเนื ้อหาเพื่อสือ่ สาร
รายการโทรทัศน์ผา่ นโซเชียล
มีเดีย

การสัมภาษณ์เชิงลึก

ความพึงพอใจในการทํางานร่วมกัน

การนับจํานวนชิ ้นงาน โดยแบ่งตาม
วันที่รายการออกอากาศ , 1-3 วัน
ก่อนรายการจะออกอากาศ และ 13 วันหลังรายการออกอากาศ

จํานวนชิ ้นงานในวันที่รายการ
ออกอากาศ จะต้ องมีมากกว่า
จํานวนชิ ้นงานใน 1-3 วันก่อน
รายการจะออกอากาศ และ
1-3 วันหลัง รายการออกอากาศ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ลําดับขัน้ ตอน

วิธีวัดผล

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

ขันตอนที
้
่2
การแบ่งลักษณะชิ ้นงานเป็ นลิ ้งก์
การสร้ างเนื ้อหาเพื่อสือ่ สาร รูปภาพ สถานะ และวีดีโอ
รายการโทรทัศน์ผา่ น
โซเชียลมีเดีย
จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ น
รายบุคคลแบบรายวัน (Daily
Total Reach) จาก Facebook
Insight Page
ยอดการรับชมย้ อนหลังบนยูทปู
(YouTube’s View)

ลักษณะชิ ้นงานทีเ่ ป็ นรูปภาพ จะต้ องมี
จํานวนมากกว่าชิ ้นงานลักษณะอืน่ ๆ

ขันตอนที
้
่3
การใช้ พลังของบุคคลที่มี
อิทธิพลทางความคิด

จํานวนคอมเม้ นท์ในชิ ้นงานช่วงที่
รายการออกอากาศ มากกว่า 50% เมื่อ
เทียบกับจํานวนคอมเม้ นท์ในชิ ้นงาน
ช่วงเวลาที่ไม่ได้ ออกอากาศ

จํานวนชิ ้นงาน จํานวนไลก์ และ
จํานวนคอมเม้ นท์บนอินสตาแก
รมของบุคคลที่มีอิทธิพลทาง
ความคิดในช่วงที่รายการ
ออกอากาศกับช่วงเวลาที่ไม่ได้
ออกอากาศ
ขันตอนที
้
่4
จํานวนผู้ตดิ ตามในเพจอย่าง
การสร้ างให้ เกิดชุมชนของ เป็ นทางการของรายการ
ผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ โดยนับจากวันแรกที่
ออกอากาศกับวันสุดท้ ายที่
รายการออกอากาศ
ขันตอนที
้
่5
จํานวนการใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ น
การเกิดภาวะผู้ใช้ งานสร้ าง ทางการของรายการโทรทัศน์ที่
เนื ้อหาขึ ้นเอง
ได้ ถกู พูดถึงบนทวิตเตอร์
ขันตอนที
้
่6
การวิเคราะห์เนื ้อหาหลักในคลิป
การรับฟั งความรู้สกึ ของ
ที่มีจํานวนยอดผู้ชมแบบ
ผู้ชมที่มีตอ่ รายการโทรทัศน์ แบ่งเป็ นตอนย่อยมากที่สดุ ใน
รายการ ว่าส่งผลต่อการนําเสนอ
เนื ้อหาในภาพรวมของรายการ
ในครัง้ ต่อไปอย่างไร

จํานวนการเข้ าถึงผู้ใช้ งานเป็ นรายบุคคล
แบบรายวัน (Daily Total Reach) ใน
วันที่รายการออกอากาศ สูงกว่าในวันที่
ไม่มีรายการออกอากาศ 4 เท่า
มากกว่า 10 ล้ านวิวในแต่ละตอนที่
ออกอากาศ นับรวมทังแบบรวดเดี
้
ยวจบ
และแบบแบ่งย่อยเป็ นช่วงๆ

การเพิม่ ขึ ้นของจํานวนผู้ติดตามในเพจ
มากกว่า 2 เท่าขึ ้นไป เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาก่อนที่รายการจะออกอากาศ

