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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการทํางานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการวางแผนและการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดของละครเวทีในประเทศไทยอนาคต โดยการวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้ที่ทําหน้ าที่
ดูแลเรื่ องการประชาสัมพัน ธ์และการสื่อสารการตลาด หรื อผู้ที่ มีหน้ าที่ เกี่ย วข้ องกับงานในส่วน
ดังกล่าว จากนันจึ
้ งนําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ทงหมดมาประกอบร่
ั้
างและแยกเป็ นประเด็น ต่างๆ
ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น จากนั น้ จึ ง มาประกอบการศึ ก ษาข้ อมูล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง
(Documentary Source)
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทย เน้ นการสื่อสารเนื ้อหาของละครเวที มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อสร้ างการรับรู้ เริ่มตังแต่
้ การ
วิเคราะห์จดุ แข็งและโอกาสในการทําการตลาดของละครเวทีแต่ละเรื่ อง จากนัน้ จึงการดําเนินการ
สื่อสารการตลาดโดยใช้ ข้อมูลหรือเนือ้ หาที่ได้ มาจากกระบวนการผลิตละครเวที มีนําเสนอข้ อมูล
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เครือข่ายและสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ใช้ งานคนอื่นๆ รวมทังยั
้ งนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
และกลุ่มละครเวที ของตนเองอีก ด้ วย ซึ่งแนวโน้ มปริ มาณการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้ มสูงขึ ้นและน่าจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ ้น
ด้ วย เนื่ องจากบริ ษัท และกลุ่มละครเวที ต่างๆ เห็น ว่าสื่อสังคมออนไลน์เ ป็ นช่องทางการสื่อสาร
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This research aimed to study the process of social media marketing
communication in the theater of Thailand to makes the direction plan of social media
marketing communication in the future. The qualitative research methods employed in
this study used the in-depth interview of marketers who take responsibility in social
media marketing in each theater company and theater troupe. Then, the information
from all interviews and assembles were separated issues that coherent and assembled
of relevant documents.
According to the study of communication matrix in online marketing of theatre in
Thailand, it reveals that most plays put an emphasis on its contents and increasing
perception rate of audiences. Targeted audiences are perceived by observing multiple
movements of the plays and its productions. In addition, the use of online social media
is selected as another communicating channel to related users: audiences, producer,
theater’s set, and company profile. There’s an inclining trends of online marketing
communication of the theater in Thailand. This figure is also expected to possess an
effective outcome. As a result from this, I could infer that online marketing
communication is another tool in connecting to people with its low-cost feature, and less
time consumption while having such high positive impact.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
อริ สโตเติ ล (Aristotle) นัก วาทศาสตร์ ที่ มีชื่ อเสียงในยุคกรี ก ได้ นิ ย ามความหมายของ
วาทศิลป์และการสื่อสารไว้ ในหนังสือ Rhetoric เมื่อ 330 ปี ก่อนคริสตกาลไว้ วา่ “การสื่อสารคือการ
แสวงหาวิธีการจูงใจในทุกรูปแบบ” ซึ่งคํากล่าวนี ้นับได้ วา่ เป็ นทฤษฎีพื ้นฐานที่นกั สื่อสารในยุคหลัง
ได้ ยึด ถือเป็ นแนวทาง ถึงแม้ ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีความสําคัญ ต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั มากขึ ้น แต่ลกั ษณะและองค์ประกอบของการสื่อสารที่นักทฤษฎีได้
คิดค้ นขึน้ มา ก็ยังคงมีลักษณะใกล้ เคียงและมีรูปแบบปรากฏให้ เห็นเหมือนทฤษฎีก ารสื่อสาร
ดังเดิ
้ มของอริสโตเติล คือ มีผ้ พู ดู คําพูด และผู้ฟัง เพียงแต่เปลี่ยนแปลงคําที่ใช้ เรี ยกองค์ประกอบ
มาเป็ นผู้สง่ สาร สาร และผู้รับสาร ซึ่งก็คือความหมายเดียวกันนัน่ เอง (ศุภวรรณ มองเพชร, 2547)
นอกจากการสื่ อ สารในระดับ บุ ค คลที่ เ ป็ นการสื่ อ สารขั น้ พื น้ ฐานในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันแล้ ว การสื่อสารยังคงถูกคิดค้ นและนําเสนอรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ จากนักสื่อสาร
ในอดี ต จนถึ งปั จ จุบันทุก ยุค ทุก สมัย เช่น ทฤษฏีก ารสื่อสารทางอํานาจที่ ถูก พัฒนามาจากยุค
สงครามโลก ทฤษฏีการสื่อสารที่เน้ นการโน้ มน้ าวใจ หรือทฤษฏีการปลูกฝั ง เป็ นต้ น
การสื่อสารยังถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการทําการตลาดยุคทุนนิยมที่มีการ
แข่งขันทางการตลาดสูง ดังนันผู
้ ้ ประกอบการส่วนใหญ่จึงให้ ความสําคัญกับการสื่อสารการตลาด
เพื่อนําเสนอสินค้ าและบริ การของตนเองไปยังผู้บริ โภค และด้ วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้
เทคโนโลยีในการสื่อสารก้ าวหน้ าไปมาก ส่งผลให้ มีช่องทางสําหรับการสื่อสารการตลาดมากขึ ้น
ตามไปด้ วย โดยที่ ในยุคปั จจุบันสื่อที่ได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้บริ โภคเป็ นอย่าง
มากก็คือสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อชนิดนี ้เป็ นสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพล
กับวิถีชีวิตของคนเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่า ผู้บริ โภคมีโอกาสได้ รับรู้และแสวงหาข้ อมูล
ด้ านการโฆษณาจากสื่ออินเทอร์เน็ต ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับการรับรู้ทางสื่ออื่นๆ
โดยที่ปั จ จุบัน อิน เทอร์ เน็ต เป็ นที่นิ ย มใช้ กัน อย่างแพร่ ห ลาย มีรูป แบบการให้ บ ริ ก ารที่
หลากหลาย สามารถใช้ งานได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว การใช้ งานอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็ น

2
2 ยุค ได้ แก่ ยุคแรกเรียกว่า Web 1.0 ซึ่งมีลกั ษณะการนําเสนอข้ อมูลทางเดียว เนื่องจากผู้จัดทํา
เว็บไซต์จะทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหรือนําเสนอเนื ้อหา ให้ กบั ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเพียงอย่างเดียว
ผู้ใช้ งานไม่สามารถโต้ ตอบข้ อมูลบนเว็บไซต์ได้ ต่อมาในยุคที่สอง เรี ยกได้ ว่าเป็ นยุคของ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) โดยใช้ งานผ่านเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ งานบนระบบ
อิน เทอร์ เ น็ต และเครื อ ข่า ยโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ อ นุญ าตให้ ผู้ใ ช้ งานแต่ ล ะคนสามารถเข้ า ถึ ง
แลกเปลี่ยน สร้ างสรรค์เนื ้อหา และสามารถใช้ เป็ นช่องทางสําหรับการสื่อสารกับบุคคลอื่น รวมถึง
สามารถเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่า ยออนไลน์ ต่า งๆ ได้ ด้ ว ย ซึ่ ง ในปั จ จุบัน การให้ บริ ก ารบนเครื อ ข่า ย
อินเทอร์ เน็ตนัน้ มีการนํามาใช้ ใ นการสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อทําการสื่อสารการตลาดหรื อการ
สื่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรต่างๆ (Andy, 2013, p. 9)
จากวิวัฒนาการการสื่อสารการตลาดที่ มีก ารพัฒนามาอย่ างต่อเนื่ อง ผนวกกับ การที่
นักการตลาดมีช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มากขึ ้นจากเทคโนโลยีทางการการสื่อสารที่พฒ
ั นาไป
อย่างไม่หยุดยัง้ ทํ าให้ ปั จจุบันการสื่อสารการตลาดไม่ได้ จํ ากัดอยู่ที่วิธีการแบบเดิมๆ อีกต่อไป
เพราะนักการตลาดยุคใหม่มกั จะหาโอกาสและช่องทางที่จะทําให้ สินค้ าหรื อบริ การของตนเป็ นที่
จดจําและนํ าไปสู่พฤติ กรรมการซื อ้ ดังที่เสรี วงษ์ มณฑา (2540, น. 3) ได้ กล่าวถึงการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการว่า เป็ นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้อง
ใช้ การสื่อสารเพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของการสื่อสาร
ตลาดแบบบูรณาการคือ การที่จะมุ่งสร้ างพฤติก รรมของกลุ่มเป้าหมายให้ สอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการของการตลาด โดยการพิจ ารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้ า (Brand Contacts) เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายได้ ร้ ูจกั สินค้ าที่จะนําไปสูค่ วามรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมัน่ ในสินค้ า
หนึ่งในช่องทางการสื่อสารการตลาดที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบันก็ คือสื่อสังคมออนไลน์หรื อ
Social Media โดยในปี พ.ศ. 2561 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561) ได้ มี
รายงานสถิติผ้ ใู ช้ งานสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยว่าคนไทยใช้ อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชัว่ โมงต่อวัน
ในวันทํางานและใช้ เวลาประมาณ 11 ชัว่ โมงในวันหยุด ซึ่งจากสถิติดงั กล่าวเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
พ.ศ. 2560 แล้ ว ทําให้ เห็นว่าคนไทยมีการใช้ งานอินเทอร์เน็ตมากขึ ้นประมาณ 3 ชัว่ โมงต่อวัน โดย
ที่ผ้ ใู ช้ งานมีทกุ ช่วงวัยและมีความหลากหลายทางอาชีพ โดยระยะเวลาในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
1 ใน 3 ของเวลาทัง้ หมดหรื อประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที จะถูกใช้ ในการเข้ าถึงสื่อสังคมออนไลน์
อย่ าง เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเว็บไซต์พัน ทิ ป
(Pantip) นอกจากนี ้ยังมีการดูวีดีโอออนไลน์ผา่ นยูทปู (Youtube)และ ไลน์ทีวี (Line TV) เฉลี่ยอยู่ที่
2 ชัว่ โมง 35 นาที ต่อวันอีกด้ วย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561)

3
ดังนันจากปั
้
จจัยทางด้ านการสื่อสารการตลาดทัง้ หมดที่ได้ กล่าวมา รวมทัง้ ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้ นักการตลาดในปั จจุบันมักจะเลือกช่องทาง
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร ไม่เว้ นแม้ แต่การสื่อสาร
การตลาดของสื่อบันเทิงอย่างละครเวที
ละครเวที ได้ ถื อกํ าเนิ ด ขึน้ และถูก บัน ทึกไว้ ใ นประวัติศาสตร์ ครัง้ แรกในสมัย กรี ก มีจุด
กําเนิ ด มาจากการแสดงเพื่ อ บูช าเทพเจ้ า จากนัน้ ละครเวทีและการแสดงได้ แพร่ห ลายและถูก
พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ทังในแง่
้
ของรูปแบบการแสดง เนื ้อหา องค์ประกอบต่างๆ ใน
ละครเวที รวมทัง้ จุดมุ่งหมายของการจัดการแสดง ในส่วนของประเทศไทย ละครเวทีได้ เข้ ามาสู่
ประเทศไทยครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้ รับการพัฒนามาเรื่ อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มีการจัดการเรียนการสอนด้ านการละคร บรรจุในหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงทํา
ให้ ศาสตร์ของการละครเริ่มเป็ นที่แพร่หลายในกลุ่มของนิสิต นักศึกษา แต่ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เริ่มเข้ ามามีบทบาทกับสังคมไทยมากขึ ้น ทําให้ ละครเวทีถกู ลดบทบาทลง จนกระทัง่ ได้ มี
บริษัทผลิตละครเวทีขนาดใหญ่ ได้ ผลิตผลงานละครเวทีออกสูส่ งั คมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ศาสตร์
ของละครเวทีได้ กลับมาเป็ นที่สนใจของสังคมอีกครัง้ ซึ่งในปั จจุบันมีบริ ษัทและกลุ่มละครเวทีที่
ดําเนินการและผลิตละครเวทีหลายกลุม่ ด้ วยกัน ได้ แก่
โรงละคร “เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” ที่ก่อตังโดย
้
บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ริเริ่ ม
การกลับมาผลิตละครเพลงเวทีเรื่ องใหญ่มากมาย เช่น ฟ้าจรดทราย เดอะ มิวสิคลั , บัลลังก์เมฆ
เดอะ มิวสิคลั , ทวิภพ เดอะ มิวสิคลั รวมทังละครเวที
้
ที่มียอดการแสดงมากกว่า 100 รอบการแสดง
อย่างละครเพลง “สี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั ” หรือละครเพลงเรื่องล่าสุดอย่าง Still on My Mind The
Musical ซึ่งในละครเวทีแต่ละเรื่ องที่ ทางบริ ษัทได้ ผลิตขึ ้นนัน้ สามารถกระตุ้นและสร้ างกระแส
ความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับสื่อบันเทิงแขนงละครเวทีให้ มีมากขึ ้น
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” เป็ นโรงละครแบบโพรซีเนียมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เอื ้อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจละครเวทีครบครัน ทัง้ ในแง่ของการใช้ งานของทีมงาน
นักแสดง และผู้ชม ซึ่งโรงละครประกอบไปด้ วยส่วนจําหน่ายบัตร (Box Office), Lobby Lounge,
Theater Café, Library & Internet, Executive Lounge, Theater Bar, ส่วนเวทีการแสดงที่
เพรี ยบรพร้ อมไปด้ วยอุปกรณ์ที่ เอื ้อต่อการแสดงในรู ปแบบต่างๆ, ส่วนห้ องซ้ อมการแสดง, ที่นั่ง
สําหรับผู้ชมที่มีความจุ 1,455 ที่นงั่ และส่วนของสํานักงาน
นับได้ วา่ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด เป็ นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจละครเวทีรายใหญ่ในประเทศไทย
ดังจะเห็นได้ จากการผลงานและจํานวนของละครเวทีที่ผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.
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2550 โดยมาตรวัดความสําเร็จในแง่ธรุ กิจสามารถวัดได้ จากจํานวนผู้ชมและจํานวนรอบของการ
แสดงละครเวทีแต่ละเรื่อง ซึ่งมีจํานวนผู้เข้ าชมต่อรอบเฉลี่ยร้ อยละ 70-80 ของอัตราส่วนที่นงั่ ในโรง
ละคร (บิสิเนสไทย, 2550) และธุรกิจละครเวทีและละครเพลงยังคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของรายได้ รวม
ของบริษัท ซีเนริโอ จํากัด ซึ่งมีมลู ค่ากว่า 200 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2551 และคาดว่าจะมีการเติบโต
ขึ ้นร้ อยละ 10-20 ในปี พ.ศ. 2552 (MGR Online, 2551)
ในจุดนี ้จึงสามารถกล่าวได้ วา่ โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เป็ นผู้ผลิตละครเวที
เพื่อการพานิช ย์ที่สามารถผสมผสานระหว่างระบบการจัดการที่ดีและผลผลิตของละครเวทีที่ มี
คุณภาพในแง่ของสื่อบันเทิงอีกแห่งหนึ่งของประเทศด้ วย
บริ ษั ท ดรี มบ๊ อกซ์ จํ ากัด ก่ อตัง้ ขึน้ โดยบุคลากรผู้ก่ อ ตัง้ แดส เอ็น เทอร์ เ ทนเม้ น ท์ และ
โรงละครกรุงเทพ โดยที่บริษัท ดรีมบอกซ์ จํากัด มีจดุ ประสงค์ในการก่อตังขึ
้ ้นเพื่อที่จะสืบสานงาน
ด้ านศิลปะการละคร งานบันเทิง และการแสดงบนเวทีให้ เป็ นที่ร้ ูจักของคนไทยในวงกว้ าง และมี
เป้ าหมายในการผลิตผลงานเพื่อ สร้ างแรงบันดาลใจ ทัศนคติและจิตสํานึกดีงามให้ กับ สังคม
เนื่องจากบริ ษั ทดรี มบอกซ์ ตระหนักอยู่เสมอว่า ศิลปะการแสดงเป็ นศาสตร์ ที่สัมผัสใกล้ ชิ ดจิ ต
วิญญาณมนุษย์มากที่สดุ (Dreambox Theater, 2017) โดยที่ทางบริษัทมีลกั ษณะการบริ หารงาน
ที่เป็ นอิสระ เพื่อความคล่องตัวในการผลิตงาน โดยมีขอบเขตการดําเนินงานด้ านงานละครเวทีและ
ละครเพลงโดยรับหน้ าที่ในการสร้ างสรรค์และผลิตงานละครเวทีสําหรับผู้ชมทั่วไป, จัดการผลิต
ละครและการแสดงบทเวทีสําหรับองค์กรอื่น, จัดการด้ านออกแบบและจัดทําฉากสําหรับการแสดง
ละคร หรือ การแสดงอื่นๆ บนเวที , จัดการด้ านออกแบบและจัดทําเสื ้อผ้ าสําหรับการแสดงละคร
หรือการแสดงอื่นๆ บนเวที , จัดการด้ านออกแบบและจัดทําเครื่ องประกอบฉากสําหรับการแสดง
ละครหรื อการแสดงอื่นๆ, พัฒนาและเขียนบทละครเวที บทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ , จัดทํา
ละครและการแสดงสําหรับรายการโทรทัศน์
จะเห็นได้ วา่ งานในส่วนของละครเวทีและละครเพลงเป็ นส่วนประกอบหลักที่ทางบริ ษัทให้
ความสําคัญ และเป็ นหัวใจหลักของบริ ษั ท โดยผลงานที่ ผ่านมาของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด มี
ผลงานส่วนใหญ่เน้ นทางด้ านการผลิตละครเวทีทงที
ั ้ ่เป็ นละครเพลงและละครพูด เช่น นางพญางู
ขาว เดอะ มิวสิคลั , ดรีมเกิร์ล เดอะ มิวสิคลั , รอยรัก รอยฆาตกรรม,ซ้ อน เดอะ มิวสิคลั หรื อละคร
เวทีภาคต่อที่มีการผลิตซํ ้าอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องทึนทึก
ซึ่งผลงานและการดําเนินงานด้ านละครเวทีและละครเพลงของ บริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด
เรียกได้ วา่ ประสบความสําเร็จทังในแง่
้
การสร้ างกระแสความตื่นตัวของละครเวทีในสังคมไทยผ่าน
การนําเสนอเรื่ องราวผ่านละครเวทีหรื อละครเพลงในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ได้ ม่งุ เน้ นเพื่อสร้ างกําไร
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เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั สร้ างความจรรโลงใจและจิตสํานึกอันดีงามให้ กบั สังคมตามหลักที่บริษัทได้
ตังปณิ
้ ธานเอาไว้ ด้วย
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เจ เอส แอล จํากัด ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2523) และเข้ าสูธ่ รุ กิจงานโทรทัศน์โดยผลิตรายการโทรทัศน์ให้ แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 หลัง จากนัน้ ได้ ขยายงานสู่ก ารการผลิตรายการให้ แก่ ส ถานี โทรทัศน์ ช่องอื่น ๆ ด้ ว ย
ประสบการณ์ที่ สงั่ สมมาเป็ นเวลานาน ทํ าให้ ปัจ จุบันบริ ษัท ก้ าวสู่ก ารเป็ น 1 ใน 5 บริ ษัท ผลิต
รายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย รวมทังเป็
้ นบริษัทชันนํ
้ าที่สร้ างสรรค์งานทุกรูปแบบทัง้
ระดับประเทศและต่างประเทศมาแล้ วมากมาย ทัง้ ทางสื่อดิจิตอล ละครโทรทัศน์ รายการสารคดี
งานการวางแผนกลยุทธ์การตลาด งานการสร้ างแบรนด์ งานลิขสิทธิ์การ์ตนู ฯลฯ
ในปั จจุบนั บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ได้ ขยายงานออกไปอย่างครบวงจร
โดยมีพนักงานกว่า 400 คน ที่ทําหน้ าที่สรรค์สร้ างผลงาน และยังถือเป็ นบริษัทแม่ที่มีบริษัทในเครือ
ที่เชี่ย วชาญในสาขาต่างๆ อีกมากมาย และหนึ่งในนัน้ จะเป็ นส่วนของการดูแลรับผิดชอบงาน
ทางด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษและการแสดงที่มีความชํานาญด้ านงานสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ, งานประชุมระดับประเทศ, งานกาล่าดินเนอร์ , การแสดงแสงสีเสียงทัง้ ขนาดเล็กและ
ใหญ่ไปถึงงานระดับประเทศ, การแสดงสด และละครเวที
โดยหนึ่งในละครเวทีที่ทางบริ ษัท เจ เอ แอล โกลบอล มีเดีย รับหน้ าที่ผลิตและได้ ความ
นิยมสูงสุดนัน่ ก็คือละครเพลง “สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ” ที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลา
8 ปี ติดต่อกันตังแต่
้ ปี พ.ศ.2554 จนกระทัง่ ถึงเรื่องล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ที่กําลังเริ่มดําเนินการผลิต
ละครเพลงเรื่อง บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ซึ่งผลงานละครเพลงที่ผ่านมาอย่าง
เรื่อง “ขอให้ เหมือนเดิม สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ” ที่ประสบความสําเร็จทัง้ ในแง่ของผลงานและ
คําวิจารณ์โดย เคน สองแคว (2558) รายงานว่าเพราะนอกจากละครจะให้ ข้อคิดว่า “บทพิสจู น์
ความรัก ที่รัก แท้ คื อ การให้ “ แล้ ว ยังพิ สจู น์ ถึง ความเป็ นอัจฉริ ยะทางดนตรี ของครู เอือ้ ที่ใ ห้
ความสุขทางดนตรี และยังจะได้ รับความเต็มอิ่มจากทีมงานละครเวทีมืออาชีพที่สร้ างสรรค์ละคร
เพลงแบบไทยๆ ออกมาได้ อย่างลงตัวมาก (เคน สองแคว, 2558)
การประสบความสําเร็ จในด้ านการเป็ นผู้จัดการแสดงละครเวทีของบริ ษัท เจ เอส แอล
โกลบอล มีเดีย จํากัด มาจากการที่ทางบริษัทมีฝ่ายงานที่หลากหลาย อีกทัง้ ยังมีส่วนงานในด้ าน
การวางแผนการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ มีการบูรณาการสื่อต่างๆ ไว้ ด้วยกันเมื่อมี
การจัดการแสดงละครเวที เช่น การนําเนื ้อหาบางส่วนของละครเวทีไปออกรายการโทรทัศน์หรือสื่อ
ต่างๆ ของทางบริษัทหรือการสัมภาษณ์นกั แสดงและทีมงานในละครเวที เป็ นต้ น
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นอกจากละครเวทีในกระแสตลาดหลักที่เป็ นผู้ผลิตละครเวทีรายใหญ่แล้ วประเทศไทย ยัง
มีอีกหลายกลุม่ ละครเวทีที่เป็ นกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีทางเลือกสําหรับผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะการแสดง
แขนงนี ้ซึ่งเรียกรวมว่าเป็ นกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีโรงเล็ก ซึ่งผลงานละครเวทีที่ผ้ ผู ลิตเหล่านี ้สร้ างสรรค์
ขึ ้นมักจะมุง่ เน้ นไปที่การนําเสนอประเด็นที่เกิดขึ ้นในสังคม โดยอาจจะเปรียบเทียบผู้ผลิตละครเวที
ในกลุม่ นี ้ได้ กบั ศิลปิ นผู้ผลิตชิ ้นงานศิลปะเพื่อต้ องการสะท้ อนทัศนคติและแนวคิดของตัวเองไปยัง
สังคมมากกว่าการมุ่งเน้ นการหาผลประโยชน์ทางกําไรหรื อทางธุรกิจ โดยในประเทศไทยมีพืน้ ที่
สําหรับละครเวทีโรงเล็กอยู่หลายแห่ง แต่แห่งที่เปรียบเสมือนโรงละครหลักของละครเวทีโรงเล็กนั่น
ก็คือ
เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ ที่เป็ นพืน้ ที่ทางเลือกสําหรับศิลปะหลากหลายแขนงทัง้ การ
แสดง วิจิตรศิลป์ภาพยนตร์หรื อดนตรี บริ หารงานโดยกลุ่มศิลปิ นที่รักในศิลปะและต้ องการสร้ าง
ศิลปะเป็ นอาชีพ โดยในโรงละครเดโมเครซี่สามารถจุผ้ ชู มได้ ป ระมาณ 50-70 คน และมีพืน้ ที่
ด้ านหน้ าโรงละครสําหรับจําหน่ายบัตรและต้ อนรับผู้ชมก่อนการแสดง และล่าสุดได้ เปิ ดบูธขาย
เครื่องดื่มเพื่อบริการผู้ชมระหว่างรอชมการแสดงอีกด้ วย ที่นี่มีการผลิตผลงานการแสดงประมาณ
8-10 ชิ ้นต่อปี โดยเป็ นผลงานจากศิลปิ นทังที
้ ่เข้ ามาใช้ พื ้นที่และศิลปิ นของเดโมเครซี่เอง ผลงานแต่
ละชิ ้นมีความหลากหลายในรูปแบบการนําเสนอด้ วยเช่นกัน โดยทางสตูดิโอมีอปุ กรณ์และทีมที่จะ
รองรับแต่ละโปรดักชัน่ อย่างมืออาชีพ ซึ่งสิ่งที่มีความโดดเด่นที่สดุ ของเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
คือผลงานการแสดงที่มีความเป็ นอิสระทางด้ านความคิด การสร้ างสรรค์ และประเด็นที่ต้องการ
นําเสนอจากศิลปิ นไปสูส่ งั คม ส่วนในแง่ของการสื่อสารการตลาดนัน้ ก็มีการใช้ ทรัพยากรและสื่อที่
ตนมีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการทําละครเวทีโรงเล็กนัน้ ไม่ได้ มีเงินทุน
จากผู้สนับสนุนเป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับโรงละครหรื อบริ ษัทผู้ผลิตละครเวทีรายใหญ่รายอื่น
อีกทังยั
้ งมีช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่จํากัดมากกว่า ดังนันการจะทํ
้
าให้ ละครเวทีสกั เรื่องของ
เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ ประสบความสําเร็จในแง่รายได้ นนั ้ จึงเป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ ความสามารถ
เป็ นอย่างสูง
ปั จจุบนั ละครเวทีได้ เข้ ามาเป็ นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งในสังคมไทยมากขึ ้น หลังจากที่มีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจด้ านละครเวทีของบริ ษัทผู้ผลิตละครขนาดใหญ่ เป็ นการปลุกกระแสละคร
เวทีในสังคมไทยด้ วยผลงานด้ านความบันเทิงที่น่าชื่นชม เพราะการจัดทําละครเวทีเรื่ องหนึ่งนัน้
ต้ องอาศัย เวลา แรงกาย แรงใจ และความร่ วมมือร่ วมใจจากที มงานหลายๆ ฝ่ าย เนื่ องจาก
กระบวนการการทําละครเวทีนนมี
ั ้ ความยุ่งยากและซับซ้ อนมากกว่าการสร้ างสรรค์สื่อบันเทิงแขนง
อื่นๆ ต้ องอาศัยช่วงระยะเวลาการซ้ อมก่อนการแสดงจริ งนาน และมีต้นทุนในการผลิตสูงสําหรับ
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ละครบางเรื่องที่มีองค์ประกอบเยอะหรื อเป็ นการแสดงแบบเต็มรูปแบบ แม้ จะมี การทําการตลาด
และมีการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ อย่ างต่อเนื่อง ผลตอบรับของละครเวทีบ างเรื่ องอาจจะไม่ดี
เท่าที่ควร ทังนี
้ ้มีผลมาจากหลากหลายปั จจัยด้ วยกัน เช่น
ดารกา วงศ์ ศิ ริ กรรมการผู้จัดการบริ ษั ท ดรี ม บ๊ อ กซ์ จํ ากัด ได้ แสดงทัศ นคติ ใ นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของวงการละครเวทีในประเทศไทยที่ผา่ นมาในฐานะผู้ที่คลุก
คลีอยู่กับวงการละครเวทีมามากกว่า 30 ปี ไว้ ว่า “คนชอบถามว่าละครเวทีปีนีเ้ ป็ นอย่างไร เราก็
ตอบว่ายังเหมือนเดิม คนดูก็ยงั เป็ นกลุม่ เล็กเหมือนเดิม คือคนที่ชอบดูละครเวทีจริงๆ มันน้ อยมาก
มันคือกลุม่ น้ อย ยกเว้ นเวลามีนกั แสดงที่มีแฟนคลับเยอะ ก็จะมีคนไปดูมากขึ ้น แต่ดิฉันมองว่าว่า
จํานวนคนชอบละครเวทีไม่ได้ มากขึ ้นเท่าไร” (The Momentum, 2561)
สุวรรณี จัก ราวรวุธ ผู้กํ ากับ การแสดงบริ ษั ท แดส เอ็น เตอร์ เทนเมนท์ จํ ากัด ได้ แสดง
ทัศนคติตอ่ เรื่องนี ้ไว้ วา่ “สาเหตุที่ละครเวทีไม่ประสบความสําเร็จเรื่ องรายได้ อาจมาจากปั ญหาใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะมีผ้ สู นใจอยากชม แต่ซือ้ บัตรไม่ทัน ทําให้ พลาดไปอย่ างน่า
เสียดาย (บิสิเนสไทย, 2550)
โดยทัศนคติ ดงั กล่าวสอดคล้ องกัน กับความคิดเห็นของถกลเกีย รติ วีรวรรณ ผู้บ ริ ห าร
บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ที่ได้ แสดงทัศนคติไว้ วา่ “การทําละครเวทีให้ ประสบความสําเร็จในเรื่ องของ
รายได้ และคุณ ค่าทางศิ ลปะนัน้ เป็ นเรื่ องยาก ซึ่งจะประสบความสําเร็ จ ได้ นัน้ ต้ องผสมผสาน
ระหว่างเนื ้อเรื่อง นักแสดง เสื ้อผ้ า ฉาก รวมถึงการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องในส่วนของโฆษณา
ประชาสัมพันธ์” (บิสิเนสไทย, 2550)
ซึ่งไม่ใช่เพี ยงแต่บริ ษั ทผู้ผลิตละครเวทีขนาดใหญ่เท่านัน้ ที่ ประสบปั ญหาในแง่ของการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ แม้ แต่กลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีโรงเล็กก็ประสบปั ญหาเช่นเดียวกัน
เนื่องจากผู้ที่ชมละครเวทีเป็ นกลุม่ เฉพาะ บางคนเป็ นทัง้ ผู้ชม และผู้จัดทําละครด้ วย การ
ไปชมละครเวที จึงเปรี ย บเสมือนการไปพบเจอผู้ที่ มีความสนใจในเรื่ องเดีย วกัน เป็ นคนละคร
เช่นเดียวกัน การประชาสัมพันธ์ละครจึงเป็ นการบอกต่อกันในกลุ่มเพื่อนและกลุ่มผู้ที่ทําละครเวที
ด้ วยกันเอง นอกจากนีก้ ารจัดแสดงละครในแต่ละเรื่ องจํ าเป็ นต้ องใช้ งบประมาณมากหรื อน้ อย
ต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั แสดงละครไม่สามารถใช้ งบประมาณในการจัดแสดงสูงเท่าละคร
เวทีโรงใหญ่ได้ เนื่องจากต้ องการให้ คนดูร้ ูสกึ ใกล้ ชิดกับการแสดง จึงไม่สามารถจุคนดูในแต่ละรอบ
ได้ มาก ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดการแสดงจึงมักใช้ ช่องทางการสื่อสารผ่านทางอิน
เทอร์เนต เนื่องจากเป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้ าถึงบุคคลเฉพาะกลุ่มได้ เป็ นการสื่อสารสองทางทํา
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ให้ เกิดการตอบโต้ กันได้ ง่าย และใช้ งบประมาณน้ อย ถึงไม่ใช้ เลยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
(พิชญา พิริยะประธานคุณ, 2556)
จากปั ญหาดังกล่าวในทําให้ นักการตลาดของละครเวทีใ นปั จจุบันหันมาใช้ ก ลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ ละครเวทีเป็ นที่ร้ ูจักในวงกว้ างมาก
ขึ ้น และแน่นอนว่าหนึ่งในกลยุทธ์การทําการตลาดแบบบูรณาการที่ได้ รับความนิยมมากที่ สดุ คือ
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีระบบตลาดที่มีการสื่อสารแบบครบวงจร
คือใช้ ในการโฆษณาและถ่ ายทอดข่าวสารเกี่ย วกับละครเวที ให้ กับ ลูก ค้ าได้ ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
อีกทัง้ ยังสามารถเลือกเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ส่งข้ อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายย่อยๆ ได้ และยัง
สามารถตรวจสอบได้ ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบรับหรื อการปฏิเสธ ทําให้ สามารถปรับเปลี่ย น
เนื ้อหาและข้ อมูลให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายได้ อีกด้ วย ดังนันการทํ
้
าการตลาดของละครเวทีใน
ประเทศไทยที่ ใช้ สื่อสังคมออนไลน์จึงได้ รับความนิย มมากขึ ้น เนื่องจากต้ นทุนของกิจ กรรมตํ่า
ตลอดจนสามารถวัดผลได้ เรียกได้ วา่ การทําตลาดทางตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสําคัญต่อ
ละครเวทีมาก อีกทัง้ ยังอํานวยความสะดวกแก่พนัก งานขาย ประเมินผลการตัดสินใจเกี่ยวกับ
จํ านวนผู้สนใจได้ อย่ า งชัด เจน และสามารถรวบรวมข้ อ มูลกลุ่ม เป้ าหมายได้ นอกจากนี ย้ ัง มี
ความสําคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบาย
ในการเลือกซื ้อสินค้ า และสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าเป้าหมายได้ เป็ นต้ น
ด้ วยประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ดงั ที่ได้ กล่าวมา ทําให้ นักการตลาดในกลุ่มผู้ผลิต
ละครเวทีนิยมใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทําการสือ่ สารการตลาด แต่ปัญหาก็คือยังไม่มีเอกสารหรื อ
งายวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รวบรวมเกี่ยวกับกระบวนการการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครเวทีในประเทศไทย เนื่องจากที่ผา่ นมานักสื่อสารการตลาดของละครเวทีในไทย ใช้ ความรู้สึก
การคิดวิเคราะห์ และความน่าเป็ นของการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอด ซึ่งที่
ผ่านมาจึงได้ ใช้ การประยุกต์การทําการตลาดของละครเวทีมาจากการทําการตลาดของสินค้ าและ
บริการอื่นๆ ทําให้ การทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทียงั ไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เพราะปั จจัยทางสังคมและปั จจัยปั ญหาของสินค้ าและบริ การด้ านละครเวทีที่มีความเป็ นปั จเจกสูง
ทําให้ บางครัง้ การนํากลยุทธ์หรือกลวิธีของสินค้ าและบริการชนิดอื่นมาประยุกต์ใช้ จึงไม่ได้ ผลดี
ดังนันงานวิ
้
จยั เรื่องนี ้จึงได้ ถกู จัดทําขึ ้นเพื่อสร้ างกรอบและแบบแผนสําหรับรากฐานการทํา
การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย เพื่อให้ นักการตลาดสําหรับละครเวที
ยุคใหม่ นักวิชาการทางด้ านการละคร และผู้ที่สนใจทัว่ ไป ได้ ใช้ เป็ นแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาการทํา
การตลาดของละครเวทีในรูปแบบนี ้ต่อไป
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1.2 ปั ญหานาวิจยั
1) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีในประเทศไทยมีแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการใน
การใช้ สื่อสังคมออนไลน์ใ
2) นการสื่อสารการตลาดอย่างไร
2) ในกระบวนการการผลิตละครเวทีมีกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1) เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร
การตลาดของละครเวทีในประเทศไทย
2) เพื่ อศึก ษากระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการผลิต
ละครเวทีของละครเวทีในประเทศไทย

1.4 ขอบเขตของงานวิจยั
1) การศึกษาในครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาเฉพาะบริษัทและกลุ่มละครเวทีผ้ สู ร้ างสรรค์ละครเวทีที่มี
ผลงานอย่ างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ 1 เรื่ อง และมีการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตาม
ช่องทางต่างๆ ซึ่งผู้วิจยั ได้ คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้มาทังสิ
้ ้น 4 แห่ง ได้ แก่
(1) เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ดําเนินงานภายใต้ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด
(2) บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ในส่วนงานของละครเวทีและละครเพลง
(3) บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วน JSL Events & Showbiz
(4) เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
2) สื่อ สัง คมออนไลน์ ที่ นํ า มาใช้ เป็ นข้ อ มูล ประกอบการศึก ษากระบวนการสื่ อ สาร
การตลาด ได้ แก่
(1) เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั้
(2) ทวิตเตอร์ (Twitter) ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั้
(3) ยูทปู (Youtube) ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั้
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(4) สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ (Social Media) ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั้
3) การศึกษาในครัง้ นี ้เน้ นการรวบรวมเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที ในประเทศไทยเท่านัน้ โดยทําการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการ
สัมภาษณ์ นําข้ อมูลที่ได้ มาผ่านการตรวจสอบจากเอกสารหรื อข้ อมูลจากแหล่งอื่น แล้ วจึงสรุปมา
เป็ นผลงานวิจยั
4) ช่วงเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อมูลสําหรับ การศึกษาวิจัยคือตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

1.5 นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
ละครเวที หมายถึง มหรสพหรือการแสดงรูปแบบใดๆ ที่แสดงภาพหรือสถานการณ์ในชีวิต
ของตัวละคร โดยที่มกี ารสมมุติเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ขึ ้นเพื่อสื่อสารเรื่ องราวไปสู่ผ้ ชู มผ่านการแสดงของ
นักแสดงและองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง
บริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที หมายถึง กลุ่มผู้ผลิตหรื อกลุ่มผู้ที่จัดการแสดงละครเวที
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลในเรื่ องการบริ หารจัดการ การซ้ อมการแสดง การ
สื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ละครเวทีประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในงานวิจยั นี ้ระบุกลุม่ เป้าหมายที่ทําการศึกษาไว้ ทงั ้ หมด 4 บริ ษัทและ
กลุม่ ละครเวที ดังนี ้
1) โรงละคร เมืองไทย รัช ดาลัย เธี ย เตอร์ ดําเนิ นงานภายใต้ บริ ษัท ซี เนริ โอ
จํากัด
2) บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ในส่วนงานของละครเวทีและละครเพลง
3) บริ ษั ท เจ เอส แอล โกลบอล มีเ ดีย จํ ากัด ในส่วนของ JSL Events &
Showbiz
4) เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
ผู้ชม หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่บริ ษัทและกลุ่มละครเวทีนนั ้ ๆ ต้ องการจะสื่อสารแนวคิด
หรือเนื ้อหาต่างๆ ในละครเวทีออกไปให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้ รวมทังเป็
้ นกลุม่ เป้าหมายหลักทางการตลาดที่
บริ ษั ท และกลุ่มละครเวที นัน้ ๆ จะต้ อ งทํ าการสื่ อสารการตลาดออกไปเพื่ อกระตุ้น ให้ ผ้ ชู มเกิ ด
พฤติกรรมการซื ้อตัว๋ เพื่อเข้ าชม
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แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการ หมายถึ ง แนวความคิดหรื อหลักเกณฑ์ ที่ใ ช้ ในการ
ดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อ
กลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั ้ ที่ถกู กําหนดไว้ เพื่อใช้ เป็ นหลักในปฏิบัติในกระบวนการการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขันตอนการผลิ
้
ตละครเวที
กระบวนการการทํางาน หมายถึง ลําดับขันตอนการดํ
้
าเนินงานหรื อกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ตังแต่
้ เริ่มต้ นจนถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ กําหนดเอาไว้ ซึ่งอาจจะหมายถึงการ
เสร็จสิ ้นการดําเนินการเมื่อกิจกรรมนันๆ
้ บรรลุจดุ ประสงค์แล้ วก็ได้ เช่น กระบวนการผลิตละครเวที
กระบวนการสื่อสารการตลาด เป็ นต้ น
การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการสื่อสารจากนักการตลาดไปยังผู้บริ โภคด้ วย
วิธีการหรือกลยุทธ์ใดๆ ที่หวังผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่เป็ นผู้รับสารเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามที่นักการ
ตลาดได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในเบื ้องต้ น ได้ แก่ การสร้ างความรู้จัก (Creating Awareness) สร้ างความ
เข้ าใจที่ดี (Creating Understanding) เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ (Creating Changes in
Attitudes and Perceptions) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) กระตุ้น
การตัดสินใจซือ้ (Reinforcing Previous Decision and Attitudes) โดยในงานวิจัยชิน้ นีม้ ่งุ เน้ น
การศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านัน้
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึ ง เฟซบุ๊กเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูป และสื่อสังคมออนไลน์ อื่น ๆ ที่
บริ ษัท และกลุ่มละครเวทีนัน้ ๆ ใช้ ใ นการสื่อสารและนําเสนอเนื อ้ หา ข้ อมูล รูป ภาพ หรื อวีดี โอ
เกี่ ย วกั บ ละครเวที เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไปบนเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี จุ ด มุ่ง หมายเพื่ อ ให้
กลุม่ เป้าหมายมีปฏิสมั พันธ์ด้วย