รายการโทรทัศน์ที่ถกู พูดถึงผ่านการใช้
แฮ็ชแท็กบนทวิตเตอร์ โดยเฉลีย่ เกิน
500,000 ข้ อความต่อวัน
การนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ มา
ปรับรูปแบบการนําเสนอรายการในครัง้
ต่อไป และส่งผลต่อยอดผู้ชมย้ อนหลัง
แบบแบ่งเป็ นตอนของรายการครัง้ ต่อไป
ให้ เพิ่มขึ ้น
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5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้ าของรายการ ทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมงานที่ดแู ล
โซเชี ยลมี เดียให้ กับรายการโทรทัศน์ เป็ นปั จจัยสํ าคัญที่ ทําให้ เกิดกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิ ภาพ และ
สร้ างชิ ้นงานในการนําเสนอรายการโทรทัศน์อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยการสัมภาษณ์นนมี
ั ้ ทงจากที
ั้
มงาน
ในการดูแลโซเชี ยลมีเดียให้ กับรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะ และทีมงานที่อยู่ในเครื อเดียวกับที ม
ผู้ ผ ลิ ต รายการ แต่ เ ป็ น ที่ สัง เกตว่ า ที ม งานที่ ดูแ ลโซเชี ย ลมี เ ดี ย ให้ กั บ The Face Thailand มี
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับเจ้ าของรายการ และทีมผู้ผลิตรายการ เนื่องจากทํางานด้ วยกันมาแล้ วตังแต่
้
ในปี แรกที่รายการได้ มีการผลิต ขณะที่ทีมงานที่อยู่ในเครื อเดียวกับทีมผู้ผลิตรายการก็ไม่มีปัญหา
หรื ออุปสรรคในการทํางานร่ วมกันเช่นกัน งานวิจยั พบว่า ปั จจัยในเรื่ องระยะเวลาในการทํางาน
ร่ วมกันจึง เป็ นส่วนสํ าคัญ ที่ ทํารายการโทรทัศน์ ที่ส่ื อสารบนโซเชี ยลมี เ ดี ย ประสบความสํ าเร็ จ
แตกต่างกัน ดังนัน้ เจ้ าของรายการควรให้ เวลาในการเตรี ยมตัวร่วมงานกันระหว่างเจ้ าของรายการ
ทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และทีมที่ดแู ลโซเชียลมีเดีย ราว 1-3 เดือน ก่อนการเริ่ มออกอากาศจริ ง
ขณะเดียวกัน ทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดียควรจะได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าถึงขันตอนการผลิ
้
ตรายการ
โทรทัศน์เสมือนเป็ นหนึง่ ในทีมงานผู้ผลิต
5.3.2 แม้ ว่าการสร้ างชุมชนของผู้ชมรายการจะมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวน
ผู้ติดตาม ยิ่งมี มากยิ่งส่งผลดีต่อการรับรู้ ในวงกว้ าง แต่จากการสัมภาษณ์ทีมงานที่ ดูแลโซเชียล
มีเดียให้ กับรายการโทรทัศน์ทงสองแห่
ั้
ง ให้ ความเห็นที่ตรงกันว่า มีความยากลําบากในการสร้ าง
การรั บรู้ ในชุมชนของผู้ชมรายการระดับสถานี โทรทัศน์ มากกว่าการสร้ างการรั บรู้ ในชุมชนของ
รายการเอง งานวิ จัย พบว่ า เมื่ อ เป็ น ชุม ชนของผู้ช มรายการระดับ สถานี โ ทรทัศ น์ จะต้ อ งให้
ความสํ าคัญ กับรายการต่างๆ ที่ อยู่ใ นสถานี โทรทัศน์ อ ย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการที่หลากหลายในจํานวนผู้ติดตาม ทําให้ รายการที่เกิดขึ ้นใหม่จะประสบปั ญหาในการวาง
กลยุทธ์ ยากกว่ารายการที่เคยมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียเป็ นของตนเองแล้ ว ทังการวางแผนการ
้
สร้ างช่องทางบนโซเชียลมีเดียของรายการอย่างไรให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การเพิ่มจํานวน
ผู้ติดตามให้ ได้ ถึงจํ านวนเท่าไหร่ จึงจะเพี ยงพอต่อการสื่ อสารการตลาด รวมถึงการวางแผน ทัง้
รู ปแบบชิ ้นงาน ช่วงระยะเวลา ความถี่ในการโพสต์เนื ้อหาบนโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์เพื่อ
ช่วยขยายการรั บรู้ ไปยัง กลุ่ม ผู้ช มที่ ติด ตามความเคลื่ อนไหวของสถานี โ ทรทัศ น์ อยู่แล้ ว ซึ่ง ใน
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งานวิจยั นี ้ เจ้ าของรายการไม่ได้ เป็ นเจ้ าของสถานีโทรทัศน์ แต่เป็ นเพียงผู้เช่าเวลาออกอากาศกับ
สถานีโทรทัศน์ ดังนันการประชาสั
้
มพันธ์ผา่ นโซเชียลมีเดียของบริ ษัทเจ้ าของรายการ จึงสามารถทํา
ได้ ส ะดวกและคล่องตัว กว่ า ดัง นัน้ เจ้ าของรายการโทรทัศ น์ ควรลงทุน ในการสร้ างชุม ชนของ
รายการขึ ้นเอง ให้ แยกกับชุมชนของผู้ชมรายการระดับสถานีโทรทัศน์ และควรกําหนดทิศทางให้
ทีมงานที่ดแู ลโซเชี ยลมีเดียของรายการสามารถวางแผนร่ วมกับทีมงานที่ ดูแลโซเชียลมีเดียของ
สถานี โทรทัศน์ เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํ างาน และลดอุปสรรคที่ อาจเกิ ดขึน้ ในการสื่ อสาร
รายการในอนาคต
5.3.3 รอยต่อระหว่างทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดียให้ กบั รายการโทรทัศน์ กับดารา นักแสดง
มีผลต่อการสื่อสารรายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดีย งานวิจยั พบว่า แม้ ทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดีย
จะทํางานร่ วมกับเจ้ าของรายการและทีมผลิตรายการโทรทัศน์ แต่ดารา นักแสดง ที่มีโซเชียลมีเดีย
ส่วนตัว อาจไม่ได้ อยู่ในข้ อตกลงการทํางานกับฝ่ ายผลิตรายการโทรทัศน์ตงแต่
ั ้ แรกว่าจะวางแผน
และควบคุมเนื ้อหาที่ส่งผลต่อแผนการสื่อสารรายการโทรทัศน์ เช่น จํานวนและความถี่ในการช่วย
ประชาสัมพันธ์ รายการ หรื อการกล่าวถึงเนื ้อหารายการล่วงหน้ าก่อนการออกอากาศจริ ง (Spoil)
ดังนัน้ เจ้ าของรายการควรจะมีการตกลงร่ วมกันระหว่างทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดียให้ กบั รายการ
โทรทัศน์ เจ้ าของรายการ ทีมฝ่ ายผลิตรายการโทรทัศน์ และดารา นักแสดง ถึงขอบเขตงานที่จะทํา
ร่ วมกันบนโซเชี ยลมี เดีย รวมถึงการสร้ างกระบวนการในการส่งชิน้ งานที่ มี คุณภาพให้ กับ ดารา
นักแสดง ด้ วย
5.3.4 จํานวนการมีปฏิสมั พันธ์ บนเพจอย่างเป็ นทางการของรายการโทรทัศน์ ทังจํ
้ านวน
แสดงความคิดเห็น จํานวนการเผยแพร่ ตอ่ และจํานวนแสดงอารมณ์ผ่านทางสัญลักษณ์สอดคล้ อง
กับลักษณะรู ปแบบรายการ งานวิจัยพบว่า หากรายการโทรทัศน์ เป็ นแบบรายการตามฤดูกาล
(Seasonal Program) ที่ มี ความยาวไม่เกิ น 13 ตอน จํ านวนการมี ปฏิ สัมพัน ธ์ จะเพิ่ม สูง ขึน้ ตาม
เนื ้อหาที่เข้ มข้ นขึ ้นในรอบลึกๆ แตกต่างจากรายการปกติรายสัปดาห์ (Weekly Program) ที่จํานวน
การมี ปฏิ สัมพันธ์ จะขึน้ ลงตามเนื อ้ หาและความน่าสนใจของรายการในแต่ละตอน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ทีมงานที่ดแู ลโซเชียลมีเดียให้ กับรายการโทรทัศน์ทงสองแห่
ั้
ง ต่างมีความเชี่ยวชาญใน
การวางกลยุทธ์ การสื่อสารรายการโทรทัศน์บนโซเชี่ ยลมีเดียให้ กับรายการตามฤดูกาล มากกว่า
รายการปกติรายวันและรายสัปดาห์ เนื่องจากการวางกลยุทธ์การสื่อสารให้ กบั รายการรายวันและ
รายสัปดาห์นนั ้ จะต้ องใช้ กําลังคนในการดูแลและผลิตชิ ้นงานอยู่ตลอดเวลา รวมทังขั
้ นตอนการ
้
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ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ต้องทํางานอย่างรวดเร็ วกว่ารายการตามฤดูกาลอาจเกิดปัญหาและมีความ
เสี่ยงด้ านการประสานงานภายในกับทีมงานผู้ผลิตรายการ และเจ้ าของรายการ ดังนัน้ เจ้ าของ
รายการโทรทัศน์ ที่มี รายการปกติรายสัปดาห์ ควรมอบหมายงานอย่างชัดเจนกับที ม งานด้ า น
โซเชียลมีเดียว่าจะต้ องดูแลรายการใดบ้ าง ไม่ควรเกิน 2-3 รายการต่อคน และรายการตามฤดูกาล
ควรใช้ ทีมงานด้ านโซเชียลมีเดียเฉพาะเจาะจงในรายการนันเพี
้ ยงรายการเดียว
5.3.5 การกํ าหนดกลุ่ม เป้าหมายที่ ต้ องการจะสื่ อสารบนโซเชี ยลมี เ ดี ย อาจไม่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์เสมอไป จากงานวิจยั พบว่า บนโซเชียลมีเดีย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างละเอียด ตังแต่
้ อายุ เพศ ภูมิลําเนา ความชอบและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้ งาน เมื่อช่องทางอย่างเป็ นทางการบนโซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ได้ โพสต์ชิ ้นงานใดๆ
ลงไป ก็จะเห็นจํานวนการรับรู้ การมีปฏิสมั พันธ์ การรับชมคลิปวีดีโอของผู้ใช้ งาน กลุ่มเป้าหมายที่
แท้ จ ริ ง จะแปรผัน ตามลักษณะของเนื อ้ หาในชิน้ งานนัน้ ๆ มากกว่า เช่น ในเนื อ้ หาจากรายการ
เดียวกัน หากตัดชิน้ งานออกมาเป็ นวี ดีโอสันที
้ ่ มีผ้ ูชายอยู่ในชิน้ งาน กับวีดีโอสัน้ ที่ มีผ้ ูหญิ งอยู่ใน
ชิ ้นงาน จํานวนผู้ใช้ งานที่มีผลต่อชิ ้นงานทังสองชิ
้
้น จะมีคา่ ที่ตา่ งกันโดยสิ ้นเชิง ดังนัน้ ทีมงานด้ าน
โซเชียลมีเดียจึงมีหน้ าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และรวบรวมประเด็นที่สําคัญไปยัง
เจ้ าของรายการและทีมงานผู้ผลิตรายการอย่างน้ อยเป็ นรายสัปดาห์ เพื่อให้ มีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การสื่อสารรายการได้ อย่างรวดเร็ ว
5.3.6 ช่วงเวลาและความถี่ ในการโพสต์ของบุคคลที่ มีอิทธิพลทางความคิด มีผลต่อการ
สร้ างการรั บรู้ ให้ กับผู้ใ ช้ ง าน เช่นเดี ยวกับช่วงเวลาและความถี่ ใ นการโพสต์ เ นื อ้ หาในช่อ งทาง
โซเชียลมีเดียของรายการโทรทัศน์ งานวิจยั พบว่า จํานวนการพูดถึงรายการโทรทัศน์บนโซเชี ยล
มีเดียแปรผันตามจํานวนการโพสต์โดยบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัน
แรกๆ ที่รายการออกอากาศ และตอนสุดท้ ายของรายการ บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมักจะใช้
ช่วงเวลาที่มีผ้ ใู ช้ งานสนใจเนื ้อหารายการเป็ นจํานวนมาก พูดถึงเนื ้อหารายการโทรทัศน์อย่างจงใจ
เป็ นทังการร่
้
วมกันสร้ างกระแส หรื อเป็ นการเกาะกระแสที่เกิดขึ ้นพร้ อมกันไปในตัว ดังนัน้ ทีมงาน
ด้ านโซเชียลมีเดียต้ องวางแผนการจัดสรรช่วงเวลาของผู้มีอิทธิ พลทางความคิดบนโซเชียลมี เดีย
และรักษาสัมพันธภาพอันเดียวระหว่างกัน เช่น การเชิญผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย
มาร่ วมงานในช่วงแรก ช่วงสุดท้ าย หรื อในช่วงขาลงของรายการ เพื่อทําให้ จํานวนการรับรู้ เพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั ยะ
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นเพียงการถอดบทเรี ยนการวางกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบน
โซเชี ย ลมี เ ดี ย สํ า หรั บ รายการโทรทั ศ น์ รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นตัว ชี ว้ ั ด ว่ า กลยุ ท ธ์ ดัง กล่ า วมี
ประสิทธิ ผลอย่างไรเท่านัน้ ซึ่งการศึกษาในครัง้ ต่อไปควรจะทําการศึกษาถึงจํานวนตัวเลขที่ชีว้ ัด
ความสํ าเร็ จ ของรายการโทรทัศน์ ที่สื่ อสารบนโซเชี ยลมีเ ดียให้ เป็ น ค่ามาตรฐาน รวมทัง้ การหา
ความสัมพันธ์ ของตัวเลขที่ชี ้วัดในแต่ละส่วนว่ามีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ อย่างไร รวมทังการใช้
้
เงินโฆษณาผ่าน Facebook Ads หรื อการจ้ างบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดบนโซเชียลมีเดีย ให้
พูดถึงรายการอย่างจงใจ ที่มีผลต่อการชี ้วัดความสําเร็ จของรายการโทรทัศน์หรื อไม่ อย่างไร เพื่อ
ทําให้ เห็นภาพรวมของกลยุทธ์ ท่ีประสบความสําเร็ จ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในกับรายการ
โทรทัศน์อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นนๆ
ั้
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รายการ เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand)

ภาพที่ 1 โลโก้ รายการ Take Me Out Thailand
ประวัติ
เทค มี เอาท์ (Take Me Out) เป็ นรายการทีวีประเภทเกมโชว์จากประเทศอังกฤษ ภายใต้
การดูแ ลและเป็ น เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยบริ ษั ท ฟรี เ มนเทิ ล มี เ ดี ย (Fremantle Media) สํ า หรั บ ใน
ประเทศไทย บริ ษัท ครี เอทิส มีเดีย จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อทีวี ธันเดอร์ ได้ ซื ้อลิขสิทธิ์รายการ
“เทค มี เอาท์” เป็ นประเทศที่ 17 ของโลก ใช้ ชื่อรายการว่า “เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์: ถูกชะตาท้ า
หัวใจ” เริ่ มออกอากาศวันแรก 2 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยได้ ทําการวิจัยตลาดเพื่อสํ ารวจความ
คิดเห็นจากกลุม่ ผู้ชมเป้าหมาย และนํามาปรับเปลี่ยนเนื ้อหาของรายการบางส่วน เพื่อให้ เข้ ากับวิถี
ชีวิตและไลฟ์ สไตล์ของคนไทย โดยมีบริ ษัท ทีวีธันเดอร์ ดูแลในการผลิตร่ วมกับทีมโปรดักชัน่ ระดับ
โลก เพื่ อ ให้ รู ป แบบรายการและโปรดัก ชั่น ยัง คงความอลัง การเที ย บเท่ า กั บ ที่ อ อกอากาศใน
ต่างประเทศ โดยจะออกอากาศทางช่อง 3 HD ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 14.00 น.
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
ความรักที่ถกู ถ่ายทอดให้ ออกมาในรูปแบบเกมโชว์ สะท้ อนมุมมอง แนวคิด โดยเปิ ด
โอกาสให้ คนต่างเพศที่มีความชอบและวิธีคดิ ในการเลือกคูท่ ี่แตกต่างกัน
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พิธีกร
พิธีกรชาย : คุณเกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้ าเน็ก)
พิธีกรหญิง : คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์ )
รูปแบบรายการ
แบ่งการนําเสนอรายการออกเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่
ช่วงที่ 1 : The Opening (เปิ ดตัวสาวโสด) เปิ ดตัวผู้เข้ าแข่งขันผู้หญิงจํานวน 30 คน
First Impression (ดูดีโดนใจ) เปิ ดตัวแขกรับเชิญผู้ชายจํ านวน 1 คน (ในแต่ละเทปจะมี
แขกรั บเชิญชาย 3-4 คน) แนะนํ าข้ อมูลส่วนตัวของตัวเอง เช่น “ผมสมชาย อายุ 35 ปี มาจาก
กรุงเทพฯ” โดยผู้เข้ าแข่งขันตัดสินว่าชอบหรื อไม่ชอบแขกรับเชิญชายจากความประทับใจแรกที่เห็น
ถ้ าชอบให้ กดเปิ ดไฟ ถ้ าไม่ชอบก็กดปิ ดไฟ (ผู้ที่กดปิ ดไฟจะหมดสิทธิ์ในการแข่งขันช่วงต่อไป)
ช่วงที่ 2 : About me / My Specialty (มีดีต้องโชว์)
เป็ นภาพ VTR ที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนหรื อความสามารถพิเศษของแขกรับเชิญชายคน
นัน้ ๆ โดยผู้เข้ าแข่งขันหญิ งที่ เหลื อสามารถตัดสินใจเปิ ดไฟหรื อปิ ดไฟ หลังจากที่ได้ ดู VTR แล้ ว
(VTR มีประมาณ 3 ตัว และจะฉายไปจนกว่าจะเหลือผู้เข้ าแข่งขันหญิงที่เปิ ดไฟ 2-3 คนสุดท้ าย)
ช่วงที่ 3 : Date Decision (เลือกคนถูกใจ)
แขกรับเชิญชายกลับมาเป็ นฝ่ ายเลือกผู้เข้ าแข่งขันหญิงบ้ าง ด้ วยการถามคําถามที่ตวั เอง
ตังขึ
้ ้น ผู้แข่งขันหญิงที่ตอบคําถามไม่โดนใจจะถูกปิ ดไฟ และผู้แข่งขันที่ไม่ถูกปิ ดไฟจะเป็ นผู้ได้ ไป
สานความสัมพันธ์ทําความรู้จกั เพิ่มเติมกับแขกรับเชิญ
หมายเหตุ: กรณี ที่แขกรั บเชิญชายถูกผู้เ ข้ าแข่งขันปิ ดไฟหมด ไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนของ
รายการ (ช่วงที่ 1-3) แขกรับเชิญท่านนันจะถู
้
กตัดสิทธิ์ให้ ออกจากเกมทันที โดยทางรายการฯ จะ
นํ าแขกรั บเชิญคนใหม่ขึน้ มาเล่นเกมใหม่ เพื่ อให้ ผ้ ูแข่งขันทัง้ 30 คนตัดสินใจเลื อกหรื อไม่เลื อก
ต่อไป
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใช้ เฟซบุ๊กเป็ นพื ้นที่ในการสื่อสารรายการเป็ นหลัก เน้ นการนําเสนอเรื่ องราวของ
ความรั กหลากหลายแง่มุมผ่านมุมมองของผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี ทั่วประเทศ
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ผ่านการเลือกประเด็นในการสื่อสารที่สนุก และเข้ าถึงกลุม่ คนจํานวนมาก รวมถึงการใช้ YouTube
เพื่อเน้ นให้ เกิดการรับชมรายการย้ อนหลังหรื อเนื ้อหาเพิ่มเติมจากรายการ
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รายการ เดอะเฟซ ไทยแลนด์ (The Face Thailand)