1.6 ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพิ่ มองค์ ค วามรู้ ด้ านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของละครเวที ใ น
ประเทศไทย
2) เป็ นแนวทางให้ กับนักสื่อสารการตลาดเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยให้ มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทยนันต้
้ องอาศัยองค์ความรู้และการเข้ าใจเกี่ยวกับแนวความคิดต่างๆ ผนวกกันในหลาย
ด้ าน เนื่องจากละครเวทีและการทําการตลาดนันถื
้ อเป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ที่ผ้ ศู ึกษาจําเป็ นต้ องมี
ความรู้และความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดในหลายๆ ด้ าน ซึ่งผู้วิจัยเองได้ สรุป
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อมาเพื่อประกอบการศึกษาวิจยั ดังหัวข้ อต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับละคร (Drama)
2.2 ขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ตละครเวที (Theater Production Process)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
2.4 แนวคิดเกี่ ยวกับปั จ จัยสําคัญ ที่ต้องคํานึงถึงในการสื่อสารการตลาดธุรกิ จออนไลน์
(Online Marketing Communication)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media and
Social Network)
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับละคร (Drama)
“ละคร” (Drama) มีรากของคํามาจากภาษากรี ก หมายถึง ทํา (To Do) แสดง (To Act)
อริ สโตเติล้ (Aristotle) นัก ปราชญ์ ช าวกรี ก ได้ ใ ห้ ความจํ ากัดความของคํา ว่าละคร โดยให้
ความหมายว่า ละคร คือ การเลียนแบบการกระทํา ของมนุษย์ ในรูปแบบของการแสดง (The
Imitated of an Action in the Form of Action) (อรนุช เลิศจรรยาลักษณ์ , 2548, น. 66-67 อ้ างถึง
ใน วริสรา เวทยสุภรณ์, 2550, น. 27)
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2.1.1 แนวคิดเรื่ององค์ ประกอบของละคร
องค์ประกอบของละคร อริ สโตเติ ้ล (Aristotle) ได้ เห็นความเห็นบรรยายถึงองค์ประกอบ
ของบทละครไว้ ในหนังสือเรื่องโพเอทติกส์ (Poetics) ซึ่งเป็ นตําราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเล่มแรก
ของโลก ได้ กล่าวถึงบทละครของกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งนับว่ามีคณ
ุ ค่าและสามารถนํามาเป็ นหลัก
ในการศึกษาบทละครของยุคสมัยต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี (มาณวิกา ตันติสกุ ฤต, 2528, น. 135 อ้ าง
ถึงใน วริสรา เวทยสุภรณ์, 2550, น. 27-35)
องค์ประกอบของบทละคร จะต้ องประกอบไปด้ วยปั จจัยดังนี ้
2.1.1.1 เค้ าโครงเรื่อง (Plot) หรือ เรื่องราว (Story) หมายถึง การลําดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นในละครอย่างมีเหตุผลและจุดหมายปลายทาง การวางเค้ าโครงเรื่ องก็คือ การวางแผนหรื อ
การกําหนดเส้ นทางการกระทําของตัวละครทําให้ ผ้ ชู มสามารถเข้ าใจได้ ว่า มีอะไรเกิดขึ ้นในละคร
เรื่ องนัน้ คือ มีใครทําอะไรด้ วยจุดมุ่งหมายอย่างไร ภายใต้ เครื่ องปรุงแต่งแวดล้ อมเช่น ไร พบ
อุปสรรคขัดข้ องอย่างใด สามารถแก้ ปัญหาเปลี่ยนแปลงหรื อตัดสินใจอย่างไร และผลสุดท้ ายคือ
อะไร
โครงสร้ างของโครงเรื่ อง หรื อโครงสร้ างของบทละครนัน้ โดยทั่วไปจะเริ่ มจาก
สาระสําคัญของเรื่ อง (Theme) หรื อหลักสมมติฐานของเรื่ อง (Premise) ซึ่งปรากฏอยู่ในประโยค
เพียงประโยคเดียว เช่น เรื่ อง Hamlet ความพยาบาททําให้ เกิดโศกนาฏกรรม (The Revenge
Cause Tragedy) แล้ วจึงดําเนินเรื่องที่จะเกิดขึ ้นต่อไป ซึ่งก็จะเป็ นเรื่องของการแสดงละคร นั่นคือ
เป็ นการแสดงให้ ผ้ ชู มเข้ าใจว่ามีอะไรเกิ ดขึ ้นและจะนําไปสู่การแสดงซึ่งมีความเข้ มข้ น (Rising
Action) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความน่าสนใจ ความสับสนยุ่งเหยิง และอุปสรรคต่างๆ เป็ นตอนต่อไป
ปั ญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจ หรื อจุดวิกฤต (Crisis) และข้ อแก้ ปัญหาหรื อ
ทางออก ซึ่งนําไปสูข่ ้ อสรุปในขณะที่การแสดงถึงจุดเข้ มข้ นสูงสุด ความยุ่งยากสับสนอาจจะเกิดขึ ้น
โดยการแนะนํานิสยั ของตัวแสดงใหม่ แนะนําข้ อมูลใหม่ และมีฝ่ายต่อต้ าน ฝ่ ายที่เห็นด้ วยฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งหรื อทัง้ สองฝ่ ายในสถานการณ์ ใหม่ ซึ่งจะนํ าไปสู่ลําดับ สูงสุดของจุดวิ กฤติ หรื อจุด
ตัดสินใจที่จะทําให้ เ กิดตอนที่สําคัญที่สดุ และเป็ นจุดสูงสุดทางอารมณ์ ของเรื่ อง (Climax) และ
หลังจากตอนสําคัญที่สดุ สิ ้นสุดลงแล้ ว มักจะตามมาด้ วยสถานการณ์ ต่างๆ ที่มีความคลี่คลายลง
(Falling Action) โดยเนื ้อหาในช่วงนีเ้ ป็ นผลมาจากจุดสําคัญสูงสุดของเรื่อง และในบางครัง้ ก่อนที่
จะถึงจุดวิกฤติซึ่งจะนําไปสูจ่ ดุ Climax อาจจะมีสถานการณ์ตลกมาผ่อนคลายอารมณ์ผ้ ชู มก่อนก็
ได้ ถือเป็ น Comic Relief
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ดังนัน้ โครงสร้ างของบทละคร มีหลักสําคัญคือ ต้ องมีแก่นสําคัญของเรื่ อง (Theme
or Premise) ในตอนต้ น เรื่ องมีก ารอารั มภบทเพื่ อ ปูพื น้ เรื่ อ งราวและปั ญ หาต่างๆ ในเรื่ อ ง
(Introduction) ที่จะนําไปสูช่ ่วงความยุ่งยากขัดแย้ ง (Conflict) จากนันจึ
้ งเข้ าสูช่ ่วงการแสดงที่ เป็ น
ปั ญหาของเรื่องโดยที่สถานการณ์ตา่ งๆ นันเพิ
้ ่มความเข้ มข้ น ขึ ้น (Rising Action) จนกระทั่งถึงจุด
วิกฤต (Crisis) และนําไปสูจ่ ดุ สําคัญอันเป็ นจุดสูงสุดทางอารมณ์ ของเรื่ อง (Climax) หลังจากนัน้
เรื่ อ งราวจึ ง เข้ า สู่สถานการณ์ ค ลี่ ค ลาย (Falling Action) จนนํ า ไปสู่บ ทสรุ ป (Solution or
Resolution) ที่เป็ นตอนจบของเรื่อง
2.1.1.2 บทละคร (Script) หมายถึง สิ่งที่เขียนเรี ยบเรี ยงขึ ้นเพื่อนําไปใช้ ในการ
แสดงและการถ่ายทําละคร เป็ นบทที่เขียนมาเพื่อนําไปแสดงให้ คนดู สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในบทละคร
จะต้ องถูกนําไปถ่ายทอดให้ ผ้ ชู มเห็น ด้ วยการกระทํา (Action) หรื อการแสดง (Perform) ของ
นักแสดงหรือผ่านองค์ประกอบทางการแสดงต่างๆ
2.1.1.3 การแสดง (Performing) เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของละคร
แม้ จะมีบทละครที่สมบูรณ์ แต่ ถ้าปราศจากการแสดงก็ ไร้ ความหมาย เพราะผู้ช มยังไม่ได้ รับ รู้
อรรถรสของละครเรื่องนันจนกว่
้
าจะเกิดการแสดงให้ เห็น การแสดงจึงเป็ นการนําเรื่ องราวและบท
ละครมานําเสนอผ่านทางการกระทําของตัวละครด้ วยคําพูด นํา้ เสียง สีหน้ า แววตา ท่าทาง และ
อารมณ์ ต่างๆ จนทําให้ ผ้ ชู มเกิด ความเข้ าใจในเนือ้ หาและเข้ าใจในบทละครหรื อแก่นของละคร
(Theme) ที่กําลังนําเสนอ
2.1.1.4 ตัวละครและการวางลักษณะตัวละคร (Character and Characterization)
คือการที่ ผ้ เู ขียนกําหนดให้ ตวั ละครมี บุคลิกลักษณะนิสยั หรื อมีป ระวัติความเป็ นมาอย่างไรตาม
ความเหมาะสมของเรื่องราวในบทละครที่นําเสนอ ซึ่งการวางลักษณะของตัวละครยังหมายรวมถึง
พัฒนาการทางความคิดและจิตใจของตัวละครในเรื่ องด้ วย เพราะตัวละครต่างๆ ในบทละครคือ
ผู้ก ระทํ าและผู้ที่ ได้ รับ ผลจากการกระทํ า เช่น กัน ซึ่ง พัฒนาการของนิ สัย ตัวละครนัน้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะได้ รับผลกระทบจากประสบการณ์หรื อเหตุการณ์ที่มากระทบวิถีชีวิตของ
ตัวละคร
2.1.1.5 ความคิด (Thought) คือ จุดมุ่งหมายหรื อความหมายของบทละครเรื่ อง
นันที
้ ่ผ้ เู ขียนพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นจริงจากเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในละคร กล่าวคือ หลังจากที่ได้
ชมละครเรื่องนันๆ
้ ไปแล้ ว ผู้ชมจะได้ รับแง่คิดบางอย่างในชีวิตที่ผ้ เู ขียนต้ องการสื่อสารต่อผู้ชม ซึ่ง
ความคิดที่อยู่เบื ้องหลังของเรื่องราวในละครนัน้ ปั จจุบนั มักมีผ้ นู ิยมใช้ คําว่า “แก่น” (Theme) ของ
เรื่อง
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ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความคิ ดกับ เค้ า โครงเรื่ อ งและตัว ละครจะต้ อ งมี ค วาม
กลมกลืนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและจะแยกจากกันไม่ได้ วิธีการแสดงความคิดของผู้เขียนบทคือ
การสอดแทรกความคิดผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในละคร ซึ่งจะต้ องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และมี
ความเหมาะสมทังในแง่
้
ของโครงเรื่องและตัวละคร ซึ่งหลักของการให้ “ความคิด” ที่ถูกต้ องจะต้ อง
เป็ นการให้ ความคิดอย่างแนบเนียน โดยที่ผ้ ชู มจะได้ รับความคิดจากประสบการณ์ในการติดตาม
เรื่องราวในละคร จนนําไปสูก่ ารเข้ าใจในแก่นหรือความคิดของเรื่องในตอนจบ
2.1.1.6 การให้ ภาษา (Diction) หมายถึง การถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิดของ
ผู้ประพันธ์ออกมาทางคําพูดของตัวละครผ่านบทพูดหรื อบทสนทนา โดยอาจจะเขียนเป็ นบทร้ อย
แก้ วหรือร้ อยกรองก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสมของลักษณะบทละครและเหตุการณ์ในแต่ละตอน
ของบทละครเรื่ องนัน้ ๆ ซึ่งศิลปะของการให้ ภาษานีเ้ ป็ นกุญแจที่จะนําไปสู่การเขียนบทละครที่ดี
เพราะบางครัง้ บทสนทนาที่ดีหรือประโยคเจรจาระหว่างตัวละครสามารถสร้ างจุดจดจําให้ กับผู้ชม
ได้ อีกด้ วย
2.1.1.7 เพลง (Song) หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของ
ผู้ประพันธ์ออกมาทางบทเพลงบรรเลงหรือบทเพลงที่ตวั ละครต้ องขับร้ อง ผู้ประพันธ์จะเป็ นผู้เลือก
การใช้ เสียงหรือเครื่องดนตรี ตา่ งๆ เพื่อสร้ างให้ เกิดเสียง จังหวะ ความสูง-ตํ่า ดัง-ค่อย ของบทเพลง
นัน้ ๆ เพราะเพลงเป็ นสิ่งที่สามารถสร้ างบรรยากาศ อารมณ์ และปฏิกิริยาตอบโต้ จากผู้ชมตาม
ความประสงค์ ข องผู้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี ฉะนัน้ ในการเขี ย นบทละครที่ มี บ ทเพลงเป็ น
องค์ประกอบ บทเพลงในละครเรื่ องนัน้ จะต้ องมีความสัมพัน ธ์ และสอดคล้ องกับเรื่ องราวและ
องค์ประกอบอื่นๆ ในละคร โดยที่ไม่ทําให้ เสียอารมณ์หรือจังหวะในบทละครหรือการแสดง
2.1.1.8 ภาพ (Spectacle) เป็ นสิ่งที่ ผ้ กู ํากับการแสดง ผู้กํากับลีลา นักออกแบบ
และผู้สร้ างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง นํามาตีแผ่ความหมายและนําเสนอออกมาใน
รูปแบบของ “ภาพ” ที่ปรากฏได้ อย่างมีศิลปะชวนให้ ติดตาม ซึ่งในปั จจุบันนัก ทฤษฎีการละคร
หลายท่านนิยมนําเอาเพลงและภาพมารวมกันแล้ วเรียกว่า “ภาพและเสียง” โดยหมายรวมถึงทุกสิง่
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการแสดง ซึ่งปรากฏต่อสายตาและโสตประสาทของผู้ชม
จากการประมวลแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของละครตามแนวทางของแอริ สโตเติ ้ล
พบว่า บทละครเรื่องหนึ่งจะประกอบด้วย เค้ าโครงเรื่อง บทละคร ตัวละคร การแสดง ความคิด การ
ใช้ ภาษา เพลง และภาพ โดยที่สว่ นต่างๆ ในบทละครจะต้ องมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกออกจาก
กันมิได้ เค้ าโครงเรื่อง ตัวละคร และความคิด สามส่วนนีป้ ระกอบกันเป็ นเนือ้ หาสาระของบทละคร
ซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่อยู่ภายใน ส่วนการแสดง บทเจรจา เพลง เสียง และภาพที่ปรากฏ
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แก่ผ้ ชู มนัน้ เปรียบเสมือนร่างกายที่หอ่ หุ้มอยู่ภายนอก มีหน้ าที่สื่อสารและถ่ายทอดเนือ้ หาสาระซึ่ง
อยู่ภายในไปสูผ่ ้ ชู มนัน่ เอง และในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เราจําเป็ นต้ องใช้ องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
เรื่ององค์ประกอบของละครเพื่อทําให้ นกั การตลาดผู้มีหน้ าที่หลักในการสื่อสารการตลาดสามารถ
วิเคราะห์โครงสร้ างของละครซึ่งถือเป็ นสินค้ าหลักที่จะต้ องมีข้อมูลเพื่อใช้ ในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับละครมากที่สดุ
เพราะถ้ าหากองค์ป ระกอบต่างๆ ในละครต้ องมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้ ว การสื่อสาร
การตลาดของละครเวทีก็ไม่สามารถแยกออกจากละครเวทีที่เป็ นจิตวิญาณและร่างกายได้ เช่นกัน
2.1.2 ประเภทของละคร
ละครเวที ได้ ถูก จํ าแนกประเภทของละครออกเป็ นหลายประเภท โดยยึดแนวการแบ่ ง
ประเภทโดยใช้ ลกั ษณะของเนื ้อเรื่องเป็ นตัวกําหนด ลักษณะการจําแนกประเภทของละครเช่นนีถ้ ูก
นํามาใช้ ในศาสตร์ ของการแสดงหลายด้ านทัง้ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รวมไปถึงละครเวที ซึ่ง
ละคร สามารถแบ่งประเภทต่างๆ ได้ ดงั นี ้ (ชยพน สุทธิโยทิน และสันติ เกษมศิริทัศน์ , น. 67-72
อ้ างถึงใน วริสรา เวทยสุภรณ์, 2550, น. 37-42)
2.1.2.1 ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็ นละครที่มีลกั ษณะสําคัญคือ เป็ นการ
นําเสนอความทุก ข์ท รมานของมนุษ ย์ที่ จบลงด้ วยหายนะของตัวเอก ตัวเอกมัก เป็ นบุคคลที่ มี
ความสามารถหรือมีพรสวรรค์อนั ยิ่งใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องสําคัญที่เป็ นปมนําไปสู่
ความหายนะของตนในที่สดุ เรื่องราวของเหตุการณ์ในละครประเภทนีม้ กั จะแสดงให้ เห็นถึงความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมานของมนุษย์ ทําให้ เกิดความรู้สกึ สงสาร เห็นอกเห็นใจ อันจะนําไปสูค่ วามเข้ าใจ
ชีวิต ความหายนะของตัวเอกที่เกิดขึ ้นในเรื่องจะต้ องเกิดขึ ้นตามกฎแห่งกรรม อันเกิดจากลักษณะ
นิสยั ของตัวละครและการกระทําที่ ผิดพลาดของตัวละครอย่ างเป็ นเหตุเป็ นผล ไม่ใช่ด้วยความ
บังเอิญ ซึ่งเมื่อผู้ชมชมแล้ วจะได้ บงั เกิดความเข้ าใจชีวิต (Enlightenment) เกิดการชําระล้ างจิตใจ
ให้ บริสทุ ธิ์ผอ่ งแผ้ ว (Catharsis) สร้ างความรู้สกึ สูงส่งและงดงามในจิตใจ (Exaltation)
2.1.2.2 ละครตลกขบขัน (Comedy) ละครตลกแบ่งออกเป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
ละครตลกแบบฟาร์ ส (Farce) และละครตลกแบบคอเมดี ้ (Comedy) ซึ่งละครตลกแบบฟาร์ ส
(Farce) เป็ นละครตลกที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของละครตลกอื่นๆ เกิดขึ ้นจากธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ร้ ูจกั การหัวเราะเยาะเย้ ยข้ อบกพร่อง ความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น ทําให้ มนุษย์
สามารถอดทนต่อสภาพแวดล้ อมที่ลําบากยากเข็ญได้ สามารถต่อสู้เผชิญ ชีวิตได้ อย่ างเข้ มแข็ง
ต่อไป ตลกแบบฟาร์ สมักใช้ ความตลกแบบพลิกความคาดหมายด้ วยเหตุการณ์ ที่เหลือเชื่อ และ
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เกือบไม่มีทางเป็ นไปได้ ในโลกแห่งความจริง อย่างไรก็ตามผลของข้ อบกพร่องต่างๆ จะต้ องไม่สร้ าง
ความรู้สกึ เสียหายเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างจริงจังเหมือนในโลกของความเป็ นจริง มิฉะนันผู
้ ้ ชมจะ
รู้สกึ สงสารมาแทนที่ความตลก ส่วนละครตลกแบบคอเมดี ้ (Comedy) เป็ นละครตลกที่พัฒนามา
จากละครตลกแบบฟาร์ ส โดยนําเอาภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดมา
พัฒนาความตลกให้ ละเมียดละไมสุขมุ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น ทําให้ เกิดละครตลกที่แนบเนียน ไม่โจ่งแจ้ ง โปก
ฮาเอะอะตึงตังเหมือนละครตลกแบบฟาร์ส ละครตลกแบบคอเมดี ้ที่นิยมแสดงมาตังแต่
้ เดิมมีหลาย
ประเภทนอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์ภาพแบบโดยนําเอาละครประเภทอื่นมาผสมผสาน จนเกิดเป็ น
ละครตลกหลายประเภทย่อยดังนี ้
ละครตลกรักโรแมนติก (Romantic Comedy) เป็ นละครที่ ใช้ จิ นตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่าเชื่อถือ เรื่องราวเน้ นเกี่ยวกับความรักของตัวละครเอกมี พระเอก
นางเอกที่มีคณ
ุ สมบัติและบุคลิกที่ ดีตามอุดมคติ โดยที่ ต้องเผชิญ กับอุป สรรคต่างๆ นานนาใน
ตอนต้ นเรื่ อง แต่ก็สามารถฝ่ าฟั นมาได้ จนพบกับความสุขในตอนท้ ายเรื่ อง เรื่ องราวจะนําเสนอ
ความสุขจากความตลกขบขันเรี ยกเสียงหัวเราะจากผู้ชม ซึ่งอาศัยตัวละครตลกอาชีพ (Clown)
นอกเหนือจากพระเอกนางเอก คอยสร้ างเรื่ องราวชวนขบขันจากคําพูด กิริยาท่าทาง ด้ วยความ
เปิ่ นความเชย ความซื่อไร้ เดียงสา หรือความไม่ร้ ู
ละครตลกชัน้ สูง หรื อตลกผู้ดี (High Comedy/ Comedy of Manners)เป็ นละคร
ตลกที่ล้อเลียนเสียดสีชีวิตในสังคมชนชัน้ สูง ล้ อเลียนเรื่ องราวพฤติกรรมขนบธรรมเนียมของคน
ชันสู
้ งในสังคม ซึ่งเต็มไปด้ วยขนบธรรมเนียม แบบพิธี ข้ อบังคับต่างๆ มากมายจนบางครัง้ ทําให้
รู้สึกอึด อัด จึงทํ าให้ เ กิ ดการสร้ างเรื่ องล้ อเลีย นขึน้ และมีชื่อเรี ย กอีก อย่างหนึ่งว่า “ตลกผู้ดี ”
(Comedy of Manners) คําว่า Manners หมายถึง กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม สมบัติผ้ ดู ี ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ในสังคมชันสู
้ งนันเป็
้ นสิ่งที่เคร่งครัดที่บังคับให้ คนในสังคมนัน้
ต้ องทําตาม สร้ างความอึดอัด คนในสังคมชัน้ สูงอยากจะทําให้ อะไรก็ทําไม่ได้ หากฝ่ าฝื นก็จะถูก
ลงโทษหรือติเตียน เมื่อในโลกความเป็ นจริ งไม่สามารถทําได้ จึงได้ สร้ างตัวละครที่เป็ นตัวเอกให้
เป็ นคนชันสู
้ ง ให้ แหวกกฎเกณฑ์ของสังคม เป็ นการตอบสนองความพึงพอใจ ความสะใจของผู้ชม
ทัง้ คนชัน้ สูงเองและคนทั่วไป ที่ได้ เห็นการกระทําอันฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์นนั ้ อันเป็ นการผ่อนคลาย
ความอึดอัดตึงเครียดที่สะสมอยู่ในใจ
ละครตลกแบบเสียดสี (Satiric) เป็ นละครที่มงุ่ เน้ นการเสียดสีล้อเลียนที่รุนแรงกว่า
ตลกชันสู
้ ง ละครตลกแบบเสียดสีมงุ่ ล้ อเลียนพฤติกรรมของคนทัว่ ไปในสังคม ที่มีทงเรื
ั ้ ่องน่าละอาย
เรื่องที่เป็ นข้ อบกพร่อง ซึ่งเมื่อผู้ชมได้ เห็นข้ อบกพร่องเหล่านันก็
้ ทําให้ เกิดความละอายใจเกิดนําไปสู่
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การแก้ ไข ละครประเภทนี ต้ ้ องอาศัยความสามารถของผู้ประพันธ์ ในการคิดสร้ างสรรค์วิธีก าร
ล้ อเลียนอย่างแยบคาย เพื่อไม่ให้ ผ้ ชู มหรื อผู้ที่ถูกล้ อเลียนโกรธ ซึ่งขึ ้นอยู่กับการวางโครงเรื่ องที่ดี
การสร้ างตัวละคร การใช้ ภาษาคําพูดที่ตลกเสียดสีอย่างเจ็บแสบ
ละครตลกรักกระจุ๋มกระจิ๋ม (Sentimental Comedy) เป็ นละครตลกที่สร้ างขึ ้นมา
เพื่อให้ ความบันเทิงแก่ผ้ ชู มเป็ นหลัก มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับละครชีวิตแบบเมโลดรามาเรื่ องราว
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของตัวเอกที่น่ารักน่าเอ็นดูของตัวละครเอก มีลกั ษณะให้ ความรักความเห็นอก
เห็นใจตัวเอกมากกว่าตลกแบบคอมเมดี ้ (ซึ่งเสียดสีแบบปราศจากความเห็นอกเห็นใจ) ความตลก
ขบขันมักเกิดขึ ้นจากบุคคลแวดล้ อมตัวเอก เช่น คนรับใช้ เพื่อนหรื อญาติของตัวเอกเป็ นการสร้ าง
ความสนุกสนานตลกขบขันแบบผิวเผิน ไม่ได้ มงุ่ ล้ อเลียนพฤติกรรมหรือข้ อบกพร่องของมนุษย์ หรื อ
ทําให้ เกิดความละอาย หรือสร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ ถู ูกล้ อเลียน แต่เอามาล้ อเลียนแบบน่ารักน่า
เอ็นดู ยัว่ เย้ ากระเช้ าแหย่ ให้ เกิดความสนุกสนานมากกว่าความทุกข์ ละครประเภทนีเ้ ป็ นที่นิยม
มากทางโทรทัศน์ เพราะดูแล้ วให้ ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวันได้ ดี
ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation Comedy) เป็ นละครที่มีความตลกที่
ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของเรื่องราวสับสนอลเวง ผิดฝาผิดตัว ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องที่เกิดขึ ้นโดยบังเอิญการ
ดําเนินเรื่องมักมีการสร้ างตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะขึ ้นมา ทําให้ นําไปสู่การกระทําที่ตลก
ขบขันชวนหัว เช่น ละครเรื่อง รักหมดใจ ยัยกะล่อน (My Girl)
2.1.2.3 ละครชี วิ ตรัก อิง นิ ย าย หรื อ โรมานซ์ (Romance) หรื อ โรแมนติ ก
(Romantic) เป็ นละครที่นําเสนอเรื่องราวความรู้สกึ อันเกิดจากความรัก เป็ นนิยายที่ผ้ คู นปรารถนา
ใฝ่ ฝั นที่จะได้ พบแต่ไม่ได้ พบพานในชีวิตจริ ง ละครประเภทนีม้ ีลกั ษณะนําพาผู้คนหลบหนีไปจาก
สภาพความเป็ นจริงในชีวิต ไปสูช่ ีวิตในอุดมคติ สอดคล้ องกับแนวทฤษฎีการหลีกหนี (Escapism
Media) ที่ช่วยผู้คนให้ ผ่อนคลายความตึงเครี ยดในชีวิตประจําวัน โดยการนําพาผู้คนหลีกหนีไป
จากความทุกข์ในชีวิตจริงที่เผชิญกับความยากจน ความลําบาก ความแร้ นแค้ นที่เผชิญอยู่ให้ มา
สัมผัสกับความสุขที่ได้ จากการสวมบทบาทชีวิตตัวละครตัวใดตัวหนึ่งตามจินตนาการของตนได้
สัมผัสชีวิตตัวละคร ได้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับตัวละครเรื่องราวของละครประเภทนี ้ มักเป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับความรัก การจินตนาการ เทพนิยาย การหวนถวิลหาอดีตที่รุ่งเรื อง การเดินทางไปยัง
ดินแดนไกลโพ้ น และการผจญภัย ในดินแดนซึ่งเต็มไปด้ วยสิ่งสวยงามตื่นเต้ น ในสังคมที่เปี่ ยมไป
ด้ วยความสุข พระเอกมักเป็ นวีรบุรุษ นางเอกเป็ นวีรสตรี พร้ อมด้ วยภาพสมบัติที่มนุษย์ใฝ่ ฝั น และ
มีความกล้ าหาญ มีคณ
ุ ธรรม ความรักอันยิ่งใหญ่ ความเสียสละ แม้ มีอปุ สรรคเพียงใดในที่สดุ ธรรม
ย่อมชนะอธรรม
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2.1.2.4 ละครเซ็น ติเมนเทิลดรามา (Sentimenatal Drama) เป็ นละครที่ แฝง
อารมณ์อ่อนไหวตัวละครน่ารักน่าเห็นใจ พระเอกนางเอกดีพร้ อมทุกประการ แม้ จ ะมีอปุ สรรค
เพียงใดก็จบลงด้ วยความสุข พร้ อมทัง้ มีหลักปรัชญาคติสอนใจบ้ างตามสมควร ละครประเภทนี ้
เกิ ดจากความต้ องการของผู้ชมที่ ต้องการชมเพื่ อการพัก ผ่อนหย่อนใจเพีย งอย่ างเดีย ว ละคร
ประเภทนี ้เป็ นต้ นแบบของละครเมโลดรามาในต้ นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้ วย
2.1.2.5 ละครชีวิตเริงรมย์ หรือเมโลดรามา (Melodrama) เป็ นละครเร้ าอารมณ์ที่
ประพันธ์ขึ ้นมาเพื่อสร้ างความบันเทิงเริงรมย์แก่ชีวิต ด้ วยการผูกเรื่องให้ ดําเนินไปอย่างสนุกสนาน
ไม่ต้องคํานึงถึงเหตุผลมากนัก เรื่องราวที่นําเสนอมักเป็ นเรื่องราวชีวิตรัก ความขัดแย้ ง การชิงดีชิง
เด่น การโต้ ตอบหรือริษยากัน ละครประเภทนีม้ ีหัวใจสํา คัญอยู่ที่โครงเรื่ อง (Plot) โครงเรื่ องทําให้
การดําเนินเรื่องของละครสนุกสนาน ตัวละครมีความสําคัญรองลงมา ตัวละครจึงมักเป็ นตัวละคร
ประเภท “ตัวละครแบบธรรมเนียมนิยม” (Stock Character) เพื่อให้ ผ้ ชู มจดจําเรื่ องราวได้ ง่าย
กล่าวคือ พระเอก (Hero) ภาพหล่อ นิสยั ดี มีเสน่ห์ กล้ าหาญ มีคณ
ุ ธรรม มีอดุ มการณ์ ซื่อสัตย์
สุจริ ต นางเอก (Heroine) มักมีลกั ษณะดีพร้ อม มีความสวย งดงาม นํา้ ใจดี มีความอดทนต่อ
โชคชะตาและอุปสรรคขัดขวางต่างๆ อย่างเหลือเชื่อ ตัวผู้ร้าย (Villain) ร่างกายแข็งแรง ทรหด
อดทน หน้ าตามักไม่คอ่ ยดี มีความร้ ายกาจแทบทุกด้ าน หาความดีไม่ได้ เลย เป็ นคนที่ตามขัดขวาง
พระเอกและนางเอกอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้ ตัวละครแบบเมโลดรามามักเป็ น “ตัวละครแบบ
ตายตัว” (Typed Character or Stereo Type Character) ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะคงที่ไม่ว่าเวลาจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะมีลกั ษณะแบบนันไปตลอด
้
2.1.2.6 ละครสมัยใหม่ (Modern Drama) เกิดจากการที่ รูปแบบการนําเสนอและ
ประเภทของละครได้ ถูก พัฒนามาเรื่ อยๆ (ละครสมัยใหม่, 2550) โดยสามารถแบ่ งออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ ละครสัจนิยม (Realism) และ ธรรมชาตินิยม (Naturalism) ซึ่งทังสองแนวถื
้
อ
เป็ นละครที่เกิดขึ ้นมาต้ านกระแส Romance และ Melodrama โดยจะเน้ นความสมจริ ง เนื่องจาก
ได้ อิทธิพลจากลัทธิสจั นิยม (Realism) ซึ่งต่อมาจะกลายเป็ นลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) คือ
เน้ นความเป็ นธรรมชาติที่ไม่ต้องการแต่งเติมอะไรทัง้ สิ ้น ไม่ว่าจะเป็ นหน้ าตา หรื อลักษณะการ
ดําเนินชีวิต นอกจากนีล้ ะครสมัยใหม่ยงั มีรูปแบบละครอีกหลายแนว ได้ แก่ ละครต่อต้ านสัจ นิยม
(Anti-Realism) ละครแนวสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbolism) ละครแนวเอ็ ก ซ์ เ พรสชั่ น นิ ส ม์
(Expressionism) ละครแนวเอพพิค (Epic) ละครแนวแอบเสิร์ด (Absurd) ละครร่ วมสมัย
(Contemporary Drama) หรื อละครกระแสหลัก (Main Stream) เช่น ละครเพลง (Musical) เป็ น
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ต้ น ซึ่งในยุคหลังของละครสมัยใหม่ยงั มีการพัฒนาศิลปะการละครต่อมาเรื่อยๆ เป็ นแนวละครพวก
แนวหน้ า (Avant-Garde) และละครสกุลหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theater) อีกด้ วย
การศึกษาครัง้ นี ้ เน้ นศึกษาที่กระบวนการการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของบริ ษั ท หรื อ ผู้ผลิ ต ละครเวที ก ลุ่ม ต่างๆ ในประเทศไทย ดัง นัน้ ละครเวที ใ นแต่ละเรื่ อ งที่ ไ ด้
สร้ างสรรค์ ขึน้ มาในปั จ จุบัน ย่ อมมีเ นื อ้ เรื่ องและรู ป แบบการนํ าเสนอที่ แตกต่างกัน ไปในแต่ละ
ประเภท จากข้ อมูลแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของละครในอดีตนัน้ เราสามารถจําแนกประเภทของ
ละครได้ ชัด เจน แต่ใ นยุค ปั จ จุบัน ของศิ ลปะการละคร เราเรี ย กยุค นี ว้ ่าเป็ นยุคหลังสมัย ใหม่
(Postmodern) ซึ่งละครในยุคนี ้จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่จะเป็ นการผสมผสานของรูปแบบการ
นําเสนอและประเภทของละครที่หลากหลาย รวมถึงเนื ้อเรื่องของละครก็จะมีความหลากหลายด้ วย
เช่นกัน ดังนันละครเรื
้
่องหนึ่ง อาจมีแก่นของเรื่องอย่างหนึ่งแต่อาจแฝงไปด้ วยเนือ้ หาหรื อข้ อคิดอื่น
ก็เ ป็ นได้ และนอกจากการแบ่ งประเภทที่ไม่สามารถแยกประเภทของละครได้ ชัดเจนแล้ ว การ
เรียกชื่อของละครแต่ละประเภท ยังเป็ นปั ญหาอยู่อีกมาก เนื่องจากนักการละครหรื อกลุ่มผู้ผลิต
ละครได้ ให้ ความหมายหรือคํานิยามของละครแต่ละประเภทต่างกัน
จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้ กําหนดการเรียกประเภทของละครตามที่ ผ้ ชู มและคนทัว่ ไป
จะสามารถเข้ าใจได้ ง่าย เพื่อป้องกันการสับสนและเพื่อให้ เป็ นประโยชน์แก่การศึกษาในครัง้ นี ม้ าก
ที่สดุ ผู้วิจยั จึงให้ คํานิยามของ “ละครเวที ” ว่าเป็ นมหรสพหรื อการแสดงรูปแบบใดๆ ที่แสดงภาพ
หรือสถานการณ์ในชีวิตของตัวละคร โดยที่มกี ารสมมุติเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ขึ ้นเพื่อสื่อสารเรื่ องราวไปสู่
ผู้ชมผ่านการแสดงของนักแสดงและองค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง

2.2 ขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตละครเวที (Theater Production Process)
เมื่อเราทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับละครเรื่ององค์ประกอบของละครและการจําแนกประเภท
ของละครเวที แ ล้ ว สิ่ง ที่ จํ า เป็ นต้ องทํ า ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ ศาสตร์ แขนงนี ก้ ็ คื อ ขัน้ ตอนและ
กระบวนการผลิต ละครเวที เนื่องจากละครเวที เ ป็ นศาสตร์ ที่ ได้ รวบรวมองค์ความรู้ ด้ านศิล ปะ
หลายๆ อย่ างเข้ าไว้ ด้วยกันแล้ ว ไม่ว่าจะเป็ น วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์
นอกจากนี ้ยังมีสว่ นของการบริหารจัดการและการดําเนินการผลิตที่ ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการ
จัดการที่ เ กี่ ย วกับ ละครเวที โดยเฉพาะอีก ด้ วย ซึ่ งขัน้ ตอนและกระบวนการผลิตละครเวที นัน้
สามารถแบ่งและสรุปออกมาได้ เป็ น 12 ขันตอน
้
ดังนี ้ (กฤษรา วริศราภูริชา, 2551, น. 1-28)
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2.2.1 การเตรียมงานของฝ่ ายอานวยการแสดงหรือผู้อานวยการสร้ าง
เป็ นการรวบรวมทุน รวมกลุม่ นายทุน และรวมรวมผู้ทรงคุณวุฒิผ้ มุ ีความรู้ในเรื่ องการผลิต
ละครขึน้ เพื่ อ หาแนวทางและการวางเป้ าหมายในการผลิต ตลอดจนเฟ้ นหาตัว บุค คลที่ มี
ความสามารถในสาขาต่างๆ ที่เหมาะสมให้ มารับผิดชอบดําเนินการผลิตจนประสบความสําเร็จ
และสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ โดยที่ผ้ อู ํานวยการสร้ างจะกําหนดงบประมาณคร่าวๆ โดย
อาศัยข้ อมูล ที่เกี่ ยวข้ องจากผู้ร่วมงานในระดับหัวหน้ าฝ่ าย และใช้ ข้อมู ลจากประสบการณ์ ของ
ตนเองที่เ คยดําเนิน การหรื อบริ หารจัดการละครเวที เรื่ องที่เคยดําเนินการผ่านมาหรื ออาจจะใช้
ข้ อมูลจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นเฉพาะสําหรับการแสดงแต่ละเรื่อง
2.2.2 ผู้อานวยการแสดงคัดเลือกบทละครที่เหมาะสม รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลที่มี
ความสามารถในการกากับการแสดงและบริหารงานด้ านต่ างๆ
เป็ นเรื่ องค่อนข้ างยากที่ ผ้ อู ํานวยการแสดง ซึ่งมีความรอบรู้ ด้ านการตลาดจะสามารถ
คัดเลือกบทที่ ดี จนเป็ นที่ ถูก ใจของผู้ช มและเหมาะสมกับ สถานภาพสังคมปั จ จุบัน พร้ อมกับ
คัดเลือกผู้ร่วมงานที่มีความสามารถเข้ ามาทํางานด้ านการผลิตหรื อสร้ างสรรค์องค์ประกอบการ
แสดงด้ านต่างๆ ให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ ด้วยตนเอง ดังนัน้ ส่วนใหญ่แล้ วผู้อํานวยการแสดง
บางคนจึงมัก เป็ นเพีย งนายทุนที่ต้องการชื่ อเสียงและผลประโยชน์ ทางการเงิ น จึงหมอบหมาย
หน้ าที่ดงั กล่าวให้ ผ้ กู ํากับการแสดงซึ่งตนเองเชื่อมัน่ ว่ามีความสามารถและมีแนวทางการกํากับการ
แสดงที่ เหมาะสมกับบทละครเรื่ องนัน้ ๆ ให้ ทํางานในส่วนนี ้ โดยผู้กํ ากับ การแสดงจะทํ าหน้ าที่
วิเคราะห์บท คัดเลือกนักแสดง ตลอดจนผู้ร่วมงานฝ่ ายต่างๆ โดยมีผ้ อู ํานวยการแสดงเป็ นที่ปรึกษา
หรื อเป็ นผู้ร่วมตัดสินใจ และนอกจากนีผ้ ้ อู ํานวยการแสดงจําเป็ นต้ องตังที
้ ่ป รึกษาด้ านกฎหมาย
ขึ ้นมา เพื่อดูแลและจัดการดําเนินการด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อข้ อสัญญาในการซือ้
ลิขสิทธิ์บทละครจากผู้เขียนหรือเจ้ าของผลงานชิ ้นนันๆ
้ รวมทังเอกสารสั
้
ญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
การแสดงเพื่อมาดําเนินการผลิตตามขันตอนที
้
่กฎหมายกําหนดไว้
เมื่อ ผู้กํ า กับ การแสดงได้ รับ มอบหมายหน้ าที่ จ ากผู้อํานวยการแสดงและรับ ทราบถึ ง
งบประมาณที่จะได้ รับแล้ ว ผู้กํากับการแสดงจะศึกษา ตีความ และทําความเข้ าใจบทละครที่ตน
เลือกมากํากับอย่างละเอียดถี่ถ้วย พิถีพิถนั เพื่อที่จะคัดเลือกตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ดําเนินงานหรือมีความเหมาะสมด้ วยประการใดๆ มาร่วมงานด้ านต่างๆ ซึ่งบุคคลกลุ่มแรกที่ควร
พิจารณาเพื่อเข้ ามาดําเนินงาน ได้ แก่ ผู้จดั การโปรดักชั่น ฝ่ ายประสานงานการแสดง ผู้กํากับเวที
ผู้ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ด้ านต่างๆ หรือผู้กํากับดนตรี เป็ นต้ น
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2.2.3 จัดหาสถานที่ใช้ ในการแสดง
ในส่วนของการจัดหาสถานที่ที่ใช้ ในการแสดง ควรเลือกโรงละครที่เหมาะสมกับแนวทาง
หรือรูปแบบของการแสดงที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ให้ เอื ้อต่อการจัดแสดง
และเนื ้อหาของละครให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่งบทละครบางเรื่องจะกําหนดขนาดและรูปแบบของโรงละคร
ไว้ แล้ ว นอกจากความเหมาะสมแล้ วยังต้ องคํานึงถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้ วย เช่น ระบบเสียงของโรงละคร
ระบบแสง ระบบรอก หรือแม้ แต่ข้อจํากัดทางด้ านเทคนิคพิเศษต่างๆ ในละครเวทีเรื่องนัน้ ๆ รวมถึง
เรื่องจํานวนของที่นงั่ ชมการแสดง อันจะต้ องคํานึงถึงมูลค่าและยอดการจําหน่ายบัตรอีกด้ วย
2.2.4 คัดเลือกตัวบุคคลและกาหนดแผนงานฝ่ ายต่ างๆ
หลังจากเลือกโรงละครได้ แล้ ว ผู้กํ ากับ การแสดง ผู้จัดการโปรดัก ชั่น และที มงานฝ่ าย
ประสานงานการแสดงต้ องจัดทําโครงร่างระบบงานของฝ่ ายต่างๆ อย่างมีระเบียบแบบแผน พร้ อม
ทังระบุ
้ ตวั บุคคลผู้เชี่ยวชาญที่จะมารับหน้ าที่ดําเนินงานในส่วนต่างๆ ทุกด้ าน มีการจัดทําเอกสาร
ต่างๆ อย่างคร่าวๆ ที่เกี่ยวกับบทละคร โดยที่ผ้ กู ํากับการแสดงจะเป็ นผู้ที่ใ ห้ แนวทางในการนําเสนอ
แก่ทีมงานฝ่ ายต่างๆ เช่น เนือ้ เรื่ องของละคร ภูมิหลังของเรื่ อง ประวัติและความเป็ นมาของบท
ละคร แนวคิดและการตีความของผู้กํากับการแสดง (Concept and Interpretation) ยุคสมัยใน
ละคร ประวัติความเป็ นมาของผู้ประพันธ์บทละคร แนวทางและรูป แบบการนําเสนอในละครเวที
เรื่องนันๆ
้ และสิ่งต่างๆ ที่ทีมงานฝ่ ายต่างๆ จําเป็ นต้ องรู้และเข้ าใจก่อนที่จะเริ่ มดําเนินงานในฝ่ าย
ของตนเอง โดยเอกสารทังหมดอาจจะต้
้
องจัดพิมพ์และแจกให้ กับทีมงานทุกๆ ฝ่ ายก่อนวันที่จะมี
การประชุมหัวหน้ าฝ่ ายต่างๆ ก่อนเริ่มงาน (Production Meeting) เพื่อที่จะได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีมงาน
ฝ่ ายต่างๆ ได้ มีเวลาสําหรับการเตรี ยมงานในฝ่ ายของตนเองก่อนที่จะมีการประชุม เพราะในวัน
ประชุมรวมทุกฝ่ ายจะได้ เห็นภาพและเข้ าใจทิศทางของเรื่องไปในทิศทางเดียวกันและจะได้ มีความ
เข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับบทละครเท่ากัน ซึ่งหากมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ได้ มอบให้ ไป
ในวันประชุม ผู้กํากับการแสดงจะเป็ นผู้ชี ้แจงและให้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบทละครให้ ทีมงาน
ฝ่ ายต่างๆ ได้ ทราบและได้ เข้ าใจมากที่สดุ
2.2.5 เตรียมการผลิตละคร
เมื่อทุกฝ่ ายทราบเนื ้อหาและรายละเอียดของงานที่ตนเองได้ รับมอบหมายเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ก็ทําการแยกย้ ายไปทํางานตามหน้ าที่ของตนเอง ผู้กํากับการและทีมงานฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การแสดง จะทําการวางแผนคัดเลือกนักแสดงที่จะมารับบทบาทต่างๆ ในบทละคร มีการกําหนด
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วัน เวลา และวิธีการคัดเลือก รวมถึงกําหนดวันที่จะประชุมฝ่ ายงานออกแบบอีกครัง้ ทําตารางซ้ อม
วางทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวละครอย่างคร่าวๆ (Blocking)
ในขันตอนนี
้
ท้ ีมงานฝ่ ายออกแบบทุกฝ่ ายจําเป็ นต้ องอ่านบทละครอย่างละเอียด ค้ นหา
ข้ อมูลภายในบทละครอย่ างถี่ ถ้ ว น เพื่ อเป็ นแนวทางการทํ าการค้ น คว้ า (Research) เพิ่ มเติ ม
เกี่ยวกับช่วงเวลาและสถานการณ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ใ นยุคที่บทละครอ้ างถึง นอกจากนีย้ ังต้ อง
ค้ นหาสภาวะแวดล้ อมของตัวละครเกี่ยวกับสังคม ฐานะ การเมือง และรูปแบบความเป็ นอยู่ของตัว
ละคร รวมถึงพัฒนาการของเหตุการณ์ทงหมดตั
ั้
งแต่
้ ต้นจนจบ จากนัน้ จึ งกําหนดรูปแบบของงาน
ออกแบบให้ เหมาะสมกับรูปแบบและข้ อจํากัดของละครเวทีหรือบทละครเรื่องนัน้ โดยที่ผ้ อู อกแบบ
ทุกฝ่ ายจําเป็ นต้ องมีการประชุมเพื่อหาข้ อสรุปและรับแนวทางในการปรับหรื อแก้ ไของค์ประกอบ
ศิลป์ ที่มีใ นงานออกแบบจากผู้กํ ากับ การแสดง จากนัน้ ผู้ออกแบบในแต่ละส่วนจึงจะสามารถ
ดําเนินการออกแบบตามขันตอนในส่
้
วนงานของตนเอง
สําหรับงานทางด้ านการออกแบบแสงจะพิเศษกว่างานทางด้ านการออกแบบด้ านอื่นๆ อยู่
เล็กน้ อย คือ หลังจากที่ผ้ อู อกแบบแสงได้ อา่ นบทละครเรียบร้ อยแล้ ว จําเป็ นต้ องบันทึกรายละเอียด
ย่อฉากต่อฉาก เพื่อให้ เข้ าใจอารมณ์และเหตุการณ์ในแต่ละฉากด้ วย รวมทัง้ ยังต้ องมีการนําเอา
การเคลื่อนไหวของนักแสดงหรือตําแหน่งการยืนของนักแสดงมาประกอบในการออกแบบแสงด้ วย
จากนัน้ จึ งตรวจสอบและรวบรวมข้ อมูลเกี่ ย วกับ อุป กรณ์ เ ครื่ อ งให้ แสงสว่างที่ มีอยู่ที่ สามารถ
นํามาใช้ กบั ละครเรื่องนันๆ
้ ได้
สิ่งที่จําเป็ นที่สดุ สําหรับการประชุมทีมงานและการทํางานของฝ่ ายออกแบบก็คือ ภาพร่าง
ของการออกแบบ (Sketch Design) ไม่วา่ จะเป็ นทีมงานออกแบบฝ่ ายใดก็ต้องอาศัยภาพร่างนีใ้ น
การพูดคุยและหาข้ อสรุปเกี่ยวกับงานทางด้ านการออกแบบเพื่อให้ ทีมงานฝ่ ายต่างๆ ได้ เห็นภาพ
และเข้ าใจงานออกแบบที่ผ้ อู อกแบบได้ บรรจงสร้ างสรรค์ไว้ ไปในทิ ศทางเดียวกัน อัน จะนํ าไปสู่
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว (Unity) ของงานออกแบบในละครเวทีเรื่องนันๆ
้
ภายหลังจากการประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง รูปแบบ และการนําเสนอ รวมถึงกําหนดงาน
ออกแบบในด้ านต่างๆ ระหว่างทีมผู้ออกแบบและผู้กํากับการแสดงเรียบร้ อยแล้ ว ทีมงานออกแบบ
ฝ่ ายต่างๆ จะต้ องส่งความคื บ หน้ าในงานออกแบบของตนให้ กับ ผู้กํากับ การแสดงเป็ นระยะๆ
เพื่อให้ ผ้ กู ํากับการแสดงได้ นําภาพร่างๆ เหล่านัน้ มาผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให้ ได้
องค์ประกอบของการแสดงออกมาสมบูรณ์ตามที่ผ้ กู ํากับการแสดงได้ ให้ ทิศทางเอาไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น เช่น
ผู้ออกแบบฉากจะต้ องทํารายละเอียดที่สมบูรณ์ของฉากพร้ อมกับจัดทําแบบแปลน (Floorplan) ที่
มีอตั ราส่วนกํ ากับ และมีสญ
ั ลักษณ์ ต่างๆ ที่ถูก ต้ องเหมาะสม เพื่ อให้ ผ้ กู ํ ากับการแสดงสามารถ
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นําไปใช้ ป ระกอบการกํ าหนดทิ ศทางการเคลื่อนไหวของนัก แสดงบทเวที ได้ อีก ทัง้ แบบแปลน
ดังกล่าวยังช่วยให้ ฝ่ายแสงสามารถเขีย นตําแหน่ง ของดวงไฟ (Light Plot) ลงบนแปลนนี ไ้ ด้
เช่น เดี ย วกัน เพื่ อ กํ า หนดตํ า แหน่ งของแสงและการจัด วางอุป กรณ์ ไฟให้ เหมาะสมกับ ฉากที่
ผู้ออกแบบฉากได้ ออกแบบไว้ และนอกจากนีแ้ บบแปลนของฉากยังมีส่วนอย่างมากในการซ้ อม
การแสดงเพราะผู้กํากับเวทีจะใช้ แบบแปลนดังกล่าวไปขยายลงบนพื ้นของห้ องซ้ อมการแสดงหรื อ
เวที จ ริ ง โดยใช้ เ ทปหรื อวัสดุทํ าสัญ ลัก ษณ์ บ นพื น้ เพื่ อให้ นัก แสดงและผู้กํ ากับ ได้ ท ราบถึ งทิ ศ
ทางเข้ าออก แนวของเขตของฉาก ความสูงตํ่าของระดับ ยกพืน้ และตําแหน่งที่ ตงของอุ
ั้
ปกรณ์
ประกอบต่างๆ เป็ นต้ น
2.2.6 ประชาสัมพันธ์
เมื่อการดําเนินงานของฝ่ ายต่างๆ เริ่มเป็ นรูปเป็ นร่างแล้ ว ผู้กํากับการแสดงและฝ่ ายสื่อสาร
การตลาดของละครเวที ห รื อ ที ม ประชาสัมพัน ธ์ ข องละครเวที เ รื่ อ งนัน้ ๆ จะกํ า หนดให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และส่งข่าวไปยังสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น สถานีวิท ยุ สถานีโทรทัศน์ นิ ตยสาร
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ตา่ งๆ ที่มีความเหมาะสมในการเป็ นผู้ส่งสารนัน้ ๆ พร้ อมทัง้
ยังมีการจัดทําโปสเตอร์ ให้ มีความน่าสนใจ ซึ่งภายในโปสเตอร์ จําเป็ นต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่
นักแสดงสําคัญ ผู้กํากับการแสดง สถานที่จัดแสดง หรื อข้ อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสม และถ้ า
หากเป็ นระยะที่การซ้ อมเริ่มลงตัวพอสมควรแล้ ว อาจจะมีการจัดให้ มีแสดงบางส่วนของละครเวที
เพื่อให้ สื่อต่างๆ ได้ บนั ทึกภาพการซ้ อมหรือการแสดงเพื่อใช้ สําหรับการประชาสัมพันธ์ ก็จะสามารถ
สร้ างความน่าสนใจและเพิ่มความน่าติดตามชมจากผู้ชมได้ เป็ นอย่างมาก
ในงานวิจยั ฉบับนีจ้ ะเน้ นไปที่การทําการประชาสัมพันธ์ และการกระบวนการการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีกลวิธีและรูปแบบที่ ไม่ตายตัว โดยแหล่งข้ อมูลในงานวิจัย
ทัง้ หมดมาจากเจ้ าหน้ าที่ สื่ อสารการตลาดและผู้ดูแ ลสื่อ สัง คมออนไลน์ ของกลุ่ม ละครหรื อ
บริ ษั ทผู้ผลิต ละครเวที นัน้ ๆ รวมถึ งสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มผู้ผลิตละครเวที โดยเนื อ้ หาและ
รายละเอียดเกี่ ยวกับ การสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสร้ างสรรค์รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ได้ อย่างไม่มีข้อจําจัด เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของการสื่อสาร
การตลาดของละครเวที เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างการตระหนักรู้ การสร้ างแรงจูงใจ การ
กระตุ้นยอดขาย หรื อสร้ างกระแสการบอกต่อหรื อการให้ ผ้ ใู ช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่งต่อ
ข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ งานอื่นๆ ในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองได้ อีกด้ วย
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2.2.7 สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในระยะแรก พิจารณาปั ญหาที่เกิดขึน้ และ
วางแนวทางแก้ ไข
ในขันตอนนี
้
เ้ ป็ นขันตอนที
้
่ทุกๆ ฝ่ ายจะรวบรวมข้ อมูล ข้ อพกพร่อง และปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น โดยเฉพาะในส่วนของทีมงานฝ่ ายออกแบบ ฉาก แสง เทคนิ ค และเสื ้อผ้ า ซึ่งฝ่ ายต่างๆ
เหล่านีม้ ีความจํ าเป็ นที่จะต้ องทํ างานสอดประสานกัน โดยในการประชุมนีม้ ีขึ ้นเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานอันจะนําไปสูก่ ารแก้ ไขและปรับปรุงก่อนจะมีการจัดสร้ างหรือจัดทําชิ ้นงานฉาก เทคนิค
ต่างๆ เสื ้อผ้ า หรืออุปกรณ์ประกอบฉาก โดยที่ทุกปั ญหาที่หาข้ อยุติหรื อหาข้ อตกลงไม่ได้ ก็จะต้ อง
ผ่านความเห็นและการตัดสินใจของผู้กํากับการแสดงหรือการปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิหรื อทีมงาน
ฝ่ ายอื่นๆ ด้ วย
2.2.8 การซ้ อมตามลาดับขัน้
ระยะเวลาในการซ้ อมละครเวทีแต่ละเรื่ องนัน้ มีความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความ
ยากง่ายและรายละเอียดของแต่ละบทละคร รวมถึงประสบการณ์ของนักแสดงแต่ละคน โดยมาก
ละครเวทีทวั่ ไปจะใช้ เวลาซ้ อมประมาณ 5-6 สัปดาห์เป็ นอย่างน้ อยหลังจากมีการคัดเลือกตัวละคร
และนักแสดงแล้ ว ซึ่งจะซ้ อมกันประมาณ 5-6 วันต่อสัปดาห์และใช้ เวลาซ้ อมต่อครัง้ ไม่เกิน 2-3
ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การดําเนินและการวางแผนการซ้ อมของละครเวทีเรื่ องนัน้ ๆ ซึ่งไม่จําเป็ นต้ อง
เป็ นไปตามหลักการซ้ อมทัว่ ไปก็ได้ เพราะละครเวทีแต่ละเรื่ องมีข้อจํากัดและปั ญหาไม่เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามควรจัดการซ้ อมให้ มากครัง้ ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้ ได้ ผลงานการแสดงที่ดี
และมีมาตรฐาน โดยปกติผ้ กู ํากับการแสดงจะกําหนดเป้าหมายในการซ้ อมแต่ละครัง้ ไว้ ด้วย ซึ่ง
ลําดับการซ้ อมแบบมาตรฐานทัว่ ไป มีดงั นี ้
2.2.8.1 การซ้ อมอ่า นบท (Reading Rehearsal) คื อ การซ้ อ มหลัง จากที่ ไ ด้
คัดเลือกนักแสดงที่จะมารับบทบาทต่างๆ ได้ ครบแล้ ว ในการซ้ อมอ่านบทครัง้ แรกนักแสดงทุกคน
จะมาอ่านบทร่วม ซึ่งในระหว่างการซ้ อมอาจจะให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างๆ เข้ ามานั่งฟั งการซ้ อมอ่าน
บทด้ วย เพื่อทําความเข้ าใจบท ซึ่งเราจะเรียกการซ้ อมอ่านบทครัง้ แรกนี ้ว่า First Reading โดยการ
ซ้ อมอ่านบทครัง้ แรกนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ทุ ก คนเข้ าใจในบทละครมากขึน้ พร้ อมกับวางแนว
ทางการนําเสนอไว้ ด้วย ผู้กํากับการแสดงจะเสนอแก่นของเรื่องและจุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่ อง
(Climax) และมีการแสดงภาพร่างของฉากหรื อแบบแปลนที่ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ
เพื่อให้ นกั แสดงเห็นภาพของฉากที่จะปรากฏบทละครเวที และในการอ่านบทครัง้ แรก นักแสดงจะ
อ่านบทของตนเองโดยมีผ้ กู ํากับ การแสดงคอยสังเกตการณ์และดูแลเรื่ องการออกเสียงหรื อการ
ตีความ
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จากนัน้ การซ้ อมอ่านบทในครัง้ ต่อๆ ไป อาจจะทําการแยกซ้ อมย่อยตามฉากหรื อ
ตามการวางแผนการซ้ อมของผู้กํากับเวที โดยในการซ้ อมย่อยนัน้ อาจจะไม่จําเป็ นต้ องมี ทีมงาน
ฝ่ ายอื่นๆ เข้ ามานั่งฟั งหรื อสังเกตการณ์ แล้ วก็ ได้ เพื่ อให้ นัก แสดงได้ มีสมาธิ กับ การตีความบท
ร่วมกับผู้กํากับการแสดงได้ อย่างเต็มที่ โดยจุดประสงค์ในการซ้ อมอ่านบทนี ้ทําไปเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความเข้ าใจในตัวละครของนักแสดงและเป็ นการถ่ายทอดการตีความจากผู้กํากับการแสดงไปยัง
นัก แสดง ระหว่า งการซ้ อ มผู้กํ ากับ การแสดงอาจจะมี ก ารตัง้ คํ าถามที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ตัว ละคร
อย่างเช่น ตัวละครนีพ้ ูด ประโยคเหล่านีไ้ ปเพื่ออะไร, คําพูดเหล่ านีม้ ีความหมายใต้ คําพูด (Subtext) ว่าอย่างไร, คําพูดเหล่านันเผยให้
้
เห็นอะไรที่เกี่ยวข้ องกับตัวละคร ฯลฯ ซึ่งผู้กํากับการแสดง
บางท่านอาจจะข้ ามขันตอนนี
้
้ไปเพื่อให้ การทํางานมีความกระชับมากขึ ้น โดยจะให้ นกั แสดงศึกษา
บทมาก่อนแล้ วถือบทซ้ อมไปเรื่อยๆ จากนันจึ
้ งค่อยให้ ทิศทางและการตีความตัวละครในขณะที่ทํา
การซ้ อมในแต่ละครัง้ จนกว่านักแสดงจะเข้ าใจบทและจําบทได้
2.2.8.2 การวางทิศทางการเคลื่อนไหวในการแสดง (Blocking Rehearsal) คือ
การซ้ อมที่ มีการวางทิศ ทางการเคลื่อนไหวของนัก แสดงและตัวละคร จะทํากันในห้ องซ้ อมหรื อ
สถานที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะร่างแบบแปลนฉากลงไปบนพื ้นได้
การซ้ อมในขันตอนนี
้
้เป็ นการซ้ อมตามลําดับการเคลื่อนไหวขันพื
้ น้ ฐานตามที่บทได้
กํ า หนด มีก ารจัด กลุ่ม ตัว ละคร กํ าหนดการเข้ าและออกของตัวละครต่างๆ ตามลํา ดับ การ
กําหนดการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ ตา่ งๆ ในขันตอนนี
้
้ผู้กํากับการแสดงจะ
เป็ นผู้กํ าหนดทิ ศทางการเคลื่อนไหวและนัก แสดงก็ ควรจะทราบถึ งการกํ าหนดความหมายและ
สาเหตุห รื อแรงจูงใจแห่งการเคลื่อนที่ หรื อการกระทํานัน้ ๆ เสมอ ซึ่งหลังจากที่มีการจัดวางทิ ศ
ทางการเคลื่อนไหวในช่วงหนึ่งเสร็จแล้ วอาจจะมีการพูดบทสนทนาไปด้ วยระหว่างที่เคลื่อนไหวไป
ยังตําแหน่งต่างๆ ที่ได้ วางเอาไว้
2.2.8.3 การซ้ อมการเคลื่อนไหวในรายละเอียดปลีกย่อย (Business Rehearsal,
Developing Rehearsal) คือการซ้ อมหรื อการจัดวางการเคลื่อนไหวพิเศษอื่นๆ ในรายละเอีย ด
เล็ก ๆ น้ อยๆ เพื่ อให้ เ กิ ดความน่าสนใจหรื อเกิ ดการสื่อความหมายที่ ชัดเจนและลุ่มลึ กมากขึน้
รวมทังยั
้ งช่วยเสริมสร้ างให้ การแสดงนันๆดู
้ สมจริงและมีความน่าเชื่อถือมากขึ ้น โดยปกติควรจะมี
การวางแผนและคิดการกระทําปลีกย่อย (Business) ล่วงหน้ า โดยผู้กํากับการแสดงจะเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลรายละเอียดปลีกย่อยนี ้ แต่ในบางครัง้ ผู้กํากับการแสดงบางคนนิยมให้ นักแสดงได้ พัฒนา
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ด้ วยตนเอง โดยใช้ แรงจูงใจ (Motivation) ของตัวละครนันๆ
้
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ในการซ้ อมระดับ นี จ้ ะเน้ น ไปที่ เ รื่ องการพัฒนาบุคลิก ลักษณะนิ สยั ของตัวละคร
ความเชื่อในบทบาทที่ได้ รับ รวมไปถึงการส่งหรื อแสดงออกทางความรู้สึก ของตัวละคร ปฏิกิ ริยา
ตอบสนองและความรู้ สึกร่วมของนักแสดงคนอื่นๆ และในการซ้ อมส่วนนีจ้ ะเริ่ มมีการใช้ อปุ กรณ์
ประกอบการแสดง (Props) มาร่วมในการซ้ อมการแสดงด้ วย ซึ่งบางครัง้ อาจจะไม่จําเป็ นต้ องใช้
อุปกรณ์จริงแต่อาจจะใช้ วสั ดุหรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่เสมือนหรือใกล้ เคียงของจริงก็ได้
สําหรับการซ้ อมฉากแสดงความรั ก ฉากต่อสู้ หรื อฉากพิเศษใดๆ บางครัง้ ผู้กํากับ
การแสดงและนักแสดงอาจจะต้ องการความเป็ นส่วนตัว หรือไม่ต้องการให้ ผ้ ใู ดเห็นการแสดงนัน้ ก็
สามารถจัดให้ มีการซ้ อมแยกย่อยพิเศษได้ โดยอาจจะจํากัดผู้เข้ าร่วมการซ้ อมเพียงแค่ ผู้กํากับการ
แสดง นักแสดงและผู้กํากับเวทีเท่านัน้
2.2.8.4 การซ้ อมเพื่อท่องจําบท (Memory Rehearsal) เป็ นการซ้ อมเพื่อท่องจํา
บทสนทนาระหว่างตัวละคร ซึ่งในการซ้ อมดังกล่าวสามารถทําได้ ในหลายวิธี เช่น หาความหมาย
ของแต่ละบทสนทนาแล้ วจึงท่องจํา การท่องจําโดยจํารายละเอียดปลีกย่อยในการแสดงควบคู่กัน
ไปด้ วย
2.2.8.5 การซ้ อมโดยเน้ นแรงจูงใจของตัวละคร (Motivation and Characterization
Rehearsal) คือ การซ้ อมที่มงุ่ เน้ นเพียงการหาและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการกระทําของตัว
ละครและเน้ นความเป็ นตัวละครของนักแสดง เพื่ อเป็ นการหารายละเอียดต่างๆ ที่ยังขาดหายหรื อ
ต้ องการให้ นกั แสดงเข้ าใจตัวละครและการกระทํานันๆ
้ อย่างลึกซึ ้ง
2.2.8.6 การซ้ อมตลอดทัง้ เรื่ องแบบเรี ย งฉาก (Running Rehearsal) การซ้ อม
ขันตอนนี
้
ค้ วรจะเกิดขึน้ ก่อนที่จะมีการซ้ อมแบบเสมือนจริ ง (Dress Rehearsal) ซึ่งในการซ้ อม
ตลอดทังเรื
้ ่องแบบเรียงฉากนี ้จะมีการขัดจังหวะระหว่างการแสดงให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จะทําได้ มีการ
จับเวลาที่ใช้ ในการแสดงจริงแต่ละฉากหรือแต่ละองก์ การซ้ อมแบบนีจ้ ะช่วยให้ นักแสดงทราบถึง
ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในเรื่อง ทําให้ ผ้ กู ํากับการแสดงได้ มองเห็นจังหวะและ
เส้ นเรื่องที่เหมาะสม
ในการซ้ อมขันตอนนี
้
้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ ้นระหว่างซ้ อมได้ ดังนัน้ ผู้กํากับ
การแสดงควรจะจดรายละเอียดความผิดพลาดหรือข้ อแนะนําเอาไว้ ระหว่างที่นั่งชมเพื่อใช้ ในการ
แก้ ไขหรือให้ คําแนะนําเกี่ยวกับการแสดงภายหลัง ยังไม่ควรจะแก้ ไขในขณะที่ทําการซ้ อมเนื่องจาก
จะทําให้ เสียเวลาเป็ นอย่างมาก
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2.2.8.7 การซ้ อมในสภาวะแวดล้ อมจริ งของการแสดง (Integrating Rehearsal
หรือ Polishing Rehearsal) คือการซ้ อมที่มีองค์ประกอบอื่นๆ เหมือนกับในการแสดงจริง เช่น ฉาก
หรือเวทียกพื ้นที่จะใช้ ในการแสดง เสื ้อผ้ าที่จะต้ องสวมใส่จริงในการแสดง เครื่องประกอบฉาก และ
อุปกรณ์ประกอบการแสดงต่างๆ โดยการซ้ อมในขันตอนนี
้
ก้ ็เพื่อให้ นักแสดงเกิดความเคยชินกับ
พืน้ ที่ และสภาวะแวดล้ อมอื่น ๆ ที่ จ ะเกิ ดขึน้ จริ งในการแสดง รวมทัง้ ทํ าให้ ผ้ กู ํากับ การแสดงได้
ทดสอบมุมมองของผู้ชมจากมุมที่นงั่ ต่างๆ ในโรงละคร เพื่อให้ ทราบว่าการแสดงต้ องแก้ ไข ปรับปรุง
หรือตัดทอนส่วนใดให้ การแสดงเกิดความกระชับบ้ าง และในขันตอนนี
้
้อาจจะมีการซ้ อมเพิ่มพิเศษ
เฉพาะฉากรัก ฉากต่อสู้ ฉากที่ มีนัก แสดงร่ วมฉากมากหรื อฉากอื่น ๆ ที่ มีความซับซ้ อนยุ่งยาก
เพื่อให้ การแสดงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.8.8 การซ้ อมเทคนิ ค (Technical Rehearsal) คือการซ้ อมที่ เ น้ น ซ้ อมทาง
เทคนิค เน้ น ในเรื่ องของการเปลี่ย นฉาก แสงและระบบเสีย ง ซึ่งการซ้ อมในขัน้ ตอนนี อ้ าจจะมี
จําเป็ นต้ องมีนกั แสดงอยู่ซ้อมด้ วย เนื่องจากเป็ นการซ้ อมเพื่อเน้ นความลื่นไหล ความพร้ อมเพรี ยง
และการประกอบงานด้ านของเทคนิคโดยเฉพาะ นอกจากนีย้ ังเป็ นการซ้ อมคิวเข้ าออกและการ
ดําเนินงานของฝ่ ายต่างๆ ด้ วย เช่น ผู้กํากับเวทีอาจจะทดลองปล่อยคิวนักแสดงตามที่ได้ กําหนดไว้
ในตอนซ้ อม, นักแสดงอาจจะทดลองใส่ชดุ เดินไปมาบนเวทีโดยเรียงตามฉากและชุดที่ได้ ออกแบบ
ไว้ (Costume Parades) เพื่อทําการทดสอบดูสีเสื ้อผ้ ากับสีของฉากและสีของไฟบนเวที
สําหรับละครที่มีฉากมากกว่า 1 ฉากขึ ้นไปและเป็ นฉากที่มีเครื่ องประกอบฉากเป็ น
จํานวนมาก จําเป็ นต้ องมีการซ้ อมเพื่อทําการเปลี่ยนฉากแยกออกมาด้ วย ซึ่งเราเรี ย กการซ้ อมนีว้ ่า
Shift Rehearsal ซึ่งในการซ้ อมนี ้ ผู้กํากับการแสดง ผู้ออกแบบฉาก ผู้กํากับเทคนิค และผู้กํากับ
เวทีจะคอยกํากับดูแลประสานงานร่วมกันกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายฉากและเครื่ องประกอบการแสดงบน
เวทีให้ ใช้ เวลาในการเปลี่ยนฉากน้ อยที่สดุ และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ รวมทัง้ ต้ องถูกต้ องตาม
ตําแหน่งที่กําหนดไว้
ในขณะเดียวกันก็ควรจัดให้ มีการซ้ อมเทคนิคของฝ่ ายแสง (Lighting Rehearsal)
โดยที่ฝ่ายแสงจะจัดทําคิวแสง (Light Cue) ที่จะกําหนดระดับแสง ความสว่าง และระยะเวลาใน
การเปลี่ยนแสงจากคิวหนึ่งไปสูอ่ ีกคิวหนึ่ง และเมื่อการซ้ อมการแสดงดําเนินไประยะหนึ่ง อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมในส่วนของแสงก็จําเป็ นที่ต้องทําการปรับปรุง แก้ ไขให้ เป็ นไปตาม
คําแนะนําของผู้กํากับการแสดงหรือผู้ออกแบบแสง
2.2.8.9 Dress Rehearsal คือการซ้ อมใหญ่ เป็ นการซ้ อมที่ฝ่ายงานต่างๆ ต้ องมี
ความพร้ อมและมีความสมบูรณ์เทียบเท่าการแสดงจริงมากที่สดุ มีการดําเนินงานเหมือนวันแสดง
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จริงทุกประการ มีการจับเวลาอย่างละเอียดทุกช่วงตังแต่
้ ต้นจนจบ การซ้ อมใหญ่ นีอ้ าจจะมีการ
ซ้ อม 3 วันติดต่อกัน โดยวันแรกเป็ นการซ้ อมปิ ดโดยไม่เปิ ดให้ ผ้ ชู มเข้ าชม เน้ นในเรื่ องของการดู
ภาพรวมของทุกๆ องค์ประกอบโดยเฉพาะการแต่งหน้ าทําผมเนื่องจากการซ้ อมครัง้ นีอ้ าจจะเป็ น
การซ้ อมครัง้ แรกที่ มีการแต่งหน้ าทําผมเหมือนจริ ง ในการซ้ อมใหญ่เหมือนจริ งครัง้ แรกนีห้ ากมี
ข้ อผิดพลาดเกิด ขึ ้นควรมีการจดบัน ทึก สําหรับการแก้ ไขไว้ อย่ างละเอียดเพื่ อทําการแก้ ไขในวัน
ถัดไป ส่วนการซ้ อมใหญ่ในรอบต่อๆ มา อาจจะจัดให้ มีผ้ ชู มด้ วยเพื่อให้ นักแสดงคุ้นชิน โดยมาก
เมื่อการซ้ อมการแสดงแต่ละรอบสิ ้นสุดลงผู้กํากับการแสดงจะให้ คําแนะนําติชมสําหรับการพั ฒนา
และการแก้ ไขในส่วนต่างๆ ซึ่งในการซ้ อมใหญ่นี ้ ทุกอย่างจะถูกดําเนินไปอย่างเสมือนจริ ง ดังนัน้
ความรับผิดชอบด้ านการแสดงจะถูกกํากับดูแลโดยผู้กํ ากับเวที ผู้มีหน้ าที่ทํ าให้ ทุกอย่างในการ
แสดงดําเนินไปให้ เหมือนกับที่ได้ ซ้อมไว้
2.2.9 การดาเนินการผลิตละครขัน้ ตอนสุดท้าย
การแสดงในรอบแรกอาจจะเป็ นรอบบัตรเชิ ญที่แจกให้ เฉพาะสื่อมวลชนหรื อบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงได้ เข้ าร่วมชมการแสดงในรอบแรก (Press Conference) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการวิจารณ์
ข้ อดีและข้ อเสียของละครเรื่องนันๆ
้ เพื่อนําข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีไปเผยแพร่ให้ ผ้ สู นใจได้ รับ
ทราบ ซึ่งการแสดงรอบพิ เ ศษนี ค้ วรเว้ น ระยะห่างจากวัน แสดงจริ งประมาณ 3-4 วัน เพื่ อให้
สื่อมวลชนสามารถนํ าคํ าวิจ ารณ์ไปตีพิมพ์ หรื อกระจายข้ อมูลลงในสื่อ ต่างๆ รวมทัง้ ยังเป็ นการ
นําเอาคําวิจารณ์ถึงข้ อบกพร่องของการแสดงมาทําการปรับหรือแก้ ไขก่อนรอบการแสดงจริง
2.2.10 เปิ ดการแสดงจริง
ช่วงที่ ละครเวทีดําเนิน การแสดงในแต่ละวัน ผู้กํากับเวทีจ ะมีบ ทบาทมากที่สุดในช่วงนี ้
เพราะจะเป็ นผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ ้นกับงานเบือ้ งหลัง หากมีเหตุการณ์ไม่
คาดฝั นหรื อข้ อผิดพลาดระหว่างการแสดงก็จะเป็ นหน้ าที่ของผู้กําเวที ที่จะดําเนิน การแก้ ปั ญหา
เฉพาะหน้ านัน้ โดยถือว่าการแสดงต้ องดําเนินต่อไปไม่วา่ จะเกิดปั ญหาอะไรขึ ้นก็ตาม ผู้กํากับการ
แสดงจะทําหน้ าที่นั่งดูการแสดงอยู่ด้านหน้ าเวทีหรื อทางด้ านหลังผู้ชมเกือบทุกรอบ เพื่อมองหา
ข้ อบกพร่องต่างๆ เท่าที่พบในการแสดงแต่ละรอบและแจ้ งให้ นกั แสดงและทีมงานฝ่ ายต่างๆ ทราบ
เพื่อหาแนวทางแก้ ไขในรอบต่อๆ ไป
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2.2.11 แก้ ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
ขันตอนนี
้
เ้ ป็ นขันตอนที
้
่ จ ะเกิดขึ ้นหากการแสดงจริ งมีข้อบกพร่องและเริ่ มจะไม่ตรงกับ
แนวทางที่ผ้ กู ํากับการแสดงได้ วางเอาไว้ ผู้กํากับการแสดงจะเรี ยกนักแสดงและทีมงานฝ่ ายต่างๆ
มาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นก่อนที่จะแสดงใน
รอบต่อไป และหากมีความจําเป็ นก็อาจจะต้ องซ้ อมการแสดงเพิ่มเติมก่อนการแสดงจริงรอบต่อไป
2.2.12 สิน้ สุดการแสดง
เมื่อการแสดงรอบสุดท้ ายสิ ้นสุดลง ฝ่ ายต่างๆ จะมาช่วยกันเก็บของและอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การแสดงทังหมดรวมถึ
้
งรือ้ ฉากลงทันที (Strike) ซึ่งเหตุผลที่ต้องหลังทําจากการแสดงรอบสุดท้ าย
จบลงก็เพราะว่า ทีมงานฝ่ ายต่างๆ ในละครเวทียังอยู่กัน พร้ อมหน้ า หากปล่อยทิง้ ไว้ เนิ่น นานก็
อาจจะสร้ างปั ญหาได้ เนื่ องจากเกิ ดความเบื่ อหน่ายและมีกํ าลังคนน้ อยเกิ น ไปในการทํ างาน
รวมทังฝ่้ ายอุปกรณ์ประกอบฉากจําเป็ นต้ องคืนของให้ กับแหล่งที่ยืมของมาตามกําหนดเวลาเพื่อ
ป้องกันการสูญหายหรือชํารุด
หลัง จากนัน้ จะมี ก ารประเมิ น ผลในผลงานของฝ่ ายต่างๆ ว่าในการแสดงที่ ผ่านมามี
จุดอ่อน-จุด แข็ง หรื อมีข้อดี -ข้ อเสียอย่างไร รวมทัง้ เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
แสดงเอาไว้ มีการจัดทําบัญชีแสดงยอดค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงรายจ่ายและรายรับของละครเวที
เรื่ องนัน้ ๆ เพื่ อเป็ นแนวทางในการผลิตละครเวที เ รื่ อ งอื่น ๆ ต่อไป (กฤษรา วริ ศภูริช า, 2551,
น. 1-28)
ขันตอนและกระบวนการการผลิ
้
ตละครเวทีนนมี
ั ้ รายละเอียดค่อนข้ างมาก มีความซับซ้ อน
และเป็ นความรู้เ ฉพาะด้ าน เริ่ มตังแต่
้ การเตรี ย มงานของฝ่ ายอํานวยการแสดงหรื อผู้อํานวยการ
สร้ าง มาสูข่ นตอนการคั
ั้
ดเลือกบทละครที่เหมาะสมเพื่อทําการจัดแสดง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลที่มี
ความสามารถในการกํากับการแสดงและบริ หารงานด้ านต่างๆ เพื่อมาดําเนินการสร้ างละครเวที
เรื่องนันให้
้ สําเร็จ จากนัน้ จึง กําหนดแผนการทํางานของฝ่ ายต่างๆ เพื่อเตรี ยมการผลิตละครเวที
โดยระหว่างที่ดําเนินการเตรียมงานผลิตละครเวทีนนก็
ั ้ จําเป็ นต้ องให้ ขา่ วและประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีควบคูก่ นั ไปด้ วย เพื่อสร้ างการรับรู้ให้ กับผู้ชมที่เป็ นกลุ่มลูกค้ า อีกทัง้ ยัง
ต้ องมีการสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในระยะแรกเพื่อพิจารณาปั ญหาที่เกิดขึ ้นและวางแนว
ทางแก้ ไข จากนันจึ
้ งเข้ าสูก่ ารซ้ อมตามลําดับขัน้ โดยเริ่มตังแต่
้ การซ้ อมอ่านบท การวางทิศทางการ
เคลื่อนไหวในการแสดง การซ้ อมเก็บรายละเอียดปลีกย่อยในการแสดง ซึ่งในการซ้ อมแต่ละครัง้ จะ
มีความสมบูรณ์ขององค์ป ระกอบต่างๆ มากขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น เสื ้อผ้ า ฉาก แสง ดนตรี และเทคนิ ค
ต่างๆ จนกระทั่งองค์ ป ระกอบในการแสดงสมบูรณ์ มากที่ สุดในรอบการซ้ อมใหญ่ เ สมือนจริ ง
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(Dress Rehearsal) จากนัน้ จึงเข้ าสู่การดําเนินการผลิตละครขันตอนสุ
้
ดท้ า ยก่อนการแสดงจริ ง
รอบแรกจะเกิดขึ ้น ซึ่งการซ้ อมใหญ่ในรอบก่อนการแสดงจริ งนัน้ จะมีการเชิญสื่อมวลชนหรื อผู้มี
ชื่อเสียงมาชม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดกระแสการพูดถึงและการวิจารณ์เกี่ยวกับละครเวที จากนัน้ จึงนํา
ข้ อมูลเหล่านันมาทํ
้
าการประชาสัมพันธ์ก่อนการเปิ ดการแสดงจริ ง และในระหว่างรอบการแสดง
จริงจําเป็ นจะต้ องมีการแก้ ไขและปรับปรุงรายละเอียดในการแสดงอยู่เสมอจนกว่าจะถึงวัน สิ ้นสุด
การแสดงรอบสุดท้ าย เพื่อเป็ นการรักษามาตรฐานของละครเวทีให้ เป็ นไปในทิศทางที่ผ้ กู ํากับการ
แสดงได้ วางไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น และหลังจากที่การแสดงรอบสุดท้ ายสิ ้นสุดลงจะต้ องมีการประเมินและ
สรุปผลการดําเนินการของทุกฝ่ ายเพื่อนําไปพัฒนาการผลิตละครเวทีเรื่องต่อไปในอนาคต
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะมีการกล่าวถึงกระบวนการการผลิตละครเวทีอยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะดําเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตละครเวทีเป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนันเราจํ
้
าเป็ นต้ องทราบถึงกระบวนการและขันตอนการผลิ
้
ตละครเวทีอย่างละเอียด
เนื่องจากในกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีนนั ้ จะเน้ นการ
นํ า เสนอข้ อ มูล และความเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ ในแต่ล ะช่ ว งของการผลิ ต ละครเวที เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักแสดง ทีมงานและผู้กํากับการแสดง การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับละครเวที การ
ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจองบัตร การนําเสนอบรรยากาศการซ้ อม หรื อนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ใน
การกระบวนการผลิตละครเวทีเพราะเป็ นช่วงที่มีระยะเวลายาวนานที่สดุ ในกระบวนการผลิตละคร
เวที เป็ นต้ น โดยการดําเนินการด้ านการสื่อสารการตลาดจะถูกดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครเวทีหรือบริษัทผู้ผลิตละครเวทีที่ได้ ตงเอาไว้
ั้

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
2.3.1 ความหมายของการสื่อสารทางการตลาด
ปั จจุบนั นี ้เป็ นยุคของการแข่งขันทางการตลาด ทําให้ สินค้ าและบริ การทุกประเภทมีการ
แข่งขันสูง ส่งผลให้ นกั การตลาดจําเป็ นต้ องหาวิธีการสร้ างภาพลักษณ์ผ่านการสื่อสารในช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าและบริการของตนเองจนกระทัง่ นําไปสู่พฤติกรรมการซือ้ หรื อการ
ใช้ ซํา้ ซึ่งการสื่อสารเพื่ อเสริ มสร้ างกระบวนการทางการตลาดของผู้บ ริ โภคนัน้ เราเรี ยกว่า “การ
สื่อสารการตลาด” ซึ่งมีนัก วิช าการและนัก วิจัย หลายท่านได้ ใ ห้ คํานิ ย ามเกี่ ย วกับ การสื่อสาร
การตลาดไว้ ดังนี ้
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การสื่อสารการตลาด ประกอบด้ วยคํา 2 คําที่เกี่ยวข้ องกัน คือ การสื่อสาร (Communication)
หมายถึง กระบวนการใดๆ ที่มีการถ่ายทอดความคิดและสื่อความหมายระหว่างบุคคลกับองค์กร
หรื อระหว่างบุคคลด้ วยกันเอง ส่วนการตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมของระบบธุรกิ จที่
กําหนดขึน้ เพื่ อจะวางแผนราคา ส่งเสริ มการตลาด การจัดจํา หน่าย คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ เ พื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของตลาดเป้าหมายให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ ,
2540)
การสื่อสารการตลาด หมายถึ ง กระบวนการที่ กิจการหรื อธุรกิ จดาเนิ นกิจ กรรมที่ เป็ น
องค์ประกอบทังหมดของส่
้
วนประสมทางการตลาด เพื่อก่อให้ เกิดการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคและธุรกิจ โดยบรรลุการตอบสนองร่วมกัน ทังในแง่
้
ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นร่วมกัน
ของผู้บริโภคและธุรกิจ (วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2537)
การสื่อสารการตลาด หมายถึงกิจกรรมทัง้ มวลที่นักการตลาดได้ กระทํา ขึ ้น เพื่อให้ เป็ น
ข่าวสารกระตุ้นจูงใจ เพื่ อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อ ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสิ่งอื่นใด เพื่อให้ เกิดการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ในที่สดุ หรื อ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มงุ่ หวังไว้ (ดารา ทีปะปาล, 2541)
ทังนี
้ ้ ดารา ทีปะปาล (2553, น. 3-4) ได้ รวบรวมความหมายของการสื่อสารการตลาดไว้
ดังนี ้
Delozier (1976, อ้ างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553, น. 3) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสาร
ทางการตลาด หมายถึง กระบวนการนําเสนอสิ่งเร้ าหลายๆ อย่าง บูรณาการประสานกันเป็ นแผน
ชุด เพื่อสื่อความหมายถ่ ายทอดไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมีความมุ่งหวังเพื่ อกระตุ้น ให้ ตลาด
เป้าหมายเกิดการรับรู้ แปลความหมาย และตอบสนองตามที่ต้องการ โดยส่งผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เกิดขึ ้น การสื่อสารการตลาดยังรวมถึงจุดมุง่ หมายเพื่อปรับปรุง และเสริ มสร้ างข่าวสารของบริ ษัท
ในปั จจุบนั ให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น และเพื่อกําหนดโอกาสที่จะทําการสื่อสารใหม่ๆ ในอนาคตอีก
ด้ วย
Fill (2002, อ้ างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553, น. 4) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสารทาง
การตลาด หมายถึง กระบวนการจัดการ (Management Process) โดยองค์การจัดทําข่าวสาร
รูปแบบเชิงสนทนา (Dialogue) กับกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกัน เพื่อให้ บรรลุผล
สําเร็จดังกล่าวองค์การจะต้ องพัฒนาและนําเสนอข่าวสารสําหรับแต่ละกลุม่ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันด้ วย รวมทังจะต้
้ องประเมินผลการรับข่าวสาร และพฤติกรรมของผู้รับว่า
มีการตอบสนองตามต้ องการหรือไม่อีกด้ วย
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Duncan (2005, อ้ างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2553, น. 4) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสาร
ทางการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบการนําเสนอข่าวสารชนิดต่างๆ ที่ได้ วางแผนจัดทําขึ ้น
เพื่อนํามาใช้ ในการสร้ างแบรนด์ ประกอบด้ วย การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์
(Public Relation) การส่งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct
Marketing) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) การจัดกิจกรรม
พิเศษ และการเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ (Events and Sponsorships) และการบริ การลูกค้ า (Customer
Service)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537, น. 157) ให้ ความหมายไว้ วา่ การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง
กิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายเพื่อสร้ างความเข้ าใจ โดยมุ่งหวังให้ เกิ ดพฤติกรรม
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสารทางการตลาดนัน้ อาจจะ
สื่อสารผ่านภาพ (Image) ถ้ อยคํา (Word) หรื อ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แต่ทงั ้ นีก้ ารสื่อสาร
การตลาดนัน้ นักการตลาดจะต้ องสื่อสารได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค โดยอาจใช้
วิธีการโน้ มน้ าวจิตใจ กระตุ้นความต้ องการเพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สดุ
ดังนัน้ กล่าวโดยสรุ ป เกี่ ย วกับ นิ ย ามการสื่อสารการตลาดคือ กระบวนการสื่อสารจาก
นักการตลาดไปยังผู้บริ โภคด้ วยวิธีการหรื อกลยุทธ์ ใดๆ ที่ หวังผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่ เป็ นผู้รับสารเกิ ด
พฤติกรรมตอบสนองตามที่นกั การตลาดได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในเบื ้องต้ น
2.3.2 ขัน้ ตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด
การวางแผนสื่อสารการตลาด มีขนั ้ ตอนที่คล้ ายคลึงกับ การวางแผนการตลาด และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับการวางแผนเครื่ องมือสื่อสารการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การ
ส่งเสริมการตลาด หรือการตลาดทางตรง เป็ นต้ น ขันตอนการวางแผนการสื
้
่อสารการตลาดแบ่งได้
เป็ น
2.3.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส (An Analysis of Problems or Opportunities)
คือการรวบรวมข้ อมูลซึ่งอาจซึ่งอาจได้ จากการวิจัยประกอบกับการใช้ ประสบการณ์ แล้ วนํ ามา
วิเคราะห์สถานการณ์เป็ นปั ญหาและโอกาสทางการสื่อสาร ในขันตอนนี
้
้สามารถนําหลักการตลาด
ในเรื่องการทํา STOW Analysis มาใช้ ในการจัดทําการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการสื่อสาร
โดยจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการสื่อสารถึงกลุม่ เป้าหมายหลัก
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2.3.2.2 กําหนดวัตถุประสงค์ (Determine the Objectives) วัตถุประสงค์ทางการ
สื่อสารเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาในเรื่ องภาพพจน์ ทัศนคติ การรับรู้ การรับข่าวสาร เป็ นต้ น
สิ่งที่ควรจดจําคือการสื่อสารการตลาดไม่สามารถก่อให้ เกิดยอดขายในสินค้ าที่มีการกระจายสินค้ า
น้ อย การวางแผนสื่อสารการตลาดจึงมุง่ การสื่อสารที่จะช่วยแก้ ปัญหาทางการตลาดให้ กับสินค้ าที่
มีคณ
ุ ภาพ ราคาที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและมีการจัดจําหน่ายสินค้ าที่ดีเป็ นหลัก เพื่อกระตุ้น
ให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการยอมรับและสนใจซื ้อสินค้ า
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดโดยทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1) สร้ างความรู้จกั (Creating Awareness)
2) สร้ างความเข้ าใจที่ดี (Creating Understanding)
3) เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ (Creating Changes in Attitudes and
Perceptions)
4) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior)
5) กระตุ้น การตัดสิน ใจซื อ้ (Reinforcing Previous Decision and
Attitudes)
2.3.2.3 การเลือกผู้รับสาร (Select the Target Audience) กลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาด (Target Market) คือ กลุม่ คนที่มีอํานาจซือ้ สินค้ าและมีความต้ องการสินค้ า ในขณะที่
ผู้รับสารคือกลุม่ คนที่ต้องการสื่อสารถึงซึ่งอาจมีขนาดใหญ่กว่า เท่ากับ หรือเล็กกว่า กลุม่ เป้าหมาย
ทางการตลาด ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของเครื่ องมือสื่อสารที่เลือกใช้ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และ
งบประมาณในการสื่อสาร เช่น สินค้ าของเด็กเล่นสําหรับเด็ก มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก แต่ผ้ รู ับสาร
อาจหมายถึง ผู้ปกครอง เด็ก โรงเรี ยน และครู ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้ าใจถึงข้ อดีของสินค้ า แต่ถ้าธุรกิจมีงบประมาณที่จํากัด การเลือกผู้รับสาร
อาจต้ องจํานวนมาก เป็ นต้ น
ในการกํ าหนดผู้รับ สาร ผู้วางแผนการสื่ อสารจํ าเป็ นต้ องศึก ษาข้ อมูลเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายของสินค้ า เช่น ใครผลิตสินค้ า (Manufacturer) ใครขายสินค้ า
(Seller) ใครซือ้ สินค้ า (Consumer’s Perception) นอกจากนี ้ การวางแผนการสื่อสารเพื่อสร้ าง
ภาพพจน์ ขององค์ กรยังต้ องคํ านึงถึ งพนัก งานขายขององค์ก ร ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงิ น ที่
เกี่ยวข้ องกังองค์กร ด้ วยการกําหนดผู้รับสารจะช่วยในการกําหนดเครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่
เหมาะสมและหาวิธีการสื่อสารให้ เหมาะกับกลุม่ ผู้รับสารแต่ละกลุม่
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2.3.2.4 การเลื อ กเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาด (Select the Marketing
Communication Mix) การเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดจะขึ ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มผู้รับสาร
แต่ละกลุ่ม ปั ญหาทางการตลาดที่ เกิ ดขึน้ และลักษณะสิน ค้ าว่าเป็ นสินค้ าบริ โภคหรื อสิน ค้ า
อุตสาหกรรม โดยผู้วางแผนสื่อสารจะต้ องพิจารณาควบคู่ไปกับการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
เครื่องมือสื่อสารการตลาดบางชนิดซึ่งพอสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้ (โชติรัตน์ ศรีสขุ , 2554)
ตารางที่ 2.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือสื่อสารการตลาด
เครื่องมือสื่อสารการตลาด
จุดแข็ง
การโฆษณา
ก่อให้ เกิดการรู้จกั ผลิตภัณฑ์
และแนะนําผลิตภัณฑ์สู่
กลุม่ เป้าหมายจํานวนมากได้
การส่งเสริมการขาย
ช่วยในการสร้ างความน่าสนใจ
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมซื ้อซํ ้าหรือ
ซื ้อสินค้ าจํานวนมาก
การประชาสัมพันธ์
ช่วยสร้ างภาพพจน์ที่ดีและ
สร้ างความน่าเชื่อถือ
การตลาดทางตรง
สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
เฉพาะกลุม่ ได้ ดี ค่าใช้ จ่ายน้ อย
และช่วยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่
กลุม่ เป้าหมาย
การขายโดยใช้ พนักงานขาย เหมาะสํา หรับสินค้ าที่ขายให้
ธุรกิจ (Business-toBusiness) และสามารถให้
ข้ อมูลจํานวนมากพร้ อมกับ
กระตุ้นความต้ องการของ
กลุม่ เป้าหมายได้