ภาพที่ 2 โลโก้ รายการ The Face Thailand
ประวัติ
เดอะเฟซ ไทยแลนด์ เป็ นรายการเรี ยลลิตีประกวดนางแบบ โดยบริ ษัท กันตนา เอฟโวลูชนั่
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อกันตนา กรุ๊ป เป็ นผู้ซื ้อลิขสิทธิ์ในการผลิตจาก Endemol Shine Group
โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื อ้ หารายการให้ ส อดคล้ อ งกับ กลุ่ม ผู้ช มในประเทศไทย ด้ ว ยการเพิ่ ม ให้
กลายเป็ นรายการเรี ยลลิตี ้ประกวดนางแบบและนักแสดงหน้ าใหม่ของประเทศไทย ที่จะต้ องมี
ความสามารถหลากหลายของวงการบันเทิง อาทิ การเดินแบบ ถ่ายแบบ การแสดง กําหนดให้ ผ้ ู
เข้ าแข่งขันเป็ นผู้หญิ ง ที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทย มี อายุไม่เกิ น 27 ปี บริ บูรณ์ และมี ส่วนสูง 165
เซนติเ มตรขึน้ ไป โดยจะออกอากาศทางช่ อง 3 HD ทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.30 น. เริ่ ม
ออกอากาศครัง้ แรก วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบนั เดอะเฟซไทยแลนด์ออกอากาศแล้ ว 3 ซีซนั่
และเพิ่มรายการเดอะเฟซเม็น ที่มีผ้ เู ข้ าแข่งขันเป็ นผู้ชายอีก 1 ซีซนั่
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
การแข่งขันของเมนเทอร์ ที่มีคาแรกเตอร์ ตา่ งกัน ต้ องวางแผนในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ ลกู ทีม
5 คนของตัวเองเหลือรอดจนถึงสัปดาห์สดุ ท้ าย จนกลายเป็ นผู้ชนะใน Final Walk
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อัษฎา พานิชกุล (ซีซนั่ 1)
ชานนท์ อักขระชาตะ (ซีซนั่ 2-3)
เมนเทอร์
เมทินี กิ่งโพยม (ซีซนั่ 1-3)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (ซีซนั่ 1)
รฐา โพธิ์งาม (ซีซนั่ 1)
นํ ้าทิพย์ จงรัชตวิบลู ย์ (ซีซนั่ 2-3)
คริ ส หอวัง (ซีซนั่ 2-3)
มาช่า วัฒนพานิช (ซีซนั่ 3)
รู ปแบบรายการ
ใน EP แรก ผู้เข้ าแข่งขัน 50 คน ที่ผ่านรอบคัดเลือก จะต้ องล้ างเครื่ องสําอางเพื่อเข้ าฉาก
ถ่ายรูปหน้ าธรรมชาติ แต่ละคนมีโอกาสถ่ายรูปได้ แค่ครัง้ เดียว เพื่อให้ เมนเทอร์ เลือก หากเมนเทอร์
2 ใน 3 คนประกาศให้ ผา่ น จะเข้ ารอบต่อไปซึง่ คือ การเดินโดยไม่เห็นหน้ าของผู้แข่งขัน และจะต้ อง
ผ่านโดยเมนเทอร์ 2 ใน 3 คนเช่นกัน จากนันผู
้ ้ ที่ผ่านเข้ ารอบต้ องแต่งหน้ าในแบบของตัวเองและ
ถ่ายรู ปเพื่อให้ เมนเทอร์ อย่างน้ อย 1 คนเลือกไปเข้ าในทีมของตัวเอง หากไม่มีเมนเทอร์ ใดเลือกเลย
จะตกรอบ หากมีเมนเทอร์ เลือก 1 คน จะได้ เข้ าทีมของเมนเทอร์ คนนันทั
้ นที หากมีเมนเทอร์ เลือก
มากกว่า 1 คน จะมีสิทธิ์เลือกเมนเทอร์ เพื่ อเข้ าที ม เมนเทอร์ แต่ละคนจะมีลูกทีมได้ ไม่เกิน 5 คน
ดังนันผู
้ ้ เข้ าแข่งขันจะมีทงหมด
ั้
15 คนสําหรับการแข่งขันรอบต่อไป
ใน EP 2 – 12 แบ่งการนําเสนอรายการออกเป็ น 3 ช่วง ได้ แก่
1) มาสเตอร์ คลาส (Master Class) ผู้เข้ าแข่งขันจะได้ รับการฝึ กฝนเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนการแข่งขันจริ งในตอนต่อไป โดยมาสเตอร์ คลาสแต่ละครัง้ จะมีเมนเทอร์ 1 คนสลับมาสอน
และมีโจทย์ต่างๆ ให้ บางตอนมีกรรมการภายนอกได้ รับเชิญมาด้ วย ผู้ที่ชนะมาสเตอร์ คลาสจะ
ได้ รับรางวัลพิเศษ และได้ สิทธิ์ในการเลือกลําดับทีมสําหรับการแข่งขันในแคมเปญ
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2) แคมเปญ (Campaign) ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องทําโจทย์ที่มีความท้ าทายเพื่อหาทีมที่ชนะ
โดยจะมีกรรมการภายนอกมาตัดสิน เมนเทอร์ จะมีเวลาสันๆ
้ ในการสอนผู้เข้ าแข่งขันก่อนจะทํ า
การแข่งขันจริ ง และมีเวลาเพื่อวางแผนแก้ ไขสถานการณ์ หน้ างานเพียงสันๆ
้ ทีมหรื อผู้ที่ทําให้ ทีม
ชนะแคมเปญจะทําให้ เมนเทอร์ ของทีมที่ชนะมีสิทธิ์คดั สมาชิกทีมอื่นออกจากการแข่งขัน
3) ห้ องคัดออก (Elimination Room) เมนเทอร์ ของทีมที่แพ้ จะต้ องส่งสมาชิกในทีมอย่าง
น้ อย 1 คนเข้ าห้ องคัดออก ให้ เมนเทอร์ ของที มที่ ชนะคัดออก เมนเทอร์ ของที มที่แพ้ สามารถส่ง
สมาชิกมากกว่า 1 คนได้ ในขณะที่เมนเทอร์ ของทีมที่ชนะสามารถคัดผู้เข้ าแข่งขันที่อยู่ในห้ องคัด
ออกได้ เพียง 1 คน โดยที่ไม่สามารถนําผู้แข่งขันที่ตกรอบกลับมาในทีม และไม่สามารถดึงสมาชิก
ของทีมอื่นมาเป็ นของทีมตัวเองได้ การคัดผู้เข้ าแข่งขันออกแต่ละครัง้ ไม่จําเป็ นว่าผู้ที่ถูกคัดออก
จะต้ องมี ผลงานด้ อยกว่าผู้เข้ าแข่งขันอี กคนที่ อยู่ห้องคัดออกด้ วยกันในขณะนัน้ นอกจากนี เ้ มน
เทอร์ ของทีมที่ชนะเลือกที่จะสละสิทธิ์การคัดออกในครัง้ นันได้
้ และห้ องคัดออกครัง้ สุดท้ าย ผู้เข้ า
แข่งขันที่เหลืออยู่จะเข้ าห้ องคัดออกเพื่อให้ เมนเทอร์ เลือกผู้เข้ ารอบ 4 คน โดย 3 คนคือสมาชิกของ
เมนเทอร์ แต่ละทีม และอีก 1 คนมาจากการคัดเลือกของเมนเทอร์ ของสมาชิกที่ชนะแคมเปญ ซึ่ง
อาจไม่ใช่สมาชิกของทีมตัวเองก็ได้
ใน EP สุดท้ าย จะเป็ นรอบถ่ายทอดสด โดยจะเหลือผู้เข้ าแข่งขัน 4 คน ทําการเดินแบบ
Final Walk มี ช่วงมาสเตอร์ คลาสและแคมเปญที่ เกี่ ยวกับการแสดงฉากในละครหรื อภาพยนตร์
โดยผู้ช นะแคมเปญและเมนเทอร์ ของผู้ช นะจะได้ รางวัล พิเ ศษ ส่วนผู้ที่แพ้ แคมเปญจะไม่ผ่าน
เข้ ารอบสุดท้ าย ซึ่งจะเหลือผู้เข้ ารอบ 3 คนสุดท้ ายจะได้ เดินแบบพร้ อมกับเมนเทอร์ และถูกตัดสิน
จากผลคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ชนะการแข่งขันรอบเดินแบบ จะได้ เป็ นเดอะเฟซ
ไทยแลนด์
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใช้ เฟซบุ๊กเป็ นพื ้นที่ในการสื่อสารรายการ โดยเน้ นการนําเสนอบรรยากาศการ
แข่งขันทังจากเมนเทอร์
้
ผู้เข้ าแข่งขัน คณะกรรมการ และช่างภาพ ให้ กบั ผู้ชมอายุระหว่าง 18-35 ปี
ทั่วประเทศ โดยเน้ นเฉพาะเจาะจงไปยัง กลุ่ม LGBT มี การใช้ ท วิตเตอร์ เ พื่ อสื่ อสารประเด็น ใน
รายการที่รวดเร็ วและเป็ นกันเองกว่าผ่านแอดมิน ใช้ อินสตาแกรมเพื่อสื่อสารถึงความหรู หราและ
อารมณ์ของการเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับแฟชัน่ รวมถึงการใช้ YouTube เพื่อเน้ นให้ เกิดการรับชม
รายการย้ อนหลังหรื อเนื ้อหาเพิ่มเติมจากรายการ
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รายการ เดอะแมส ซิงเกอร์ : หน้ ากากนักร้ อง (The Mask Singer)