จุดอ่ อน
เป็ นการสื่อสารที่กว้ างเกินไป
มีคา่ ใช้ จ่ายในการโฆษณาสูง
ก่อให้ เกิดปัญหาสงครามราคา
ในกรณีลดราคาและภาพพจน์
ของสินค้ า
ยากในการประเมินผลและมี
ผลน้ อยต่อการเพิ่มยอดขาย
ประสิทธิภาพขึ ้นอยู่กบั ความ
แม่นยําของฐานข้ อมูล
กลุม่ เป้าหมาย (Database)
และค่าใช้ จ่ายสูงสําหรับ
กลุม่ เป้าหมายขนาดใหญ่
ค่าใช้ จ่ายสูงและอาจสร้ าง
ความรําคาญให้ กลุม่ หมายได้
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
เครื่องมือสื่อสารการตลาด
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
บรรจุภณ
ั ฑ์
ช่วยสร้ างความโดดเด่นให้ กบั
สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
สินค้ าและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตัว ได้ จํานวนน้ อย
สินค้ าก่อนที่กลุม่ เป้าหมายจะ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ า
แหล่ งที่มา: โชติรัตน์ ศรีสขุ , 2554.
2.3.2.5 เลือกกลยุทธ์ข่าวสาร (Select the Message Strategy)คือการกําหนดว่า
จะบอกอะไรให้ กลุม่ เป้าหมายทราบเกี่ยวกับตัวสินค้ าหรือองค์กร เป็ นขันตอนที
้
่ยากและสําคัญที่สดุ
ในการเลือกกลยุทธ์ขา่ วสารให้ กลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน (ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม )
อาจใช้ ข่าวสารที่ แตกต่างกัน ได้ เนื่ อ งจากกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มจะมีความต้ องการที่ ไ ม่
เหมือนกันในด้ านความรู้ ฐานะ เพศ วัย และการศึกษา โดยข่าวสารที่จะส่งให้ กลุ่มเป้าหมาย
จะต้ องมีความสมํ่าเสมอในการสื่อสาร โดยกําหนดเป็ นหัวข้ อ (Theme) หลักในการสื่อสารเพื่อให้
เครื่องมือสื่อสารการตลาดแต่ละประเภทสื่อให้ กลุม่ เป้าหมายทราบ
2.3.2.6 กําหนดงบประมาณในการสื่อสาร (Determine a Budget) งบประมาณมี
ความสําคัญต่อการเลือกใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาด ในการกําหนดงบประมาณอาจขึ ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด นโยบายของบริษัท และสภาพการแข่งขันเป็ นหลัก
2.3.2.7 การดํ าเนิ น งานตามกลยุท ธ์ (Implementation the Strategy) การ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์จะต้ องกําหนดเป็ นแผนงานและการดําเนินงาน ได้ แก่
1) กําหนดรายละเอียดของแผนงานสื่อสารซึ่งประกอบด้ วย ประเภทของ
สื่อที่ใช้ วัน เวลา ขนาด และกระบวนการผลิตชิ ้นงาน
2) มีความมัน่ ใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ในการสื่อสารสามารถดําเนินการ
ได้ และมีการมอบหมายหน้ าที่ให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
3) ควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้ องและกิจกรรมต่างๆ ว่ามีการดําเนินการที่ถูกต้ องใน
การปฏิบตั ิ ควรมีการเผื่อเวลา (Lead Time) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้ วยเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหา
และข้ อขัดแย้ งจากการทํางาน
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2.3.2.8 การประเมินผล (Evaluate the Results) หลังจากการดําเนินงานตาม
แผนการสื่อสารแล้ ว จําเป็ นต้ องมีการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลและแก้ ไขข้ อบกพร่องในการสื่อสารครัง้ ต่อไป
ขันตอนการวางแผนการสื
้
่อสารตลาดนัน้ เริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรือบริการรวมถึงโอกาสที่จะใช้ ในการสื่อสารการตลาด จากนัน้ จึง
ดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายเกิด
การยอมรับและสนใจซือ้ สินค้ าหรื อบริ การ จากนัน้ จึงเลือกผู้รับ สารเพื่อกําหนดเครื่ องมือสื่อสาร
การตลาดให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายเนื่องจากกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกัน จําเป็ นต้ องมีวิธีการและ
ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในขันตอนนี
้
้จําเป็ นต้ องพิจารณาควบคูไ่ ปกับการศึกษา
จุดแข็งและจุด อ่อ นของเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดด้ วยและเมื่อเลือ กเครื่ องสื่ อในการสื่อ สาร
การตลาดได้ แล้ วยังจําเป็ นที่จําต้ องเลือกกลยุทธ์ ขา่ วสารให้ เข้ ากับกลุม่ เป้าหมายที่ได้ กําหนดเอาไว้
ในขัน้ ต้ น โดยขัน้ ตอนทั ง้ หมดจํ า เป็ นต้ อ งทราบถึ ง งบประมาณในการสื่ อ สารด้ ว ย เพราะ
งบประมาณจะเป็ นตัวกําหนดการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ได้ วางไว้ อีก
ทัง้ ยังจํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการดํ าเนิ น ในการสื่ อสารการตลาดในตอนท้ า ยเพื่ อแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องในการสื่อสารการตลาดครัง้ ต่อไป
2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
Kotler (2006, p. 496, อ้ างถึงใน ภคมน ภาสวัสดิ์, 2550, น. 11) ให้ ความหมายไว้ ว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่าเป็ นการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อมกับผู้บริโภค เพื่อเข้ าใจในตราสินค้ าหรือแบรนด์นนๆ
ั ้ อีกทังเพื
้ ่อสร้ างความสัมพันธ์อนั
ดีกบั ผู้บริโภค โดยวิธีที่ใช้ ในการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร อาทิ การโฆษณา การส่งเสริ มการ
ขายและการประชาสัมพันธ์ และแนะนําการสื่อสารแบบต่างๆ เหล่านี ม้ ารวมกัน เพื่อให้ ก าร
ติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้ องกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สดุ โดยผ่านข่าวสารต่างๆ
เสรี วงษ์ มณฑา (2540, น. 3) ให้ ความหมายไว้ ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้ การสื่อสารเพื่อจูงใจ
หลายรูปแบบกับกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งสร้ างพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของการตลาด โดยการพิ จ ารณาวิธีการสื่อ
สารตราสิน ค้ า (Brand Contacts) เพื่ อ ให้ กลุ่ม เป้ าหมายได้ ร้ ู จัก สิน ค้ าที่ จ ะนํ าไปสู่ความรู้
ความคุ้นเคยและความเชื่อมัน่ ในสินค้ า
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ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2544, น. 42) ได้ อธิบายถึงความสําคัญของการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการไว้ ว่า กลยุท ธ์ก ารสื่อสารการตลาดถื อเป็ นหัวใจสําคัญ ในการสร้ างตราสิน ค้ า
เนื่องจากการสื่อสารจะทําหน้ าที่สง่ ข่าวและคํามัน่ สัญญาต่างๆ ไปยังผู้บริ โภคเป้าหมายดังนัน้ ทัง้
ลีลาและท่วงทํานองของการสื่อสารจึงต้ องมีผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินค้ านัน้ ๆ การ
ใช้ วิธีการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเดิมจึงล้ าสมัยไป ในปั จจุบันมีสิ่งใหม่อย่างกลยุทธ์ไอเอ็มซี
เข้ ามาแทนที่เพื่อใช้ ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ไอเอ็มซีเป็ นการนําเสนอข้ อเท็จจริ งและ
คุณค่าตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้ า เพื่อใช้ ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
บุคลิกภาพของตราสินค้ าผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด โดยเครื่องมือเหล่านีจ้ ะต้ องพูดในเนือ้ หา
เดียวกัน (Speak with One Voice) เพื่อสนับสนุนและตอกยํ ้าตราสินค้ า
Schultz (1995, pp. 17-18, อ้ างถึงใน ภคมน ภาสวัสดิ์, 2550, น. 12) ให้ ความหมายไว้
ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่รวมเอารูปแบบการ
สื่อสารทุก ประเภทมาใช้ ใ ห้ เกิ ด ประสิท ธิ ภาพสูงสุดทางการสื่อสาร เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดรายการส่งเสริ มการขาย ฯลฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ แผนการสื่อสารที่วางไว้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ แนวคิดหลักคือ คําถามสองคําถามที่วา่ จะติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า ผู้บริโภค และผู้
มุง่ หวัง “อย่างไร” และ “อะไร” คือสิ่งที่ต้องการสื่อให้ ลกู ค้ าทราบและทําให้ ลกู ค้ ามีปฏิกิริยาตอบ
กลับในทิศทางที่ต้องการ
2.3.3.1 แนวคิดหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1) การสื่อสารการลาดแบบบูรณาการจะรวมการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ
ที่เหมาะสมของลูกค้ า (IMC Coordinates All Customer Communication) โดยระลึกว่าบุคคล
สะสมข้ อมูลตลอดเวลาและข้ อมูลที่เ หมาะสมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื อ้ ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดจะมีหลายรูปแบบซึ่งจะกล่าวต่อไปในเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2) การสื่อสารการตลาดแบบบูรการจะเริ่มต้ นที่ลกู ค้า ไม่ใช่ตวั สินค้ า (IMC
Starts with the Customer, Not the Product) จุดเริ่ มต้ นในการติดต่อสื่อสารจะเริ่ มต้ นจาก
ผลิตภัณฑ์ โดยค้ นหาวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารถึงลูกค้ าเป้าหมายเกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้ าที่
ลูกค้ าจะได้ รับ ซึ่งการเริ่ มต้ น จะเริ่ มจากความรู้สึกนึกคิดของลูกค้ า และค้ นหาสิ่งที่มีคุณค่าใน
สายตาของลูกค้ า แล้ วย้ อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินค้ า และระบุโครงสร้ างของข่าวสารซึ่ง
ต้ องติดต่อกับผู้รับข่าวสารที่เป็ นเป้าหมาย
3) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการพยายามค้ นหาการติดต่อสื่อสาร
กับ ลูก ค้ า แต่ล ะกลุ่มให้ เ ข้ า ถึ งด้ วยความถี่ สูงสุด (IMC Seeks to Create One-on-one
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Communication with Customers) โดยเริ่ มจากจุดเริ่ มต้ น ที่ว่าลูกค้ าทุก คนมีเ อกลัก ษณ์ และ
จะต้ องตอบสนองโดยการติดต่อสื่อสารที่มีลกั ษณะเฉพาะบุคคลให้ ดีที่สดุ
4) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะสร้ างการติดต่อสื่อสารแบบสอง
ทางกับลูกค้ า (IMC Creates Two-Way Communication with Customers) ทัง้ ที่ใช้ สื่อ (Media)
และไม่ใช้ สื่อ (Non-Media) นอกจากนีย้ ังต้ องใช้ ข้อมูลกับลูกค้ าตลอดจนรับฟั งความคิดเห็ นและ
ความต้ องการของลูกค้ า กล่าวคือ จะต้ องรับฟั งสิ่งที่ลกู ค้ าพูดและต้ องการ แล้ วกําหนดข่าวสารและ
จัดการตอบสนองสิ่งที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะสามารถสร้ างงานโฆษณาที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้
2.3.3.2 หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1) แบ่งตามพฤติกรรมของผู้บริโภค (Behavior Segmentation) ถือเป็ นสิ่ง
สําคัญมากในการวางแผนจากภายนอกสูภ่ ายใน ในการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะกลุม่ เป้าหมาย
(Consumer Profile) จะมองไปไกลกว่าลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic) และ
ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic) ทัว่ ไป อีกทังยั
้ งต้ องก้ าวต่อไปถึงค่านิยมและรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Values and Lifestyles) หรือ VALS ด้ วย
2) วางวัตถุประสงค์ เน้ นถึงพฤติกรรมที่ต้องการ (Behavioral Objective)
มากกว่าที่จะใช้ เพียงการรับรู้ (Awareness) และการยอมรับ (Acceptance)
3) วางกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy) โดยจะเน้ นการได้ พบ
เห็นตราสินค้ า (Brand Contact) มากกว่าพิจารณาประสิทธิภาพในการสื่อเพราะการสื่อสารการตลาด
จะให้ ความสําคัญทังกิ
้ จกรรมการสื่อสารที่ใช้ สื่อ (Media Activity) และกิจกรรมที่ไม่ใช้ สื่อ (Non-Media
Activity) การจัดการเกี่ยวกับสร้ างการพบสินค้ า (Brand Contact Management) จะก่อให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาด รวมทัง้ การพิจารณาเนื อ้ หาของข่าวสาร (Message
Contact) กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดจะต้ องมีความชัดเจนและควรที่จะแสดงให้
เห็นตัวเลขในเชิงปริมาณ คือ แสดงเป็ นวัตถุประสงค์ที่วดั ได้ (Measurable) สามารถสร้ างให้ เกิดการ
ทดลองใช้ (Trial) สร้ างความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Royalty)
4) เครื่องมือการตลาด (Marketing Tools) จะต้ องทําให้ เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับตัวสินค้ า (Product) การจัดจําหน่าย (Distribution) และราคา (Price) ผู้วางแผนจะต้ องใช้
เครื่องมือการตลาดที่หลากหลาย ปั จจัยสําคัญก็คือการเลือกเครื่ องมือหรื อการประสมประสานที่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
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5) กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางการตลาด (Marketing
Communication Tactics) จะช่วยให้ สามารถบรรลุเป้าหมายการติดต่อสื่ อสาร นักวางแผนการ
ติด ต่อ สื่อ สารทางการตลาดควรจะต้ อ งมี จิ น ตนาการในสื่ อสารซึ่ง เทคนิ ค การติ ด ต่อสื่ อ สาร
ประกอบด้ วย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion) การตลาด
โดยตรง (Direct Marketing) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การจัดกิจ กรรมพิ เศษ
(Special Events) การจัดกิจกรรมภายในร้ านค้ าปลีก (In Store Retail) การใช้ ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่อ
(Merchandising) การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packing)
ปั จจุบนั มีการแบ่งแยกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออกเป็ นสองส่วน อย่างชัดเจนคือการ
สื่อสารที่ผา่ นช่องทางสื่อมวลชน (Above-the-Line Promotion) ได้ แก่ การโฆษณา (Advertising)
และการประชาสัมพัน ธ์ (Public Relations) ที่ ก ระทํ าผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิท ยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้ น และเครื่ องมืออื่นๆ ที่ไม่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน (Below-the-Line
Promotion) ได้ แก่ การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal
Selling) การสื่อสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) กิ จ กรรมทาง
การตลาด (Event Marketing) การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) การสื่อสาร
ณ จุดซื ้อ (Point-of-Purchase Communications)
การทํ าความเข้ าใจในความแตกต่างทัง้ บทบาทและวิธีการนํ าใช้ ของเครื่ องมือส่งเสริ ม
การตลาดทังสองประเภทเป็
้
นสิ่งสําคัญ ซึ่งความละเอียดของความแตกต่างระหว่างการสื่อสารทาง
การตลาดที่ผ่านสื่อมวลชน (Above-the-Line Promotions) และการสื่อสารที่ไม่ผ่านสื่อมวลชน
(Below-the-Line Promotions) อย่ างไรก็ ตาม ไม่สามารถบอกได้ ว่าเครื่ องมือการสื่อสารใดมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากันแต่ความจริงประการหนึ่งคือ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบไม่ผ่าน
สื่อมวลชนจะเข้ ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการรับสารของผู้บริโภคมากขึ ้นด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1) ความแตกต่างกันของผู้บริโภคในตลาดมีมากยิ่งขึ ้น
2) การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร
3) ความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่ผา่ นช่องทางสื่อมวลชนลดลง
หลักในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การวางแผนการสื่อสารให้ เหมาะสมกับ
ลูกค้ าแต่ละกลุ่ม “รู้จัก” และ “เข้ าใจ” ลูกค้ าเป็ นการส่วนตัว ยิ่งรู้จักลูกค้ าดีเพียงไรก็ยิ่งสามารถ
สื่อสารตรงกับใจลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้นเท่านัน้ ผลที่ตามมาก็คือลูกค้ าจะเกิดความเชื่อใจในสินค้ าหรื อ
บริการที่นําเสนอและตัดสินใจทดลองซื ้อสินค้ าหรือบริการในครัง้ แรกและครัง้ ต่อๆ ไป โดยยากที่จะ
หาตราสินค้ าอื่นมาทดแทนพื ้นที่ความทรงจําของผู้บริโภคได้
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ดังนัน้ การสื่อสารการตลาดจึงเป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กรธุรกิจนัน้ โดยแหล่งข่าวสารก็คือองค์กรธุรกิจให้ ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารก็คือผู้บริ โภค
โดยที่การติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ เริ่มจากเจ้ าของธุรกิจที่ใช้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การขายโดยบุค คล นอกจากนัน้ ยังใช้ ก ารติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ ใ นการ
วางแผนทุกครัง้ ต้ องคํานึงถึงการใช้ งบประมาณอย่างพร้ อมๆ กัน และในการวางแผนทุกครัง้ ต้ อง
คํานึงถึงการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
จะเห็นได้ วา่ การสื่อสารการตลาดเป็ นการใช้ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่คํานึงถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริ โภค เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
สื่อสารอาจใช้ ทงสื
ั ้ ่อและไม่ใช้ สื่อ โดยไม่เน้ นที่เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึ่งเป็ นหลัก แต่เน้ นที่การใช้
เครื่องมือต่างๆ ให้ เกิดความสอดคล้ องกัน และทุกเครื่ องมือที่เลือกใช้ จะต้ องนําไปสู่กลยุทธ์ที่เป็ น
หนึ่งเดีย วเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่ง เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี
หลากหลายเครื่องมือ ทังนี
้ ้การจะนําเครื่องมือไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ นัน้ ต้ องขึ ้นอยู่ กับการ
ปรับใช้ เครื่องมือสื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์และให้ ตรงกับพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย ซึ่งไม่จําเป็ น
ว่าจะต้ องใช้ เครื่องมือทุกประเภทพร้ อมกันทังหมด
้
แต่ต้องเลือกเครื่องมือให้ เกิดความสอดคล้ องกัน
การสื่อสารการตลาดจึงเป็ นหัวใจสําคัญในการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การขององค์ กรธุรกิจนัน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในธุรกิจละครเวทีที่ ผ้ ชู มส่วนมากมัก จะต้ องการ
ข้ อมูลขาวสารที่มากพอจนสามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อตัว๋ เข้ าชมได้ โดยแหล่ง
ข่าวสารที่เป็ นผู้สง่ สารนัน้ ก็คือบริ ษัทหรื อกลุ่มละครผู้ผลิตละครเวทีเรื่ อ งนัน้ ๆ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลและ
ส่งไปยังผู้รับสารก็คือผู้บริโภคที่เป็ นผู้ชมผ่านทางช่องทางต่างๆ อีกทังในปั
้ จจุบนั ยังจําเป็ นที่จะต้ อง
ใช้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาร่วมด้ วย ซึ่งในการวางแผนทุกครัง้ ต้ องคํานึงถึงการใช้
งบประมาณไปพร้ อมกันโดยคํานึงถึงการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจยั นี ้ได้ ให้ คํานิยามเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดไว้ ว่า “กระบวนการ
สื่อสารจากนักการตลาดไปยังผู้บริโภคด้ วยวิธีการหรื อกลยุทธ์ใดๆ ที่หวังผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่เป็ นผู้รับ
สารเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามที่นักการตลาดได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในเบือ้ งต้ น ” ได้ แก่ การสร้ าง
ความรู้จัก (Creating Awareness) สร้ างความเข้ าใจที่ดี (Creating Understanding) เปลี่ย น
ทัศนคติและการรับ รู้ (Creating Changes in Attitudes and Perceptions) เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) กระตุ้นการตัดสินใจซือ้ (Reinforcing Previous
Decision and Attitudes) โดยในงานวิจยั ชิ ้นนี ้มุง่ เน้ นการศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เท่านัน้
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการสื่อสารการตลาดธุรกิจ
ออนไลน์ (Online Marketing Communication)
Duncan (2002, p. 126) ได้ เสนอแบบจําลองกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ โดยมีองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้ แก่ ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) และสิ่งรบกวนในการ
สื่อสาร (Noise) ซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวนการสื่อสารแบบดัง้ เดิม ซึ่งจากแบบจําลอง
ดังกล่าวเราสามารถนํากระบวนการสื่อสารการตลาดนี ม้ าใช้ ใ นการกําหนดแนวทางการสื่อสาร
การตลาดให้ กบั ธุรกิจออนไลน์ได้ ดงั นี ้
2.4.1 ผู้ส่งสาร (Source)
ในการสื่อสารการตลาดผู้ที่ทําหน้ าที่ส่งสาร หรื อเป็ นผู้เริ่ มต้ นในการสื่อสาร คือ บริ ษัท
เจ้ าของตราสินค้ า หรื อบริ ษัทตัวแทนโฆษณา เป็ นผู้มีหน้ าที่เข้ ารหัส (Encoding) หรื อส่งสารที่
เกี่ยวข้ องกับคุณประโยชน์ จุดดีของสินค้ า หรือบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้ างความเข้ าใจ จูงใจ
ให้ ลกู ค้ าเกิด พฤติก รรมสําหรั บธุรกิจออนไลน์ สิ่งแรกที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซือ้ สินค้ าผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตนัน้ ก็คือความน่าเชื่อถือ และความไว้ วางใจ (อภิชัย เรื องศิริปิยะกุล, 2544, น. 62)
เนื่องจากลูกค้ าไม่มีโอกาสที่จะได้ จบั ต้ องสินค้ าก่อน เนื่องจากตัวลูกค้ าจะได้ เห็นแต่เพียงรูปภาพ
และคําบรรยายเท่านัน้ นัน่ หมายถึง ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จะต้ องสื่อสารให้ ลกู ค้ าเกิดความ
เชื่อถือและไว้ วางใจในตัวสินค้ า ร้ านค้ า และเจ้ าของร้ านค้ า รวมทังควรมี
้
การสื่อสารที่แสดงให้ เห็น
ว่าตนเองเป็ นใคร มาจากไหน ชื่อบริษัท ชื่อเจ้ าของเว็บไซต์ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ควรเป็ นที่อยู่จริ งที่
สามารถติดต่อได้ ง่าย
นอกจากนีก้ ารสื่อสารการตลาดให้ เว็บไซต์หรื อผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือ สามารถทําได้
โดยการแสดงเครื่องหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ การแสดงจํานวนหรื อสถิ ติผ้ ซู ือ้ ผู้เข้ า
ชมเว็บไซต์ การอ้ างอิงถึงผู้ที่เคยซื ้อหรือใช้ บริ การไปแล้ ว การนํารางวัลหรื อข่าวที่เกี่ยวกับเว็บไซต์
มาแสดง และการอ้ างอิงระยะเวลาที่ได้ ให้ บริการธุรกิจออนไลน์ เป็ นต้ น
ในส่วนของผู้สง่ สารในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศ
ไทยนัน้ ทางบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีจะเป็ นผู้ดแู ลการส่งสารทังหมดด้
้
วยพนักงานหรือบุคคล
ที่ถูก แต่งตังให้
้ ดําเนิน กิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ ของตน โดยผู้ที่จ ะมาทําหน้ าที่ นีจ้ ําเป็ นต้ อง
เข้ าใจในโครงสร้ างและวิสยั ทัศน์ขององค์กรของตนเอง อีกทัง้ ยังต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับละคร
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เวทีหรือผลงานที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ด้วย เพื่อให้ สามารถทําหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 สาร (Message)
คือทุกสิ่งที่ผ้ สู ่งสารได้ ทําการสื่อสารออกไปในการสื่อสารการตลาด ได้ แก่ ข่าวสารตรา
สินค้ า (Brand Message) หมายถึง ข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสินค้ าทัง้ หมดที่บริ ษัทหรื อ
เจ้ าของตราสินค้ าส่งไปยังกลุ่มลูกค้ า (Customer) หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง (Stakeholder) เช่น
เนื ้อหา เสียง คําพูด การกระทํา ภาพประกอบ สัญลักษณ์ ดังนันในการสื
้
่อสารนักการตลาดควรจะ
ให้ ความสําคัญกับสาร โดยการกําหนดโครงสร้ างของสาร ที่จะทําการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ า เช่น
การเลือกสรรข้ อความ ภาพประกอบ เสียง ลีลาและเทคนิคการนํ าเสนอข่าวสารตราสินค้ านัน้
จะต้ องมีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจลูกค้ าได้
ทัง้ นีใ้ นการสื่อสารการตลาดบางครัง้ ลูกค้ าอาจจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้ อม (Direct & Indirect Contact) จากบริษัท โดยเป็ นข่าวสารที่วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า (Planned
Message) ข่าวสารที่ ไม่ได้ วางแผนไว้ ล่วงหน้ า (Unplanned Message) ข่าวสารเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ (Product Message) และข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การ (Service Message) เช่น การที่
ลูกค้ าเห็นภาพสินค้ าในเว็บไซต์ เห็นราคาขาย เห็นแบนเนอร์โฆษณา ทราบเรื่องราวที่เป็ นข่าว หรือ
นโยบายการรับประกันสินค้ าและการชําระเงิน เหล่านีล้ ้ วนแล้ วแต่มีผลกับการรับรู้ต่อเว็บไซต์ได้
ทังสิ
้ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับที่ Duncan (2002, p. 128) กล่าวไว้ วา่ ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนําเสนอผ่าน
เนือ้ หาสารได้ ทงั ้ สิ ้น (Everything Communicates) ดังนัน้ ในการกํ าหนดเนื อ้ หาสารตราสินค้ า
สําหรับธุรกิจออนไลน์จึงมีเนื ้อหาสารที่ต้องให้ ความสําคัญ 6 ประการ ดังนี ้
2.4.2.1 เนือ้ หาสารด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Brand Message) ได้ แก่ ข้ อมูล
ข่าวสารที่เป็ นการนําเสนอจุดเด่นของสินค้ า เอกลักษณ์ของสินค้ า สมรรถนะสินค้ า รูปลักษณ์ และ
บรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น สําหรับธุรกิ จ ออนไลน์เ นือ้ หาสารด้ านผลิตภัณ ฑ์ก็ คือการนํ าเสนอข้ อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริ การผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้ วย การแสดงภาพถ่ายสิน ค้ าที่
ชัดเจน การให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ า ขนาดและนํา้ หนักสินค้ า สี วัสดุที่ใช้ นโยบายการ
รับประกันสินค้ า หรือหากเว็บไซต์มีสินค้ า หลากหลายประเภทและหลากหลายยี่ห้อก็ควรแสดงให้
ครบ ทังนี
้ ้ข้ อมูลต่างๆ ที่เจ้ าของเว็บไซต์ได้ นําเสนอต่อลูกค้ าจะต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ เป็ นข้ อมูลจริ ง
เป็ นภาพถ่ายจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถประเมินคุณภาพสินค้ า และมัน่ ใจว่าจะได้ รับสินค้ าหรื อ
บริการที่มีประสิทธิภาพตามที่เว็บไซต์ได้ แจ้ งไว้ นอกจากนี ้ข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การเว็บไซต์
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ควรจะมีการอัพเดทสินค้ าและบริการใหม่ๆ เสมอเพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ ามาเยี่ยมชม หรื อซือ้ สินค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง
2.4.2.2 เนื ้อหาสารด้ านราคา (Price Brand Message) เป็ นตัวบ่งชีว้ ่าแบรนด์นนั ้
เป็ นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นในด้ านคุณภาพและสถานภาพ นอกจากนี ร้ าคายังใช้
เป็ นตัวแยกแยะความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ซึ่งราคาในที่นี ้ไม่เพียงแต่ราคาขายของสินค้ าเท่านัน้
แต่หากรวมถึงต้ นทุนในการได้ มา และการรักษาดูแลสินค้ านันด้
้ วย
สําหรับธุรกิจออนไลน์เนือ้ หาสารด้ านราคาประกอบด้ วย การแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับ
ราคาขาย ราคาส่วนลด ราคาค่าจัดส่ง วิธีการชําระเงิน ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน ระยะเวลาใน
การชําระเงิน และค่าธรรมเนียมในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้ า เป็ นต้ น
สําหรับการตัง้ ราคาขายสินค้ าหรื อบริ การออนไลน์ผ้ ปู ระกอบการควรตังราคาให้
้
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ า หมัน่ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้ านราคาของคู่แข่งที่ใกล้ เคียง
นอกจากนี ้ ในการขายสินค้ าบางชนิ ด เช่น เครื่ องประดับที่มีขนาดเล็กและนํา้ หนักเบา อาจทําให้
ต้ น ทุน ค่าขนส่งสูง เพราะมีก ารคํานวณนํ า้ หนั กขัน้ ตํ่า ในการส่ง ผู้ขายจึง ควรนํ าเสนอสิน ค้ า
เครื่ องประดับเป็ นชุด แทนที่ จะแยกขายเป็ นชิ น้ ซึ่งเมื่อรวมราคาเป็ นชุดแล้ วจะทําให้ ลูก ค้ ามี
ความรู้สกึ ว่าราคาไม่สงู ในกรณีที่ผ้ ขู ายทราบตลาดหลักของตนว่าเป็ นกลุม่ ลูกค้ าจากประเทศอะไร
แล้ ว อาจทําการคํานวณค่าจัดส่งรวมเข้ าไปในราคาสินค้ าเลย เพื่อทําให้ กระบวนการตัดสินใจซือ้
ของลูกค้ าเร็วขึ ้น
สําหรับการตังราคาเพื
้
่อจําหน่ายสินค้ าหรื อบริ การออนไลน์นนั ้ ผู้ขายจะต้ องมีการ
คํานวณต้ นทุนให้ รอบคอบหรื อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น เช่น การที่ลกู ค้ าทํารายการซื ้อด้ วย
บัตรเครดิตนัน้ ธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียม 3% ซึ่งผู้ขายจะต้ องนําค่าใช้ จ่ายนีไ้ ปรวมเป็ น
ต้ นทุนก่อนตังราคาสิ
้
นค้ าด้ วย (อาณัติ ลีมคั เดช, 2546, น. 42)
2.4.2.3 เนือ้ หาสารด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution Brand
Message) สถานที่ที่สินค้ านัน้ วางจําหน่ายสามารถนําเสนอเนือ้ หาสารออกไปได้ สําหรับธุรกิจ
ออนไลน์ อาณัติ ลีมคั เดช (2546, น. 43) กล่าวว่า การหาทําเลของธุรกิจออนไลน์เทียบได้ กับการ
ตังชื
้ ่อร้ าน ศัพท์ทางอินเทอร์ เน็ต เรี ยกว่า โดเมนเนม (Domain Name) ซึ่งชื่อ (Name) หรื อว่า
โดเมนเนม (Domain Name) คือสิ่งแรกที่ผ้ บู ริโภคจดจําเว็บไซต์หรือร้ านค้ าออนไลน์ โดเมนเนมที่ดี
จะต้ องสัน้ ต้ องจดจําได้ ง่าย ต้ องแสดงความหมายถึงคุณค่าที่เว็บไซต์มอบให้ หากเป็ นเว็บไซต์ของ
บริษัท ชื่อสินค้ าหรือบริการควรใช้ ชื่อนันเป็
้ นโดเมนเนม (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2551, น. 120)
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นอกจากทําเลที่ตงของร้
ั้
านแล้ วช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจออนไลน์ยังหมาย
รวมถึง การออกแบบหน้ าเว็บไซต์ประกอบด้ วย ความสวยงามของเว็บไซต์หรือหน้ าร้ าน การเข้ าถึง
สินค้ าได้ รวดเร็ว สี โทนของการสื่อสาร ขนาดตัวอักษร ขนาดและความละเอียดของภาพถ่าย เป็ น
ต้ น และการแสดงข้ อมูลการจัดส่งสินค้ าหรือบริการ ประกอบด้ วยระยะเวลา คุณภาพ ความตรงต่อ
เวลา และความหลากหลายของการจัดส่งสินค้ าจากเว็บไซต์ไปยังผู้บริโภค
อย่างไรก็ดีสําหรับการดําเนินธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการไม่ควรยึดเว็บไซต์เป็ น
ช่องทางการค้ าเพียงอย่างเดียว หากมีโอกาสเปิ ดช่องทางการค้ าตามวิธีปกติได้ ก็ควรจะทําควบคู่
กันไปด้ วย เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ซื ้อ เพราะการมีเว็บไซต์นนจะเป็
ั้
นประโยชน์ตอ่ การให้ ข้อมูล
เบือ้ งต้ น แก่ลกู ค้ าก่อนซือ้ หรื อมีการซือ้ ซํา้ ได้ หลังจากที่ลกู ค้ าได้ ซือ้ สินค้ าจากช่องทางปกติไป
ทดลองใช้ จนพอใจแล้ ว
2.4.2.4 เนื ้อหาสารด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Brand Message) เป็ น
วิธีการที่บริษัทจะสื่อสารเนื ้อหาสารผ่านเครื่ องมือการส่งเสริ มการตลาดต่างๆ ได้ แก่ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การขายโดยพนักงาน การจัดกิจกรรมพิเศษ การสื่อสาร
ด้ วยเครื่องมือใหม่ๆ รวมถึงบริการหลังการขายด้ วย สําหรับเนือ้ หาสารด้ านการส่งเสริ มการตลาด
ของธุรกิจออนไลน์สามารถแบ่งข้ อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือส่งเสริ มการตลาดเป็ น 2
ประเภท ได้ แก่ ข่าวสารตราสินค้ าจากเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบแบบออฟไลน์ (Offline) และ
ข่าวสารตราสินค้ าจากเครื่ องมือสื่อสารการตลาดแบบแบบออนไลน์ (Online) (Mohammed,
Fisher, Jaworski, & Cahill, 2001, pp. 378-394)
1) เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์ (Offline)
ธุรกิจออนไลน์สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ผ่านเครื่ องมือ
การสื่อสารการตลาดออฟไลน์กบั กลุม่ ลูกค้ าจํานวนมาก (Mass) โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ (Television)
สื่อวิทยุ (Radio) สื่อโฆษณากลางแจ้ ง (Outdoor Advertising) สมุดหน้ าเหลือง (Yellow Pages)
โบรชัวร์ (Brochures) สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspapers) สื่อนิตยสาร (Magazines) การเป็ น
ผู้สนับสนุน (Sponsorship) การเป็ นหุ้นส่วนหรื อการจัดทําโปรแกรมร่วม (Partnership/Affiliate
Program) การแสดงสิน ค้ า ณ จุดซือ้ (Point of Purchase Displays) และจดหมายข่าว
(Newsletters) เป็ นต้ น ในขณะที่ ห ากธุรกิ จ ออนไลน์ ต้ องการสื่ อสารกับ ลูก ค้ าเฉพาะบุคคล
(Personal) ก็สามารถใช้ เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์ อาทิ การนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ผา่ นไปกับใบแจ้ งค่าใช้ บริ การสินค้ า (Statement Stuffers) เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่า
บัตรเครดิต การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) การส่งจดหมายตรง (Direct Mailings) ไปยัง
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ลูกค้ า และการจัดทําโปรแกรมสร้ างความภักดี (Loyalty Program) หรื อโปรแกรมการสื่อสารที่
จัดทําขึ ้นมาเพื่อจูงใจให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อซํ ้า
2) เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ (Online)
ธุรกิจออนไลน์สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสารของเว็ บไซต์ผ่านเครื่ องมือ
สื่อสารการตลาดออนไลน์กบั กลุม่ ลูกค้ าจํานวนมาก (Mass) โดยนําเสนอเนือ้ หาผ่านป้ายโฆษณา
ออนไลน์หรื อที่เรี ยกกันติดปากว่า แบนเนอร์ (Online Billboards or Banners/Buttons) หรื อผ่าน
การนําเสนอเรื่องราวผ่านเว็บอย่างต่อเนื่อง (Serial Marketing) เพื่อให้ ลกู ค้ ากลับมาที่เว็บไซต์อีก
ครัง้ เช่น เกมส์ออนไลน์ การแจก E-Card แจกโปรแกรมฟรี เป็ นต้ น การสื่อสารการตลาดผ่าน
เครื่องมือค้ นหา (Search Engines) โดยพยายามทําให้ เว็บไซต์ของตนอยู่ในอันดับต้ นๆ ของการ
ค้ นหา การนําเสนอเนือ้ หาหรื อภาพโฆษณาสินค้ าบนเว็บไซต์ อื่น ๆ (Interstitials) โดยโฆษณา
ดังกล่าวจะมีการแสดงผลให้ เห็นก่อนที่ลกู ค้ าจะเข้ าสูห่ น้ าเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเว็บเพจเสร็จสิ ้น
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของป๊ อบอัพ (Pop-up) หรื อแบนเนอร์ ก็ได้ สําหรับห้ องสนทนา (Chat
Room) ก็ถือว่าเป็ นอีกเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่ผ้ ซู ือ้ และผู้ขายติดต่อกันได้ นอกจากนีห้ ากธุรกิจ
ออนไลน์ต้องการสื่อสารกับลูกค้ าเฉพาะบุคคล (Personal) ก็สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสารผ่าน
การตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing) หรื อการตลาดแบบปากต่อปากออนไลน์ที่ต้องการให้
ลูกค้ าของเว็บไซต์สง่ ข้ อมูลข่าวสารต่อไปยังเพื่อน บุคคลในครอบครัว และคนอื่นๆ การแสดงสินค้ า
ณ จุดซื ้อบนเว็บไซต์ (Point of Purchase Displays) การตลาดผ่านอีเมล์ (E-Mail Marketing) ซึ่ง
จะต้ องมีก ารขออนุญ าตจากลูก ค้ าก่ อนทุก ครัง้ หรื อที่ เ รี ย กว่า การตลาดแบบได้ รับ อนุญ าต
(Permission Marketing) ผู้ขายจึงสามารถส่งอีเมล์ไปหาลูกค้ าได้ นอกจากนีอ้ าจทําการสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์บคุ คล (Personal Website) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ าและบริ การของเว็บไซต์ได้ เช่น
เว็บบล๊ อก (Weblog) เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นต้ น ทัง้ นีย้ ังมีเครื่ องมือสื่อสารการตลาดแบบ
ออนไลน์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การลงโฆษณากับเครื่ องมือค้ นหา (Paid Search Engine) อาจจะ
อยู่ในรูปของข้ อความหรือแบนเนอร์ก็ได้ โดยการแสดงข้ อความหรือแบนเนอร์จะสอดคล้ องกับคําที่
ลูกค้ าค้ นหา เมื่อลูกค้ าค้ นหาเว็บไซต์ที่ซื ้อโฆษณาก็จะขึ ้นมาอันดับต้ นๆ เรียกวิธีการนี ้ว่า Keyword
Advertising หรือ Contextual Advertising สําหรับการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจออนไลน์ก็สามารถทํา
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์กบั ลูกค้ าผ่านการจัดกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ออนไลน์ (Online
Event) เช่น การจัดงานสงกรานต์ออนไลน์ของเว็บไซต์ www.sanook.com การประชาสัมพันธ์
ผ่านชุมชนคนออนไลน์ (Online Community) อาจจะอยู่ในรูปของเว็บบอร์ ดแชทรูม เครื อข่าย
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สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Weblog เป็ นต้ น ซึ่งเว็บไซต์สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางเหล่านี ้ได้ (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2551, น. 146-162)
ในส่วนของการส่งเสริ มการขาย ธุรกิ จ ออนไลน์ สามารถนํ าเสนอการ
ส่งเสริ มการขายออนไลน์กับลูกค้ าได้ โดยการแจกคูปองออนไลน์ (Online Coupon) เป็ นการให้
ส่วนลด เพื่อจูงใจให้ ลกู ค้ าซือ้ สินค้ าเร็วขึ ้น การแจกสินค้ าตัวอย่าง (Sampling) สินค้ าประเภท
ดิจิตอลมักนิยมนําไปใช้ โดยการให้ ลกู ค้ าดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ไปใช้ ได้ ฟรี แต่มีกําหนดเวลา
ในการใช้ 30-60 วัน เป็ นต้ น การจัดทําเกมออนไลน์ (Game Online) เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ทําให้
ลูกค้ าอยู่กบั เว็บไซต์ได้ นานขึ ้นและกลับมาเข้ าชมเว็บไซต์อีกครัง้ ดังนัน้ จึงเป็ นโอกาสที่เว็บไซต์จะ
เสนอขายสินค้ าหรื อบริ การได้ มากยิ่งขึ ้น นอกจากนีก้ ารสื่อสารการตลาดผ่าน SMS โดยการแจ้ ง
ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ า หรื อบริ การของเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือในรูปแบบข้ อความ
สันๆ
้ หรื อ Short Message Service (SMS) ก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทําได้ รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้ จ่าย และเข้ าถึงลูกค้ าเฉพาะบุคคลได้
2.4.2.5 เนือ้ หาสารด้ านการให้ บริ การแบบเจาะจง (Personalization Message)
เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทําให้ เว็บไซต์เก็บข้ อมูลลูกค้ าเฉพาะบุคคลได้ ดังนันจึ
้ งสามารถนํา
ข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการนําเสนอบริ การที่เจาะจงกับลูกค้ าแต่ละรายได้ เช่น ข้ อความต้ อนรับ
การแสดงชื่อผู้ใช้ รายชื่อสินค้ าและบริ การที่แนะนํา การนําเสนอขายข้ ามสายผลิตภัณฑ์ (Cross
Selling) โดยใช้ ฐานข้ อมูลของลูกค้ าในการสื่อสารและบริ หารความสัมพันธ์สําหรับธุรกิจออนไลน์
สามารถนําเสนอข้ อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ในลักษณะการให้ บริ การแบบเจาะจงกับลูกค้ าได้ เช่น
เว็บไซต์ www.amazon.com เมื่อลูกค้ าเข้ ามาที่เว็บไซต์อีกครัง้ จะมีข้อความต้ อนรับ โดยแสดงชื่ อ
ผู้ใช้ ขึ ้นมา พร้ อมรายการหนังสือที่เว็บไซต์แนะนํา ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่าเป็ นหนังสือในแนว
เดียวกับที่เคยซื ้อครัง้ ที่แล้ ว เมื่อลูกค้ าทําการสัง่ ซื ้อหนังสือในเว็บไซต์ก็จะทําการแนะนําต่อไปว่าผู้ที่
สัง่ ซื ้อหนังสือเล่มนี ้ มักจะสัง่ ซื ้อสินค้ าต่อไปนี ้ด้ วย พร้ อมแสดงรายการหนังสือหรื อสินค้ าที่แนะนํา
เป็ นการสร้ างโอกาสในการขายให้ กบั เว็บไซต์ได้ ตลอด (อาณัติ ลีมคั เดช, 2546, น. 45)
2.4.2.6 เนื ้อหาสารด้ านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy Message) จากการ
สํารวจข้ อมูลเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจยั ต่างๆ พบว่าประเด็นสําคัญที่เป็ นสาเหตุ
หรืออุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ไม่ให้ ก้าวหน้ าไปมากอย่างที่ควรนัน้ เป็ นเพราะลูกค้ ามี
ความกังวลเรื่ องความปลอดภัยในการใช้ และการทําธุรกรรมผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ภาวุธ
พงษ์ วิทยภานุ, 2550, น. 116) ดังนันการให้
้
ความสําคัญข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าและมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูลเพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกรรมบนอินเทอร์ เน็ตของลูกค้ าจึง
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เป็ นสิ่งจําเป็ น โดยธุรกิจออนไลน์จะต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ของเว็บไซต์ สร้ างความเชื่อมัน่ ต่อวิธีการชําระเงิน แจ้ งให้ ทราบถึงการรักษาความลับลูกค้ า และ
การไม่นําข้ อมูลลูกค้ าไปให้ กับบุคคลอื่น รวมทัง้ ให้ ลกู ค้ ารับรู้ถึงระบบความปลอดภัยที่เชื่อได้ ว่า
ข้ อมูลอันได้ แก่ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของลูกค้ าจะไม่ถกู โจรกรรมไป
เมื่ อสาร (Massage) คือ เนื อ้ หาหรื อ ทุก สิ่ง ทุก อย่ างที่ ผ้ ูส่ง สารได้ ทํ าการสื่อ สาร
การตลาดออกไป ทําให้ มีความจําเป็ นที่จะต้ องให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะสารเป็ นสิ่งที่
ผู้รับสารนันต้
้ องการจะทราบถึงรายละเอียดต่างๆ มากที่สดุ ซึ่งเนือ้ หาของสารในการดําเนินธุรกิจ
ออนไลน์โดยเฉพาะในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยนัน้
จําเป็ นที่จะต้ องให้ ความสําคัญเกี่ยวกับเนื ้อหาสารทัง้ 6 ประการ ได้ แก่ เนือ้ หาสารด้ านผลิตภัณฑ์
(Product Brand Message) เช่น ข้ อมูลของละครเวที นักแสดง รอบการแสดง หรื อ ทีมงานผู้ผลิต
ละครเวที เนือ้ หาสารด้ านราคา (Price Brand Message) คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาค่าบัตรเข้ าชม
การแสดง ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนลด หรื อ วันเปิ ดจองบัตรชมการแสดง เป็ นต้ น เนือ้ หาสารด้ านช่อง
ทางการจัดจํ าหน่าย (Place or Distribution Brand Message) เนือ้ หาสารด้ านการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion Brand Message) ซึ่งสามารถนําเสนอเนือ้ หาสารส่วนนีผ้ ่านช่องทางทัง้
แบบออนไลน์ห รื อออฟไลน์ ก็ได้ เช่น การสมัครสมาชิ กเพื่ อรับส่วนลด หรื อ การเล่น เกมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เ พื่ อรับ ส่วนลดบัต รเข้ าชมการแสดง เนื อ้ หาสารด้ านการให้ บริ ก ารแบบเจาะจง
(Personalization Message) และ เนื อ้ หาสารด้ านการรั ก ษาความเป็ นส่ ว นตัว (Privacy
Message) โดยเนื อ้ หาในการสื่อสารการตลาดผ่า นสื่อ สังคมไลน์ อ าจจะเป็ นการได้ รับ ข้ อมูล
ข่าวสารทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม (Direct & Indirect Contact) จากบริ ษัทก็ได้ ซึ่งสารนัน้ เป็ น
เนื ้อหาข่าวสารที่วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า (Planned Message) หรือข่าวสารและเนื ้อหาที่ไม่ได้ วางแผน
ไว้ ล่วงหน้ า (Unplanned Message) ก็ ได้ โดยมีเนื อ้ หาข่าวสารเกี่ย วกับ ผลิตภัณฑ์ (Product
Message) และข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ (Service Message) ร่วมอยู่ด้วย
2.4.3 ช่ องทางการสื่อสาร (Channel)
หมายถึง สื่อกลาง (Media or Medium) ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นช่องทางในการส่งข้ อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสินค้ า บริการ หรืออื่นๆ ไปยังกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เช่น จดหมาย วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์
อินเทอร์ เ น็ต หนังสือพิ มพ์ เป็ นต้ น ทัง้ นีน้ ักการตลาดจะต้ องเลือกสื่อหรื อเลือกใช้ ช่องทางการ
สื่อสารที่มีความสามารถในการเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
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สําหรับธุรกิจออนไลน์จะมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทางการสื่อสาร ซึ่งมีข้อดีคือ
สามารถสื่อสารเฉพาะเจาะจงบุคคลได้ สามารถสร้ างการโต้ ตอบหรื อปฏิสมั พันธ์ได้ ทันที และ
สามารถเปลี่ยนบทบาทของผู้รับสารเป็ นผู้สง่ สารได้ ในเวลาเดียวกัน (Albert & Sanders, 2003, p.
48)
โดยผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จะต้ องนําเสนอเนือ้ หาสาร (Brand Message) ทัง้ หมด
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เ น็ตดังกล่าว ดังนัน้ การเลือกใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ใดจะต้ องคํานึงถึ ง
ความรวดเร็วของระบบเครือข่าย (Speed) เช่น การโหลดภาพ การค้ นหาข้ อมูล การแสดงผลข้ อมูล
เป็ นต้ น ขนาดพืน้ ที่ในการจัดเก็บข้ อมูล (Size) และสามารถรองรับลูกค้ าได้ จํานวนมากในเวลา
เดียวกัน ความเสถียรของระบบเครื อข่ายหมายถึงเว็บต้ องไม่ล่ม ระบบมีการออกแบบการใช้ งาน
แอพพลิเคชัน่ ที่จําเป็ น หรื อมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการที่ ง่ายและสะดวกกับลูกค้ า ประหยัดเวลาใน
การหาข้ อมูล สัง่ ซือ้ และทําธุรกรรม มีระบบสํารองข้ อมูล รวมทัง้ ระบบจะต้ องสร้ างปฏิสมั พันธ์ได้
เช่น ระบบมีการส่งอีเมล์อตั โนมัติไปยังลูกค้ าทันทีเมื่อมีการสัง่ ซื ้อสินค้ า หรือมีอีเมล์แจ้ งไปยังลูกค้ า
ทุกครัง้ ที่มีการตอบในกระทู้ที่ลกู ค้ าได้ ตงไว้
ั ้ ที่เว็บไซต์ เป็ นต้ น
ในการศึกษาวิจัยในครัง้ นีเ้ น้ นการใช้ ช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ละครหรือบริษัทผู้ผลิตละครเวทีเท่านัน้ ซึ่งช่องทางการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์จะมีรายละเอียด
ที่คอ่ นข้ างเฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าช่องทางการสื่อสารในการประกอบธุรกิจออนไลน์ผา่ นระบบ
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงจําเป็ นต้ องใช้ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network and Social Media) มาเพื่ อนําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์โดยตรง เพื่อให้ การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นไปในเชิงลึกและมีความละเอียดมาก
ที่สดุ สําหรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยโดยเฉพาะ
2.4.4 ผู้รับสาร (Receiver) หรือกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (Target Audience)
ได้ แก่ ลูกค้ า ลูกค้ าที่มีศกั ยภาพ หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับองค์กร ซึ่งทําหน้ าที่ในการ
ถอดรหัส (Encoding) ข่าวสารตราสินค้ า (Brand Message) ที่นักสื่อสารการตลาดได้ สื่อสาร
ออกไป โดยผู้ส่งสารต้ องคํานึงถึงการรับรู้ ความเชื่อและประสบการณ์เดิมของผู้รับสาร ทัง้ นีน้ ัก
สื่อสารการตลาดต้ องระลึกไว้ เสมอว่าการถอดรหัสข่าวสารตราสินค้ า (Brand Message) ของ
ลูกค้ าเป้าหมาย 2 คนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เนื่องจากลูกค้ าเป้าหมายแต่ละรายอาจเคยได้ รับ
ข่าวสารของตราสินค้ า มีประสบการณ์เดิม หรื อความรู้ที่เกี่ยวกับตราสินค้ าแตกต่างกัน จึงทําให้
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กลุ่มเป้ าหมายบางคนมีก ารถอดรหัสสารหรื อแปลความหมายสารผิดเพี ย้ นไปจากที่นัก สื่อสาร
การตลาดต้ องการ
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541, น. 13) ได้ กล่าวว่า
การสื่อสารของมนุษย์โดยทั่วไปจะเกิดขึ ้นต้ องประกอบด้ วยปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ระหว่างคน
อย่างน้ อย 2 คนขึ ้นไป แต่การสื่อสารจะดําเนิน ไปได้ ก็ต่อเมื่อทัง้ ผู้รับสาร และผู้ส่งสารอยู่ใ น
สภาพแวดล้ อมทางสังคมร่วมกันหรื อมีขอบข่ายของประสบการณ์บ างส่วนร่ วมกันจึงจะเข้ าใจ
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ร่วมกันได้ นอกจากการมีขอบข่ายของประสบการณ์ร่วมกั นแล้ ว
การสือ่ สารระหว่างผู้สง่ สาร และผู้รับสารสําหรับธุรกิจออนไลน์จะมีประสิทธิผลมากน้ อยเพียงใด
ขึ ้นอยู่กับลัก ษณะส่วนบุค คล (Demographic) ปั จจัย ด้ านสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural
Influence) ได้ แก่ ครอบครัว เพื่อน ชนชันทางสั
้
งคม กลุม่ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
และปั จจัยด้ านจิตวิทยา (Psychological Factors) ได้ แก่ การรับรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
และอารมณ์ของผู้สง่ สาร (Smith & Rupp, 2003, p. 7)
ผู้รับสาร หรื อลูกค้ าในธุรกิจออนไลน์ McKinsey and Media Metrix (ภิเษก ชัยนิรันดร์ ,
2551, น. 95) ได้ ทําการวิจัยพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าและบริ การออนไลน์ของชาวอเมริ กัน โดยมี
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ บริ การออนไลน์สมํ่าเสมอจํานวน 50,000 คน พบว่าสามารถแบ่งส่วนตลาดลูกค้ า
ออกได้ เป็ น 6 กลุม่ คือ
2.4.4.1 กลุม่ Simplifier เป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่เข้ าเว็บไซต์โดยมีเป้าหมายในการทํา
ธุรกรรม เช่น หวังจะซือ้ สินค้ าและบริ การ โดยที่ธุรกรรมที่เกิดขึ ้นเกือบครึ่งหนึ่งมาจากคนกลุ่มนี ้
กลุม่ Simplifier จะเป็ นพวกที่ไม่ต้องการเว็บไซต์ที่สวยงามซับซ้ อน แต่จะเน้ นถึงอรรถประโยชน์ที่
ได้ รับมากกว่า ดังนันหากต้
้
องการทําตลาดกับคนกลุม่ นี ้ เว็บไซต์จะต้ องง่ายต่อการเข้ าถึงและการ
ใช้ งาน โดยจะต้ องมีรายละเอียดของข้ อมูลสินค้ า และการบริการลูกค้ าที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญ
2.4.4.2 กลุม่ Surfers เป็ นบุคคลที่เน้ นการท่องเว็บไซต์เป็ นหลัก ไม่ค่อยอยู่เว็บใด
เว็บหนึ่งนาน เฉลี่ยแล้ วจะมีจํานวนหน้ าเว็บไซต์ที่ถกู เปิ ดมากกว่ากลุม่ อื่นๆ ถึง 4 เท่า กลุ่ม Surfers
เข้ ามาเว็บไซต์มีหลายจุดประสงค์ตงแต่
ั ้ การหาข้ อมูล ความบันเทิง ซื ้อสินค้ า สําหรับธุรกิจออนไลน์
ที่ต้องการทําการตลาดกับกลุม่ นี ้จะต้ องออกแบบเว็บไซต์ให้ สวยงาม มีข้อมูลที่ทนั สมัยเสมอ สินค้ า
และบริการต้ องมีความหลากหลายทําให้ เกิดความสนใจที่จะซื ้อรวมถึงการมีเกม แชท ไดอารี่ วิดีโอ
คลิป เพลง หรืออื่นๆ ที่ทําให้ คนกลุม่ นี ้กลับมาใช้ บริการที่เว็บไซต์อีกครัง้ เว็บไซต์ที่เน้ นลูกค้ ากลุ่มนี ้
ส่วนใหญ่จะมีรายได้ มาจากการโฆษณา
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2.4.4.3 กลุ่ม Bargainers เป็ นบุคคลที่มีความสุขในการควบคุมการทําธุรกรรม
ค้ นหาราคาที่ ดีที่ สดุ และชอบการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ คนกลุ่มนีช้ อบเข้ าเว็บ ไซต์
เกี่ยวกับการประมูล เช่น www.ebay.com การที่ธรุ กิจออนไลน์จะดึงดูดคนกลุ่มนีไ้ ด้ นนั ้ จะต้ องตัง้
ราคาสินค้ าและบริการสมเหตุสมผล สร้ างความตื่นเต้ นในการค้ นหาและสร้ างชุมชนออนไลน์ขึ ้นที่
เว็บไซต์ของตน
2.4.4.4 กลุ่ม Connectors เป็ นพวกหน้ าใหม่สําหรับ อินเทอร์ เน็ต กําลังค้ นหาว่า
ต้ องการอะไร ในการเข้ าสู่โลกออนไลน์ ส่วนใหญ่ จ ะใช้ อิน เทอร์ เ น็ ต ในการพูดคุย สื่อสารผ่า น
โปรแกรมพูดคุย นอกจากนี ย้ ังชอบส่ง E-Card บุคคลกลุ่มนี ย้ ังรู้สึก กล้ าๆ กลัวๆ กับ การใช้
อินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมต่างๆ และมักจะเชื่อมัน่ ต่อแบรนด์ที่ร้ ูจักอยู่แล้ ว การทําการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์กับคนกลุ่มนีค้ วรมีการทําโฆษณาเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ควรมีการชีแ้ จง
เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไมควรเข้ ามาเยี่ยมชม และทําไมต้ องกลับเข้ ามาใหม่ การเชื่อมลิงค์ไปยัง
เว็บไซต์อื่นๆ หรื อชุมชนออนไลน์จะช่วยให้ คนกลุม่ นี ้ลดความกลัวอินเทอร์เน็ตลง
2.4.4.5 กลุม่ Routiners และ กลุม่ Sportsters บุคคลทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ใช้ อินเทอร์ เน็ต
เพื่อค้ นหาข้ อมูล กลุ่ม Routiners จะเข้ าเว็บไซต์เฉพาะเจาะจง ชอบอ่านข่าวและข้ อมูลเกี่ยวกับ
การเงิน สนใจเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ที่มีข้อมูลเชิงลึก ส่วนกลุ่ม Sportsters ก็จะมีพฤติกรรมเหมือน
กลุม่ Routiners ทุกอย่างแต่จะสนใจเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิง เว็บไซต์จึงต้ องมีสีสนั
และโต้ ตอบได้ คนทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ไม่นิยมซื ้อของออนไลน์ เว็บไซต์ที่จบั สองกลุ่มนีจ้ ะมีรูปแบบรายได้
จากการโฆษณาเป็ นหลัก หรื ออาจจะมีเ นือ้ หาส่วนที่ ฟรี ให้ อ่าน แต่อีกส่วนอาจจะต้ องเสียค่า
สมาชิกจึงจะอ่านได้ เป็ นต้ น
ผู้รับสาร (Receiver) หรื อกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (Target Audience) ของธุรกิจออนไลน์
สามารถจําแนกได้ เป็ น 5 กลุม่ ด้ วยกัน โดยแบ่งตามพฤติกรรมของผู้รับสารที่เข้ ามามีปฏิสมั พันธ์กบั
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรื อเว็บไซต์ ซึ่งได้ แก่ กลุ่ม Simplifier เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่เข้ าเว็บไซต์โดยมี
เป้าหมายในการทําธุรกรรม กลุม่ Surfers เป็ นบุคคลที่เน้ นการท่องเว็บไซต์เป็ นหลัก ไม่คอ่ ยอยู่เว็บ
ใดเว็บหนึ่งนาน กลุ่ม Bargainers เป็ นบุคคลที่มีความสุขในการควบคุมการทําธุรกรรม ค้ นหา
ราคาที่ดีที่สดุ และชอบการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ กลุ่ม Connectors เป็ นพวกหน้ าใหม่
สําหรับ อินเทอร์ เ น็ต ซึ่งอาจจะยังใช้ งานอิน เทอร์ เ น็ต ไม่คล่องแคล่ว และกลุ่ม สุดท้ ายคือกลุ่ม
Routiners และกลุม่ Sportsters บุคคลทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อค้ นหาข้ อมูลต่างๆ ที่สนใจ
ในเชิงลึก เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับการเงิน กีฬา หรื อความบันเทิง ต่างๆ ซึ่งผู้รับสารในแต่ละกลุ่มนัน้ มี
พฤติกรรมและความต้ องการที่แตกต่างกันในการเข้ าถึงสาร ดังนัน้ จึงทําให้ การสื่อสารการตลาด
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ผ่านอินเทอร์เน็ตต้ องมีความแตกต่างกันออกไปด้ วย โดยพฤติกรรมของกลุ่มผู้รับสารทัง้ หมดที่ได้
กล่าวมาอาจจะส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย
ด้ วย ดังนันข้
้ อมูลในส่วนนีอ้ าจจะสามารถใช้ จําแนกประเภทและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้รับ
สารในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครหรือบริษัทผู้ผลิตละครเวทีได้
2.4.5 ผลตอบกลับ (Feedback)
ในการสื่อสารการตลาดอาจจะเป็ นการซือ้ สินค้ า หรื อการไม่ซือ้ สินค้ าก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี
การวัดผลตอบกลับของการสื่อสารการตลาดไม่จําเป็ นต้ องเป็ นการซือ้ สินค้ าเสมอไป การที่ลกู ค้ า
สนใจการสาธิตสินค้ า มีการขอตัวอย่างสินค้ า โทรศัพท์มาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้ า
มาที่โชว์รูมหรือร้ านขายสินค้ าก็ถือว่าเป็ นผลในเชิงบวกของการสื่อสารการตลาดแล้ ว
Rowley (2001, p. 210) กล่าวว่า การวัดผลการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์สามารถ
วัดได้ จาก จํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Traffic) ระยะเวลาที่เยี่ยมชม (Visit Duration) จํานวนผู้เข้ า
มาซื ้อ (Visit to Purchase) จํานวนสินค้ าที่สงั่ จากแคตตาล๊ อก (Catalog Size) มูลค่าของยอดขาย
(Sale Value) จํานวนการทําธุรกรรม (Number of Transactions) และจํานวนของผู้ใช้ เว็บไซต์วดั
จากการลงทะเบียน (Number of User, as Measured by the Number of Registered User
Account)
2.4.6 สิ่งรบกวน (Noise)
ในการสื่อสารการตลาด คืออะไรก็ตามที่ทําให้ เกิดผลในทางลบต่อการแปลความหมาย
ข้ อมูลและข่าวสารที่บริ ษัทได้ ทําการส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข้ อมูลข่าวสารที่ทําการสื่อสาร
ออกไปนันมี
้ มากเกินไป (Clutter) หรื อข่าวสารที่นําเสนอออกไปมีความขัดแย้ งกันเอง (Message
Conflict) หรื อไม่มีความคงเส้ นคงวา (Inconsistency) ในข่าวสารที่ได้ ทําการสื่ อสารสิ่งรบกวน
ดังกล่าวนี ้จะทําให้ ผ้ บู ริโภคสับสนและส่งผลให้ การสื่อสารการตลาดล้ มเหลวในที่สดุ
จากที่ ก ล่ า วมาการสื่ อ สารการตลาดของธุร กิ จ ออนไลน์ ใ ห้ ประความสํ า เร็ จ ได้ นั น้
ผู้ประกอบการ นักสื่อสารการตลาด หรื อเจ้ าของเว็บไซต์ควรให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบของ
การสื่อสารการตลาด ได้ แก่ ผู้สง่ สาร (Source) สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel)
ผู้รับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) และสิ่งรบกวนทางการสื่อสาร (Noise) เนื่องจาก
ทุกองค์ประกอบของการสื่อสารล้ วนแล้ วแต่มีอิทธิพลในการสร้ างการรับรู้ ความเชื่อมัน่ ความรู้สึก
ชอบในสิ นค้ าและบริ ก าร ตลอดจนพฤติ กรรมการซื อ้ สิน ค้ าออนไลน์ ใ นที่ สดุ ซึ่งกับ การสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยก็เช่นกัน เราจําเป็ นที่จําต้ องทราบถึง
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องค์ประกอบเหล่านี ้ เพื่ อให้ การศึก ษาและวิจัย มีทิศทางและแนวทางที่ ชัดเจนจนสามารถนําไป
สรุปผลเป็ นกระบวนการได้

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ ายสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media and Social Network)
2.5.1 ความหมายของเครือข่ ายสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เ ป็ นเครื อข่ายของการสื่อสารข้ อมูลขนาดใหญ่ ที่ ประกอบด้ วย
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวนมาก เชื่ อมโยงแหล่งข้ อมูลจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกไว้ ด้วยกัน โดย
เครือข่ายหมายถึง การที่มีคอมพิวเตอร์ ตงแต่
ั ้ 2 เครื่ องขึ ้นไป เชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันด้ วยสายเคเบิล้
(ทางตรง) หรือสายโทรศัพท์ (ทางอ้ อม) มีผ้ ใู ช้ คอมพิวเตอร์ และมีการถ่ายเทข้ อมูลระหว่างกัน ถือ
เป็ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลที่เชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันภายใต้ มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน
เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้ นสารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ อินเทอร์ เน็ตจึง
เป็ นแหล่งรวมสารสนเทศจากทัว่ ทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้ าน ทังบั
้ นเทิงและวิ ชาการ ตลอดจน
การประกอบธุรกิจต่างๆ (ฤดีพร ผ่องสุภาพ, 2551, น. 51) นอกจากนี ้ สังคมออนไลน์ยงั ช่วยให้ ผ้ ใู ช้
สร้ างพื ้นที่สว่ นตัวขึ ้นมาเพื่อแนะนําตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้ องการในการติดต่อธุรกิจหรื อหา
เพื่อนบนโลกไซเบอร์ ทงั ้ สิ ้น เช่น ไฮไฟว์ (Hi5) เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นต้ น (ชนากิตติ์ ราชบูลย์,
2553)
ส่วนคําว่าสื่อสังคมออนไลน์เกิดจากการที่นักการตลาดนําเอาเครื่ องมือที่มีอยู่แล้ วอย่าง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มาใช้ เ ป็ นช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายในยุค
ปั จจุบนั ซึ่งมีการใช้ งานผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําให้ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ เป็ นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้ เช่น การสื่ อสาร
ข้ อมูลของสินค้ าหรื อบริ การ การสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด หรื อแม้ แต่เป็ น
ช่องทางการประชาสัมพัน ธ์ ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรื อผู้บ ริ โภค ซึ่งในช่องทางการติดต่อนี ้
ผู้บ ริ โภคเองก็ สามารถตอบสนองหรื อแสดงความคิดเห็น กลับ มายังบริ ษั ท หรื อองค์ก รได้ อย่ าง
รวดเร็ว
2.5.2 จุดประสงค์ ในการทาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Gunelius (2011) ได้ กล่าวเกี่ยวกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจว่า ผู้บริ โภคมีตวั เลือก
มากขึ ้น เพราะความสะดวกในการหาข้ อมูลออนไลน์ และตราสินค้ าหรือธุรกิจได้ รับการเปิ ดรับมาก
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ขึน้ กว่า เดิ มเพราะเว็บ ไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นช่องทางการตลาดที่ ช่ วยให้ ธุรกิ จ เกิ ดความ
หลากหลาย โดยที่การทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีจดุ ประสงค์ด้วยกัน 5 จุดประสงค์หลัก
ได้ แก่
2.5.2.1 การสร้ างความสัมพันธ์ (Relationship Building) ถือเป็ นประโยชน์ขนต้
ั้ น
ของการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในการสร้ างความสัมพันธ์นนั ้ คือการเน้ นการมีส่วน
ร่วมจนทําให้ เกิดความรู้สกึ ผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับสินค้ าและบริการหรือกับตราสินค้ า
2.5.2.2 การสร้ างตราสิน ค้ า (Brand Building) เกิ ดจากการสนทนาและการ
นําเสนอข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้ าด้ วยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อยกระดับการรับรู้ตราสินค้ า (Brand
Awareness) โดยอาศัยช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิ่มการยอมรับและการจดจํา
ตราสินค้ า รวมถึงยังทําให้ เกิดความรู้สกึ จงรักภัคดีตอ่ ตราสินค้ านันๆอี
้ กด้ วย
2.5.2.3 การเผยแพร่ (Publicity) การทํ าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ถื อเป็ นช่อง
ทางการแบ่งปั นข้ อมูลและที่ใช้ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ตราสินค้ า
ให้ เป็ นไปในทิศทางที่นกั สื่อสารการตลาดต้ องการ เช่น การปรับทัศนคติแง่ลบเกี่ยวกับสินค้ าและ
บริการ การทําความเข้ าใจและเสริมสร้ างการรับรู้เชิงบวกของผู้บริโภค เป็ นต้ น
2.5.2.4 การส่งเสริ มการขาย (Promotion) สามารถใช้ สื่อ สังคมออนไลน์ เ ป็ น
สื่อกลางในการกระตุ้น ยอดขายได้ เช่น การให้ ส่วนลดพิ เ ศษและให้ โอกาสกับ ผู้บ ริ โภคที่ เ ป็ น
ผู้ติด ตามในสื่อออนไลน์ เพื่อให้ ค นเหล่านี ร้ ้ ูสึก เป็ นลูก ค้ าคนพิเ ศษ อีกทัง้ ยังมีส่วนเสริ มสร้ างให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึ ถึงการมีคณ
ุ ค่า และยังช่วยตอบสนองเป้าหมายในระยะสันๆ
้ ได้ อีกทางหนึ่ง
ด้ วย
2.5.2.5 การวิเคราะห์ ตลาด (Market Research) เราสามารถใช้ เครื่ องมือของ
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการเรี ยนรู้และเก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับ ผู้บริ โภค รับ ทราบเกี่ยวกับข้ อมูล
ทางด้ านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการค้ นหาผู้บริโภคเฉพาะกลุม่ เพื่อให้
เป็ นข้ อมูลประการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้ องการและความจําเป็ นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หรื อต่อ
องค์กร อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อเรียนรู้และเก็บข้ อมูลของคูแ่ ข่งทางการตลาดอีกด้ วย
ในทางปฏิบตั ิของการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ ควรจะพิจารณาจากหลายๆ
องค์ป ระกอบเพื่อให้ ก ารสื่อสารการตลาดนัน้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เช่น การวางแผนกลยุท ธ์
การตลาดในระยะยาว, การทําแผนการตลาดในระยะสัน,
้ การผลักดันกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
ฯลฯ เนื่องจากการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ จําเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ต้ องการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและต้ องมีการผสมผสานการสื่อสารการตลาด

55
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอนเพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่งทางด้ านผู้บริ โภคที่
เป็ นผู้รับสารก็ต้องได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องมากที่สดุ ด้ วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทํา
การตลาดผ่า นสื่ อสัง คมออนไลน์ นัน้ จะเป็ นการสื่อ สารการตลาดของสิ น ค้ า ที่ ต้ องการความ
น่าเชื่อถือและต้ องการแรงจูงใจในการซื ้อสินค้ าสูงเพราะผู้ชมจะไม่มีวนั ได้ รับชมการแสดงเลยจน
กระทังซื
้ ้อบัตรเข้ าชม ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นีจ้ ึงจําเป็ นที่จะต้ องทราบถึ งจุดประสงค์ในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อจําไปเป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูลในการศึกษาต่อไป
2.5.3 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากใน
ปั จจุบนั เนื่องจากผู้ใช้ บริการของเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมอย่างไร้ ขีดจากัด
บนระบบอินเทอร์ เ น็ต ซึ่งในปั จ จุบันมีหลากหลายเว็บ ไซต์ ที่ ให้ บริ การเป็ นช่องทางสําหรับ การ
สื่อ สารระหว่างบุค คล โดยที่ ผ้ ูใ ช้ งานแต่ล ะคนจะมี เ ครื อข่า ยสังคมของตัวเองผ่านเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ต รวมทัง้ เชื่อมโยงบริ การต่างๆ อย่างอีเมล์ เว็บบอร์ ด บล็อก ฯลฯ เข้ าด้ วยกัน เช่น
Twitter, MySpace, Facebook, Google+, LinkedIn, Multiply, Pinterest เป็ นต้ น
เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ (2552, อ้ างถึ งใน ภานุวัฒน์ กองราช, 2554) กล่าวไว้ ว่า
เนื่องจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีมากมาย จึงได้ ทําการจัดประเภทเว็บไซต์ในลักษณะ Social
Networking แบ่งเป็ น 7 ประเภทดังนี ้
2.5.3.1 ประเภทแหล่ง ข้ อมูลหรื อ ความรู้ (Data/Knowledge) เป็ นเว็บ ไซต์ ที่
รวบรวมข้ อมูล ความรู้ในเรื่ องต่างๆ ในลักษณะเนือ้ หาอิสระ ทัง้ วิชาการภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สินค้ า หรื อบริ การ โดยมุ่งเน้ นให้ บุคคลที่ มีความรู้ในเรื่ องต่างๆ เหล่านัน้ เป็ นผู้เข้ ามาเขียนหรื อ
แนะนําไว้ ส่วนใหญ่มักเป็ นนักวิช าการ นักวิชาชีพ หรื อ ผู้เชี่ยวชาญ เช่น Wikipedia ที่เป็ น
สารานุกรมออนไลน์หลายภาษา Google Earth เว็บดูแผนที่ได้ ทกุ มุมโลกให้ ความรู้ทางภูมิศาสตร์
การท่องเที่ยวเดินทาง การจราจร หรือ ที่พกั เป็ นต้ น
2.5.3.2 ประเภทเกมออนไลน์ (Online Games) เป็ นเว็บที่นิยมมาก เพราะเป็ น
แหล่ง รวบรวมเกมไว้ ม ากมาย จะมี ลัก ษณะเป็ นวิ ดี โอเกมที่ เ ล่น บนเครื อข่า ยคอมพิ ว เตอร์
โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี ้ ผู้เล่นสามารถที่จะสนทนา เล่นแลกเปลี่ยน Items ใน
เกมกับบุคคลอื่นๆ ในเกมได้ และสาเหตุที่มีผ้ นู ิยมมาก เนื่องจากผู้เล่นได้ เข้ าสังคมจึงรู้สกึ สนุกที่จะ
มีเพื่อนเล่นเกมไปด้ วยกันมากกว่าการเล่นเกมคนเดียว อีกทัง้ มีกราฟฟิ กที่สวยงามมากและมี
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กิจกรรมต่างๆ เพิ่ม เช่น อาวุธ เครื่ องแต่งตัวใหม่ๆ ที่สําคัญสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆ แบบ
ออนไลน์ได้ ทนั ที ที่นิยมมาก เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya ฯลฯ เป็ นต้ น
2.5.3.3 ประเภทสร้ างเครื อข่ายทางสังคม (Community) เป็ นเว็บ ที่เ น้ น การหา
เพื่อนใหม่ หรื อการตามหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้ เจอกันนาน การสร้ าง Profile ของตนเอง โดยการใส่
รูปภาพ กราฟฟิ กที่แสดงถึงความเป็ นตัวตนของเรา (Identity) ให้ เพื่อนที่อยู่ในเครื อข่ายได้ ร้ ูจักเรา
มากยิ่งขึ ้น และยังมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ตา่ งๆ ร่วมกัน เช่น
Hi5, Facebook, Myspace ฯลฯ เป็ นต้ น
2.5.3.4 ประเภทฝากภาพ (Photo Management) สามารถฝากภาพออนไลน์ได้
โดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์สว่ นตัว อีกทังยั
้ งสามารถแบ่งปั นภาพหรื อซือ้ ขายภาพกันได้ อย่างง่ายดาย
เช่น Flickr, Photoshop Express, Photobucket ฯลฯ เป็ นต้ น
2.5.3.5 ประเภทสื่อ (Media) ไม่วา่ จะเป็ นฝาก โพสท์ หรื อแบ่งปั นภาพ คลิปวีดีโอ
ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ เช่น YouTube, Imeem, Social Cam, Instagram, Yahoo Video,
Ustream.tv ฯลฯ เป็ นต้ น
2.5.3.6 ประเภทซื ้อ-ขาย (Business/Commerce) เป็ นการทําธุรกิจทางออนไลน์ที่
ได้ รับความนิยมมาก เช่น Amazon, eBay, Tarad, Pramool ฯลฯ แต่เว็บไซต์ประเภทนี ย้ ังไม่ถือว่า
เป็ น Social Network ที่ แท้ จ ริ งเนื่ องจากมิได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ บ ริ ก ารแบ่ งปั น ข้ อมูลกัน ได้
หลากหลายนอกจากการสัง่ ซื ้อและติชมสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่
2.5.3.7 ประเภทอื่น ๆ เว็บไซต์ที่ให้ บริการนอกเหนือจากนีซ้ ึ่งไม่สามารถจัดเข้ าใน 6
ประเภท ได้ นนั่ เอง
ในปั จจุบนั นี ้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการพัฒนาไปอยู่ตลอดเวลา
และไม่หยุด นิ่ง ทัง้ ในเรื่ องของระบบการใช้ งานที่ หลากหลาย การเชื่ อมต่อกันระหว่างสื่อสังคม
ออนไลน์หนึ่งกับสื่อสังคมออนไลน์หนึ่ง ซึ่งในจุดนี ้ทําให้ พฤติกรรมการเลือกใช้ งานของผู้ใช้ งานส่วน
ใหญ่มกั จะเป็ นไปตามกระแสสังคมและความนิยมของผู้ใช้ งานในสังคมส่วนใหญ่ โดยในประเทศ
ไทยการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ เพื่ อการสื่อสารการตลาดจึงจํ าเป็ นต้ องทํ าผ่านสื่อที่ มีจํ านวน
ผู้ใ ช้ ง านและได้ รับ ความนิ ย มมากที่ สุด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพสูงสุดในการทํ าการสื่ อสาร
การตลาด โดยในการศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ เน้ นไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่บริ ษัทผู้ผลิตละครเวทีหรื อกลุ่ม
ละครเวทีใช้ งานจริง ได้ แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทปู (Youtube) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม
(Instagram) และสื่อสังคมออนไลน์ อื่นๆ ตามแต่ที่บริ ษัทผู้ผลิตละครเวทีหรื อกลุ่มละครเวที ต่างๆ
จะเลือกใช้
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2.5.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ เี ป็ นที่นิยม
2.5.4.1 เฟซบุ๊ก (Facebook)
เฟซบุ๊ก เปิ ดใช้ งานครัง้ แรกเมื่อวัน ที่ 4 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2547 ก่ อตัง้ โดย มาร์ ก
ซัก เกอร์ เ บิ ร์ ก (Mark Zuckerberg) ปั จ จุบัน เฟซบุ๊กมี สํ า นัก งานใหญ่ อ ยู่ที่ แพโลเอลโท รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงแรกเฟซบุ๊กเปิ ดให้ ใช้ งานเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ด ต่อมาได้ ขยายตัวออกไปในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา และเมื่อวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ.2547 ได้ ขยายสําหรับผู้ใช้ ทวั่ ไปอย่างในเช่นปั จจุบนั (ชนากิตติ์ ราชบูลย์, 2553)
ลักษณะการทํางานของเฟซบุ๊กคือ เมื่อลงทะเบียนเป็ นสมาชิกเรียบร้ อยแล้ วผู้ใช้ งาน
สามารถค้ นหารายชื่อผู้ใช้ งานรายอื่นได้ จากแถบการค้ นหา เพื่อทําการเพิ่มเพื่อนหรื อกดติดตาม
บุคคลหรือหน้ าเพจที่ตนเองสนใจและในขณะเดียวกันผู้ใช่งานคนอื่นๆ ในระบบก็อาจจะส่งคําขอ
เพื่ อเพิ่มเพื่อนหรื อติดตามเราได้ เช่น เดีย วกัน ซึ่งการใช้ งานทั่วๆ ไปของเฟซบุ๊กจะมีก ารแบ่งปั น
ข้ อมูล ประสบการณ์ รูป ถ่าย พูดคุย ติดต่อ โดยที่ผ้ ใู ช้ งานที่ เป็ นเจ้ าของข้ อมูลนัน้ สามารถตังค่
้ า
ความเป็ นส่วนตัวได้ เช่น ตังให้
้ ข้อมูลนันเห็
้ นเฉพาะแค่ผ้ ใู ช้ งานบางคน ตังให้
้ เ ห็นได้ เฉพาะเจ้ าของ
ข้ อมูลคนเดียว แบ่งปั นข้ อมูลนันให้
้ กับทุกๆ คนที่อยู่ในเครื อข่าย หรื อแม้ กระทั่งให้ ผ้ ใู ช้ งานทุกคน
สามารถเห็นข้ อมูลนันได้
้
นอกจากหน้ าเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ วยังมีสว่ นของหน้ าเฟซบุ๊กเพจ เพิ่มขึ ้นมาเพื่อไว้ เป็ น
ไว้ เป็ นหน้ าพิเศษสําหรับจัดตังหรื
้ อสร้ างไว้ สําหรับการแบ่งปั นข้ อมูลที่เป็ นสาธารณะมากขึ ้น ซึ่งใน
ปั จจุบัน เฟซบุ๊ก เพจได้ ถูก นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือสําหรับสื่อสารการตลาดของบริ ษัทและองค์ก ร
ต่างๆ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อเป็ นช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และนําเสนอข้ อมูลของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรงและรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคและนัก
สื่อสารการตลาดสามารถตอบโต้ และแสดงความคิดเห็น ต่อข้ อมูล ต่างๆ ได้ ในทัน ที รวมทัง้ ยังมี
ขันตอนและวิ
้
ธีก ารใช้ งานที่ ง่ายและซับ ซ้ อนน้ อยกว่าหน้ า เฟซบุ๊กส่วนบุคคล คือเพี ยงแค่ก ดปุ่ ม
“ถูกใจ” (Liked) หน้ าเพจเฟซบุ๊กนันก็
้ สามารถเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในหน้ าเพจเฟซบุ๊กนันได้
้ โดยที่ไม่
ต้ องรอให้ เจ้ าของเฟจบุ๊คเพจกดยอมรับ จากนันผู
้ ้ ใช้ งานที่มากดถูกใจก็จะได้ รับข่าวสารและข้ อมูล
ต่างๆ ของเฟซบุ๊กเพจผ่านหน้ าเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเอง และยังสามารถแบ่งปั นข้ อมูลจากเฟซบุ๊ก
เพจนันๆ
้ ไปยังเพื่อนในเครือข่ายได้ อีกด้ วย เนื่องจากเนื ้อหาและข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู แบ่งปั นในเฟซบุ๊ก
เพจนันเป็
้ นข้ อมูลสาธารณะ ทําให้ นกั สื่อสารการตลาดนิยมใช้ เฟซบุ๊กเพจเป็ นเครื่ องมือในการทํา
การสื่อสารการตลาดเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรื อร่วมกิจกรรมการ
รณรงค์ทางการตลาดที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้ จดั ทําขึ ้นอีกด้ วย
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จุดเด่นของเฟซบุ๊กที่เสริมสร้ างการรับรู้ตราสินค้ านันก็
้ คือการแบ่งปั นข้ อมูล (Share)
โดยผู้ใช้ งานสามารถที่ จ ะสร้ างการตลาดแบบบอกต่อ ได้ การโฆษณาที่ ส ามารถกํ า หนด
กลุม่ เป้าหมายได้ โดยไม่ต้องลงทุนสูง รองรับการนําเนื อ้ หารู้แบบอื่นมาใช้ ร่วม ไม่ว่าจะเป็ นการนํา
คลิปวีดีโอจากยูทปู ของตราสินค้ าที่สร้ างไว้ รวมถึงการสร้ าง การประยุกต์ใช้ ตราสินค้ าบนเฟซบุ๊ก
(รุ่งโรจน์ ศิริพรมลคง และอรนุช เลิศสุวรรณกิจ, 2554) เป็ นต้ น
2.5.4.2 ทวิตเตอร์ (Twitter)
ทวิตเตอร์ มาจากรากศัพท์คําว่า ทวีต ที่แปลว่า เสียงนกร้ อง ก่อตังขึ
้ ้นโดย แจ็ก คอร์
ซีย์, บิซ สโตน และอีวาน วิลเลี่ยมส์ เจ้ าของบริษัท Obvious Crop เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ที่
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีผ้ ใู ช้ งานเพิ่มขึ ้นเป็ น 100 ล้ านคนในระยะเวลาหลัง
จากนัน้ 5 ปี
ทวิตเตอร์ คือ Unifield Message ชนิดหนึ่ง มีลกั ษณะเป็ นไมโครบล๊ อ กกิง้ (Micro
Blogging) ที่ให้ บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อน ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน สามารถเชื่อมต่อ
เป็ นเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วแบบเวลาเสมือนจริ ง (Real Time) เพื่อเป็ น
คําตอบสําหรับคําถามที่วา่ “คุณกําลังทําอะไรอยู่” โดยผู้ใช้ สามารถส่งข้ อความที่มีความยาวไม่เกิน
140 ตัวอักษร ซึ่งข้ อความนันจะอั
้ พเดตส่งไปยังทวิตเตอร์บนเว็บเพจของผู้ใช้ คนนัน้ โดยที่ผ้ ใู ช้ งาน
คนอื่นๆ สามารถเลือกรับข้ อความเหล่านันได้
้ ทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์, อีเมล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ (ชนา
กิตติ์ ราชพิบลู ย์, 2553)
Weinberg (2009) ได้ ให้ รายละเอียดไว้ ในหนังสือ The New Community Rules:
Marketing on the Social Web” ไว้ ว่าทวิตเตอร์ สามารถใช้ งานได้ หลายรูปแบบในเชิงธุรกิจ โดย
สามารถสรุปเป็ นประเด็นได้ ดงั นี ้ (กองบรรณาธิการนิตยสาร Brand Age Essential, 2554)
1) เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น ถ้ าองค์กรมีกิจกรรมพิเศษที่เป็ นสิทธิประโยชน์แก่
ผู้รับ สาร เช่น การแจ้ งข่าวลดราคาสิน ค้ าหรื อบริ การเฉพาะผู้ติดตาม (Follower) ซึ่งส่วนลดนัน้
อาจจะอยู่ในรูปแบบของคูปองส่วนลดที่มีลกั ษณะเป็ นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ที่ใช้ ได้
ทันที ก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ หากสินค้ าหรือบริการนันเป็
้ นที่สนใจของผู้บริโภคอยู่แล้ ว
2) เพื่อการบริการลูกค้ า เนื่องจากทวิตเตอร์ สามารถทําให้ องค์กรสามารถ
สื่อสารระหว่างบุคคลกับลูกค้ าได้ โดยตรง นอกจากนีย้ ังสามารถใช้ เครื่ องค้ นหาเพื่อตรวจสอบบท
สนทนาที่อาจจะเกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรือบริการขององค์กรว่าเป็ นไปในทางบวกหรือทางลบ
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3) เพื่อสร้ างการรับรู้ในตราสินค้ า (Brand Awareness) โดยนักการตลาด
สามารถใช้ ทวิตเตอร์ สร้ างตัวตนให้ เป็ นที่ร้ ูจักในโลกของผู้ใช้ งานทวิตเตอร์ โดยการเข้ าไปมีส่วน
ร่วมกับบทสนทนาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างผู้ใช้ งานคนอื่นๆ ได้
2.5.4.3 ยูทปู (Youtube)
ยูทูปก่อตัง้ เมื่อวันที่15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยพนักงานบริ ษัท PayPal
จํานวน 3 คน ได้ แก่ Steve Chen, Chad Hurley และ Jawed Karim โดยใช้ ชื่ อเว็บไซต์
www.youtube.com มีเป้าหมายให้ ผ้ คู นสามารถแชร์ วิดีโอถึงกันได้ ผ่านเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่าย
หลังจากนันในเดื
้
อนพฤษภาคม ยูทูปเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ งานทั่วไปได้ ลองใช้ งานเว็บไซต์ครั ง้ แรกและเปิ ด
ให้ บริการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤศจิกายนปี เดียวกัน หลังจากเปิ ดให้ บริ การเว็บไซต์ก็ ได้ รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็วทําให้ ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท google ได้ ทําการซือ้ กรรมสิทธิ์ เว็บไซต์ยูทูป
ไปในมูลค่า 1.65 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ทําให้ ในปั จจุบัน YouTube ได้ กลายมาเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ Google ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่เมือง ซาน บรูโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
จากจุดเริ่ มต้ นมาจนถึงปั จจุบนั YouTube ได้ กลายมาเป็ นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ผ้ เู ข้ าชม
มากที่สดุ ในโลกรวมทังมี
้ การอัพโหลดวิดีโอต่างๆ เข้ ามายังเว็บไซต์ในทุกวินาทีจากผู้ใช้ งานทั่วโลก
รองรับการเข้ าชมมากกว่า 2 พันล้ านวิดีโอต่อวัน และมียอดการชมวิดีโอกว่า 14 พันล้ านครัง้ ในปี
พ.ศ. 2553 (เอมิกา เหมมินทร์ , 2556)
ลักษณะการทํางานและการใช้ งานของเว็บไซท์ ยูทูป คือ ทําหน้ าที่เป็ นเว็บไซต์ที่
ให้ บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ ได้ ฟรี โดยนําเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player มา
ใช้ ใ นการแสดงภาพวิดีโอ โดยผู้ใช้ สามารถเข้ าดูวิดีโอต่างๆ พร้ อมทัง้ เป็ นผู้อพั โหลดวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ได้ ฟรี โดยเมือ่ สมัครสมาชิกแล้ วผู้ใช้ จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้ าไป แบ่งปั นวิดีโอให้ ผ้ ใู ช้ งาน
คนอื่นๆ ได้ ดดู ้ วย แต่หากไม่ได้ สมัครสมาชิกก็สามารถเข้ าไปเปิ ดดูวิดีโอที่ ผ้ ใู ช้ คนอื่นๆ อัพโหลดไว้
ในยูทปู ได้ แต่ไม่สามารถเป็ นผู้อพั โหลดวิดีโอได้ วิดีโอที่ สามารถอัพโหลดลงยูทูปได้ ต้ องมีความ
ยาวไม่เกิน 15 นาที ยกเว้ นวิดีโอจากพาร์ ทเนอร์ ของยูทูปที่ได้ รับอนุญาต โดยที่ ขนาดของไฟล์ไม่
เกิน 2 GB ซึ่งยูทปู สามารถรองรับไฟล์วิดีโอที่อพั โหลดเข้ ามาในนามสกุลต่างๆ ได้ แก่ .AVI, .MOV,
.MP4, .FLV, .DivX รวมทังรู้ ปแบบ MPEG, VOB และ .WMV นอกจากนีย้ งั รองรับไฟล์สกุล 3GP ที่
อัพโหลดเข้ ามาทางโทรศัพท์มือถืออีกด้ วย ในการรับชมวิดีโอผ่านยูทปู นันผู
้ ้ ใช้ งานสามารถเลือกชม
วิดีโอในโหมดคุณภาพต่างๆ กันได้ แก่ Standard Quality (SQ), High Quality (HQ) หรื อ High
Definition (HD) ตามความชอบและตามความเหมาะสมของความเร็วในการดาวน์โหลด โดยการ
รับชมวิดีโอจากเว็บไซต์ จากเดิมผู้ชมต้ องติดตัง้ Adobe Flash Player ลงในเว็บเบราเซอร์ จึงจะ
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สามารถดูได้ แต่ในปั จจุบนั YouTube ได้ เปิ ดให้ บริการเว็บเวอร์ชนั่ ใหม่ ให้ สามารถชมวิดีโอได้ ผ่าน
เว็บเบราเซอร์ใดๆ ที่รองรับมาตรฐาน HTML5 ซึ่งทําให้ ไม่จําเป็ นต้ องติดตัง้ Flash Player อีกต่อไป
(เอมิกา เหมมินทร์ , 2556)
2.5.4.4 อินสตาแกรม (Instagram)
อิน สตาแกรมถูก คิ ดค้ น ขึน้ เมื่อ ค.ศ. 2010 ที่ เมื องซานฟรานซิ สโกโดย Kevin
Systrom และ Mike Krieger และมีการเปิ ดให้ ดาวน์โหลดมาใช้ งานผ่านระบบปฏิบตั ิการ iOS ครัง้
แรกในวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2010 โดยในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 อินสตาแกรมได้ เพิ่มระบบ
แฮชแท็คเข้ าไป ซึ่งเป็ นระบบที่สามารถเพิ่มป้ายชื่อ ให้ สิ่งที่พิมพ์ลงไปนัน้ ค้ นหาได้ ง่ายขึ ้น โดยใน
การใช้ งานนันจะใช้
้
งานด้ วยการพิมพ์ “#” หรือแฮชแทค ตามด้ วยป้ายชื่อที่จะพิมพ์ ต่อมาในเดือน
กันยายนปี เดียวกัน อินสตาแกรมได้ ปล่อยเวอร์ชนั่ 2.0 ให้ ดาวน์โหลดโดยเพิ่มความสามารถในการ
ใช้ งานเพิ่มขึ ้นมาอีกหลายอย่าง ต่อมาในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2012 อินสตาแกรมได้ พัฒนาให้
รองรับการใช้ งานผ่านระบบปฏิบัติการ Android ภายหลังในปี ค.ศ. 2012 เฟซบุ๊ก ได้ เข้ ามาซื อ้
กิจการของอินสตาแกรมในราคา 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ทําให้ เฟซบุ๊กมีบริ ษัทที่กว้ างขวางมาก
ขึ ้น
อินสตาแกรมสามารถนํารูปที่ถ่ายไว้ ในคลังภาพ (Gallery) หรื อวิดีโอมาตกแต่งให้
สวยงามในรูปแบบที่ต้องการด้ วยฟิ ลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ในแอพลิเคชัน่ จากนันจึ
้ งนํา
รูป ภาพหรื อวีดี โอที่ต กแต่งไปแบ่ งปั น (Share) ให้ เ พื่ อนๆ หรื อผู้ติดตามในเครื อข่ายสื่อ สังคม
ออนไลน์ของตนเองได้ ด ู อีกทัง้ ยังสามารถแบ่งปั น ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ อื่นๆ อย่างเช่น Twitter,
Facebook, Foursquare หรือ Tumblr ได้ อีกด้ วย โดยในการใช้ งานของผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์นนั ้
จะทําหน้ าที่เป็ นทังผู
้ ้ สร้ างเนื ้อหาและผู้ที่รับเนื ้อหาได้ ในขณะเดียวกัน มีระบบการกดติดตามเพื่อน
หรื อผู้ใช้ งานคนอื่นๆ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกติดตามชมรู ปภาพความเคลื่อนไหวการใช้ งานของ
เพื่อนๆ ที่ใช้ งานแอปพลิเคชันตัวนี ้ หากถูกใจชอบรูปภาพไหนสามารถกดชื่นชอบ (Like) รวมไปถึง
การแสดงความคิดเห็น (Comment) ในรูปภาพหรื อวิดีโอที่ ผ้ ใู ช้ งานคนอื่นๆ ในสื่อสังคมออนไลน์
แบ่งปั นไว้ ได้ ด้วย โดยจุดเด่นที่ทําให้ อินสตาแกรมได้ รับความนิยมอย่างสูงตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาคือใช้ งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีผ้ ใู ช้ งานร่วมกัน เยอะ มี ผ้ มู ีชื่อเสียงนิ ยมใช้ งาน โดยเหตุผล
ทังหมดล้
้
วนเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้ กระแสของอินสตาแกรมได้ รับความนิยมมากขึ ้นตามลําดับ อีกทัง้
ยังสามารถดาวน์โหลดและใช้ งานได้ ฟรี จึงทําให้ มีผ้ ใู ช้ จํานวนมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากระบบการแบ่งปั นภาพถ่ายและวีดีโอปกติแล้ วยัง มีการแบ่งปั นรูปภาพหรื อวิดีโอ
เรื่องราว (Story) ที่มกี ารบันทึกล่าสุดและแบ่งปั นได้ เฉพาะวันที่บนั ทึกเท่านัน้ โดยในการแบ่งบันใน
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ฟั งก์ชนั่ นี ้จะแสดงบนหน้ าบัญชี (Account) เป็ นเวลา 24 ชม. หลังจากนันการแบ่
้
งปั นนันจะหายไป
้
(วรรณพร ภุชชงค์, 2556)
สําหรับสื่อสังคมออนไลน์ ที่เ ป็ นที่ นิยมในการใช้ เ ป็ นเครื่ องมือเพื่อสื่อสารการตลาดของ
ละครเวที ในประเทศไทยนัน้ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์ , ยูทูป และอินสตาแกรม ซึ่งในสื่อสังคม
ออนไลน์ ต่างๆ นัน้ มีก ารจัดสร้ างเป็ นพิเศษเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของละครเวที ผ่านรูปภาพ
วิดีโอหรือสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับละครเวทีเรื่องที่กําลังผลิตรวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทหรื อกลุ่มละคร
เวทีของตน เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งข้ อมูล กันระหว่างกลุ่มละครและผู้ติดตาม
ซึ่งนอกจากสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ แล้ ว ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศ
ไทยยังมีเว็บไซต์ที่เ ป็ นเว็บ บล๊ อ กสําหรับเขียนข้ อมูลและบทวิจ ารณ์ละครเวที , เว็บไซต์ประเภท
Community Forum ที่ใช้ สําหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ ยวกับละครเวที เป็ นต้ น ซึ่งแต่สื่อ
สังคมออนไลน์นัน้ ก็มีข้อดีและจุด เด่นที่แตกต่างกันไป โดยในการศึกษาวิจัยครัง้ นีจ้ ะเน้ นการใช้
ข้ อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ผลิตละครเวทีและกลุม่ ละครเวที ตา่ งๆ ที่ได้ นําเสนอเนื ้อหา
รูปภาพ หรือวีดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนมาเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบเพื่ออภิปรายผลต่อไป

2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แม้ ว่าการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่เรื่ องใหม่และถื อเป็ นเครื่ องมือที่ นัก
สื่อสารการตลาดของละครเวที นิ ยมใช้ เ ป็ นช่องทางสําหรับ การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่
กระบวนการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สําหรับ วงการละครเวที ยังไม่มีงานเขีย นหรื อ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องหรือเฉพาะเจาะจงโดยตรง ผู้วิจยั จึงต้ องใช้ การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องที่มีการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการทําการตลาดจากงานวิจัย ต่างๆ
ดังนี ้
มรกต เหรียญทอง (2554) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับ “กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจละครเพลง
บริษัท ซีเนริโอ จํากัด” และได้ กล่าวถึงการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการทําการสื่อสารการตลาดไว้ ว่า
ทีมงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ใช้ สื่ออินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องของละครเพลงที่ กําลังจะเปิ ด
จองบัตรการแสดง แก่กลุ่มผู้ชม โดยหวังว่าจะช่วยสร้ างความน่าสนใจในตัวละครเพลงและกลุ่ม
ผู้ชมสามารถใช้ ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจซื ้อบัตรชมละคร อย่างไรก็ตาม สื่อที่ใช้ ได้ แก่
เว็บไซท์ของโรงละครเมืองไทยรัช ดาลัย เธี ยร์ เตอร์ เว็บไซท์ของละครเพลงแต่ละเรื่ อง การสร้ าง
ข้ อมูลในเว็บ ไซต์วิกิ พีเดีย และเฟซบุ๊ก ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธี ยร์ เตอร์ และจากการ
ดําเนินงานประชาสัมพัน ธ์ ส่งผลให้ กลุ่มผู้ชมได้ รับข่าวสารละครเพลงของบริ ษั ท ซี เนริ ดอ จาก
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แหล่ง ต่างๆ อย่ างสมํ่าเสมอ ทัง้ ทางสื่อสิ่งพิ มพ์ , สื่อโทรทัศน์ , และสื่ออิน เตอร์ เน็ท นอกจากนี ้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์มีสว่ นช่วยในการสร้ างการรับรู้และยํ ้าเตือนถึงการเปิ ดการแสดงละครเพลง
ของบริษัท โดยงานแถลงข่าวที่มีการแสดงตัวอย่าง การนํานักแสดง ทีมงานร่วมพูดคุยและแสดง
ตัวอย่ า งการแสดงในรายการต่า งๆ เช่น รายการเรื่ องของเรื่ องและรายการพิ เ ศษ ที่ นํ าเสนอ
รายละเอียดการผลิตละครเพลงอย่างละเอียดนัน้ มีผลต่อคนดูเป็ นอย่างมากในแง่ของการดึงดูด
ความสนใจ การเพิ่มคุณค่าละครเพลงเรื่องนันๆ
้ ในสายตาของผู้ชม อันนําไปสูก่ ารตัดสินใจซื ้อบัตร
เพื่อชมการแสดง
ฐิ ติภา สัมพันธ์พร (2556) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) กรณีศกึ ษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก... เออเร่อ” ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้ าง กระบวนการทํางาน รูป แบบ และกลยุทธ์ในการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ของบริ ษั ท จี เ อ็มเอ็ม ไท หับ จํ า กัด (จี ที เ อช) โดยใช้
ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก... เออเร่อ เป็ นกรณีศกึ ษา มีการเป็ นข้ อมูลด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก บุค ลากรในบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อง จํ านวน 3 ท่าน และมีก ารวิเ คราะห์
เอกสารในสื่อออนไลน์ ได้ แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และ สื่อยูทปู ของบริษัท ที่มีการเผยแพร่ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จากผลการศึกษาพบว่า โครงสร้ าง
ของบริ ษั ทเป็ นการบริ ห ารงานแบบรวมอํานาจและในด้ านกระบวนการทํ างานด้ านการสื่อสาร
การตลาดของบริ ษั ท ฯ มีด้ วยกัน อยู่ 4 แผนกที่ รับ ผิดชอบเป็ นหลัก ได้ แก่ แผนกการตลาดและ
สื่อสารการตลาด แผนกการประชาสัมพัน ธ์ แผนกสื่อสัมพัน ธ์และส่งเสริ มการตลาด แผนกสื่อ
ออนไลน์ สัมพัน ธ์ โดยในกระบวนการทํ างานด้ านการสื่อสารการตลาดนัน้ ประกอบไปด้ วย 6
ขันตอน
้
ได้ แก่ การระบุกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ SWOT การกําหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร
การตลาด การสร้ างกลยุทธ์และวิธีการ การกําหนดงบประมาณ และการประเมินประสิทธิผล ซึ่ง
กระบวนการนี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของ ดันแคน (Duncan, 2005)
จากงานวิจัย ดังกล่าวมีผลการวิเ คราะห์ เ อกสาร พบว่า บริ ษั ท ฯ มีรูป แบบการสื่อสาร
การตลาดผ่ายสื่อสังคมออนไลน์หลักอยู่ 3 ช่องทาง ก็คือ เฟซบุ๊กเพจ, ทวิตเตอร์ และยูทูป ส่วน
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่นํามาใช้ ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทที่ถูกนํามาใช้ มากที่สดุ ก็คือ
กลยุทธ์การใช้ ข้อมูล กลยุทธการช่วยเตือนความจํา และกลยุทธ์การโต้ ตอบ ซึ่งกลยุทธ์ทงั ้ หมดจะ
ปรากฏอยู่ในทุกช่วงของการแวงแผนการสื่อสารการตลาด
พิชญา พิริยประทานคุณ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ละครเวทีโรงเล็กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ มีความสนใจในการชม
ละครเวที มีอายุ 15-35 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จะ
ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยชมละครเวทีจากละครโรงเล็กอย่างน้ อย 1 เรื่ อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านจากกลุม่ ละครเวทีโรงเล็ก เช่น กลุม่ ละคร New Theatre Society กลุม่ ละครมะขามป้อม กลุ่ม
ละครพระจัน ทร์ เ สีย้ ว กลุ่มละคร 8x8 กลุ่มละครเสาสูง ฯลฯ จํานวน 300 คน สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเ คราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิ ต ค่าส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าด้ านพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ ยวกับละครเวทีโรงเล็ก พบว่า ช่อง
ทางการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีโรงเล็กอันดับที่ 1 คือ สื่ออินเทอร์เน็ต กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับ
ข่าวสารทางสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง Facebook Fanpage มากที่สดุ และกลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีโรงเล็กด้ านเนื ้อเรื่องมากที่สดุ
ด้ านพฤติกรรมการชมละครเวที พบว่ากลุม่ ตัวอย่างชมละครเวทีโรงเล็ก 1 เรื่ อง/เดือน มัก
ไปชมละครเวทีโรงเล็กกับเพื่อน ไปชมละครเวทีโรงเล็กเพราะความน่าสนใจของเนือ้ เรื่ องมากที่สดุ
และชมละครประเภทละครตลกเป็ นประจํา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมละครเวทีโรงเล็กที่ มีเนือ้ หา
เกี่ยวกับความคิด/ทัศนคติตนเองมากที่สดุ
ด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ว่าปั จ จัย ต่างๆ โดยรวม มีค วามสําคัญ มากต่อการตัดสิน ใจชมละครเวที โรงเล็ก ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจชมละครเวทีโรงเล็ก ได้ ดงั นี ้ กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นว่า
“ปั จจัยด้ านส่งเสริมการขาย” มีความสําคัญมากที่สดุ รองลงมาคือ “ปั จจัยด้ านราคา” รองลงมาคือ
“ปั จจัยด้ านสถานที่/การจัดจําหน่าย” และรองลงมาคือ “ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์” ตามลําดับ
ด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ละครเวทีโรงเล็ก พบว่า ภาพรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อละคร
เวทีโรงเล็ก อยู่ในระดับมีทศั นคติในเชิงบวก ประเด็น “คนละครที่มีจิตใจรักการทําละคร ตังใจทํ
้ า
ละครแม้ จะได้ ผลตอบแทนน้ อย เป็ นสิ่งที่น่าชื่นชม” เป็ นประเด็นที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
ด้ านแนวโน้ มพฤติกรรมที่มีตอ่ ละครเวทีโรงเล็ก พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง มีความตังใจมากที
้
่ จะ
ชมละครเวทีโรงเล็กต่อไป และตังใจจะแนะนํ
้
าให้ ผ้ อู ื่นไปชมละครเวทีโรงเล็ก
นุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ทําการวิจัยเรื่ อง “อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภค” ซึ่งในการวิจัยครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาถึ ง
อิทธิพลของสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภค
เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับเครื อข่าย
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สังคมออนไลน์ ให้ ตอบสนองตรงกับความต้ องการและการรับรู้ของผู้บริ โภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้ใช้ งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในประเทศไทยจํานวน 385 คน การวิจัยครัง้ นี ้
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
การหาค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิ ติแบบทีความ
แปรปรวนแบบทางเดีย ว และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพี ยร์ สนั โดยผลการศึก ษาพบว่า
ผู้ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 16-25 ปี สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริ ษัท และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,00115,000 บาท โดยมีออนไลน์ ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์และใช้ งานบ่อยที่สุ ดคือ เฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยวัตถุประสงค์หลักในการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์คือ ต้ องการติดต่อกับ
บุคคลที่ร้ ูจกั และช่วงเวลาการใช้ งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ เวลา 20:01 น.-00:00 น. ซึ่งผู้ใช้ งาน
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้ งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไป และมีระยะเวลา
การใช้ งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมีอตั ราความถี่การใช้ งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ทกุ วัน
ในด้ านข้ อมูลประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการรับรู้สื่อโฆษณามากที่สดุ จากเฟซบุ๊ก
(Facebook) และข้ อมูลระดับการรับรู้สื่อโฆษณาต่างๆ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม มีระดับ
การรับรู้ในระดับปานกลาง โดยข้ อมูลประเภทกระบวนการตอบสนองของผู้บริ โภค พบว่าผู้ใช้ งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีคา่ เฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยู่ในระดับน้ อย
งานวิจัยที่เกี่ย วข้ องที่ได้ ทําการศึก ษามานัน้ สามารถใช้ เป็ นแหล่งอ้ างอิงและเทีย บเคีย ง
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ บางส่วนเท่านัน้ อย่างในกรณีของการศึกษา
เรื่อง “กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จํากัด” ทําให้ ทราบถึงวิธีการดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับละครเพลง ซึ่งการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนได้
ั ้ ถกู กล่าวถึงในงานวิจยั ดังกล่าว
น้ อยมาก โดยบอกเพียงว่าเป็ นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกั บละคร
เวที หรื อในการทบทวนงานวิจัยเรื่ อง “กลยุท ธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเอช) กรณีศกึ ษาภาพยนตร์ เรื่ อง ATM เออรัก... เออเร่อ” ทําให้
ทราบถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ก็ไม่สามารถนําองค์ค วามรู้มา
ปรับใช้ กบั การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีได้ เพราะถือเป็ นสินค้ าบันเทิงที่
มีรูปแบบของผลงานที่แตกต่างกันและมีกลุ่มผู้ชมคนละกลุ่มกัน ส่วนงานวิจัย อื่นๆ นัน้ ทําให้ เรา
ทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ชมและผู้บริโภคที่ได้ รับสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนนําไปสูพ่ ฤติกรรมการ
ตอบสนอง ดังนันงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้จึงเป็ นงานวิจยั ที่มีความจําเป็ นต้ องรวบรวมองค์ความรู้มาจากการ
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เก็ บ ข้ อมูลในเชิ งลึก เพื่ อทํ าการประมวลเป็ นองค์ความรู้ ใหม่เ กี่ ย วกับ กระบวนการการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีใน
ประเทศไทย เป็ นงานวิจยั ที่เน้ นศึกษาขันตอนและวิ
้
ธีการดําเนินการการทําการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ บริ ษั ท หรื อกลุ่มละครผู้ผลิตละครเวที นํ ามาใช้ ผู้วิจัยได้ ใ ช้ ระเบี ย บวิจัย เชิ งคุณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่ ทําหน้ าที่ด ูแลเรื่ องการประชาสัมพัน ธ์ และการสื่อสารการตลาด หรื อผู้ที่มีห น้ าที่
เกี่ยวข้ องกับงานในส่วนดังกล่าว จากนันจึ
้ งนํามาประกอบการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
(Documentary Source) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาและนํามาเรี ยบเรี ยงสรุปผลเป็ นกระบวนการ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ซึ่งระเบียบวิธีวิจยั ของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ประกอบด้ วย