ภาพที่ 3 โลโก้ รายการ The Mask Singer
ประวัติ
The Mask Singer หน้ ากากนักร้ อง เป็ นรายการโทรทัศน์ประเภทเรี ยลลิตี ้เกมโชว์และมิว
สิ ก โชว์ โดยซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์ รู ป แบบรายการ Miseuteori Eumaksyo Bokmyeon-gawang (Mystery
Music Show: King of Mask Singer) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ Ilbam ที่เป็ นลิขสิทธิ์ของบริ ษัท
Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) จากประเทศเกาหลีใต้ นํามาทําเป็ นรู ปแบบรายการ
ของประเทศไทย ผลิตรายการโดย บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) เปิ ดตัว
ครั ง้ แรกในวัน ที่ 1 กัน ยายน พ.ศ. 2559 และออกอากาศมาจนถึ ง ปั จ จุบัน ออกอากาศทุก วัน
พฤหัสบดี เวลา 20.15 – 22.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ งเวิร์คพอยท์
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
การแข่งขันร้ องเพลงประชันกันของนักร้ อง นักแสดง หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงภายใต้ หน้ ากาก
ต่างๆ โดยมีคณะกรรมการคอยคาดเดาว่าผู้ที่ร้องเพลงภายใต้ หน้ ากากเหล่านันจะเป็
้
นใคร และเมื่อ
คะแนนโหวตจากผู้ชมในห้ องส่งตัดสินว่าหน้ ากากใดเป็ นผู้ชนะ หน้ ากากที่แพ้ จะต้ องเผยตัวตนที่
แท้ จริ งออกมา
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กันต์ กันตถาวร
รู ปแบบรายการ
รอบเปิ ดตัวผู้เข้ าแข่งขัน
ทางรายการจะให้ ชมวีทีอาร์ (VTR) เล่าถึงที่มาของผู้เข้ าแข่งขันแต่ละคนก่อน (โดยให้ ชม
เพียง 2 คน ต่อ 1 รอบการแข่งขัน) ซึ่งในวีทีอาร์ ผ้ เู ข้ าแข่งขันต้ องปกปิ ดตัวตนที่แท้ จริ งตัวหน้ ากาก
และเครื่ องแต่งกายที่ถกู จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยเฉพาะด้ วย ภายใต้ ข้อสัญญาที่ทําไว้ ร่วมกับทางรายการ
อย่างเข้ มงวดในการเข้ าร่ วมการแข่งขันกับรายการ หลังจากนันจะเปิ
้
ดตัวผู้เข้ าแข่งขันแต่ละคนใน
สภาพที่ ปกปิ ดตัวตนที่ แท้ จริ งเช่นเดียวกัน ต่อหน้ าคณะกรรมการและผู้ชมในห้ องส่ง โดยการ
แข่งขันของผู้เข้ าแข่งขันทัง้ 32 คน จะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม (กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และ กลุ่ม
D) กลุ่มละ 8 คน ซึ่งจะถูกจับคูใ่ นการแข่งขัน 4 คู่ (คูล่ ะ 2 คน) โดยการออกอากาศในแต่ละครัง้ จะ
แข่งขันกัน 2 คู่ ใน 1 กลุม่ ซึง่ ถ้ าผู้เข้ าแข่งขันคนใดชนะจะได้ ผา่ นเข้ าไปสูใ่ นรอบการแข่งขันถัดไป
รอบแข่งขันร้ องเพลง
ผู้ดําเนินรายการจะแจ้ งชื่ อเพลงและศิล ปิ นที่ ผ้ ูเ ข้ าแข่งขัน แต่ละคนจะใช้ ใ นการแข่ง ขัน
หลังจากนัน้ ผู้เข้ าแข่งขันแต่ละคนจะต้ องแข่งกันร้ องเพลงดังกล่าวจนจบเพลงทัง้ 2 คน แล้ วจึง
เริ่ มทําการปรึกษา วิเคราะห์ และทายตัวตนของผู้เข้ าแข่งขันจากคณะกรรมการทัง้ 7 คน
รอบลงคะแนนเสียง
คณะกรรมการทัง้ 7 คน และผู้ชมในห้ องส่งทัง้ 169 คน จะต้ องทําการลงคะแนนเสี ยง
ให้ กับผู้เข้ าแข่งขันในรอบการแข่งขันนัน้ ๆ เพียงคนเดียวเท่านัน้ โดยผู้ชมในห้ องส่งนันจะทํ
้
าการ
ลงคะแนนผ่านสมาร์ ตโฟนจากผู้สนันสนุนของรายการ หลังจากนันทางรายการจะรวบรวมคะแนน
้
แล้ ว ประกาศผลการตัด สิ น หลัง จากรอบซั ก ถามเสร็ จ สิ น้ ลง โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน จาก
คณะกรรมการ 7 คน คนละ 10 คะแนน และจากผู้ชมในห้ องส่ง 169 คน คนละ 1 คะแนน รวมเป็ น
239 คะแนน
รอบซักถาม
คณะกรรมการทัง้ 7 คน และผู้เข้ าแข่งขันแต่ละคนจะ มีเวลาให้ 2 นาที ในการสนทนาหรื อ
ให้ ค ณะกรรมการได้ ถ ามต่อ ผู้เ ข้ า แข่ง ขัน คนนัน้ ๆ เพี ย งคนเดี ย ว หลัง จากที่ ห มดเวลาไปแล้ ว
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คณะกรรมการจะต้ องสนทนาหรื อถามคําถามกับผู้เข้ าแข่งขันอีกคนหนึง่ ทันที โดยผู้เข้ าแข่งขันคน
ดัง กล่าวห้ ามแสดงกิ ริยา นํ า้ เสี ยง หรื อบอกลักษณะที่ เ ป็ นเอกลักษณ์ ของตัวตนที่ แท้ จ ริ งอย่าง
เด็ดขาด แต่สามารถตอบโดยดัดแปลงเสียงพูดหรื อกิริยาท่าทางให้ ต่างจากที่ตวั ของผู้เข้ าแข่งขัน
เองคุ้นเคยได้ ซึ่งอาจเป็ นไมค์ ที่ดัดเสี ยงไว้ และในการถามของคณะกรรมการ ผู้เข้ าแข่ง ขันคน
ดังกล่าวสามารถตอบเรื่ องจริ งหรื อพูดในเรื่ องโกหกเพื่อหลอกคณะกรรมการได้ เช่นกัน
รอบตัดสิน
ผู้ดําเนินรายการจะประกาศผลการตัดสินในการแข่งขันแต่ละรอบ ซึง่ ถ้ าผู้เข้ าแข่งขันคนใด
จาก 1 ใน 2 คน ได้ คะแนนเสียงจากกรรมการและผู้ชมในห้ องส่งที่มากกว่าผู้เข้ าแข่งขันอีกคนหนึง่
จะได้ สิทธิ์ ผ่านเข้ าไปสู่ในรอบการแข่งขันถัดไป โดยที่ ยังไม่สามารถเปิ ดเผยตัวตนได้ ส่วนผู้เข้ า
แข่งขันที่แพ้ จะต้ องถอดหน้ ากากออกเพื่อเปิ ดเผยตัวตนและจะมีการสนทนากับคณะกรรมการและ
พิธีกรในภายหลัง เป็ นอันสิ ้นสุดการแข่งขันใน 1 รอบ
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใช้ เฟซบุ๊กเป็ นพื ้นที่ในการสื่อสารรายการ โดยใช้ การเผยแพร่ รายการผ่านทาง
Facebook Live เป็ นรายการโทรทัศน์แรกๆ ในเมืองไทย เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ชมอายุ
15-35 ปี ที่เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้ YouTube เพื่อเน้ นให้ เกิดการ
รับชมรายการทันที การรับชมย้ อนหลัง การรับชมเนื ้อหาเพิ่มเติมจากรายการ และการรับชมเฉพาะ
เพลงที่ได้ ประกวดในรายการ ซึ่งทําให้ จํานวนผู้ชมและผู้ติดตามเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากทําให้ เกิ ด
พฤติกรรมการฟั งซํ ้าได้ ง่าย
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รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ : เสียงจริง ตัวจริง (The Voice Thailand)

ภาพที่ 4 โลโก้ รายการ The Mask Singer
ประวัติ
The Voice Thailand เสียงจริ ง ตัวจริ ง คือรายการประกวดร้ องเพลง โดยทรู มิวสิค ได้ ซื ้อ
ลิขสิทธิ์รายการ เดอะวอยซ์ออฟฮอลแลนด์ (The Voice of Holland) จากทัลปา มีเดีย กรุ๊ป ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ และให้ บริ ษัท โต๊ ะกลมโทรทัศน์ จํ ากัด ในเครื อ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์
ดําเนินการผลิตในซีซน่ั ที่ 1-2 และให้ AP&J ทําการผลิตในซีซนั่ ที่ 3 จนถึงปั จจุบนั ออกอากาศครัง้
แรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 ทางช่อง 3 HD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.45 น.
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
การแข่งขันร้ องเพลงภายในเวลาไม่เกิ น 2 นาที ของผู้เข้ าแข่งขันจากทางบ้ าน ที่จะต้ อง
แสดงพลังเสียงที่โดดเด่นจนเป็ นที่ประทับใจของโค้ ชแต่ละคน เพื่อเลือกเข้ าสูท่ ีมของตนเอง และทํา
การแข่งขันกันภายในทีมของตนเองโดยโค้ ชจะเป็ นผู้ตดั สินว่าใครจะเข้ าสู่รอบต่อไป จนกระทัง่ ถึง
รอบ Live Show ที่ผ้ ตู ดั สินว่าใครจะเป็ นผู้ชนะจะมาจากผลคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้ าน ร่วมกับ
คะแนนของโค้ ช และในรอบสุดท้ ายจะใช้ คะแนนจากผู้ชมทางบ้ านเพียงอย่างเดียว
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พิธีกร
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (ซีซนั่ 1-5)
ริ นลณี ศรี เพ็ญ (ซีซนั่ 2-5)
โค้ ช
สหรัถ สังคปรี ชา (ซีซนั่ 1-5)
อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (ซีซนั่ 1-5)
พรพรรณ ชุนหชัย (ซีซนั่ 1-4)
อภิวชั ร์ เอื ้อถาวรสุข (ซีซนั่ 1-3)
นําโชค ทะนัดรัมย์ (ซีซนั่ 4-5)
ธนิดา ธรรมวิมล (ซีซนั่ 5)
รูปแบบรายการ
การแข่งขันประกอบด้ วย 4 รอบ ดังนี ้
1) รอบ Blind Audition
ผู้เข้ าประกวดจะถูกคัดเลื อกจากเสี ยงร้ องเพี ยงอย่างเดี ยว โดยเหล่าโค้ ช จะนั่ง หัน หลัง
ให้ กบั ผู้เข้ าแข่งขันและเมื่อได้ ยินเสียงร้ องที่ถกู ใจ โค้ ชจะกดปุ่ มเพื่อหมุนเก้ าอี ้หันหน้ ากลับมาหาผู้
เข้ าแข่งขันเพื่อรับเข้ าสู่ทีม กรณี โค้ ชกดปุ่ มหันเก้ าอี ้มาเพียงคนเดียว ผู้เข้ าแข่งขันจะเข้ าสู่ทีมของ
โค้ ชคนนันทั
้ นที แต่หากกรณีมีโค้ ชกดปุ่ มหันเก้ าอี ้มามากกว่า 1 คน สิทธิในการเลือกร่วมทีมจะเป็ น
ของผู้เข้ าแข่งขัน และหากกรณีผ้ เู ข้ าแข่งขันร้ องเพลงจบ โดยที่ไม่มีโค้ ชคนใดหันมา ผู้เข้ าแข่งขันจะ
ตกรอบ Blind Audition เมื่อเหล่าโค้ ชได้ รวบรวมสมาชิกในทีมแล้ ว โค้ ชจะคอยเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษา
ด้ านการขับร้ องแก่ผ้ เู ข้ าแข่งขันเพื่อเข้ าสูร่ อบ Battle
2) รอบ Battle
โค้ ชจะทําการจับลูกทีมของตนเองมาประชันในการร้ องเพลงเดียวกันและโค้ ชจะเป็ นผู้
ตัดสินเข้ ารอบ โดยจะมีผ้ ชู ว่ ยโค้ ชที่โค้ ชได้ ทําการคัดเลือกเองเป็ นผู้ชว่ ยและผู้ให้ คําปรึ กษา
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3) รอบ Knockout
ในซีซนั่ ที่ 2 ได้ มีการเพิ่มกติกาให้ โค้ ชสามารถช่วยลูกทีมจากทีมอื่นที่ต้องตกรอบ ให้
สามารถเข้ ารอบได้ แล้ วย้ ายมาอยู่ทีมของตนเอง จึงทําให้ เกิดรอบ Knockout ขึ ้น ซึ่งจะทําการจับคู่
2 คนบนเวที เดียวกันโดยร้ องคนละเพลงกันแล้ วตัดเชือกคัดออกกันภายหลังจากการแข่งขันจบ
ทันที และในรอบนี ้ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องเป็ นคนเลือกเพลงเองซึ่งก็ ต่างกับรอบ Battle กันที่โค้ ชจะ
เลือกเพลงให้ และในซีซนั่ ที่ 3 รอบ Knockout เปลี่ยนกติกาจากจับคูม่ าสองคนเป็ นจับกลุม่ สี่คนบน
เวทีเดียวกันร้ องคนละเพลงแล้ วโค้ ชจะเลือกคนที่เข้ ารอบสองคนจากกลุม่ เข้ ารอบต่อไป
4) รอบ Live Show
ผู้เข้ าแข่งขันของแต่ละทีมจะประชันกับผู้เข้ าแข่งขันจากทีมอื่นๆ ในการแสดงถ่ายทอดสด
โดยผู้ชมทางบ้ านจะลงคะแนนโหวตเพื่อเลือกผู้เข้ าแข่งขันที่ชื่นชอบให้ ผ่านเข้ ารอบ และโค้ ชเองจะ
เลือกผู้ที่ผ่านเข้ ารอบต่อไปเช่นกัน จนรอบสุดท้ ายโค้ ชแต่ละคนจะเหลือผู้เข้ าแข่งขันเพียงคนเดียว
และผลตัดสินสุดท้ ายจากการโหวตหลังการแสดงถ่ายทอดสดจะเป็ นกําหนดว่าใครคือผู้ชนะ
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใ ช้ เ ฟซบุ๊กเป็ นพื น้ ที่ ใ นการสื่ อสารรายการ ไปยัง กลุ่ม ผู้ช มอายุ 15-55 ปี ทั่ว
ประเทศ มีการประชาสัมพันธ์รายการผ่านแฮชแท็กอย่างเป็ นทางการของรายการ ของโค้ ชแต่ละคน
และการขึ ้นข้ อความทวิตโดยโค้ ชบนเนื ้อรายการโทรทัศน์พร้ อมๆ กับการทวิตจริ ง เป็ นรายการแรกๆ
ในเมืองไทย เพื่อให้ เกิดกระแสการพูดถึงรายการผ่านทวิตเตอร์ รวมถึงการใช้ YouTube เพื่อเน้ นให้
เกิดการรับชม การรับชมย้ อนหลัง การรับชมเนื ้อหาเพิ่มเติมจากรายการ และการรับชมเฉพาะเพลง
ที่ ไ ด้ ป ระกวดในรายการ ซึ่ ง ทํ า ให้ จํ า นวนผู้ช มและผู้ติ ด ตามเพิ่ ม มากขึ น้ เนื่ อ งจากทํ า ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการฟั งซํ ้าได้ ง่าย
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รายการ SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ ายกับนายปี หนึ่ง