3.1 กลุ่มผู้ให้ สัมภาษณ์
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการทํ าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละ
บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวที ผู้วิจยั ได้ ทําการติดต่อไปยังบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีชนนํ
ั ้ าใน
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายในมิติตา่ งๆ เช่น ด้ านของการบริหารงาน รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ขนาดขององค์กร และเป้าหมายของการดําเนินกิจการ เพื่อขอสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลากรที่มี
ตําแหน่งและมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครเวที โดยบริษัทหรือกลุม่ ละครที่ผ้ วู ิจยั ได้ ติดต่อไปเพื่อทําการเก็บข้ อมูล 4 แห่ง ได้ แก่ โรงละคร
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” ดําเนินงานภายใต้ บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด , บริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด
ในส่วนงานของละครเวทีและละครเพลง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL
Events & Showbiz และ เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
ในการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กผู้ถู ก สัม ภาษณ์ แ บบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการคัด เลือ กบุค คลที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องหรื อ มีห น้ าที่ โ ดยตรงใน
กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2 บุคคล ได้ แก่ ผู้บริ หาร, หัวหน้ าฝ่ ายหรื อผู้
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วางแผนเชิงปฏิบตั ิการหรือนโยบายการสื่อสารการตลาดของบริ ษัทหรื อกลุ่มละครเวทีนนั ้ ๆ และผู้
ดําเนินงานตามนโยบายหรือผู้ผลิตสื่อและดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีนนั ้
ในการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ทําการเก็บข้ อมูลจากบุคคลดังต่อไปนี ้
1) ดร.จีรภัทร เจริญชัยกรณ์ ตําแหน่ง Marketing Communications Manager โรงละคร
“เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ” ทําหน้ าที่ด้านการวางแผนการการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์
ของละครเวทีที่จดั แสดง
2) ฐิ ติอาภา ทองศักดิ์ ตําแหน่ง Online Marketing โรงละคร “เมืองไทย รัชดาลัย เธีย
เตอร์ ” ทําหน้ าที่ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ทกุ ช่องทางของโรงละครและบริษัทซีเนริโอ
3) เอื ้ออาทร วงศ์ศิริ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการแสดงและผู้กํากับโชว์ของละครเวทีในบริ ษัท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ในส่วนงานละครเวทีและละครเพลง ทําหน้ าที่ดแู ลการผลิตละครเวทีตงแต่
ั ้ เริ่มต้น
จนเสร็จสิ ้นกระบวนการ
4) ชรินทร์ ลิ ้มรังสี ตําแหน่ง หัวหน้ าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด ในส่วน
งานละครเวทีและละครเพลง ทําหน้ าที่ดแู ลสื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
5) วิภาสินี สุรพรไพบูลย์ ตําแหน่ง Project Manager บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย
จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz ทําหน้ าที่บริ หารโครงการทุกโครงการขอบริ ษัทให้
สําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6) พงษ์ กร ประภากูล ตําแหน่ง ผู้ดแู ลสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของละครเวทีสนุ ทรา
ภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ภายใต้ การดําเนินการของบริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วน
ของ JSL Events & Showbiz ทําหน้ าที่ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ทกุ ช่องทางของละครเวที
7) ภาวิณี สมรรคบุตร ตําแหน่ง Co-Artistic Director ของเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
ทําหน้ าที่วางทิศทางการทํางานและบริหารภาพลักษณ์ของกลุม่ ละคร
8) พี รพล กิ จ รื่ น ภิรมย์ สุข ตําแหน่ง Production Manager ของเดโมเครซี่ เธี ย เตอร์
สตูดิโอ ทําหน้ าที่ดแู ลจัดการโครงการต่างๆ และดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละคร

3.2 เครื่องมือในการวิจยั
การสัม ภาษณ์ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อมูล ในการศึก ษาเรื่ อ งนี ต้ ้ อ งการข้ อมูล เจาะลึ ก เกี่ ย วกั บ
กระบวนการวางแผนและการทํางานด้ านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัท
และกลุ่มผู้ผลิต ละครเวที ดังนัน้ ทางผู้ศึก ษาได้ เ ลือกใช้ แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบไม่มี
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โครงสร้ าง (Non Structure Interview) โดยใช้ รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal
Interview) ซึ่งเป็ นการตังคํ
้ าสัมภาษณ์เพื่อการสัมภาษณ์ไว้ อย่างกว้ างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
เก็บข้ อมูล โดยที่ในการสัมภาษณ์นนจะเน้
ั้
นให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์ได้ แสดงความคิดเห็น ทรรศนะ หรื อ
ตอบคําถามแบบไม่จํากัดคําตอบ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีเรื่องนันๆ
้ อย่างละเอียดและชัดเจนที่สดุ เพื่อ
นําไปใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการสรุปผลการศึกษาต่อไป
โดยในการสัม ภาษณ์ ทุก ครั ง้ ผู้วิจัย จะจัด เตรี ย มชุด คํ า ถามสํ า หรับ การสัม ภาษณ์ ที่
สอดคล้ องกับจุดประสงค์ของงานวิจยั ในแต่ละข้ อไว้ ดงั นี ้
1) แนวคํ าถามเพื่ อศึก ษาแนวทางการวางแผนเชิ งปฏิบัติก ารในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อสื่อสารการตลาดของละครเวทีในประเทศไทย
(1) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านมีที่มาอย่างไร
(2) แนวทางการดําเนินธุรกิจหรือนโยบายในการบริหารงานของบริ ษัทหรื อกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวทีของท่านคืออะไร
(3) โครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีของท่านเป็ น
อย่างไร
(4) กระบวนการผลิตละครเวทีแต่ละเรื่ องส่วนใหญ่มีขนตอนและกระบวนการ
ั้
อย่างไรบ้ าง
(5) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านมีการวางแผนการสื่อสารการตลาด
อย่างไร
(6) ใครคือผู้วางแนวทางการบริ หารงานหรื อการวางแผนการสื่อสารการตลาด
ในบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่าน
(7) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านมีการนําเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ในการสื่อสารการตลาดมากน้ อยเพียงใด
(8) ที่ ผ่านมาบริ ษั ท หรื อกลุ่ม ผู้ผลิต ละครเวที ข องท่า นมีก ารนํ าเอาสื่อ สังคม
ออนไลน์มาใช้ ในการสื่อสารการตลาดอย่างไรบ้ าง
(9) แนวโน้ มการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทําการสื่อสารการตลาดของบริ ษัทหรื อ
กลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านในอนาคตเป็ นอย่างไร
2) แนวคํ า ถามเพื่ อ ศึก ษากระบวนการในการสื่ อ สารการตลาดผ่านสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ในการผลิตละครเวทีของละครเวทีในประเทศไทย
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(1) บริ ษัท หรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวที ของท่านมีก ระบวนการในการดําเนิ นการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร
(2) งบประมาณสําหรับกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครเวทีแต่ละเรื่องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร
(3) บริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีของท่านใช้ ช่องทางหรื อสื่อสังคมออนไลน์
ใดบ้ าง
(4) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านใช้ ช่องทางหรือสื่อสังคมออนไลน์ใด
ในการสือ่ สารการตลาดมากที่สดุ เพราะเหตุใด
(5) บริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นใคร
(6) บริ ษั ท หรื อ กลุ่ม ผู้ผ ลิ ต ละครเวที ข องท่ า นมี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือไรบ้ าง
(7) เนื ้อหาที่เผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมายมีอะไรบ้ าง
(8) ผลตอบรับจากกลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างไร
(9) การใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทําการสื่อสารการตลาดของละครเวทีที่ผลิตโดย
บริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีของท่าน สื่อสังคมออนไลน์ใดที่ประสบความสําเร็จมากที่สดุ และมีวิธีการ
วัดหรือประเมินผลอย่างไร
(10) ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีแต่ละเรื่ องมี
ปั ญหาและอุปสรรคอย่างไร และบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีของท่านดําเนินการแก้ ไขอย่างไร
(11) ท่า นมี ก ารวัด ผลหรื อ ประเมิ น ผลการสื่ อ สารการตลาดผ่า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ของละครเวทีเรื่องต่างๆ อย่างไร
(12) ในขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ตละครเวทีได้ มีการนําเนื ้อหาต่างๆ ไปใช้ ใน
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์หรือไม่ อย่างไร
(13) รู ป แบบหรื อ เนื อ้ หาของละครเวที ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่อย่างไร
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ติด ต่อกับ บริ ษั ท และกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีต่างที่ ได้ กํ าหนดไว้ โดยทํ าการชี แ้ จง
จุดประสงค์เกี่ยวการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลในการศึกษา เพื่อให้ ทางบริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวทีนนได้
ั ้ คดั เลือกและแนะนําบุคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ วู ิจัยได้ ดําเนินการสัมภาษณ์ จากนัน้ จึงทํา
การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สําหรับการสัมภาษณ์ โดยที่ในวันสัมภาษณ์ผ้ วู ิจัยจะทําการจด
บันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ เพื่อนํามาถอดความและเรี ยบเรี ยงบทสัมภาษณ์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แล้ วจึงส่งกลับไปให้ บุคคลที่ให้ สมั ภาษณ์ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องอีกครัง้
จากนัน้ จึงนํา ข้ อมูลที่ ได้ รับการตรวจทานแล้ วมาดําเนิน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทําการนําเสนอ
ต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอ
งานวิจัย นีใ้ ช้ ก ารวิเ คราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามวัตถุป ระสงค์การวิจัย ที่ม่งุ เน้ น
การศึกษากระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย
และเพื่อเป็ นการตรวจสอบข้ อมูลในการสัมภาษณ์ใ ห้ มีความชัดเจนและลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทังสิ
้ ้น 3 ขันตอนด้
้
วยกัน โดยแบ่งเป็ น
1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการจัดระเบียบข้ อมูล (Data Organizing) โดยนําเอาบท
สัมภาษณ์ที่ได้ รับการตรวจทานจากผู้ให้ สมั ภาษณ์แต่ละคนในบริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีมาสรุปเป็ น
ข้ อมูลของผู้ให้ สมั ภาษณ์ที่ทําการศึกษาแต่ละคน
2) การตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบจากแหล่งข้ อมูล 3
แหล่งว่ามีความสอดคล้ องกันหรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยอาศัยการตรวจสอบข้ อมูล
จากบทสัม ภาษณ์ เ จาะลึก ที่ ได้ ม าจากการเก็ บ รวบรวมข้ อมูลของผู้บ ริ ห าร หัวหน้ า ฝ่ ายหรื อ ผู้
วางแผนนโยบายการสื่อสารการตลาดของบริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีนนๆ
ั ้ บทสัมภาษณ์เจาะลึกของ
ผู้ดําเนินงานตามนโยบายหรือผู้ผลิตสื่อและดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีนนั ้
และนํามาตรวจสอบกับข้ อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีนนั ้ ๆ ใช้
ในการสื่อสารการตลาดไปยังผู้ชม
3) การจําแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology and Taxonomy) โดยนําข้ อมูลทัง้ หมดที่
ผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบในขันตอนที
้
่ 1 และ 2 มาทําการจําแนกหมวดหมูใ่ ห้ เป็ นระบบและ
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ทําการหาจุดเชื่องโยงของข้ อมูลที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกันหรือขัดแย้ งกันอย่างมีความหมายจากนัน้
จึงทําการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) ให้ เห็นเป็ นกระบวนการการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย และนําเสนอข้ อมูลในรูปแบบการ
พรรณนา (Descriptive Writing) โดยที่มีการอ้ างอิงข้ อความของผู้ใช้ สมั ภาษณ์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ทําหน้ าที่ดแู ลเรื่ อง
การประชาสัมพัน ธ์และการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสัมภาษณ์ บุคคลผู้ที่ มี
หน้ าที่วางแผนนโยบายเชิงปฏิบตั ิการด้ านการสื่อสารการตลาดและผู้ดําเนินการตามแผนนโยบาย
หรือผู้ทําหน้ าที่ผลิตสื่อและดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อกลุ่มละครเวทีนนั ้ ๆ โดยในการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ จดั เตรียมชุดคําถาม 2 ชุดที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ คําถาม
เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารการตลาดและ
คําถามเพื่อศึกษากระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการผลิตละครเวที
จากนัน้ จึงนําข้ อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ทงั ้ 2 ตําแหน่งตามที่ได้ ก ล่าวไปในแต่ละบริ ษัทหรื อกลุ่ม
ละครเวทีมาทําการจัดระเบียบข้ อมูลเพื่อหาจุดเชื่อมโยงที่มีผลกันอย่างมีความหมายหรื อมีนัยยะ
สําคัญ แล้ วจึงนํามาตรวจสอบข้ อมูลสามเส้ ากับสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษั ทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวทีอีกครัง้ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลการวิจยั ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยในการนําเสนอผลการวิจัยจะ
แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อใหญ่คือ
4.1 ผลการสัมภาษณ์ แต่ละบริ ษั ท และกลุ่มผู้ผลิตละครเวที เป็ นการนํ าเสนอผลการ
สัมภาษณ์ของแต่ละบริษัทหรือกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีควบคู่ไปกับภาพตัวอย่างเพื่อนําเสนอเนือ้ หา
และรูปแบบการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีนนๆ
ั้
4.2 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการใน
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการผลิตละครเวทีของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวที โดยผลการวิจัยในส่วนนีเ้ ป็ นการนําเอาผลการสัมภาษณ์ของแต่ละบริ ษัทมาทําการจําแนก
หมวดหมูแ่ ละจัดระเบียบข้ อมูลอย่างเป็ นระบบเพื่อนําไปสูก่ ารสรุปผลการวิจยั
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4.1 ผลการสัมภาษณ์ แต่ ละบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที
4.1.1 โรงละคร “เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ”
จากการสัมภาษณ์ จีรภัทร เจริ ญชัยกรณ์ (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) และ ฐิ ติอาภา
ทองศักดิ์ (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) สรุปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์วิจยั ได้ ดงั นี ้
4.1.1.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร
การตลาดของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารการตลาด
เริ่ มจากการวางแผนในเชิ งนโยบายและแผนการดําเนิ น งานประจํ าปี ของบริ ษั ท โดยทางคณะ
กรรมการบริ หารจะมีการสรุปละครเวทีที่จะผลิตในปี นัน้ ๆ รวมถึงรายละเอียดของละครเวทีที่จะ
ผลิต เช่น ระยะเวลาในการผลิต นักแสดงนํา หรืองบประมาณที่ใช้ ในการผลิตละครเวทีแต่ละเรื่ อง
จากนันจึ
้ งทําการเกลี่ยงบประมาณในการดําเนินการผลิตละครเวทีให้ กบั ฝ่ ายต่างๆ โดยฝ่ ายสื่อสาร
การตลาดจะแบ่ งงบประมาณที่ได้ รับมาเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนของ Media Advertising ที่ เป็ น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และส่วนของสื่อออนไลน์ โดยงบประมาณในส่วนของสื่อออนไลน์คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 10 ของงบประมาณด้ านการสื่อสารการตลาดทัง้ หมด จากนัน้ ผู้บริ หารฝ่ ายการ
สื่อสารการตลาดจึงทําการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการร่วมกันกับทีงานในฝ่ ายการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ ก ารวิเ คราะห์ ปั ญ หาและโอกาส (SWOT Analysis) เพื่ อให้ ท ราบถึ ง
แนวทางที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสในการดําเนินการสื่อสารการตลาดของละครเวทีเรื่องนันๆ
้
และใช้ ข้อมูลในส่วนนี ้ไปกําหนดแนวทางในการสื่อสารการตลาดต่อไป
แนวทางในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีแนวทางการวางแผนเชิง
ปฏิบตั ิการ คือ จะเน้ นความถี่ในการส่งข้ อมูล เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามหรื อกลุ่มเป้าหมายได้ รับข่าวสารให้
ได้ มากที่ สดุ เพื่ อเป็ นการกระตุ้นความต้ องการรับ ชมจนนํ าไปสู่การซือ้ ตัว๋ เข้ าชมการแสดงของ
กลุ่ม เป้ าหมาย โดยในวัน ที่ มีก ารซ้ อมการแสดงจะนํ า เสนอเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ละครเวที ที่ กํ าลัง
ดําเนินการผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์ประมาณ 4-5 ครัง้ โดยกําหนดช่วงเวลา
ในการส่งข้ อมูลเป็ นช่วงเวลากว้ างๆ ได้ แก่ ช่วงเวลาเช้ า (ก่อน 12.00 น.) ช่วงเวลาบ่าย (ประมาณ
14.00 น.-15.00 น.) ช่วงเวลาเย็น (ประมาณ 17.00 น.-18.00 น.) ช่วงเวลาหัวคํ่า (20.00 น.21.00 น.) และช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืน
ข้ อมูลหรือเนื ้อหาที่ทําการส่งไปยังผู้ชมหรื อกลุ่มเป้าหมายร้ อยละ 80 ถึงร้ อยละ 90
จะเป็ นเนื ้อหาที่ทางผู้ดสู ื่อสังคมออนไลน์จะต้ องเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลและเนื ้อหาเหล่านันด้
้ วยตนเอง
ที่เหลืออีกประมาณร้ อย 10 ถึงร้ อยละ 20 จะเป็ นการนําข้ อมูลหรื อเนือ้ หาที่เกี่ยวข้ องกับละเวทีที่
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กําลังดําเนินการผลิตมาจากแหล่งข้ อมูลอื่น เช่น เว็บไซต์ข่าว, เว็บบอร์ ด, หรื อ สื่อสังคมออนไลน์
จากแหล่งข้ อมูลอื่นที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับละครเวทีที่กําลังผลิต

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่ างเนื อ้ หาที่ท างผู้ดสู ื่อสังคมออนไลน์ จ ะต้ องเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลและเนือ้ หา
เหล่านันด้
้ วยตนเอง
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ข.
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ภาพที่ 4.2 ข้ อมูลหรือเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับละเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตมาจากแหล่งข้ อมูลอื่น
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ฎ.
โดยข้ อมูลที่ทําการส่งไปยังผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์จะต้ องมีความกระชับ สัน้
และมีความน่าสนใจ เพื่อจูงใจให้ ผ้ ชู มหรือกลุม่ เป้าหมายมีสว่ นร่วมในเนื ้อหาต่างๆ เช่น การกดไลค์
การแบ่งปั นเนื ้อหา และการตอบกลับหรือการพูดคุยระหว่างผู้ติดตามกับผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์
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ภาพที่ 4.3 รูปภาพเนื ้อหาที่มคี วามสัน้ กระชับและมีความน่าสนใจ เพื่อจูงใจให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วม
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ก.
นอกจากเนื ้อหาจะต้ องเน้ นความสัน้ กระชับ และมีความน่าสนใจแล้ ว การส่งข้ อมูล
ไปยังผู้ชมยังจําเป็ นต้ องมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วย ดังนัน้ แนวทางการวางแผนเชิง
ปฏิบตั ิงานของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติงานด้ านการผลิต
เนือ้ หาเกี่ยวกับละครเวทีที่ อยู่ในกระบวนการดําเนินการผลิต โดยมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลสื่อสังคม
ออนไลน์เข้ าไปเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพถ่ายในการซ้ อมและการผลิตละครเวทีทุกขันตอนและ
้
นํามาเผยแพร่หรือนําเสนอไปยังผู้ชมให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ด้วย
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ภาพที่ 4.4 รูปภาพเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตละครเวที ที่ทนั ต่อเหตุการณ์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ค.
เนื ้อหาที่มกั จะได้ รับการตอบกลับและการมีส่วนร่วมจากผู้ชมและผู้ติดตามที่ดีคือ
เนื อ้ หาเกี่ ยวกับ นักแสดงนําหรื อศิลปิ นที่ มารับ บทบาทการแสดงในละครเวทีเ รื่ องนัน้ ๆ ถ้ าหาก
นักแสดงกําลังอยู่ในกระแสข่าวหรือเป็ นนักแสดงที่มีผ้ ตู ิดตามมาก เนือ้ หาและสารที่มีรูปภาพของ
นักแสดงคนนัน้ ๆ ก็จะได้ รับการตอบกลับที่ดีไปด้ วย เพราะผู้ชมส่วนใหญ่ตดั สินใจเข้ าชมการแสดง
เพราะนักแสดงและเนื ้อหาของละครเวทีเป็ นเหตุผลหลัก โดยภาพเบือ้ งหลังการซ้ อมของนักแสดง
จะเป็ นภาพที่ผ้ ชู มให้ ความสนใจและได้ รับการตอบกลับมากที่สดุ
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ภาพที่ 4.5 เนื ้อหาที่เกี่ยวกับนักแสดงนํา
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ง.
ในการนํ าเสนอข้ อ มูลและเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ละครเวที ใ นสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ
จําเป็ นต้ องนําเสนอเนื ้อหาที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทาง
ต่างๆ ของบริษัทได้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับละครที่สอดคล้ องกันและเป็ นการจัดการเนือ้ หาที่ส่งออกไป
ยังผู้ติดตามให้ รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารของละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตเท่ากันด้ วย
ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีจํ าเป็ นต้ องควบคุมเนื อ้ หาของ
ข้ อมูลให้ สอดคล้ องและเน้ นให้ เห็นภาพลักษณ์ของละครเวทีให้ ชดั เจน เพราะละครเวทีแต่ละเรื่องมี
เรื่องราวที่แตกต่างกันและมีแนวทางการนําเสนอที่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์มี
ความจําเป็ นต้ องเข้ าใจในเนื ้อหาและรายละเอียดของละครเวทีรวมถึงแนวทางการนําเสนอข้ อมูล
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ของละครเวทีเรื่องนันๆ
้ เพื่อให้ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่
อีก ทัง้ การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสัง คมออนไลน์ ข องละครเวที แต่ล ะเรื่ อง มี
จุดประสงค์หลักเพื่อขายบัตรเข้ าชม โดยใช้ วิธีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับละครเวทีและกระบวนการ
ดําเนิ น งานในส่วนของการผลิต ละครเวที ดังนัน้ การนํ าเสนอข้ อมูลต่างๆ จํ าเป็ นต้ องคํานึงถึ ง
ความรู้สึกของผู้ติดตามหรื อผู้ชมที่รับ สารหรื อข้ อมูลต่างๆ ให้ ผ้ รู ับสารหรื อผู้ติดตามในสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นการเน้ นการขายที่มากจนเกินไป ดังนันในการวางแผนเชิ
้
งปฏิบัติการของโรง
ละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จึงมีนโยบายการซือ้ โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์เท่าที่จําเป็ น
เท่านัน้ โดยจะเน้ นเนื ้อหาที่ใช้ ในการซื ้อโฆษณาเป็ นเนื ้อหาที่มีรายละเอียดสําคัญ เช่น วันที่เริ่มเปิ ด
การแสดงหรือช่องทางการจําหน่ายบัตรเข้ าชมการแสดง รายการพิเศษส่งเสริ มการขายต่างๆ หรื อ
การแจ้ งเพิ่มรอบการแสดง เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างเนื ้อหาที่ซื ้อโฆษณาของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ฉ.
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นอกจากการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ใ นการสื่อสารการตลาดของละครเวที แล้ ว โรง
ละครเมืองไทย รัชดาลัย เธีย เตอร์ ยังใช้ เ ครื่ องมือออนไลน์ อย่ าง GDN หรื อ Google Display
Network เพื่อเพิ่มจํานวนของการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายหรื อผู้ชมที่จะเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับละคร
เวทีอีกทางหนึ่งด้ วย และในการนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีที่กําลังอยู่ใน
กระบวนการผลิต ทางโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ได้ มีการวางแผนเชิงปฏิบัติการให้ ใน
ทุกๆ ครัง้ ที่มีการนําเสนอข้ อมูลต้ องใส่เครื่ องหมาย “#” (แฮชแทค) เพื่อเพิ่มจํานวนผู้เข้ าถึงข้ อมูล
และเนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ที่ทางบริษัทได้ นําเสนอออกไป
ในส่วนของการวางแผนเชิงปฏิบัติการเมื่อไม่ได้ อยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการผลิต
ละครเวที ทางโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จะนําเสนอข้ อมูลหรื อเนือ้ หาในด้ านข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงละครโดยเน้ นให้ ผ้ ตู ิดตามหรือผู้ชมมีปฏิ สมั พันธ์ด้วย เพื่อเป็ นการรักษากลุ่มผู้ติดตาม
ในสื่อสังคมออนไลน์หรือกลุม่ ผู้ชมของโรงละครผ่านการนําเสนอรูป ภาพโปสเตอร์ ละครเวทีที่เคย
ผลิต ภาพโรงละครในมุมต่างๆ ภาพการแสดงบนเวทีจากละครเวทีเ รื่ องต่างๆ ข่าวสารหรื อข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแวดวงละครเวที ข่าวสารเกี่ยวกับศิลปิ นในสังกัด หรื อมีการเล่นเกมเพื่อรับ
ของที่ระลึกของละครเวที เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างเนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อไม่ได้ อยู่ระหว่างการดําเนินการผลิตละครเวที
ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561จ.
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4.1.1.2 กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการผลิต
ละครเวทีของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
จากแนวทางวางแผนเชิงปฏิบตั ิการของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ที่ได้
กล่าวมาข้ างต้ น นํามาสูก่ ารปฏิบตั ิในเชิงกระบวนการการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของละครเวทีที่จดั แสดงที่โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เป็ นขันตอนตามกระบวนการผลิ
้
ต
ดังนี ้
1) ช่วงเตรียมงานก่อนเริ่มการซ้ อมการแสดง หลังจากที่ได้ รับทราบแล้ ว
ว่าต้ องผลิตละครเวทีเรื่ องอะไร ทางผู้ดแู ลด้ านการสื่อสารการตลาดผ่า นสื่อสังคมออนไลน์จะนํา
รายละเอียดและข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีในทุกๆ ด้ านมาทําการวิเคราะห์ว่า ควรจะทําการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด
เพื่อหากลุม่ ผู้ชมหลักที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายที่มีความสนใจที่เชื่อมโยงกับเนื ้อหาของละครเวทีที่กําลัง
จะดําเนินการผลิต โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้จําเป็ นต้ องใช้ องค์ความรู้เกี่ยวกับละครเวที
มาวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการนําเสนอของละครเวทีเรื่องนันๆ
้ มาวิเคราะห์ร่วมด้ วย ว่าละคร
เวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิตนันเป็
้ นละครเวทีรูปแบบไหน และมีเนือ้ หาหรื อแนวความคิดอย่างไร
จากนันจึ
้ งสรุปออกมาเป็ นแนวทางการทําการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที
เรื่องนันๆ
้ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้และกระตุ้นความ
อยากซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดงเป็ นวัตถุประสงค์หลัก
2) ช่ ว งเริ่ ม ต้ น กระบวนการผลิ ต ละครเวที ในขัน้ ตอนนี ก้ ารสื่ อ สาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะเริ่มดําเนินการควบคูไ่ ปกับการกระบวนการผลิตละครเวที โดย
ในช่วงแรกจะเป็ นการเน้ นการนําเสนอข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับละครเวที เช่น นักแสดง เรื่องย่อ รอบ
การแสดง และประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการจําหน่ายบัตรเข้ าชมการแสดง เป็ นต้ น
3) ช่วงการซ้ อมตามลําดับขัน้ ในกระบวนการผลิตละครเวทีทางโรงละคร
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ เพื่อให้ การนําเสนอข้ อมูลและเนื ้อหาเป็ นไปแบบทันต่อเหตุการณ์ ทาง
โรงละครจึงจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบหน้ าที่ บันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวในทุกวันที่มีการซ้ อม เพื่ อ
นํามาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละคร โดยจะเน้ นการเก็บภาพบรรยากาศขณะซ้ อมที่
เข้ มข้ นและภาพเบือ้ งหลังการซ้ อมของนักแสดง และในช่วงนีห้ ากมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การ
ออกสื่อเพื่ อประชาสัมพัน ธ์ ละครเวที กิ จ กรรมภายในของที มงานและนัก แสดงละครเวที หรื อ
ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังอยู่ในกระบวนการผลิตในสื่อต่างๆ ก็จําเป็ นต้ องนําเอาข้ อมูลใน
ส่วนนันมาเผยแพร่
้
ในสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละครด้ วย
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ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างเนื ้อหาช่วงการซ้ อมตามลําดับขันของโรงละคร
้
เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ญ.
4) ช่วงเปิ ดการแสดงจริง ในช่วงนี ้จะมีการพูดถึงละครเวทีผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ที่ได้ มารับชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ นักแสดง ศิลปิ น บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือสื่อต่างๆ
ที่ได้ มาชมการแสดงในรอบปฐมทัศน์และรอบสื่อมวลชน (Gala Night and Press Conference)
ในรอบการแสดงรอบนี ้ถือเป็ นรอบที่สามารถนําข้ อมูลที่ถกู พูดถึงเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจัดแสดง
มาใช้ ในการประชาสัมพันธ์และโน้ มน้ าวผู้ชมที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายคนอื่นได้ อย่างดี โดยผู้ดแู ลสื่อ
สังคมออนไลน์จํ าเป็ นต้ องค้ นหาข้ อมูลเหล่านัน้ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ที่มารับชมการ
แสดง หรือหากรอบการแสดงจริ งรอบใดที่มีผ้ ชู มที่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาชม ก็อาจจะขอความ
ร่วมมือให้ ผ้ ชู มท่านนันนํ
้ าเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ได้ รับชมการแสดงผ่านทางสื่อ
สัง คมออนไลน์ ส่วนตัว ให้ อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ งถื อเป็ นการช่ว ยกระจายข่า วเพื่ อ สร้ างการรับ รู้ และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับละครเวทีให้ ผ้ ชู มที่กําลังตัดสินใจมาชมซือ้ บัตรเข้ าชมในที่สดุ อีกทัง้ หากมี
สื่อต่างๆ พูดถึงหรื อเขียนข่าวเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจัดแสดงอยู่ ให้ นําข่าวนัน้ มานําเสนอใน
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ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละครให้ เร็วที่ สดุ เพื่อเป็ นการเน้ นยํา้ ถึงกระแสตอบรับที่ดีของ
ละครเวที และก่อนที่จะถึงการแสดงในสัปดาห์สดุ ท้ าย จะต้ องมีการเน้ นยํ ้าข้ อมูลไปยังผู้ชมว่าเป็ น
โอกาสสุดท้ ายที่จะได้ รับชมละครเวทีเรื่ องนัน้ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจในการซือ้ บัตรเข้ าชม
ละครเวทีของผู้ชมก่อนที่จะเข้ าสูช่ ่วงสิ ้นสุดการแสดง

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างเนื ้อหาเนื ้อหาช่วงเปิ ดการแสดงจริงของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ฌ.
5) ช่วงสิน้ สุดการแสดง ยังมีความจํ าเป็ นต้ องนําเสนอผลตอบรับ เกี่ ยวกับ
ละครเวทีที่เพิ่งสิ ้นสุดลงไป เพราะจําเป็ นต้ องให้ ผ้ ชู มเห็นว่าละครเวทีของทางโรงละครมีผลตอบรับ
ที่ดี ซึ่งการนําเสนอข้ อมูลในส่วนนีจ้ ะเป็ นผลดีต่อการผลิตละครเวทีเรื่ องต่อๆ ไป หรื อในบางครัง้
อาจจะใช้ โอกาสนีใ้ นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับละครเวทีเรื่องถัดไปที่โรงละครกําลังจะผลิตได้ ด้วย
และส่วนสุดท้ ายของกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละคร เมืองไทย
รัช ดาลัย เธี ย เตอร์ คื อการประเมิน ผลการใช้ งานเครื่ องมือสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีความคุ้มค่า
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เพียงใดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ต้องจ่ายไปในระหว่างการดําเนินงาน โดยใช้ ฐานข้ อมูลจากสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีอยู่เพราะสามารถตรวจสอบยอดการเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อนํ า
ข้ อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารการตลาดต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างเนื ้อหาช่วงสิ ้นสุดการแสดงของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ช.
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4.1.2 บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จากัด
จากการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลจาก เอื ้ออาทร วงศ์ศิริ (สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
และชริ นทร์ ลิม้ รังสี (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558) สรุป ผลการสัมภาษณ์ ตามวัตถุป ระสงค์
งานวิจยั ได้ ดงั นี ้
4.1.2.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร
การตลาดของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารการตลาด
ของที่นี่ เริ่มตังแต่
้ การเลือกเรื่องที่จะดําเนินการผลิตเป็ นละครเวทีโดยการหาจุดขายของเรื่ องที่จะ
นํามาผลิตว่ามีความเป็ นไปได้ ในเชิงการขายมากเพียงใด และถ้ าหากนํามาจัดสร้ างหรือดําเนินการ
ผลิตแล้ วจะมีแนวทางการทําการสื่อสารการตลาดได้ อย่างไรบ้ าง โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ใน
การผลิตและความเป็ นไปได้ ในการขาย ซึ่งในการวางแผนเชิงปฏิบัติการในขันต้
้ นนัน้ จําเป็ นต้ อง
วางแผนร่วมกันกับฝ่ ายอื่นๆ ในบริษัทเพื่อหาแนวทางการผลิตร่วมกัน โดยที่หลังจากได้ ละครเวทีที่
จะดําเนินการผลิตแล้ วทางผู้ดแู ลด้ านการประชาสัมพันธ์จะทําการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการอีกครัง้ ว่า
จะวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างไร โดยบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด จะเน้ นการทําการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างการใช้ สื่อเก่า เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
อื่ น ๆ รวมถึ ง การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษและการใช้ สื่ อ ใหม่ อย่ า งสื่ อ สัง คมออนไลน์ เพื่ อ ให้ การ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดเป็ นไปในวงกว้ างมากที่สดุ
ในการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดได้
กําหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีเป็ นหลัก เน้ นการ
ส่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ชมหรื อผู้ติดตามรายเก่าและหาผู้ชมหรื อผู้ติดตามรายใหม่ไปพร้ อมกัน โดยไม่มี
การใช้ งบประมาณที่ เ ป็ นค่า ใช้ จ่ ายในส่ว นของการสื่อ สารการตลาดผ่านสื่ อสัง คมออนไลน์
เนื่องจากทางบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด เห็นว่าการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์นนั ้ ไม่มีต้นทุนจึงไม่มีความ
จําเป็ นต้ องลงทุนกับการซื ้อโฆษณาเพื่อให้ คนได้ เห็นข้ อมูลหรือเนื ้อหาที่ต้องการนําเสนอ ดังนัน้ กล
ยุทธ์ที่ทางบริษัทใช้ ในการนําเสนอข้ อมูลคือการเน้ นความถี่ของการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับละคร
เวทีที่กําลังดําเนินการผลิตประมาณ 5 ครัง้ ต่อวันในช่วงที่มีกระบวนการผลิตละครเวที โดยมีการ
กําหนดช่วงเวลาโดยประมาณไว้ คือ 10.00 น., 12.00 น., 15.00 น., 17.00 น. และช่วงเวลา
21.00 น.
แม้ บริษัทจะเน้ นความถี่ในการนําเสนอข้ อมูล แต่ในการวางแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีแนวทางปฏิบตั ิคือจะไม่นําเสนอเนื ้อหาหรือข้ อมูลที่ซํา้ กัน
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บ่อยๆ ยกเว้ นการนําเสนอรูปภาพโปสเตอร์ละครเวทีเท่านัน้ โดยเนื ้อหาอื่นๆ จะเน้ นความใหม่ของ
เนื อ้ หาและการนํ าเสนอข้ อมูลที่ ทัน ต่อสถานการณ์ โดยในช่วงที่ มีก ารผลิตละครเวที จ ะมีก าร
นําเสนอข้ อมูลตามเหตุก ารณ์ ใ นกระบวนการผลิตละครเวทีจ ริ ง เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ ท ราบถึ งความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งในการนําเสนอข้ อมูลที่ต้องทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีนนั ้
ทางบริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ มี เ จ้ าหน้ าที่ ผ้ ูดูแ ลสื่ อ สัง คมออนไลน์ เ ข้ าไปเก็ บ ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหวในการซ้ อมการแสดงและกระบวนการผลิตละครเวทีทุกๆ ขันตอน
้
เพื่อหาเนือ้ หาที่
จะนําไปเผยแพร่และนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์
เนื อ้ หาที่ ใช้ ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์
จํากัด จะสอดคล้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบและภาพลักษณ์ของละครเวทีที่กําลัง
ดําเนินการผลิตอยู่ โดยมีการควบคุมอารมณ์ของงานด้ านออกแบบสื่อให้ มีโทนสี เนือ้ หา หรื อคําที่
ใช้ ในการนําเสนอข้ อมูล ตามแนวทางและรูปแบบการนําเสนอของละครเวทีเรื่องนันๆ
้

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการคุมโทนสีและเนือ้ หา ตามรู ปแบบของละครเวที แนวต่างๆ ของบริ ษั ท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ค.
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ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความจําเป็ นที่ จ ะต้ องรับ ทราบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อจํากัดในการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนของละครเวทีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าหาก
เป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์บทละครหรื อเพลงในละครเวทีมาจากต่างประเทศ และในการนําเสนอข้ อมูล
หรือเนื ้อหาทุกครัง้ ต้ องทําให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในละครเวที จะไม่มีการนําเสนอรูปภาพที่นกั แสดง
ดูแย่หรือภาพที่ลอ่ แหลม รวมทังถ้
้ าหากองค์ประกอบของการแสดงยังไม่สําเร็จหรือยังไม่สวยงามดี
ก็ห้ามทําการเผยแพร่เด็ดขาด
การคัด เลือกเนื อ้ หาหรื อรู ป ภาพที่ ในการซ้ อมและการแสดงละครเวที ท างบริ ษั ท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด เน้ นการนําเสนอรูปภาพที่สามารถเล่าเรื่องได้ ภายในภาพมีการขับเน้ นความรู้สกึ
บางอย่าง คือผู้ชมหรือผู้ติดตามที่เห็นรูปภาพจะต้ องได้ รับความรู้สกึ ของนักแสดงหรือผู้ที่อยู่ในภาพ
หรื อในเนือ้ หา เช่น ภาพของนัก แสดงที่ซ้ อมอย่างเต็มที่ ภาพฉากในละครเวที ที่นัก แสดงแสดง
อารมณ์อย่างเต็มที่ หรือ เนื ้อหาที่มีความตลกขบขัน เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างรูป ภาพและเนื อ้ หาที่เน้ นการเล่าเรื่ องและสร้ างความรู้สึกให้ กับผู้ชมและ
ผู้ติดตามของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ง.
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การเขียนและการนําเสนอข้ อมูลเพื่อการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ของ
บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด จะมีการเขียนและคําบรรยายที่สนั ้ กระชับ และเข้ าใจง่ายหรือถ้ าหากเป็ น
ข้ อความหรือเนื ้อหาที่มีความยาวก็จะมีการเขียนหัวข้ อเอาไว้ แล้ วให้ ผ้ ชู มหรื อผู้ติดตามที่สนใจมา
เปิ ดอ่านเพิ่มเติม