ภาพที่ 5 โลโก้ รายการ Sotus The Series
ประวัติ
SOTUS The Series เป็ นซี รีส์ ที่ส ร้ างจากนิ ยาย Sotus พี่ ว้ากตัวร้ ายกับนายปี หนึ่ง โดย
Bittersweet ซึ่งโด่งดังในเว็บ เด็กดี.คอม เป็ นเรื่ องราวของระบบการรับน้ องที่เรี ยกว่า โซตัส เดิมที
นิยายเรื่ องนี ้ถูกซื ้อลิขสิทธิ์โดย Fellow และกํากับโดย ณิชภูมิ ชัยอนันต์ แต่ตอ่ มาสร้ างร่วมกับ จีเอ็ม
เอ็ม ทีวีและกํ ากับโดย ผดุง สมาจาร โดยมีนกั แสดงชุดใหม่เกื อบทังหมดยกเว้
้
นนักแสดงนําทัง้ 2
ได้ แก่ พีรวัส แสงโพธิ รัตน์ และ ปราชญา เรื องโรจน์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 ทางช่อง
One 31 เริ่ มออกอากาศครัง้ แรก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
เป็ นละครที่นําเสนอเรื่ องราวระหว่าง “ก้ องภพ” เด็กปี หนึ่งผู้ไม่ชอบและเข้ าใจในระบบการ
รั บน้ องแบบโซตัวเท่าไหร่ นัก ได้ เกิ ดการปี นเกลียว “อาทิตย์” รุ่ นพี่ ว๊ากปี สามสุดโหด จึงเกิ ดเป็ น
ความขัดแย้ งระหว่างรุ่ นพี่และรุ่ นน้ อง แต่ในความขัดแย้ งนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง อาทิตย์ และ
ก้ องภพ ก็ได้ ก่อขึ ้นเงียบๆ ในใจของทังสองอย่
้
างไม่ร้ ูตวั
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นักแสดงนํา
ปราชญา เรื องโรจน์ รับบท ก้ องภพ
พีรวัส แสงโพธิรัตน์ รับบท อาทิตย์ / ไออุน่
ฐิ ตภิ มู ิ เตชะอภัยคุณ รับบท เอ็ม
นีร สุวรรณมาศ รับบท เมย์
ชนกันต์ อาพรสุทธินนั ธ์ รับบท เปรม
ธีรภัทร โลหนันทน์ รับบท วาด
อิทธิกร ไกรเจริ ญ รับบท น็อต
จุมพล อดุลกิตติพร รับบท ไบรท์
ณัฏฐวรันธร คําชู รับบท ตุ๊ต๊ะ
พลอยชมพู ศุภทรัพย์ รับบท แพรไพลิน
มริภา ศิริพลู รับบท มะปราง
กร คุณาธิปอภิสิริ รับบท ทิว
นราดล นําบุญจิตต์ รับบท โอ๊ ค
รูปแบบรายการ
นําเสนอทังหมด
้
16 ตอน ความยาวตอนละ 60 นาที มีการวางประเด็นให้ เกิดการติดตาม
อย่างต่อเนื่องในช่วงท้ ายตอน
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใ ช้ เ ฟซบุ๊กเป็ นพื น้ ที่ ใ นการสื่ อสารรายการ ไปยัง กลุ่ม ผู้ช มอายุ 15-25 ปี ทั่ว
ประเทศ และใช้ เฟซบุ๊กของทางช่อง One 31 ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ด้วย รวมถึงการใช้ แฮชแท็ก
อย่างเป็ นทางการของรายการบนทวิตเตอร์ เพื่อให้ เกิดกระแสการพูดถึงรายการ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
ภาพรวมของรายการเนื่องจากฐานของผู้ชมรายการตรงกับฐานผู้เล่นทวิตเตอร์ ในประเทศไทย ซึ่ง
เป็ นผู้หญิงที่ติดตามศิลปิ นดาราทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศเป็ นจํานวนมาก รวมถึงการใช้
YouTube และ LINE TV เพื่อเน้ นให้ เกิดการรับชมย้ อนหลัง
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รายการ I Hate You, I Love You

ภาพที่ 6 โลโก้ รายการ I Hate You, I Love You
ประวัติ
I Hate You, I Love You หรื อ HateLove เป็ นละครชุดที่เผยแพร่ครัง้ แรกบน LINE TV โดย
บริ ษัท ไลน์ คอร์ ปอเรชัน (ประเทศไทย) จํากัด ร่ วมมือกับ นาดาวบางกอก ในการสร้ างเรื่ องและ
เขียนบท กํากับโดยทรงยศ สุขมากอนันต์ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชัน
ไลน์ ทีวี และจะฉายซํ ้าทางโทรทัศน์ อีกครัง้ ทางช่องจี เอ็มเอ็ม 25 ทุกวันเสาร์ เวลา 21.45 น. เริ่ ม
ออกอากาศครัง้ แรกวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
เรื่ องราวความรักและการแตกหักของคน 5 คน ในเวลาเพียง 5 วัน เริ่ มจากนานะ (สุทตั ตา
อุ ด มศิ ล ป์ ) ตั ง้ ใจเซอร์ ไพรส์ วั น เกิ ด ซอล (ศนั น ธฉั ต ร ธนพั ฒ น์ พิ ศ าล) ด้ วยการพา ไอ่
(โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์) มาเซอร์ ไพรส์เพื่ อหักหน้ าซอลต่อหน้ ากลุ่มเพื่ อน Sleeping Beauty แต่
แล้ วเหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อนานะล่วงรู้ ความจริ งที่สงสัยมานานเกี่ยวกับ ไทเกอร์ (กฤษณภูมิ
พิบูลสงคราม) ซึ่งนานะรั บไม่ได้ เหตุการณ์ นนั ้ ทําให้ นานะเตลิดเปิ ดเปิ งจนกระทั่งไปพบกับ โจ
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(วงศ์รวี นทีธร) ชายหนุ่มผู้มีอาชีพขายบริ การทางเพศอยู่ข้างถนน และเหตุการณ์นนทํ
ั ้ าให้ ชีวิตนา
นะต้ องเปลี่ยนไปตลอดกาล โดยใช้ วิธีการเล่าเรื่ องผ่านมุมมองของตัวละครแต่ละคน ผ่านละครใน
แต่ละตอนโดยเฉพาะ
นักแสดงนํา
สุทตั ตา อุดมศิลป์ รับบทเป็ น นานะ สุจริ ตพจน์ (นานะ)
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบทเป็ น ศุภสุตา อัมพาพันธ์ (ซอล)
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ รับบทเป็ น อนนต์ ศาทศิวะดิลก (ไอ่)
กฤษณภูมิ พิบลู สงคราม รับบทเป็ น ธรรศ เหล่าปุณยวัจน์ (ไทเกอร์ )
วงศ์รวี นทีธร รับบทเป็ น ศักดิส์ ิทธิ์ สุขนาน (โจ)
รูปแบบรายการ
นําเสนอทังหมด
้
5 ตอน ความยาวตอนละ 60 นาที มีการวางประเด็นให้ เกิดการติดตาม
อย่างต่อเนื่องในช่วงท้ ายตอน ทุกตอนใช้ ช่วงเวลาเดียวกัน เริ่ มตังแต่
้ วนั พุธ (ตอนเย็น) -วันจันทร์
(ตอนเช้ า) แต่เปลี่ยนมุมมองเป็ นของแต่ละคน
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใ ช้ เ ฟซบุ๊กเป็ นพื น้ ที่ ใ นการสื่ อสารรายการ ไปยัง กลุ่ม ผู้ช มอายุ 15-35 ปี ทั่ว
ประเทศ รวมถึงการใช้ อินสตาแกรมอย่างเป็ นทางการของรายการ และการใช้ แฮชแท็กอย่างเป็ น
ทางการบนทวิตเตอร์ เพื่อให้ เกิดกระแสการพูดถึงรายการ โดยมีการวางแผนให้ เสมือนว่าเรื่ องราวที่
เกิดขึ ้นในรายการคือเรื่ องจริ ง เช่น มีการสร้ างประเด็นว่า “ใครฆ่านานะ” ซึ่งเป็ นชื่อของตัวละครใน
เรื่ อง ผ่าน LINE Today ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในเครื อของไลน์ ทําให้ ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ
ให้ กบั รายการ และการเผยแพร่ รายการผ่าน LINE TV เป็ นที่แรก ก่อนที่จะออกอากาศบนโทรทัศน์
ในภายหลัง ทําให้ ผ้ ชู มที่เป็ นวัยรุ่ นที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของรายการ มีความสะดวกในการรับชมได้
ทันที
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รายการ ฮอร์ โมนส์ วัยว้ าวุ่น

ประวัติ
ฮอร์ โมนส์ วัยว้ าวุ่น เป็ นรายการโทรทัศน์ ประเภทละครชุด ผลิตโดยจี ทีเอชและนาดาว
บางกอก สร้ างเรื่ องและเขียนบทโดยทรงยศ สุขมากอนันต์ โดยเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับนักเรี ยนใน
ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นนาดาวบางกอก ออกอากาศทางช่ อ งโทรทั ศ น์
ดาวเทียมเครื อจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และช่อง One 31 ทุกวันเสาร์ 22.00 น. เริ่ มออกอากาศวันแรก 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2556
คอนเซ็ปต์ หลักของรายการ
เรื่ องราวความรักและความสัมพันธ์ ของวัยรุ่ น โดยนําเสนอผ่านมุมมองการเปรี ยบเที ยบ
ฮอร์ โมนต่างๆ ในร่างกายที่ทํางานสอดคล้ องกับสถานการณ์และเรื่ องราวที่วยั รุ่ นจะต้ องเผชิญ
นักแสดงนํา
พชร จิราธิวฒ
ั น์ รับบทเป็ น ชัยชนะ จรัสชัยประชา (วิน)
อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิเ์ มธา รับบทเป็ น ของขวัญ ดิลกธรรมสกุล (ขวัญ)
ศิรชัช เจียรถาวร รับบทเป็ น ธาวิต เชาวกรกุล (หมอก)
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กันต์ ชุณหวัตร รับบทเป็ น โอฬาร ตันติวงษ์ ไพบูลย์ (ต้ า)
สุทตั ตา อุดมศิลป์ รับบทเป็ น ธนีดา กมลไพศาล (เต้ ย)
ธนภพ ลีรัตนขจร รับบทเป็ น พลวัต เหล่าคุณภัทร (ไผ่)
สุภสั สรา ธนชาต รับบทเป็ น ศุทธนุช ศุจินธรา (สไปรท์)
จุฑาวุฒิ ภัทรกําพล รับบทเป็ น ภูเบศ ภัทรกําพร
เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์ รับบทเป็ น ธีร์ ทัศน์กําจร (ธีร์)
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบทเป็ น ดุจดาว จํารัสไพศาล (ดาว)
เขมิศรา พลเดช รับบทเป็ น วิริยา ก่อเกียรติภิรมย์ (ก้ อย)
รูปแบบรายการ
นําเสนอทังหมด
้
13 ตอน ความยาวตอนละ 60 นาที มีการวางประเด็นให้ เกิดการติดตาม
อย่างต่อเนื่องในช่วงท้ ายตอน
กลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
รายการได้ ใ ช้ เ ฟซบุ๊กเป็ นพื น้ ที่ ใ นการสื่ อสารรายการ ไปยัง กลุ่ม ผู้ช มอายุ 15-25 ปี ทั่ว
ประเทศ ร่วมกับการใช้ สื่อในเครื อ GTH (เดิม) รวมถึงโซเชียลมีเดียของนักแสดงและผู้กํากับในการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องผ่านแฮชแท็กอย่างเป็ นทางการบนทวิตเตอร์ เพื่อให้ เกิดกระแส
การพูดถึงรายการ รวมถึงการใช้ YouTube เพื่อเป็ นช่องทางในการรับชมย้ อนหลัง

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายบุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์

ประวัตกิ ารศึกษา

การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี ที่สําเร็ จการศึกษา 2548

ประสบการณ์ ทาํ งาน

พ.ศ. 2549
System Analyst
บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2554
Social Media CRM
บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จํากัด
พ.ศ. 2557
Creative Head
บริษัท โวแคนิค ประเทศไทย จํากัด