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่ างรู ป ภาพและเนื อ้ หาที่ สนั ้ และกระชับ หรื อถ้ า ยาวจะมี หัว ข้ อ ของบริ ษั ท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ช.
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4.1.2.2 กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใ นการผลิต
ละครเวทีของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
จากแนวทางวางแผนเชิงปฏิบตั ิการของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด ในส่วนงานละคร
เวทีและละครเพลง นํามาสูก่ ารปฏิบตั ิในกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของละครเวทีของบริษัทโดยเรียงลําดับตามขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ตละครเวทีดงั นี ้
1) ช่ ว งเตรี ย มงานก่ อ นเริ่ ม การซ้ อมการแสดง ผู้กํ า กั บ การแสดง
ผู้อํานวยการแสดง ผู้เขียนบท และหัวหน้ าทีมงานฝ่ ายบริ หารจะมีการประชุมวางแผนร่วมกันใน
การเลือกบทละครที่จะนํามาผลิต และเมื่อได้ ผลสรุปว่าจะทําการผลิตละเวทีเรื่องอะไรแล้ ว หัวหน้ า
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์เริ่มประชุมทีมงานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบของละครเวทีให้ ชัดเจนว่า
ละครเวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิตนันมี
้ เนื ้อหาเกี่ยวกับอะไร สามารถใช้ จดุ แข็งอะไรในการสื่อสาร
การตลาดหรือประชาสัมพันธ์ละครเวทีเรื่องนันได้
้ โดยในการวิเคราะห์จําเป็ นต้ องใช้ องค์ความรู้ทงั ้
ทางด้ านการประชาสัมพันธ์และความรู้ด้านการละคร เช่น องค์ประกอบของละครและประเภทของ
ละคร รวมถึ ง แนวทางการนํ า เสนอมาร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ด้ วย เนื่ อ งจากแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทจําเป็ นต้ องให้ รูปแบบและ
อารมณ์ที่ไปทิศทางเดียวกับละครเวทีจะผลิต
จากนันเมื
้ ่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลหาจุดขายของละครเวทีได้ แล้ ว จึงมา
ทําการวางแผนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดด้ วยการกําหนดช่วงเวลาในการดําเนินการ
ด้ านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดให้ สอดคล้ องกันกับตารางเวลาในการดําเนินการผลิต
ละครเวทีในแต่ละเรื่อง โดยเครื่องมือที่ใช้ การสื่อสารการตลาดของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด จะใช้
สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันกับสื่อในช่องทางและรูปแบบอื่นๆ ด้ วย
2) ช่วงเริ่มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที หลังจากที่ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับ
องค์ประกอบต่างๆ ของละครเวทีและบุคคลที่จะมารับผิดชอบในหน้ าที่ตา่ งๆในการผลิตแล้ ว ก็เข้ า
มาสูช่ ่วงกระบวนการสื่อสารการตลาดและนําเสนอข้ อมูลเบือ้ งต้ นที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีที่จะจัด
แสดง ซึ่งในช่วงนีถ้ ้ าหากยังไม่มีการถ่ายภาพนิ่งของนักแสดงที่ มารับบทต่างๆ ในละครเวทีหรื อ
จัดทําสื่อที่จะใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทจะนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีที่จะผลิตแทน
เช่น ชื่อเรื่องของละครเวทีที่จะผลิต ช่วงเวลาที่จะจัดแสดง ข้ อมูลหรือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับละครเวที
เรื่องนันๆ
้ เพื่อให้ เกิดกระแสกับผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์หรื อผู้ชมที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการ
สื่อสารการตลาด
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ภาพที่ 4.14 ตัวอย่ างเนื อ้ หาที่ นํ าเสนอในช่ วงเริ่ ม ต้ น กระบวนการผลิตละครเวที ข องบริ ษั ท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561จ.
ในวัน ที่ มีก ารคัด เลือกนัก แสดงผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ จ ะทํ าการถ่ ายภาพหรื อ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวของนักแสดงที่มาทําการคัดเลือกเก็บเอาไว้ และนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
สื่อสารการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ละครเวทีอีกทางหนึ่งได้ ด้วย และภายหลังที่มีก ารคัดเลือก
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นักแสดงได้ ครบแล้ วจะมี การถ่ายทําภาพนิ่งเพื่ อประชาสัมพันธ์ ในวัน นัน้ อาจจะมีการถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวเป็ นวีดีโอสัมภาษณ์สนๆ
ั ้ โดยให้ นกั แสดงพูดถึงบทบาทที่ได้ รับและความรู้สึกในการมา
รับบทในละครเวที เพื่อนําไปเผยแพร่หรือนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างวีดีโอสัมภาษณ์นกั แสดงของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ข.
3) ช่วงการซ้ อมตามลําดับขัน้ ในทุกวันที่มีการซ้ อมจะต้ องมีผ้ รู ับผิดชอบ
ถ่ายภาพการซ้ อมเพื่อนําเสนอข้ อมูลลงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะทําการ
นําเสนอข้ อมูลและรูปภาพการซ้ อมลงในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว
ของนักแสดงด้ วย เพื่อเป็ นการสร้ างการรับรู้เพิ่มขึ ้น และเป็ นการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มผู้ติดตาม
ของนักแสดง เพื่อเป็ นการสร้ างกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มใหม่ของละครเวที โดยในการลงรูปภาพขณะ
ซ้ อมจะเน้ นรูปภาพที่สามารถสร้ างอารมณ์ร่วมหรือสามารถเล่าเรื่ องราวได้ เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามได้ เข้ า
มามีปฏิสมั พันธ์ในเนื ้อหาที่ได้ นําเสนอออกไป
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ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างเนื ้อหาในช่วงการซ้ อมตามลําดับขันที
้ ่ใช้ ภาพที่สามารถสร้ างอารมณ์ร่วมได้
ของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ก.
4) ในช่วงท้ ายของการซ้ อมการแสดงตามลําดับขัน้ นอกจากภาพการ
ซ้ อมการแสดงแล้ ว การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยังจะทําควบคู่ไปกับกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางอื่นๆ อีกด้ วย เช่น การประชาสัมพัน ธ์ละครเวทีผ่านสื่อต่างๆ การจัด
กิจกรรมพิเศษในกระบวนการผลิตละครเวที โดยกิจกรรมทังหมดจะต้
้
องถูกนําเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามหรื อผู้ชมได้ มีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของละครเวทีให้ ได้ มากที่สดุ ซึ่ง
ในช่วงท้ ายของการซ้ อมการแสดงตามลําดับขันจะต้
้ องมีการเน้ นยํา้ เนือ้ หาเกี่ยวกับ วัน เวลา ช่อง
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ทางการซื อ้ บัต รเข้ า ชมแทรกไปกับ ภาพการซ้ อมละครเวที ข องนัก แสดงที่ เ ข้ ม ข้ น ขึน้ และมี
องค์ประกอบในการแสดงต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น
5) ช่วงเปิ ดการแสดงจริ ง ในแต่ละรอบของการแสดงจะมีผ้ ชู มที่พูดถึ ง
การแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะนําเอาข้ อความที่พูดถึง
ละครเวทีที่จดั แสดงมาทําการรวบรวมและนําเสนอลงในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยก่อนที่จะ
นําข้ อความเหล่านัน้ มา จําเป็ นต้ องขออนุญ าตเจ้ าของข้ อความเสียก่ อน หากข้ อความนัน้ เป็ น
ข้ อความในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว ซึ่งนอกจากการถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์แล้ ว ยังต้ อง
รวบรวมคํานิยมหรือข่าวที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีจากสื่อต่างๆ มานําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ของ
บริษัทอีกด้ วย เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อ บทสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้ มาชม
การแสดง ซึ่งเนื ้อหาเหล่านี ้จะเป็ นการสร้ างความน่าสนใจจากผู้ชมที่กําลังตัดสินใจซือ้ บัตรเข้ าชม
การแสดงคนอื่นๆ ด้ วย
6) ช่วงสิน้ สุดการแสดง ภายหลังจากการแสดงรอบสุดท้ ายสิน้ สุดลง
ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ยังมีความจําเป็ นต้ องรักษาความเคลื่อนไหว
ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยการนําเอาเนื ้อหาหรือคํานิยมจากผู้ชมมานําเสนออยู่อีกสักระยะ เพื่อเป็ น
การสร้ างการพูดคุยระหว่างผู้ติดตามและเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยในช่วง
นี ้จะมีการนําเสนอเนื ้อหาในเชิงเป็ นการขอบคุณผู้ชม ผู้สนับสนุน หรือสื่อต่างๆ ที่นําเสนอข่าวของ
ละครเวที
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างเนื ้อหาในช่วงสิ ้นสุดการแสดงของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ฉ.
ส่วนในช่วงที่ไม่ได้ อยู่ระหว่างการผลิตละครเวที ทางบริ ษั ท ดรี มบ๊ อกซ์
จํากัด ก็ได้ มีการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับละครเวที และมีการชวนผู้ติดตามพูดคุย
ประเด็นต่างๆในการสังคม เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็ นการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้ติดตาม
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ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างเนื ้อหาระหว่างที่ไม่มีการผลิตละครเวทีของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด
แหล่ งที่มา: Dreambox Theatre Bkk, 2561ซ.
4.1.3 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จากัด ในส่ วนของ JSL Events &
Showbiz
จากการสัมภาษณ์ วิภาสินี สุรพรไพบูลย์ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) และพงษ์ ก ร
ประภากูล (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) สรุปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ได้ ดงั นี ้
4.1.3.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร
การตลาดของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
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แนวทางการวางแผนเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารในการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ข องบริ ษั ท มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นช่องทางในการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจัดแสดงไปยัง
ผู้ชมและผู้ติดตาม โดยให้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นพื ้นที่สําหรับการเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีใน
เชิงลึก เนื่องจากผู้ชมสามารถรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารเบือ้ งต้ นของละครเวทีได้ จากสื่ออื่น จากนัน้ จึง
เข้ ามาหาข้ อมูลเพิ่มเติมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที โดยทางบริ ษัทมุ่งเน้ นให้ สื่อสังคม
ออนไลน์ของตนเองทําหน้ าที่เป็ นต้ นกําเนินแหล่งข่าวที่สามารถรับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของละครเวทีได้ ตลอดเวลาผ่านการนําเสนอข้ อมูลของผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ที่ทําการนําเสนอ
ข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง และมุง่ เน้ นการให้ ข้อมูลและนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นความจริงของแง่มมุ ต่างๆ ใน
การผลิตละครเวทีทกุ ๆ กระบวนการ
การนํ าเสนอข้ อมูลต่างๆ ของละครเวที ที่กํ าลังดําเดิน การผลิตอยู่นัน้ จะเน้ นการ
นําเสนอที่ทนั ต่อเหตุการณ์และมีการนําเสนอข้ อมูลอยู่ตลอดเวลาตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ได้ กําหนด
ไว้ ใ นการวางแผนเชิ งปฏิบัติ ก าร คือ ช่วงเวลาเช้ าประมาณ 8.00 น. ช่วงเวลาสาย ประมาณ
11.00 น. ช่วงเวลาบ่าย ประมาณ 13.00 น. ช่วงเวลาเย็น ประมาณ 19.00 น. และ ช่วงกลางคืน
เวลาประมาณ 22.00 น. โดยเนือ้ หาที่ใช้ ในการนําเสนอจะเป็ นแบ่งเนือ้ หาเป็ นหัวข้ อต่างๆ ได้ แก่
บรรยากาศในการซ้ อมการแสดง เหตุการณ์สําคัญหรื อเกตุการณ์พิเศษในละครเวที ข้ อมูลต่ างๆ
เกี่ยวกับละครเวที เกมหรือกิจกรรมที่เน้ นการมีสว่ นร่วม และเนื ้อหาจากแหล่งข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับละครเวที โดยเนื ้อหาทังหมดจะถู
้
กแบ่งสัดส่วนกันในแต่ละวัน เพื่อให้ เนื ้อหามีความหลากหลาย
และน่าติดตาม โดยก่อนที่จะทําการนําเสนอเนือ้ หาต้ องมีการตกลงร่วมกันและผ่านการเห็นชอบ
ระหว่างผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์และผู้จดั การโครงการก่อนจึงนําเสนอเนื ้อหาออกไป
ในการเก็ บข้ อมูลเพื่อนํ าไปใช้ ใ นการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครเวที ข องบริ ษั ท จะมอบหมายให้ ผู้ดูแ ลสื่ อ สัง คมออนไลน์ เ ข้ า ไปเก็ บ ภาพการซ้ อมและ
บรรยากาศการซ้ อมเพื่อนําเสนอต่อผู้ชมและผู้ติดตามที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของละครเวทีโดยทําการ
เริ่มเก็บข้ อมูลตังแต่
้ ช่วงการเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตละครเวทีเป็ นต้ นไป จนกระทั่งจบการแสดง
รอบสุดท้ ายและทําการประเมินผลการดําเนินงาน
4.1.3.2 กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใ นการผลิต
ละครเวทีของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
จากแนวทางการวางแผนเชิ งปฏิบัติก ารในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เ พื่ อสื่อสาร
การตลาดของบริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz ที่
เน้ นให้ การใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางในการนําเสนอข่าวสารของละครเวที โดยใช้ กลยุทธ์ที่
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เน้ น ความถี่ ใ นการนําเสนอข้ อมูลและเน้ น เนื อ้ หาที่ ใ หม่ รวดเร็ ว ทัน ต่อเหตุก ารณ์ และเน้ น การ
นําเสนอความจริงตามขันตอนการดํ
้
าเนิน โดยมีการมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลสื่อสังคมออนไลน์เข้ าไป
บัน ทึก ภาพเบื อ้ งหลังของกระบวนการผลิตละครเวที ทุก ขัน้ ตอนเพื่ อมานํ าเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ จึงทําให้ เกิดเป็ นกระบวนการในสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทเป็ น
ลําดับขันตอนตามกระบวนการผลิ
้
ตละครเวที ดังนี ้
1) ช่วงเตรียมงานก่อนเริ่ มการซ้ อมการแสดง ในช่วงเริ่ มต้ นยังไม่มีการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกช่องทาง เนื่องจากเป็ นช่วงที่ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับ
รายละเอียดของละครเวทีที่ชัดเจน การคัดเลือกนักแสดงหลักจะเกิดขึ ้นในช่วงนี ้ แต่จะเป็ นการ
คัดเลือกแบบปิ ด คือจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการคัดเลือกนักแสดง ส่วนทางด้ านการวางแผนงาน
จะเป็ นเพี ย งการร่ างโครงการเพื่ อ ทํ า การเสนอการขายและหาเงิ น สนับ สนุน โครงการไปยัง
ผู้สนับ สนุน ซึ่งกระบวนการนี จ้ ะเป็ นกระบวนการที่เ กิดขึ ้นในฝ่ ายของผู้บ ริ ห ารโครงการเท่านัน้
ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะยังไม่ได้ เข้ ามามีบทบาทหรือรับรู้ข้อมูลในช่วงนี ้
2) ช่วงเริ่ มต้ น กระบวนการผลิตละครเวที เมื่อผู้จัดการโครงการและ
ผู้บริหารได้ สรุปข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบในละครเวทีได้ แล้ ว ในช่วงนีผ้ ้ ทู ําหน้ าที่ดแู ลสื่อสังคม
ออนไลน์จะเริ่มเข้ ามามีบทบาทเพื่อรับฟั งรายละเอียดเกี่ยวกับละครเวทีทงั ้ หมด เพื่อนําข้ อมูลใน
ละครเวทีไปวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามกระบวนการผลิตละครเวที
ต่อไปและการวางแผนการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ ยังมีความจําเป็ นที่
ต้ องสอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการที่ได้ ตกลงร่วมกันไว้ ในตอนแรก
ในช่วงเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะทํา
การสร้ างการรับรู้แรกเพื่อเป็ นการกระตุ้นความสนใจจากกลุม่ ผู้ติดตามหรือผู้ชมที่เป็ นกลุม่ ผู้ชมเดิม
หรือกลุม่ ผู้ชมใหม่ ด้ วยการนําเสนอข้ อมูลชื่อเรื่องหรื อภาพความประทับใจของละครเวทีเรื่ องที่ได้
แสดงไปแล้ ว เพื่อเตือนความจําและบอกกับผู้ชมว่า ทางบริ ษัทกําลังจะกลับมาทําละครเวทีเรื่ อง
ใหม่อีกครัง้
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างเนือ้ หาในช่วงเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที ของบริ ษัท เจ เอส แอล
โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
แหล่ งที่มา: บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั , 2561ฉ.
กระบวนการผลิตละครเวทีจ ะเริ่ มต้ น ควบคู่ไปกับ การสื่อสารการตลาด
และประชาสัมพันธ์โดยกิจกรรมแรกของการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ละครเวที จะเริ่มต้ นด้ วยการ
ถ่ายภาพนิ่งของนักแสดงเพื่อใช้ ในการทําประชาสัมพันธ์ละครเวทีผ่านสื่อต่างๆ ในวันที่มีการถ่าย
ภาพนิ่งจะมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อนําเสนอข้ อมูลและความเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ควบคูไ่ ปด้ วยอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามได้ เห็นภาพบรรยากาศเบื ้องหลังการทํางานและเพื่อ
เป็ นการสร้ างกลุม่ ผู้ติดตามใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการจะเข้ ามาดูเนื ้อหาของศิลปิ นที่ตนเอง
ชื่นชอบ และในขณะเดียวกันก็อาจจะช่วยให้ ศิลปิ นนําเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีผา่ นทาง
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สื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวอีกช่องทางด้ วย เพื่ อเป็ นการประชาสัมพัน ธ์ ไปยังกลุ่มผู้ติดตามของ
ตนเอง
หลังจากนันผู
้ ้ ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะเริ่มทําการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับ
เนือ้ หาในละครเวที เช่น เพลงที่นัก แสดงจะร้ องในละครเวที รายละเอีย ดเกี่ ยวกับการขายบัตร
โปรโมชัน่ ต่างๆ และข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับละครเวที เพื่อเป็ นการสร้ างการรับรู้และให้ ข้อมูล
รายละเอียดกับผู้ติดตามหรือผู้ชมที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างเนื ้อหาเกี่ยวกับละครเวทีที่นําเสนอในช่วงเริ่มต้ นกระบวยการผลิตละครเวที
ของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
แหล่ งที่มา: บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั , 2561ค.
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3) ช่ว งการซ้ อมตามลํ า ดับ ขัน้ การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่อ สัง คม
ออนไลน์ของละครเวทีของบริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events &
Showbiz นันจะเริ
้
่มทําการเก็บภาพบรรยากาศการซ้ อมตามลําดับขันทุ
้ กๆ ขันตอนอย่
้
างละเอียด
ตัง้ แต่ง วัน แรกที่ ทํ าการซ้ อมอ่านบท เพื่ อเป็ นการนํ าเสนอความเคลื่อนไหวของนัก แสดงและ
กระบวนการผลิต ละครเวที โดยจะเน้ นการนําเสนอเนือ้ หาที่เกี่ ยวข้ องกับการซ้ อมการแสดงของ
นักแสดงในทุกๆกระบวนการมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นเนือ้ หาที่สามารถสร้ างการตอบรับและการมี
ส่วนร่วมของผู้ชมและผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ มากที่สดุ

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างเนื ้อหาในช่วงการซ้ อมตามลําดับขัน้ ที่เน้ นการนําเสนอเนื ้อหาและภาพของ
นักแสดง ของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events &
Showbiz
แหล่ งที่มา: บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั , 2561จ.
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โดยในทุกๆ วันของการนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตละครเวที
จะทําการนําเสนอเนื ้อหาตามช่วงเวลาที่ได้ กําหนดไว้ ในการวางแผนเชิงปฏิบัติการของการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่จ ะมีก ารประเมิน ผลการดําเนิ น การและการตอบรับ จาก
ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์เป็ นระยะๆ เพื่อให้ การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
นอกจากการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการซ้ อมการแสดงตามลําดับขันแล้
้ ว
ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะนําเสนอเนือ้ หาของกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต
ละครเวที เช่น พิธีบวงสรวง การเดินสายเพื่อประชาสัมพันธ์ละครเวทีของนักแสดง บทสัมภาษณ์
ของนักแสดงหรือผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับละครเวที ฯลฯ ควบคูก่ นั ไปด้ วย
4) ช่วงเปิ ดการแสดงจริ ง ในช่ วงนี จ้ ะนํ าเสนอเนื อ้ หาการสัมภาษณ์
ความรู้สึกของผู้ชมการแสดงหลังจากชมการแสดงจบ ตัดเป็ นวีดีโอสันๆ
้ เพื่อนําเสนอเนือ้ หานัน้
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเน้ นผู้ถกู สัมภาษณ์ที่มีชื่อเสียงและผู้ที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคมหรื อเลือกกลุ่ม
ผู้ชมทั่วไปที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของละครเวที อีกทัง้ ยังมีการนําเอาข่าวจากสื่อต่างๆ ที่พูดถึง
ละครเวทีมานําเสนออีกด้ วย เพื่อการเป็ นประชาสัมพันธ์และสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ผ้ ชู มละครเวที
ที่กําลังตัดสินใจจะซื ้อบัตรเข้ าชมละครเวที
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ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างเนื ้อหาช่วงเปิ ดการแสดงที่มีการถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์บคุ คลที่มีชื่อเสียงที่มา
ชมละครเวทีของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events
& Showbiz
แหล่ งที่มา: บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั , 2561ข.
5) ช่วงสิน้ สุดการแสดง หลังจากการแสดงสิน้ สุดลงจะมีก ารนําเสนอ
ข้ อมูลที่เป็ นการประมวลภาพในการแสดงและความรู้สกึ ของผู้ชมการแสดง เพื่อเป็ นการเน้ นยํา้ ถึง
ความสําเร็ จของละครเวที อีก ทัง้ ยังมีก ารนํ าเสนอข้ อมูลที่เ ป็ นการขอบคุณ ผู้ช มการแสดงและ
ผู้สนับสนุนหรือสื่อต่างๆ ที่ช่วยนําเสนอข่าวให้ กบั ละครเวที
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ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างเนื ้อหาช่วงสิ ้นสุดการแสดงที่มีการกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุน ของบริ ษัท เจ
เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
แหล่ งที่มา: บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั , 2561ก.
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4.1.4 เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
จากการสัมภาษณ์ ภาวิณี สมรรคบุตร (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) และพีรพล กิจรื่ น
ภิรมย์สขุ (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
ได้ ดงั นี ้
4.1.4.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร
การตลาดของเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
ด้ วยความที่ทางกลุม่ ละครเวทีไม่ได้ เน้ นการผลิตละครเวทีเพื่อความบันเทิงเป็ นหลัก
จึงส่งผลให้ แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มละครเน้ นการ
นําเสนอแนวความคิด ตังคํ
้ าถามเชิงวิพากย์หรื อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในสังคมเป็ นหลัก
โดยกํ าหนดให้ สื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มละครเวที เ ป็ นเสมือนบุค คลหนึ่งที่ ต้องการนํ าเสนอ
แนวความคิดหรื อสะท้ อนมุมมองของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ในสังคมออกไป ส่งผลให้ เนือ้ หา
ทัว่ ๆ ไปในการนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครเวทีจะไม่มีเนื ้อหาที่ตายตัวหรื อมีรูปแบบ
ที่ชดั เจน แต่จะเน้ นให้ เกิดการพูดคุยกับกลุ่มติดตามหรื อกลุ่มผู้ชมที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม
ละครเวทีแทน

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างเนื ้อหาเกี่ยวกับประเด็นสังคมที่กลุม่ ละครเวที เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์
แหล่ งที่มา: Democrazy Theatre Studio, 2561ก.

105
ส่วนแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เมื่อมีการผลิต
ละครเวทีนนจะเน้
ั้
นไปที่การพัฒนาและขยายกลุ่มผู้ติดตามและรักษากลุ่มผู้ติดตามเดิมของกลุ่ม
ละครเอาไว้ ซึ่งในกระบวนการผลิตละครเวทีของกลุม่ ละครเวที เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ จะเน้ น
เนื ้อหาที่นําเสนอความเคลื่อนไหวของละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่เป็ นหลัก มีจุดมุ่งหมาย
และวัต ถุป ระสงค์ ใ นนํ า เสนอข้ อมูลผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ เ พื่ อประชาสัมพัน ธ์ ข้อ มูลต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับละครเวที โดยให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการหรื อทีมงานในกลุ่มละครเวทีหรื อผู้รับผิดชอบ
ดูแลสือ่ สังคมออนไลน์ของละครเวทีแต่ละเรื่ องนําเสนอความเคลื่อนไหวของละครเวทีเป็ นระยะๆ
โดยไม่ได้ กําหนดช่วงเวลาในการนําเสนอข้ อมูลหรือรูปแบบการนําเสนอ
เดโมเครซี่ เธี ยเตอร์ สตูดิโอ ให้ ความสําคัญ กับรู ปแบบของการนํ าเสนอเนื อ้ หาที่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ โดยใช้ แนวความคิดหลักของละคร
เวที รูปแบบและประเภทของละครเวที หรืองานทางด้ านการออกแบบของละครเวที เป็ นตัวกําหนด
ทิศทางในการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยจะเน้ นไปที่ประเด็นที่ต้องการจะ
นําเสนอในละครเวทีมากกว่ารูปแบบการนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มละครเวที เดโมเครซี่ เธียเตอร์
สตูดิโอ จะใช้ สื่อเฟซบุ๊กเป็ นสื่อสังคมออนไลน์หลักในการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ในกระบวนการผลิต
ละครเวทีและนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของละครเวทีไปยังกลุม่ ผู้ชมที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของละคร
เวทีเรื่องนันๆ
้ ซึ่งในละครเวทีแต่ละเรื่องจะมีการกําหนดกลุม่ ผู้ชมหรื อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ออกไปตามประเภทและเนื ้อหาของละครเวที
4.1.4.2 กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใ นการผลิต
ละครเวทีของเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
จากการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มละครเวทีที่เน้ น
ให้ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครเป็ นเหมือนกับสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคลที่ผ้ ตู ิดตาม
สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงทัศนคติในเรื่ องต่างๆ ที่กลุ่มละครได้ นําเสนอ รวมทัง้
ใช้ เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสื่ อสารการตลาดของละครเวทีเรื่ องต่างๆ เมื่อมีการการ
ผลิตละครเวที ทําให้ เกิดเป็ นกระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการผลิต
ละครเวทีของกลุม่ ละครเวที เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ โดยแบ่งเป็ นช่วงต่างๆ ตามกระบวนการ
ผลิตละครเวทีดงั นี ้
1) ช่วงเตรี ย มงานก่ อ นเริ่ มการซ้ อมการแสดง เป็ นช่ วงที่ ก ารสื่อ สาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปยังผู้ชมยังไม่เริ่ มต้ นขึ ้น จะเป็ นช่วงของการสรุปรายละเอียดที่
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เกี่ ย วข้ องในการดํ าเนิ นงานด้ านการผลิตละครเวที โดยเป็ นช่วงที่ จ ะกํ าหนดตัวบุคคลที่ จ ะมา
รับผิดชอบในหน้ าที่ต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะมารับผิดชอบหน้ าที่ ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที
เรื่องนันๆ
้ ด้ วย โดยจะเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของเดโมเครซี่ เธีย
เตอร์ สตูดิโอ และผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเรื่องนันๆ
้
หลังจากที่ได้ ตวั ผู้ที่จะมาทําหน้ าดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเรื่ อง
นัน้ ๆ แล้ วจะเข้ าสู่ช่วงวางแผนการดําเนินงานด้ านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพัน ธ์
ละครเวที โดยมีการกําหนดเนื ้อหาและช่วงเวลาในการนําเสนอเนื ้อหาคร่าวๆ ไว้ ก่อนล่วงหน้ า เพื่อ
เป็ นแนวทางในการเผยแพร่และนําเสนอข้ อมูลของละครเวทีออกไปยังผู้ชมที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
นอกจากนี ้ยังต้ องมีการวิเคราะห์จดุ ขายของละครเวทีที่จะดําเนินการผลิต
โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบของละครเวที เพื่อใช้ เป็ นแนวทางและกําหนดทิศทางหรื อรูปแบบ
ของการนําเสนอเนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วน
ขององค์ประกอบของละครเวทีนนั ้ จะต้ องประกอบกับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมหรื อกลุ่มเป้าหมาย
ของละครเวที เ รื่ องนัน้ ๆ ว่ากลุ่มผู้ช มกลุ่ม ใดที่ จ ะมี ความสนใจเข้ า ชมละครเวที เ รื่ อ งที่ กํ าลัง
ดําเนินการผลิตอยู่
2) ช่วงเริ่ มต้ น กระบวนการผลิตละครเวที หลังจากสรุ ปภาพรวมของ
ละครเวทีที่จ ะดําเนินการผลิตได้ จึงเข้ าสู่การเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที ในขันตอนนี
้
ก้ าร
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะเริ่ มต้ นขึ ้นก่อนการแสดงจริ งประมาณ 2-3 เดือนหรื อ
มากกว่านัน้ โดยการประชาสัมพันธ์ในช่วงเริ่มต้ นกระบวยการผลิตละครเวทีนนจะเน้
ั้
นรายละเอียด
ของละครเวทีแต่จะนําเสนอข้ อมูลเพียงแค่รายละเอียดคร่าวๆ เช่น ชื่อ เรื่ องของละครเวทีที่จะจัด
แสดง ช่วงเวลาที่จะเปิ ดการแสดง หรือชื่อทีมงาน นักแสดง หรื อจุดขายอื่นๆ ของละครเวทีเท่านัน้
เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของละครเวทีหรือผู้ชมได้ รับทราบว่าทางกลุ่มละครกําลังจะมี
การผลิตละครเวทีเรื่องอะไร
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างเนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการผลิตละครเวทีของ
กลุม่ ละครเวที เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
แหล่ งที่มา: Democrazy Theatre Studio, 2561จ.
หลังจากนัน้ จึงค่อยๆ นํ าเสนอเนือ้ หาที่ เกี่ ย วข้ องกับละครเวที มากขึน้
เรื่อยๆ และถ้ าใกล้ การซ้ อมการแสดงตามลําดับขันก็
้ จะยิ่งพูดถึงเนือ้ หาของละครเวทีมากขึ ้นหรื อ
เพิ่มเติมเนื ้อหารายละเอียดเกี่ยวกับละครเวทีให้ ผ้ ชู มได้ เข้ าใจว่าละครเวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิต
อยู่นนเป็
ั ้ นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรือ มีรูปแบบการนําเสนออย่างไร อีกทัง้ ยังมีการสร้ างหน้ ากิจกรรม
ของละครเวที (Event Page) ในสื่อเฟซบุ๊กเพิ่มขึ ้นมา เพื่อทําการเชิญชวนผู้สนใจหรื อผู้ชมที่เป็ น
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กลุม่ เป้าหมายให้ เข้ ามารับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ด้วย โดยผู้ชมจะ
สามารถกดติดตามความเคลื่อนไหวของหน้ ากิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ได้

ภาพที่ 4.26 ตัวอย่ างหน้ ากิ จ กกรมของละครเวที ใ นสื่อ เฟซบุ๊ก ของกลุ่มละครเวที เดโมเครซี่
เธียเตอร์ สตูดิโอ
แหล่ งที่มา: Democrazy Theatre Studio, 2561ง.
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3) ช่ ว งการซ้ อมตามลํ า ดับ ขัน้ ในช่ ว งนี จ้ ะเน้ นการนํ า เสนอเนื อ้ หา
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตละครเวทีทงการซ้
ั้
อมการแสดง การประชุมทีมงานฝ่ ายต่างๆ ในละครเวที
การออกแบบองค์ ป ระกอบในละครเวที ด้ านต่างๆ โดนจะเน้ นการนํ าเสนอความคืบ หน้ าของ
กระบวนการผลิตละครเวทีในทุกๆ ขันตอน
้
ซึ่งจะให้ ผ้ ทู ี่ทําหน้ าที่ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของละคร
เวทีเป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลและอยู่ในกระบวนการผลิตละครเวทีเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นผู้นําข้ อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์เป็ นระยะๆ โดยไม่มีการกําหนดถึงความถี่และช่วงเวลาใน
การนําเสนอ แต่จะดูความเหมาะสมของเนื ้อหาและความสะดวกในการนําเสนอข้ อมูลเป็ นหลัก
นอกจากจะนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มละครเวทีแล้ ว
ยังมีการนําเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตจากสื่ออื่นๆ มาแบ่งปั น เพื่อสร้ าง
การสื่อสารสองทางระหว่างสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มละครเวที แ ละสื่ออื่น อีก ทัง้ ยังมีก ารให้
ผู้ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ที่มียอดผู้ติดตามสูง ทําการช่วยแบ่งปั นเนือ้ หาต่างๆ ที่ได้ ในเสนอในสื่อ
สังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครเวทีอีกด้ วย

ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างเนื ้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้ าในกระบวนการผลิตละครเวทีของ
กลุม่ ละครเวที เดโมเครซี่ สตูดิโอ
แหล่ งที่มา: Democrazy Theatre Studio, 2561ค.
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ในช่วงท้ ายของการซ้ อมตามลําดับขันก่
้ อนการแสดงจริ ง จะมีการใช้ การส่งข้ อความส่วนตัวไปยัง
ผู้ใช้ งานในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็ นกลุ่มผู้ชมหรื อกลุ่มเป้าหมายเพื่อทําการสื่อสารการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ชู มได้ ทราบว่าละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่นนั ้ มีกําลังจะเปิ ดการแสดง
แล้ ว นอกจากจะใช้ ก ารส่งข้ อความส่วนตัวทางสื่อสังคมออนไลน์แล้ ว ทางกลุ่มละครเวที ยังใช้
วิธีการส่งอีเมลตรงไปยังผู้ชมที่เคยชมละครเวทีของกลุ่มละคร โดยนําข้ อมูลอีเมลจากฐานข้ อมูล
ผู้ชมการแสดงเรื่ องก่อนๆ ของกลุ่มละครที่มีการลงทะเบียนไว้ มาทําการประชาสัมพันธ์และเป็ น
เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดอีกช่องทางหนึ่งด้ วย
4) ช่วงเปิ ดการแสดงจริ ง การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในช่วงนี ้จะเน้ นการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้สกึ ของผู้ชมที่ได้ มาชมละครเวที โดยนําเอาข้ อมูล
มาจากสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของผู้ที่ได้ มาชมการแสดงในรอบการแสดงจริ ง โดยก่อนที่จะนํา
ข้ อมูลเหล่านันมานํ
้
าเสนอจําเป็ นต้ องขออนุญาตเข้ าของข้ อมูลนันก่
้ อน
5) ช่ว งสิ น้ สุดการแสดง ในส่ว นของกลุ่มละครเดโมเครซี่ เธี ย เตอร์
สตูดิโอจะหมายรวมถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้ อยู่ใ นกระบวนการผลิตละครด้ วย โดยในช่วงนีท้ างกลุ่ม
ละครจะทําการรัก ษาการพูดคุยระหว่างผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการแบ่งปั นข้ อมูลทั่วไป
เกี่ย วกับประเด็นสังคมหรื อวิถีชี วิตประจําวันของทีมงานผู้ผลิตละครเวทีของกลุ่มละคร รวมถึ ง
เนื ้อหาความรู้ทวั่ ไปที่ทางกลุม่ ละครสนใจ
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ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างเนื ้อหาช่วงสิ ้นสุดการแสดงของกลุม่ ละครเดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ
แหล่ งที่มา: Democrazy Theatre Studio, 2561ข.

4.2 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัตกิ ารในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ และ
กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ ในการผลิต
ละครเวทีของบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่ทําหน้ าที่ดแู ลเรื่ องการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด
หรือผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับงานในส่วนดังกล่าวจากกลุม่ ละครเวทีและบริษัทผู้ผลิตละครเวทีต่างๆ
เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย
ทําให้ ได้ ผลสรุปดังจะจําแนกออกเป็ น 2 หัวข้ อใหญ่ คือ แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการ
ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่ อสื่อสารการตลาดและกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทย
โดยในการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลของทุกแหล่งมีความเชื่อมโยงกันในหลายประเด็นแต่
อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้ อยตามนโยบายและลักษณะการบริหารงานในองค์กร ซึ่งหลังจาก
ที่ได้ นํ าข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ มาทําการการจําแนกและจัดระบบข้ อมูล ด้ วยการนําข้ อมูล
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ทังหมดที
้
่ผา่ นการวิเคราะห์และตรวจสอบมาทําการจําแนกหมวดหมูใ่ ห้ เป็ นระบบและทําการหาจุด
เชื่ องโยงของข้ อมูลที่ มีเ นื อ้ หาสอดคล้ องกัน หรื อขัดแย้ ง กัน อย่ างมีความหมาย ได้ ผลการวิจัย
แบ่งเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้
4.2.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัตกิ ารในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสาร
การตลาดของบริษัทหรือกลุ่มผู้ผลิตละครเวที
4.2.1.1 การกําหนดทิศทาง
แหล่งข้ อมูลทุก แหล่งกล่าวตรงกัน ในเรื่ องของการวางแผนการตลาดโดยใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์เป็ นเครื่องมือนันเริ
้ ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลของเนื ้อหาของละครที่กําลังจะทําว่ามีเนือ้ หา
เกี่ ย วข้ องกับ อะไร เนื่ องจากเนื อ้ หาของละครจะเป็ นตัวแปรตัง้ ต้ น เกี่ ย วกับ วิธีก ารการสื่อสาร
การตลาดว่าควรจะเป็ นไปในทิศทางใด เพราะละครเวทีแต่ละเรื่องจะมีกลุม่ ผู้ชมที่คอ่ นข้ างแตกต่าง
กัน โดยเนื ้อหาของละครเวทีแต่ละเรื่ องจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางของวิธีและเนือ้ หาในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงยังเป็ นตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมายของละครเวทีเรื่ องต่างๆ
อีกด้ วย เช่น ละครเวที เรื่ อง “สี่แผ่นดิน” ที่ดําเนินการผลิตโดยโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียร์
เตอร์ จะเน้ นทําการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มผู้ชมที่เป็ นผู้ใหญ่ เพราะละครเวทีมีเนือ้ หาค่อนข้ าง
จริ งจังเพราะเป็ นละครเวที ที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับการเมือง ละครเวที เรื่ อง เธอเท่านัน้ สุนทราภรณ์
เดอะ มิวสิคลั ที่ ดําเนินการผลิต โดยบริ ษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL
Events & Showbiz จะเป็ นละครที่เน้ นกลุม่ ผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์และเนื ้อหาของละคร
เน้ นความสนุก สนาน ก็ ทํ าให้ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที จ ะเน้ น
อารมณ์ขนั แบบผู้ใหญ่
4.2.1.2 การวิเคราะห์และกําหนดวัตถุประสงค์
หลังจากที่ วิเ คราะห์ เ นื อ้ หาของละครเวที แล้ วก็ จ ะเข้ าสู่ก ารวางแผนการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Plan) โดยจะใช้ หลักการการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น การใช้ หลักการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง (SWOT Analysis) เพื่อให้ มองเห็นภาพรวมในการ
ทําการตลาดว่าต้ องเน้ นหรือต้ องเสริมที่จดุ ไหนและต้ องมีการกําหนดวัตถุประสงค์หลักของการทํา
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยแต่ละบริษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครทุกแห่งจะมีการ
กําหนดจุดประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับละครเวทีที่เป็ นผลงานที่กําลังจะจัดแสดง
2) เพื่อสร้ างการแรงจูงใจซื ้อบัตรของละครเวที
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3) เพื่อสร้ างกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุม่ ละครและบริษัทผู้ผลิตละครเวที
กับกลุม่ ผู้บริโภคหรือผู้ชม
4) เพื่ อเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และนําเสนอข้ อมูลเกี่ ยวกับ
ละครเวที
5) เพื่อเป็ นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารการดําเนินงานในกระบวนการ
สร้ างละครเวที
6) เพื่อรักษากลุม่ ผู้ติดตามเดิมและสร้ างกลุม่ ผู้ติดตามใหม่
7) จากจุดประสงค์ทงหมดที
ั้
่ได้ กล่าวมา โดยสรุปจะมีวตั ถุประสงค์หลัก
คือ การสร้ างการรับรู้ เพื่อให้ เกิดความต้ องการอยากจะซื ้อและนําไปสู่การซือ้ บัตรเข้ าชมการแสดง
โดยผู้จัด การด้ า นการสื่อ สารการตลาดของโรงละคร เมื องไทย รัช ดาลัย เธี ย เตอร์ ได้ พูดใน
สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า
Social Media มัน อาจจะไม่ใช่อะไรที่ทํ าให้ คนดูเ สร็ จแล้ วซือ้ เลย แต่จ ริ งๆ มัน คือการ
กระตุ้น เป็ นการสร้ างอารมณ์ เป็ นการสร้ างความอยากให้ มันเกิดขึ ้น กระตุ้นแล้ วกระตุ้น
อีกจนรู้สกึ ว่าฉันต้ องดูแล้ ว (จีรภัทร เจริญชัยกร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
4.2.1.3 การจัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่ งของการวางแผนเชิ งปฏิบัติ ก ารในการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์นั่น ก็คือการจัด สรรงบประมาณในการสื่อสารการตลาด ซึ่งจากการรวบรวมข้ อมูลของ
ผู้วิจยั พบว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละครเวทีตา่ งๆ นันใช้
้ งบประมาณ
ในส่ว นนี น้ ้ อยมากเมื่ อ เที ย บกับ การสื่ อสารการตลาดด้ ว ยช่ อ งทางอื่ น ๆ เนื่ องมาจากการทํ า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ ไม่มีต้นทุนยกเว้ นแต่จะจ่ายเงินเพื่ อซือ้ โฆษณาในสื่อสังคม
ออนไลน์หรือการ Boost Post ให้ มียอดการมองเห็นของผู้ชมหรื อผู้ติดตามในเนือ้ หานัน้ ๆ เพิ่มขึ ้น
โดยผู้ให้ ข้อมูลจากโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ให้ ความเห็นว่า
สื่อออนไลน์มนั ไม่ใช่สื่อที่แพง ถ้ าเทียบกับป้ายโฆษณาหรื อแม้ แต่สื่ออื่นๆ ที่เป็ นสื่อนอก
บ้ าน สัดส่วนร้ อยละ 10 จากงบประชาสัมพันธ์ถ้าคิดเป็ นเงินบาทถือว่าไม่เยอะ (จี รภัทร
เจริญชัยกร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
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4.2.1.4 การเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางที่ใช้ ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ละคร
เวทีผ้ ผู ลิตละครเวที นนั ้ เน้ นช่องทางที่ผ้ ตู ิดตามใช้ งานกันมากที่สดุ นั่นก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook)
อินสตาแกรม (Instagram) ยูทปู (Youtube) และทวิตเตอร์ (Twitter) ตามลําดับ
โดยแหล่งข้ อมูลแต่ละที่ เ ปิ ดเผยข้ อมูลด้ านเหตุผลและแสดงความเห็น เกี่ ย วกับ
เครื่องมือที่เลือกใช้ ในการสื่อสารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไว้ ในการสัมภาษณ์วา่ ดังนี ้
เฟซบุ๊กก็คือสื่อสารแล้ วคนเข้ าถึงเพราะมีคนใช้ งานเยอะ ส่วนอินสตาแกรมก็คือ
ติดตามแล้ วคนเห็นเยอะ คืออย่างที่บอกว่าการประชาสัมพันธ์ก็คือการทํายังไงก็ได้ ให้ คน
เข้ าถึงสารของเราให้ ได้ มากที่สดุ เพราะว่าเรามีงบประมาณจํากัด ดังนัน้ เราก็ต้องเลือกใน
สิ่งที่ดีที่สดุ ที่ใช้ ในการสื่อสารการตลาด (ชรินทร์ ลิ ้มรังษี , สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
เฟซบุ๊กเป็ นที่นิยมสูงสุดในตอนนี ้ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ งานง่ายและเข้ าถึงทุกคนได้
ง่าย แล้ วก็เป็ นที่แพร่หลาย แล้ วมันก็มีระบบการจัดการที่เอื ้ออํานวยให้ สามารถตอบโต้ กัน
ได้ เลยไม่ใช่ว่าคนจะมานั่งอ่านข้ อมูลอย่างเดียวเหมือนเว็บไซท์ มันทําให้ สามารถที่จะมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ได้ เรื่อยๆ กับผู้ติดตาม (พงษ์ กร ประภากูล, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
นอกจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธี ย
เตอร์ ยังใช้ เครื่องมืออย่าง Google Display Network (GDN) ร่วมอีกด้ วย เพื่อเป็ นการให้ ผ้ ตู ิดตาม
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและมองเห็นข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวทีได้ มากขึ ้นอีกด้ วย โดยทางแหล่งข้ อมูลให้
เหตุผลไว้ วา่
GDN หรือ Google Display Network ที่มนั เอาแบนเนอร์ ไปฝากตามเว็บต่างๆ อันนีต้ ้ อง
ทําเลย.... มันสําคัญเพราะมันเป็ นสิ่งที่จะตามหลอกหลอนคนดูตา่ งๆ ไปทุกที่... แม้ มนั จะ
เป็ นแค่ภาพนิ่ง แต่มนั ดีตรงที่วา่ มันกระจายไปตามเว็บต่างๆ ตามกลุม่ เป้าหมายที่เราเลือก
ไว้ ได้ (จีรภัทร เจริญชัยกร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
และในส่วนของกลุม่ ละคร Democrazy Studio ยังเลือกใช้ เครื่องมืออย่างอีเมลตรง
(Direct E-mail) เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารการตลาดโดยให้ เหตุผลว่า
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อย่างละครเวทีเรื่อง One Night Stand มัน่ ใจว่าคนดูร้อยละ 80 เป็ นชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้
ใช้ เฟซบุ๊ก เพราะฉะนันเป็
้ นสิ่งแรกที่ทําเลยคือเอา Mail List มาแล้ วส่งอีเมลให้ ผลคือมัน
เวิร์ค เพราะว่าคนที่เปิ ดอีเมลคือคนที่สนใจจริงๆ และอีกอย่างคือชาวต่างชาติไม่รับข้ อมูล
ด้ วยเฟซบุ๊ก เพราะเค้ ามองว่าเฟซบุ๊กเป็ นเรื่ องผ่านๆ ไป (ภาวิณี สมรรคบุตร, สัมภาษณ์,
30 เมษายน 2558)
หัวใจสําคัญของการเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารการตลาดนอกจากเป็ น
สื่อที่ได้ รับความนิยมและมีจํานวนผู้ใช้ งานมากนั่นก็คือ สื่อสังคมออนไลน์มีความสามารถในการ
นําเสนอข้ อมูลที่รวดเร็วและทันท่วงทีโดย สามารถนําเสนอข้ อมูลที่สอดคล้ องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ตามสถานการณ์จริงได้ และสิ่งนี ้ถือเป็ นจุดแข็งของสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถใช้ นําเสนอข่าวสาร
และข้ อมูลได้ ตลอดเวลา โดยแหล่งข้ อมูลต่างๆ ให้ ความเห็นกับประเด็นดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
อย่างที่บอกว่ามันเป็ นเรื่องของออนไลน์ ทังเฟซบุ
้
๊ กหรื อยูทูป ข้ อมูลเนือ้ หาทัง้ หมดมันเป็ น
ของเรา เราต้ องเอาขึ ้นก่อนนักข่าวจะเอาขึ ้น อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนีค้ นเสพไว จะเห็นได้ ว่า
เราเพิ่งดูละครจบเมื่อกี๊ ยูทูปขึ ้นแล้ วให้ ดยู ้ อนหลังได้ นั่นคือการแข่งขันของการนําเสนอ
เนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้ องมาจากต้ นตอ ต้ นตอต้ องเป็ นคนปล่อย
เสร็จแล้ วให้ คนอื่นไปแชร์ (วิภาสินี สุรพรไพบูรณ์, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
ซึ่งในจุดนี ้เป็ นจุดที่เชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นของผู้ดแู ลสือ่
สังคมออนไลน์ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ที่กล่าวไว้ วา่
เราจะ Real Time เช่ น เนื อ้ หาข่ า วเราจะบอกว่ า จะมี ก ารแถลงข่า ว เราก็ ล งรู ป
ประชาสัมพันธ์ พอวัน แถลงข่าว ทัง้ คนทัง้ สื่อมาเต็มเลย ซึ่งบางครัง้ เมื่องานดําเนิน ไป
อาจจะ Real Time ไม่ได้ เช่น นักร้ องร้ องเพลงเป็ นคลิป หรื ออาจจะเป็ นสัมภาษณ์ของ
ผู้บริ หารว่าเรื่ องนีจ้ ะเป็ นยังไง เราค่อยเอามาทยอยลงทีหลัง อาจจะเป็ นเย็นๆ หรื อคํ่าๆ
แทน (ฐิ ติอาภา ทองศักดิ,์ สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
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4.2.1.5 รูปแบบของเนื ้อหา
รูปแบบของเนื อ้ หาที่จ ะใช้ นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ ควรจะต้ องมีความสัน้
กระชับ ได้ ใจความและสร้ างความรู้สกึ กับผู้ชมหรือผู้ติดตาม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกร่วมหรื อ
เกิ ดความต้ องการจะเข้ ามาอ่านหรื อหาข้ อมูลเพิ่มเติมเองโดยไม่ร้ ู สึกว่าถูกยัดเยี ยดข้ อมูลมาก
จนเกินไป ซึ่งในส่วนนี ้ผู้ควบคุมการผลิตละครเวทีและผู้กํากับโชว์ของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด ได้
ให้ ความเห็นไว้ วา่
ผู้ที่เสพสื่อในโลกสังคมออนไลน์ไม่วา่ จะเป็ นข่าวอะไรก็ตาม เขาจะอ่านกันเร็วมาก เราก็จะ
พยายามไม่คอ่ ยเขียนอะไรที่มนั ยาวๆ ก็จะเขียนเพียงแค่หวั ข้ อ เป็ นคําสันๆ
้ หรือถ้ าจะเขียน
ยาวๆ ก็จะเขียนไว้ ข้างบนเลยว่าหัวข้ อนีเ้ กี่ยวกับอะไร (เอื ้ออาทร วงศ์ศิริ, สัมภาษณ์, 22
พฤษภาคม 2558)
ซึ่งตรงกันกับที่ทางผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียร์
เตอร์ ได้ ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบและหลักการเขียนเนือ้ หาที่จะใช้ ในการนําเสนอข้ อมูลหรื อ
การคิดคําพูดประกอบเนื ้อหาในการนําเสนอข้ อมูลไว้ วา่
หลักๆ คือคุยกันในทีมก่อนว่าจะให้ ข้อมูลผู้ชมเรื่องอะไร เช่น เรื่องมารยาทในการชมละคร
เวที เนื ้อหาต่างๆ หลังจากได้ รับการตรวจสอบและเลือกแล้ วก็ต้องมาคุยกันว่า Wording
ประมาณไหน คือไม่ได้ เน้ นสอนหรือนําเสนอเป็ นบทความที่จริงจังมาก พยายามจะให้ ผ้ ชู ม
เห็นว่ามันดูง่ายและเข้ าใจง่าย... หรือถ้ าเป็ นเนื ้อข่าว เราก็ต้องเอาปรับเองว่ามันควรจะลง
ยังไง คือเน้ นเนื ้อหาเดิมที่เป็ นต้ นฉบับแต่ต้องทําให้ มนั กระชับขึ ้น น่าอ่านขึน้ ตามสไตล์ของ
สื่อสังคมออนไลน์ (ฐิ ติอาภา ทองศักดิ์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
4.2.1.6 เนื ้อหาที่ใช้ ในการนําเสนอ
จากการผลการศึก ษาที่ ได้ รวบรวมข้ อมูลมาจากการสัมภาษณ์ ทัง้ หมดเกี่ ย วกับ
เนื ้อหาในการนําเสนอและการสื่อสารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มหรื อบริ ษัทผู้ผลิตละคร
เวทีโดยมากจะเน้ นการสร้ างการรับรู้แบบค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการที่จะมา
ชม ควบคูไ่ ปกับการสร้ างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามเพื่อให้ เกิดเป็ นแหล่งสังคมออนไลน์ (Online
Community) โดยในช่วงระหว่างการผลิตละครเวทีการสร้ างความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถทําได้
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โดยการเน้ นนําเสนอข้ อมูลความเคลื่อนไหวของละครเวทีว่าตอนนีอ้ ยู่ในกระบวนการใด โดยการ
นําเสนอข้ อมูลส่วนนี ้สามารถทําควบคูไ่ ปกับกระบวนการผลิตละครเวทีในขันตอนต่
้
างๆ ซึ่งถ้ าหาก
จําแนกเนื ้อหาที่นําเสนอเพื่อทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้ วสามารถจําแนกได้ เป็ นหัวข้ อ
ต่างๆ ได้ ดังนี ้
1) เนื อ้ หาทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ละครเวที เช่ น ชื่ อ เรื่ อง, วัน เวลาจัด แสดง,
สถานที่จดั แสดง, รายชื่อนักแสดงนํา, รายชื่อทีมงาน, เรื่ องย่อหรื อเนือ้ หาบางส่วนของละครเวที,
เนื ้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริบทของละคร เป็ นต้ น
2) เนือ้ หาเกี่ย วกับ การขายและโปรโมชั่น เช่น วันและเวลาในการขาย
บัตร, ช่องทางการจําหน่าย, สิทธิพิเศษของสมาชิก, สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ใช้ ลดราคาบัตรเข้ าชมการ
แสดงละครเวที, กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
3) เนือ้ หาเบือ้ งหลังและบรรยากาศการซ้ อมในกระบวนการผลิตละคร
เวที โดยเนื ้อหาที่มีได้ รับความสนใจเป็ นพิเศษจากผู้ติดตามหรื อผู้ชมที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายคือภาพ
เบื ้องหลังและบรรยากาศการซ้ อมละครเวที เช่น ภาพเคลื่อนไหวในห้ องพักนักแสดงหลักที่นกั แสดง
ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีตาร์ , ร้ องเพลง, พูดคุย หรือเล่นมุกตลก โดยทุกแหล่งข้ อมูลบอกตรงกัน
ว่าถ้ าหากมีการนําเสนอข้ อมูลในส่วนนีท้ างผู้ติดตามจะมีส่วนร่วมมากกว่าเนือ้ หาอื่นๆ ซึ่งการมี
ส่วนร่วมนันได้
้ แก่ การแสดงความคิดเห็น การกดชื่นชอบ การแบ่งปั นข้ อมูล เป็ นต้ น และถ้ าหาก
ต้ องการให้ มีคนเข้ าถึงเนือ้ หาเหล่านีม้ ากขึ ้นก็ควรจะให้ ตวั ศิลปิ นหรื อนักแสดงช่วยแบ่งปั นข้ อมูล
ด้ วย อีกทังผู
้ ้ ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ที่ทําหน้ าที่นําเสนอข้ อมูลยังควรจะต้ องติดเครื่ องหมายแฮชแทค
(#) ในสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ เพื่อให้ คนเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านี ้เพิ่มเติมได้ อีกช่องทาง
วิภาสินี สุรพรไพบูลย์ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ได้ ให้ ความคิดเห็นประกอบ
เกี่ยวกับเนื ้อหาในส่วนนีว้ ่าเพราะเหตุใดการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับเบือ้ งหลังของละครเวทีถึงได้
ความนิยมหรือประสบความสําเร็จมากกว่าข้ อมูลส่วนอื่นๆ เอาไว้ วา่
เพราะว่าเราเป็ นคนที่อยู่ในกองที่สดุ เพราะฉะนันเรารู
้ ้ ดีที่สดุ ใครก็เข้ าถึงตัวนักแสดงไม่ได้
ถ้ าไม่ใช่คนที่ทํางานนี ้ นักข่าวก็เข้ าไปไม่ได้ เพราะนักข่าวจะถูกจัดให้ สมั ภาษณ์อีกแบบ
หนึ่ง แต่เราเข้ าไปได้ หมด มันคือไลฟ์สไตล์หรือสิ่งที่ไม่ได้ อยู่ในหน้ าจอโทรทัศน์ ซึ่งคนในสื่อ
สังคมออนไลน์เค้ าอยากรู้”
ซึ่งคํากล่าวในการสัมภาษณ์นี ้สอดคล้ องกับการทํางานของผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์
ของโรงละครเมืองไทย รัชดาลัย เธีย เตอร์ , บริ ษั ท ดรี มบ๊ อกซ์ จํากัด และ เดโมเครซี่ เธีย เตอร์
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สตูดิโอ ที่ในทุกๆ วันของการซ้ อมจะต้ องมีการเข้ าไปเก็บภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหวของการซ้ อม
หรือบรรยากาศเบื ้องหลังการซ้ อมแล้ วนํามาเสนอเป็ นข้ อมูลลงในสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อ
กลุม่ ผู้ผลิตละครให้ ผ้ ตู ิดตามได้ รับชมทุกวัน ซึ่งในส่วนนี ้ถือเป็ นนโยบายที่ทกุ บริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิต
ละครเวทีกําหนดไว้ เป็ นหนึ่งในการวางแผนเชิงปฏิบัติการด้ านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพราะเป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ ตู ิดตามหรื อผู้ชมที่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายได้ เข้ ามามีส่วนร่วมและมา
รับรู้ความเคลื่อนไหวของละครเวทีที่กําลังอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ด้วย
1) เนือ้ หาเกมและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เป็ นเนือ้ หาที่เน้ น การสร้ างการมี
ส่ว นร่ ว มในสื่ อ สัง คมออนไลน์ ซึ่ ง ถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ เนื่ อ งจากเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้ติดตามที่เป็ นผู้ชมกับบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีอีกทัง้ ยังเป็ น
การแสวงหากลุม่ ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์หรื อผู้ชมกลุ่มใหม่ที่อาจจะมาเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้ชมในอนาคต
ซึ่งกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมและมีประสิทธิภาพที่จะสร้ างความรู้สกึ การมี
ส่วนร่วมได้ นนั่ ก็คือเกมและกิจกรรมพิเศษภายในสื่อสังคมออนไลน์ โดยที่เนื ้อหาและกิจกรรมต่างๆ
จะเป็ นไปตามภาพลักษณ์ของบริษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิ ตละครเวทีซึ่งในช่วงระหว่างที่มีการผลิตละคร
เวทีอาจจะเน้ นเป็ นเกมหรือกิจกรรมที่พ่วงมากับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือเป็ นกิจกรรมที่มาจาก
ผู้สนับสนุนละครเวทีรายต่างๆ เช่น บริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ได้ ใช้ กิจกรรมเกมที่มาจากผู้สนับสนุน
เพื่อแจกของรางวัลให้ กับ ผู้ช ม โดยใช้ ตังคํ
้ าถามเกี่ ยวเนื อ้ หาในละครเวทีที่ กําลังผลิตอยู่ เพื่ อชิ ง
รางวัลจากผู้สนับ สนุน โรงละคร เมืองไทย รัช ดาลัย เธี ย เตอร์ ได้ ใ ช้ กิ จ กรรมเกมที่ พ่วงมากับ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยใช้ เนื ้อหาเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังผลิตอยู่ตงคํ
ั ้ าถามเพื่อชิงส่วนลด
หรือบัตรเข้ าชมการแสดง เป็ นต้ น
ทางด้ านบริษัทเจเอสแอล ผู้ผลิตละครเวทีสนุ ทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ก็ใช้
กิจ กรรมเกมเพื่ อสร้ างปฏิสัมพัน ธ์และสร้ างการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามโดยใช้ เ นื อ้ หาที่ เกี่ ยวกับ
เบื ้องหลังการซ้ อมการแสดงมาเป็ นส่วนหนึ่งของเกม โดยใช้ รูปภาพของนักแสดงพร้ อมตังคํ
้ าถามว่า
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นในภาพ หรื อ นักแสดงในภาพกําลังพูดหรื อ ทําอะไรอยู่ เป็ นต้ น ซึ่งทางคุณ
พงษ์ ก ร ประภากูล (สัมภาษณ์ , 29 เมษายน 2558) ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ ของละครเวที เธอ
เท่านัน้ สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ที่ดําเนินการผลิตโดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด
ในส่วนของ JSL Events & Showbiz ได้ ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับข้ อพึงระวังเกี่ยวกับการสร้ างกิจกรรม
เกมหรือการมีสว่ นร่วมของผู้ติดตามเอาไว้ วา่ การเล่นเกมที่เน้ นให้ ผ้ ตู ิดตามมีสว่ นร่วมต้ องคํานึงถึง
ปั จจัยด้ านความคล่องแคล่วในการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ติดตามด้ วย เช่น ในกรณีละคร
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เวทีสนุ ทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ส่วนมากกลุม่ ผู้ติดตามจะเป็ นผู้สงู อายุที่มีความชํานาญตํ่าในการ
ใช้ คําสัง่ ต่างๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ ทําให้ การมีปฏิสมั พันธ์หรือการมีสว่ นร่วมกับเกมนัน้ ๆ อาจจะ
น้ อยหรื อไม่ได้ เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ดังนัน้ ถ้ าหากจะมีการเล่นเกมหรื อต้ องการให้ ผ้ ชู มหรื อ
ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกิจกรรม ควรจะตังกติ
้ กามีความซับซ้ อนน้ อยและสามารถเข้ า
ร่วมกิจกรรมได้ ไม่ยาก ดังนัน้ หากจะมีกิจกรรมเกมในเฟซบุ๊กควรจะเป็ นกิจกรรมที่ง่าย สัน้ และ
สามารถตอบโต้ ได้ รวดเร็ว เช่น ทายภาพมือ ว่ามือนี ้เป็ นมือของใคร, เกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นในภาพ
และในส่วนของของรางวัลที่ได้ รับจากการร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ งาน
รองลงมาจากความง่ายในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ทัง้ นีใ้ นกิจกรรมหรื อเกมต่างๆ ที่ เกิดขึน้ ในสื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถ
สอดแทรกกลยุทธ์การหาผู้ติดตามรายใหม่โดยใช้ เครื่ องมือที่ มีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การ
แบ่งปั นข้ อมูลระหว่างผู้ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์คนอื่นๆ ด้ วยการแท็ก (Tag) หรื อแนบรายชื่ อ
ผู้ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์รายอื่นในรายชื่อเพื่อนของผู้ติดตาม เพื่อให้ เกิดการรับรู้เพิ่มในวงกว้ าง
มากขึ ้น
2) เนื ้อหาเกี่ยวเนื่องและข่าวประชาสัมพันธ์ของละครเวทีที่มาจากแหล่ง
อื่นๆ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับละครเวที, บทสัมภาษณ์, ข้ อความหรือบทความเกี่ยวกับละครเวที, ลิงค์
ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับละครเวที, บทวิจารณ์การแสดง
4.2.1.7 ความถี่และช่วงเวลาในการนําเสนอเนื ้อหา
ในช่วงระหว่างกระบวนการผลิตละครเวทีจะมีการกําหนดความถี่ในการนําเสนอ
เนื ้อหาอยู่ที่ประมาณ 4-5 ครัง้ ต่อวัน (ในวันธรรมดา) โดยสามารถแบ่งเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1) ช่วงเวลาเช้ าประมาณ 8.00-9.00 เน้ นกลุ่มผู้ชมหรื อผู้ติดตามที่เพิ่งตื่น
นอนหรือกําลังเดินทางไปทํางาน
2) ช่วงเวลาสายประมาณ 12.00-13.00 เน้ นกลุ่มผู้ชมหรื อผู้ติดตามที่ตื่น
สายหรือกําลังจะทานอาหารเที่ยง
3) ช่วงเวลาเย็นประมาณ 16.00-17.00 เน้ นกลุม่ ผู้ชมหรือผู้ติดตามที่กําลัง
จะเลิกงาน
4) ช่วงเวลาหัวคํ่าประมาณ 19.00-20.00 เน้ นกลุม่ ผู้ชมหรือผู้ติดตามที่เพิ่ง
เดินทางกลับจากทํางาน
5) ช่วงเวลาคํ่าประมาณ 21.00-23.00 เน้ นกลุ่มผู้ชมหรื อผู้ติดตามที่กําลัง
จะเข้ านอน
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นอกจากนี ้ถ้ าหากเป็ นวันหยุดงานช่วงปลายสัปดาห์หรื อวันหยุดพิเศษอื่นๆอาจจะ
เพิ่มช่วงเวลาพิเ ศษขึ ้นมาที่ นอกเหนือจากเวลาข้ างต้ น โดยปั จ จัยของเรื่ องเวลาในการเผยแพร่
ข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อาจจะปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชมหรื อผู้ติดตามในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น ถ้ ากลุ่มผู้ชมเป็ นวัยรุ่น อาจจะเพิ่มช่วงเวลาระหว่าง 24.00-02.00 เข้ าไปเป็ น
ช่วงเวลาพิเศษก่อนที่ผ้ ตู ิดตามจะนอน หรือช่วงเวลาพิ เศษแล้ วแต่จะนัดหมายกันกับกลุ่มผู้ชมหรื อ
ผู้ติดตามเพื่อเป็ นการสร้ างกิจกรรมพิเศษ เป็ นต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ต้องคํานึงถึงปั จจัยเกี่ยวกับสถานการณ์
ในสังคมผนวกเข้ าไปด้ วย เพราะบางครัง้ ในสื่อสังคมออนไลน์กําลังมีกระแสข่าวหรือกระแสเรื่ องใด
เรื่องหนึ่งอยู่ ก็อาจจะทําให้ ข้อมูลที่ ทางบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีนําเสนอไปนันไม่
้ ได้ รับความ
สนใจ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ย วกับละครเวทีในวันหยุดสงกรานต์ห รื อวัน ปี ใหม่ที่ผ้ ใู ช้ งานสื่อ
สังคมออนไลน์สว่ นใหญ่จะเป็ นผู้สร้ างเนื ้อหาแทนจะเป็ นผู้รับสาร หรือว่าบางวันหยุดยาวที่คนส่วน
ใหญ่กําลังเดินทางหรื อไม่คอ่ ยได้ ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ ก็จะทําให้ ข้อความหรือเนื ้อหาที่ต้องการ
นําเสนอนันไม่
้ ประสบความสําเร็จ
ทังนี
้ ้ในการเผยแพร่ข้อมูลของละครเวทีในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายองค์ประกอบที่
ต้ องให้ ความสําคัญ และต้ องพึงระวัง เพราะบางครัง้ ความถี่ของการเผยแพร่ข้อมูลกับเนือ้ หาที่
เผยแพร่อาจจะสร้ างความรู้สกึ ด้ านลบให้ กบั กลุม่ ผู้ติดตามได้ เช่น เนื ้อหาที่เน้ นการกระตุ้นยอดขาย
มากจนเกินไป โดยทางผู้ดแู ลการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละคร เมืองไทย
รัชดาลัย เธียร์เตอร์ได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
โจทย์ของเราก็คือขายของ หน้ าที่ของเราคื อต้ องขายให้ ได้ แต่จะขายยังไงไม่ให้ มนั ดูฮาร์
ดเซล คือถ้ าเราขายแบบฮาร์ ดเซลไป คนจะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้ ว เพราะมันคือการพยายาม
ขายของเกินไป (ฐิ ติอาภา ทองศักดิ์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
โดยแนวความคิดนี ้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละคร เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ ว่าไม่ควรนําเสนอเนื ้อหาที่ซํ ้าซากหรื อ
เน้ นการขายมากจนเกินไป ซึ่งทางคุณภาวิณีและคุณพีรพลกล่าวไว้ ในการให้ สมั ภาษณ์วา่
เรื่องบางเรื่องถ้ ามันเยอะไป มันเกร่อ หรือคนอ่านจนเบื่อ เราก็ต้องประเมินรอบข้ างด้ วยว่า
ถ้ ามีก ารพูด ถึงละครวันนีเ้ ยอะแล้ ว บางทีก็ ควรจะต้ องหยุดบ้ าง.... และโดยมากการโพ
สเรื่องละครไม่คอ่ ยมีผลกับยอดการมีปฏิสมั พันธ์ เพราะผู้ติดตามเค้ ารับรู้แล้ วว่ามันจะมี
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ละคร ถ้ ายิ่งขายกันตรงๆ ก็จ ะยิ่ งเงียบ (ภาวิณี สมรรคบุตร และพีรพล กิจรื่ นภิรมย์สขุ ,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า เนือ้ หาที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต้องมีความหลากหลาย
และไม่เน้ นการขายของมากจนเกินไป
4.2.1.8 การรักษากลุม่ ผู้ชมหรือผู้ติดตาม
นอกเหนือจากการสร้ างเนื ้อหาในช่วงระหว่างที่มีการผลิตละครเวทีแล้ ว ช่วงที่กลุ่ม
ละครเวทีหรือบริษัทผู้ผลิตละครเวทีไม่ได้ ทําละครเวทีกม็ ีความจําเป็ นต้ องรักษาความเคลื่อนไหวใน
สื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสร้ างและนําเสนอเนือ้ หาอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรักษากลุ่มผู้ติดตามเอาไว้
เช่น การนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับผลงานทางด้ านอื่นๆ ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละคร หรือนําเสนอ
เนื ้อหาเกี่ยวกับการแสดงหรือละครเวทีที่ได้ เคยจัดแสดงในอดีต ซึ่งการนําเสนอเนือ้ หาต่างๆ ควร
เน้ นการสร้ างบทสนทนาหรือการสร้ างการพูดคุยและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ชมหรือผู้ติดตามในสื่อสังคม
ออนไลน์
อย่างในกรณี ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ จะมีก ารประชาสัมพัน ธ์
เกี่ ย วกับ รายการหรื อผลงานของนัก แสดงในสัง กัด หรื อในกลุ่มบริ ษั ท ของตนเองเพื่ อ ให้ กลุ่ม
ผู้ติดตามที่เป็ นแฟนคลับของศิลปิ นหรือลูกค้ ากลุม่ สมาชิกของโรงละครได้ รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด้ านอื่นๆ ของบริษัท
ซึ่งในจุดนี ้บางครัง้ การเล่นเกมก็ถือเป็ นการสร้ างกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดบทสนทนาหรื อ
เกิดเป็ นสังคมออนไลน์ขึ ้นมาได้ ซึ่งทางผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย
เธียเตอร์ ได้ กล่าวไว้ วา่
ตอนเราไม่มีโปรดักชัน่ เราจะใช้ เรื่องของโรงละคร โปรโมทโรงละครแทน เช่น กิจกรรมยังจํา
สถานที่ นี ไ้ ด้ ไหม? ใครเคยมาตรงนี ้ พวกนี ค้ นจะเล่น เยอะ คนจะเข้ า มาแลกเปลี่ ย น
ความเห็นว่า เค้ ามาเคยมาดูเรื่ องนัน้ เรื่ องนี ้ หรื ออีกแบบหนึ่งก็จะโพสเป็ นภาพโปสเตอร์
ละครทุกเรื่องเลยแล้ วถามว่า ใครเคยมาดูละครเรื่องไหนบ้ าง บอกกันหน่อย ส่วนมากพวก
โพสที่เน้ นให้ เค้ ามามีส่วนร่วมก็จ ะมีก ารปฏิสัมพันธ์ที่ ดีมาก คนก็มกั จะมาพูดในเชิ งว่า
อยากให้ มีละครเรื่องใหม่หรืออยากให้ เรื่องนันเรื
้ ่ องนี ้มาแสดงอีกรอบ (ฐิ ติอาภา ทองศักดิ์,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
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ส่วนการรักษากลุม่ ผู้ชมหรือผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ละคร เดโมเครซี่
เธียเตอร์ สตูดิโอ จะใช้ การนําเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นต่างๆ ในสังคมเพื่อสร้ างการพูดคุย
ระหว่างผู้ติ ด ตามและผู้ด ูแลสื่อสังคมออนไลน์ ของกลุ่มละครเวที โดยวางบุคลิก ของสื่อสังคม
ออนไลน์ของตนเป็ นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะชวนมาคุยเกี่ยวกับประเด็ นต่างๆ ในสังคม
หรือเรื่องราวชีวิตประจําวัน ดังที่คณ
ุ ภาวิณีและคุณพีรพลได้ กล่าวไว้ ในการให้ สมั ภาษณ์วา่
เราเน้ นที่กระบวนการการสร้ างกลุม่ ผู้ชมมาก เพราะฉะนันคนที
้
่ติดตามเราก็จะรับรู้อยู่แล้ ว
ว่าเราทําอะไร แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองหาคนใหม่ที่เรายังไปไม่ถึงด้ วย.... เราอยากทํา
ให้ สื่อสังคมออนไลน์ของเรามันเหมือนเพื่อนที่เราต้ องเข้ าไปอ่านเรื่ องราวของเค้ าในทุกๆ
วัน ให้ มีการถามตอบในประเด็นต่างๆไปมาจนเกิดการปฏิสมั พันธ์ที่ก่อให้ เกิดความผูกพัน
(ภาวิณี สมรรคบุตร และพีรพล กิจรื่นภิรมย์สขุ , สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัติการในการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยเป็ นการเน้ นการสร้ างการรับ รู้เกี่ยวกับข้ อมูลของ
ละครเวทีโดยใช้ เครื่องมือต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ เกิดการรับรู้ในวงกว้ าง เน้ นการมีส่วน
ร่วม การสร้ างการปฏิสมั พันธ์และกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการรับชมและนําไปสู่การซือ้ บัตรเข้ าชม
ละครเวทีในที่สดุ ทังนี
้ ้แนวทางการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยงั ต้ องอาศัยองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีในด้ านของกระบวนการผลิตละครเวทีเพราะการสื่อสารการตลาดของละคร
เวทีนนจะมุ
ั้
่งเน้ นไปที่การนําเสนอความเคลื่อนไหวของกระบวนการการผลิตละครจนถึงวันที่จัด
แสดงรวมทังนํ
้ าเสนอคําวิจารณ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับการแสดง โดยที่ทงั ้ หมดทําไปเพื่อสร้ างแรงจูงใจใน
การซื ้อของกลุม่ ผู้ชมนัน่ เอง
4.2.2 กระบวนการทางานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของ
บริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที
จากการเก็ บ ข้ อมูลของผู้วิจัย พบว่ากระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีจะสอดคล้ องไปตามกระบวนการผลิตละครเวทีตงแต่
ั ้ การเตรียมงานก่อนเริ่ม
การซ้ อมการแสดง จนเข้ าสูช่ ่วงเริ่มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที โดยหลังจากการเตรี ยมงานทุก
อย่างพร้ อมแล้ วจะเข้ าสูช่ ่วงการซ้ อมตามลําดับขันจนกระทั
้
ง่ เปิ ดการแสดงจริงในรอบแรกจนสิ ้นสุด
การแสดงรอบสุดท้ ายจึงมีการสรุปผลการดําเนินการผลิตละครเวที โดยแหล่งข้ อมูลทุกแหล่งได้ ให้
แนวทางการดําเนินการเอาไว้ ดงั นี ้
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4.2.2.1 ช่วงเตรียมงานก่อนเริ่มการซ้ อมการแสดง
ในเริ่มต้ นกระบวนการผลิตละครเวทีในช่วงนี ้เป็ นกระบวนการที่เน้ นการวางแผนและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เป็ นหลัก ซึ่งในกระบวนการทํางานในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีนนจะยั
ั้
งไม่ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมมาก เนื่องจากทางผู้บริ หารบริ ษัทหรื อกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวทีจะทําการวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ ในการผลิตละครเวทีแต่ละเรื่องหรื อเป็ นช่วงที่
ฝ่ ายบริหารจะหาข้ อสรุปร่วมกันถึงละครเวทีที่จะทําการผลิต
จีรภัทร เจริญชัยกร (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558) ผู้จัดการฝ่ ายสื่อสารการตลาด
ของโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ได้ กล่าวไว้ วา่
กระบวนการสื่อสารการตลาดจะมาเมื่อได้ รับ ขอบเขตเวลาในการผลิต ละครละครที่
แน่นอน คือ หลังจากที่มีการร่างสัญญากันก่อนว่าละครเรื่ องนีใ้ ครเล่นและมีเนือ้ เรื่ องเป็ น
อย่างไร
หลังจากนัน้ พอสรุปได้ ว่าในปี นัน้ จะมีละครเวทีเรื่ องใดที่จะดําเนินการผลิตได้ ทาง
ฝ่ ายสื่อสารการตลาดก็จ ะเริ่ มกระบวนการทางการตลาดโดยการศึกษาข้ อมูลของลูก ค้ า ศึกษา
ความเป็ นไปได้ ของละครเวที รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับละครเวทีแต่ละเรื่องในปี นันที
้ ่
จะต้ องใช้ ในส่วนของการสื่อสารการตลาด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ซึ่งโดยมากงบประมาณสําหรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มกั จะไม่เกินร้ อยละ 10 ของงบประมาณในด้ านการสื่อสารการตลาดทังหมด
้
ซึ่งสอดคล้ องกับกระบวนการทํางานในการสื่ อสารการตลาดผ่าสื่อสังคมออนไลน์
ของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด คือ
ส่วนใหญ่มกั จะต้ องให้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีที่จะดําเนินการผลิตมีการตกลงกัน
เรียบร้ อยก่อน ไม่วา่ จะเป็ นตัวนักแสดงหลัก กระบวนการคัดเลือกนักแสดง วันเวลาและ
ช่วงเวลาที่จะทําการแสดง (เอื ้ออาทร วงศ์ศิริ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558)
ในกระบวนการสื่ อ สารการตลาดในช่ ว งเตรี ย มงานก่ อ นการซ้ อมการแสดง
จําเป็ นต้ องสรุปข้ อมูลให้ ครบทุกๆ ด้ านก่อนที่จะทําการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ออกไปเพื่อการสื่อสาร
ตลาดในขันตอนหลั
้
งจากนี ้ อีกทังในการเตรี
้
ยมงานก่อนซ้ อมการแสดงยังจําเป็ นต้ องทราบเกี่ยวกับ
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ข้ อจํากัดเรื่องลิขสิทธิ์ตา่ งๆ ของละครเวทีที่จะดําเนินการผลิต เพื่อที่จะได้ นําเสนอข้ อมูลของละคร
เวทีในกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามข้ อจํากัดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
4.2.2.2 ช่วงเริ่มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที
หลังจากที่สรุปข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีในช่วงเตรียมงานก่อนการซ้ อมการแล้ว
จึงเข้ าสู่ช่วงเริ่ มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที โดยการเริ่ มต้ นกระบวนการการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีนนั ้ จําเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื ้อหาและองค์ประกอบ
ของละครเวที ก่ อนเป็ นลําดับ แรก เพราะเรื่ องราวในละครเวที ที่ มีเ นื อ้ หาแตกต่างกัน ก็ มีความ
จําเป็ นต้ องทํ าการสื่อสารการตลาดด้ วยวิธีก ารหรื อรายละเอีย ดที่ แตกต่างกัน ซึ่ง Co-Artistic
Director ของกลุม่ ละคร เดโมเครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ ได้ กล่าวไว้ ในการสัมภาษณ์วา่
กระบวนการหรือที่มาของละครเวทีที่จะผลิตนันส่
้ งผลโดยตรงกับงบการสื่อสารการตลาด
เพราะว่าแต่ละเรื่องมันจะพูดประเด็นไม่เหมือนกัน ขึ ้นอยู่กับเนือ้ หาและบริ บทของละคร
เวทีแต่ละเรื่อง เพราะฉะนันหลั
้ งจากได้ เรื่องที่เราจะทํามาแล้ วเราจึงต้ องมาวิเคราะห์กันว่า
เรื่องนัน้ ๆ มีอะไรเป็ นจุดขาย ดังนัน้ วิธีการจะไม่เหมือนกันในแต่ละเรื่ อง (ภาวิณี สมรรค
บุตร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
นอกจากนี ใ้ นช่วงเริ่ มต้ น กระบวนการผลิตละครเวที ยังต้ องคํานึงถึงรู ปแบบและ
ประเภทของละครเวทีที่จ ะผลิตด้ วย เพราะประเภทของละครเวทีจะเป็ นตัวกําหนดทิ ศทางและ
อารมณ์ของเนื ้อหาต่างๆ ที่จะสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ถ้ าบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวที
ทําละครเวทีแนวตลกขบขันเบาสมอง ก็จําเป็ นที่จะต้ องควบคุมเนือ้ หาให้ ไม่หนักหรื อจริ งจังมาก
เกินไป ในขณะที่ถ้าหากทําละครเวทีแนวลึกลับสืบสวนก็อาจจะต้ องควบคุมเนือ้ หาไม่ให้ บอกเล่า
เรื่องราวมากจนเกินไป ซึ่งในเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั อย่างที่ดีที่สามารถอธิบายประเด็นนี ้ได้
ก็ คือกรณี ศึก ษาของละครเพลงสุน ทราภรณ์ เดอะ มิวสิ คัล ที่ ใ นแต่ละปี จะมีก ารกํ าหนดแนว
ทางการนํ าเสนอละครเวที ที่ มีค วามหลากหลายทัง้ เรื่ อ งของจุด ขายและเนื อ้ เรื่ อง โดยในการ
สัมภาษณ์คณ
ุ วิภาสินี สุรพรไพบูลย์ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ได้ กล่าวว่า
การแบ่งกลุ่มบทเพลงของสุนทราภรณ์ ทําให้ เราสามารถตังเป็
้ นแนวคิดหลัก ของเรื่ องได้
เช่น ปี ที่ทําละครเวทีเรื่องเพลงรักของเรา จะเน้ นเป็ นเพลงเต้ นและเพลงลีลาศ เนือ้ เรื่ องปี
นันก็
้ จะเน้ นเกี่ยวกับการเต้ น ส่วนอีกปี ถัดมาเราทําเรื่ องขอให้ เหมือนเดิม ก็จะเป็ นเพลงที่
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เน้ นเกี่ยวกับธรรมชาติ เน้ นการโชว์การร้ อง หรืออย่างปี ที่ทําละครแนวแฟนตาซีอย่าง เธอ
เท่านัน้ ก็จะใช้ เ พลงที่เกี่ ยวกับความรักที่ดูมีความแฟนตาซี ก็จะทําให้ เห็นแนวทางการ
นําเสนอของละครที่จะนําไปใช้ ในการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
เมื่อวางทิศทางและวิเคราะห์รูปแบบและประเภทของละครเวทีที่จะดําเนินการผลิต
ได้ แล้ วกระบวนการผลิต ละครเวที จ ะเข้ า สู่ขนั ้ ตอนการคัดเลือ กที มงานฝ่ ายต่างๆ รวมถึ งการ
คัดเลือกนักแสดงนํา ในระหว่างนี ้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะสามารถนําเสนอ
ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิตได้ เช่น ชื่อเรื่อง ช่วงที่จะทําการจัดแสดง
หรือสถานที่จดั แสดง โดยจะนําเสนอเนื ้อหาเพื่อบอกกับกลุ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทาง
บริษัทกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีกําลังจะดําเนินการผลิตละครเวทีเรื่ องอะไร มีเนือ้ หาอย่างไร เพื่อสร้ าง
การรับรู้แรกกับกลุม่ ผู้ชมและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ และหลังจากทําการคัดเลือกนักแสดง
เสร็จ เรี ยบร้ อยแล้ วผู้ด ูแลสื่อสังคมออนไลน์ จึงสามารถนําเสนอข้ อมูลเกี่ ยวกับ รายละเอีย ดของ
นักแสดงที่จะมารับบทต่างๆ ในละครเวทีเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และการสร้ างแรงจูงใจในการ
ซื ้อบัตรและกระตุ้นความต้ องการซื ้อของผู้ชม
ในการสื่อการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นนั ้ มีความจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่จ ะต้ องใช้
นักแสดงที่เ ป็ นที่ร้ ู จัก เพราะจะช่วยสร้ างยอดการค้ นหาและเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ของละครเวทีได้
เพราะนักแสดงที่มีชื่อเสียงจะมีกลุ่มแฟนคลับผู้ติดตามอยู่เป็ นทุนเดิม ดังนัน้ การได้ นักแสดงที่มี
ชื่ อเสีย งมาร่ วมแสดงนัน้ ก็ ถื อว่าเป็ นเหมื อนแต้ มต่อ ให้ กับ การสื่อสารการตลาดผ่า นสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีเรื่องนันๆ
้ เพราะกลุ่มแฟนคลับผู้ติดตามนักแสดงจะเป็ นเหมือนกับผู้ที่ช่วย
กระจายข้ อมูลให้ กบั ละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ได้ โดยทางผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของโรง
ละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
จากการทํางานมามันชัดเจนมาก คือเมื่อก่อนจะมีความเชื่อว่าดาราไม่จําเป็ น เราต้ องขาย
เนื ้อหาได้ สิ เราต้ องขายตัวโปรดักชัน่ โดยรวมได้ สิ แต่จริงๆ แล้ วพอเข้ ามาทํามันรู้ได้ ด้วยทุก
อย่ าง การวัด ทุก อย่ างมัน ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่าต้ องดารา (ฐิ ติอาภา ทองศัก ดิ์ , สัมภาษณ์ , 30
เมษายน 2558)
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ซึ่งความคิ ด เห็น ดังกล่าวสอดคล้ องกับ ความคิดเห็น ของคุณพงษ์ กร ประภากูล
(สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีสนุ ทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั
ที่บอกว่า
นักแสดงหลักถือเป็ นสิ่งดึงดูดที่จะช่วยให้ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประสบผลสําเร็จ
ดังนันควรเลื
้
อกนักแสดงหลักที่เป็ นที่นิยม อยู่ในกระแสและมีฐานผู้ติดตามผลงาน อีกทัง้
ยังต้ องวิเคราะห์ถึงกลุม่ ผู้ติดตามผลงานของนักแสดงคนนัน้ ๆ ด้ วยว่ามีฐานผู้ติดตามเป็ น
ใคร มีพฤติกรรมการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร เพราะข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นตัวกําหนด
รูปแบบและวิธีการนําเสนอข้ อมูลหรื อกิจกรรมต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที
เรื่องนันๆ
้ ด้ วย
นอกจากนีค้ ณ
ุ เอือ้ อาทร วงศ์ศิริ (สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) ได้ ให้ ความคิดเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นนี ้ไว้ วา่
นักแสดงมีผลกับการทําการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตรง เพราะส่วนมากการมี
ปฏิสมั พันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มแฟนคลับนักแสดงจะมีการปฏิสมั พันธ์กันเยอะ
มาก อย่างถ้ าเป็ นแฟนคลับของบริ ษัท ดรี มบ๊ อกซ์ เขาจะแค่รับรู้ไว้ เฉยๆ แต่สําหรับกลุ่ม
แฟนคลับแล้ วเค้ าคือคนที่มาช่วยเราประชาสัมพันธ์และแบ่งปั นเนื ้อหาของเรา
ดังนันจริ
้ งสรุปได้ วา่ การได้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียงมาแสดงถือเป็ นเครื่ องมือที่ดีในการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในช่วงเริ่มต้ น อีกทัง้ ยังเป็ นเป็ นส่วนหนึ่งที่จะ
สามารถกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีได้ ด้วย
4.2.2.3 ช่วงการซ้ อมตามลําดับขัน้
กระบวนการซ้ อมตามลําดับขัน้ ถือว่าเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สดุ ในกระบวนการ
ผลิตละครเวที โดยปกติแล้ วจะมีระยะเวลาตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป ในช่วงนีผ้ ้ ทู ี่มีหน้ าที่ในการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีแต่
ละแห่งมีความจําเป็ นที่จะต้ องเข้ าไปอยู่ในกระบวนการการซ้ อมละครเวทีด้วย เพื่อทําการเก็บภาพ
บรรยากาศเบือ้ งหลังการซ้ อมและนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่ อนําเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ
ละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ โดยเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของบรรยากาศการซ้ อม
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เบื ้องหลังการซ้ อมการแสดงของนักแสดง จากนันจึ
้ งนํามาคัดเลือกเพื่อจัดเตรี ยมเนือ้ หาไว้ สําหรับ
นํ า เสนอผ่า นสื่ อสัง คมออนไลน์ ข องบริ ษั ท หรื อกลุ่ม ผู้ผลิ ต ละครเวที ต่อ ไป โดยช่ ว งการซ้ อม
ตามลําดับขันนี
้ ้จะเน้ นการนําเสนอข้ อมูลที่ทันเหตุการณ์หรื อเกิดขึ ้นตามสถานการณ์จริ ง เพื่อให้
ผู้ชมและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ได้ มีการติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยถือว่า
แหล่งข้ อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มละครหรื อบริ ษัทผู้ผลิตละครเวทีนนั ้ เป็ นแหล่งข่าวและ
แหล่งข้ อมูลแรกที่ทําการนําเสนอความเคลื่อนไหวของละครเวทีเรื่องนันๆ
้
โดยภาพหรือเนื ้อหาที่มกั จะได้ รับความสนใจหรื อความนิยม รวมถึงได้ รับการตอบ
กลับจากผู้ติดตามมากเป็ นพิเศษคือ ภาพการซ้ อมที่ดจู ริ งจัง เข้ มข้ น หรื อฉากที่เน้ นอารมณ์ของ
นักแสดงและบรรยากาศเบือ้ งหลังการซ้ อมของนักแสดง โดยผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษั ท
ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ได้ กล่าวไว้ วา่
เราต้ องคัดรูปที่มนั เด็ดจริงๆ อย่างที่คนสนใจ เช่น พระเอกจับมือนางเอก หรื อว่าซ้ อมกัน
แล้ วร้ องไห้ คือต้ องดูจังหวะตามที่ เ นือ้ เรื่ องกําหนดด้ วยว่ามัน จะเป็ นยังไง โดยที่เ น้ น ที่
นักแสดงหลัก (ชรินทร์ ลิ ้มรังษี , สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2558)
ในช่วงระหว่างกระบวนการซ้ อมการแสดงก่อนการแสดงจริ งทางกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวทีจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษหลายอย่างระหว่างนี ้ เช่น การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การ
บวงสรวงละครเวที การจัดการแถลงข่าว การจัดแสดงรอบพิเศษโดยมีตวั อย่างการแสดง การออก
รายการโทรทัศน์หรือเดินสายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีท้ างบริ ษัทหรื อกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวทีจะทําเป็ นปกติอยู่แล้ ว ก็ต้องนําเอาภาพหรือข้ อมูลเหล่านี ้มาลงใส่สื่อสังคมออนไลน์
เพื่ อ เป็ นการประชาสัมพัน ธ์ กิ จ กรรมของละครเวที ที่ เ กิ ดขึน้ ด้ วย โดยในส่ว นนี จ้ ะเป็ นการทํ า
การตลาดที่บรู ณาการเครื่องมือหลายๆ อย่างเข้ าด้ วยกัน เช่น เมื่อไปสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์
ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ก็จะมีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กับผู้ชมและผู้ติดตามในสื่อสังคม
ออนไลน์ให้ คอยรับชมผ่านทางโทรทัศน์ และเมื่อรายการออกอากาศไปแล้ ว ทางผู้ดแู ลสื่อสังคม
ออนไลน์ก็จําเป็ นต้ องเอาข้ อมูลและเนื ้อหาเหล่านีม้ านําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์อีกครัง้ เพื่อเป็ น
การสร้ างการรับรู้ของผู้ติดตามให้ เพิ่มมากขึ ้น ถ้ าหากเป็ นกิจกรรมบวงสรวงหรือแถลงข่าวละครเวที
ก็ อาจจะประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ ก ลุ่ม ผู้ติดตามรับ รู้ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมพิ เ ศษที่ กํ าลังจะเกิ ดขึน้ เพื่ อให้
ผู้ติดตามมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมให้ ได้ มากที่สดุ
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ในระหว่างกระบวนการซ้ อมตามลําดับขันดํ
้ าเนินไป ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะมี
เนือ้ หาเกี่ยวกับละครเวทีเ ป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะต้ องคอยบริ หารและ
จัดการเนื ้อหาให้ มีความพอดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป โดยผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของละคร
เวที สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ได้ ให้ แนวทางเกี่ยวกับการบริ หารสัดส่วนของเนือ้ หาที่จะนําเสนอ
ลงสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีไว้ ในการสัมภาษณ์ดงั นี ้
เนื ้อหาต่างๆ ได้ มีการวางแผนไว้ อย่างคร่าวๆ โดยต้ องลงเนือ้ หาให้ กระจายให้ นักแสดงแต่
ละคนมีพื ้นที่ในสื่อเท่าๆ กันทังนั
้ กแสดงหลัก นักแสดงรอง หรือนักแสดงสมทบ โดยอาจจะ
จับ คู่นัก แสดงที่ มี ฐ านผู้ติ ด ตามหรื อ คนที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากกว่า คู่กับ นัก แสดงมี ค นรู้ จัก
รองลงมา เพื่อให้ เนือ้ หาและข้ อมูลต่างๆ กระจายไปยังผู้ติดตามได้ อย่างทั่วถึง (พงษ์ ก ร
ประภากูล, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558)
รวมถึ ง ต้ อ งจัด การบริ ห ารเนื อ้ หาในส่ว นการขายให้ พอเหมาะและไม่ม ากจน
ผู้ติดตามรู้สกึ อึดอัดอีกด้ วย
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดของโรงละครได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการและบริ หาร
เนื ้อหาเกี่ยวกับการขายในช่วงกระบวนการซ้ อมการแสดงตามลําดับขันไว้
้ วา่
เบือ้ งหลังการซ้ อมส่วนใหญ่ จะลงในสื่อสังคมออนไลน์ เหมือนเป็ นการอัพเดทว่าวัน นี ม้ ี
ซ้ อ ม น่า ดูม ากๆ เลย รี บ จองบัต รกัน เร็ว อะไรประมาณนี ้ (จีร ภัท ร เจริ ญ ชัย กรณ์ ,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะไม่ดเู ป็ นการยัดเยียดการขายมากจนเกินไป
นอกจากการนําเสนอข้ อมูลและการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีแล้ ว ยังสามารถใช้ พื ้นที่สื่อสังคมออนไลน์สว่ นตัว
ของนักแสดงเพื่อเป็ นการสร้ างการรับรู้เพิ่มเติมและเป็ นการขยายกลุม่ ผู้ติดตามของบริษัทหรือกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวทีได้ อีกด้ วย แต่ทงั ้ นี ก้ ็ต้องขึ ้นอยู่กับความสมัครใจและความยินยอมของนักแสดง
เนื่องจากพื ้นที่สื่อดังกล่าวเป็ นพื ้นที่สว่ นตัวของนักแสดง ในจุดนีจ้ ึงเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการทํา
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีที่สามารถสร้ างการรับรู้ได้ อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อการซ้ อมการแสดงตามลําดับขันดํ
้ าเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ ายของการซ้ อม ช่วงนี ้
จะเป็ นช่วงของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องเน้ นการกระตุ้นการซื ้อของผู้ชมให้
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ได้ มากที่สดุ ดังนันการสร้
้
างการรับรู้อาจจะต้ องลดลงเพื่อไปเน้ นการนําเสนอเกี่ยวกับความพร้ อม
ในการแสดง โดยจะเน้ นการนําเสนอภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้ เห็นองค์ประกอบของการแสดง
บางส่วนเพื่อให้ เ กิด ความน่าสนใจเพื่ อเป็ นการกระตุ้นพฤติกรรมการซือ้ ให้ มากขึ ้น เช่น การลง
รูปภาพหรื อภาพเคลื่อนไหวที่เผยให้ เห็นบางส่วนของการแสดงในรอบการซ้ อมใหญ่ โดยให้ เห็น
ฉาก แสง และความอลังการหรือรูปภาพที่แตกต่างออกไปจากตอนซ้ อมการแสดงที่ยงั เป็ นการซ้ อม
ในห้ องซ้ อมเท่านัน้
ก่อนรอบการแสดงจริ งของละครเวทีจ ะมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ ซึ่งในรอบการ
แสดงนีจ้ ะเป็ นรอบที่มีการเชิญสื่ อมวลชนหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาชมการแสดง โดยในรอบการ
แสดงนี ้ถือเป็ นรอบที่สามารถสร้ างการรับรู้และสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อบัตรได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจาก
ละครเวทีจะมีการถูกพูดถึงในมุมมองของผู้ชม โดยการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะ
นําเสนอข้ อมูลในส่วนนี ้ออกไปด้ วย โดยทางผู้ผลิตละครเวทีอย่างโรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธีย
เตอร์ จะทําการประชาสัมพันธ์วา่ มีผ้ ชู มมารับชมการแสดงในรอบนี ้กันอย่างมากมาย
โดยเน้ น การนํ าเสนอของบรรยากาศโรงละครที่ มีเ หล่าบรรดานัก แสดงหรื อบุคคลผู้มี
ชื่อเสียงมารอดูกนั อย่างคับคัง่ โดยที่นี่จะเน้ นให้ หาว่ารอบนี ้มีคนที่มีชื่อเสียงท่านใดมาชม
จากนันให้
้ เราไปติดตามสื่อออนไลน์ของบุคคลท่านนันก่
้ อนแล้ วเราก็เพิ่มบัญชีรายชื่อไปใน
อินสตาแกรม จากนันก็
้ จะเอาเนื ้อหาตรงนี ้มาช่วยเราอีกทางหนึ่ง นักแสดงหรื อผู้มีชื่อเสียง
ก็จ ะถ่ ายภาพแล้ วเอาไปลงในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ส่ วนตัวของตัวเอง ก็เ ป็ นการ
กระจายข่าวอีกทางหนึ่ง (ฐิ ติอาภา ทองศักดิ์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2558)
ทางบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ในส่วนของ JSL Events & Showbiz
ผู้ผลิต ละครเวที สุน ทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล ก็ มีก ารนํ าเสนอข้ อมูลในส่วนของกระแสตอบรับ
หลังจากได้ รับชมละครเวทีเช่นเดียวกัน โดยจะเน้ นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ
ละครเวทีเพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับละครเวทีว่าละครเวทีที่บริ ษัทดําเนินการผลิตนัน้ มีความ
สนุก สนาน น่าชม เป็ นการกระตุ้นพฤติก รรมการซือ้ ของผู้ช มที่ยังตัดสิน ใจซื อ้ บัตร โดย วิภาสินี
สุรพรไพบูลย์ (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2558) ได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
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เราเชิญคนดังมาก็จริง แต่จะเป็ นระดับแบบรัฐมนตรี ซึ่งแม้ เขาไม่ผลต่อการสร้ างแรงจูงใจ
เท่าคนดังในวงการบันเทิงแต่เราอยากได้ ภาพที่เค้ ามาเป็ นครอบครัว แม้ เราจะเชิญคนดังที่
เป็ นนักแสดงหรือดารามาเราก็ให้ เค้ าพาคุณพ่อคุณแม่มาด้ วย
ซึ่งในจุดนี ้ถือเป็ นการตอกยํ ้ากับกลุม่ เป้าหมายของละครเวทีสนุ ทราภรณ์ เดอะ มิวสิ
คัล ที่เน้ นความเป็ นละครเวทีที่สามารถรับชมได้ ทงครอบครั
ั้
วและเป็ นละครเวทีที่ชมได้ ทกุ เพศทุกวัย
4.2.2.4 ช่วงเปิ ดการแสดงจริง
ในส่วนรอบการแสดงจริ งหลังจากการแสดงรอบปฐมฤกษ์ นนั ้ ถือเป็ นการทํางานที่
ต้ องติดตามผลในสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ที่ได้ มีการพูดถึงละครเวทีที่กําลังจัดแสดงอยู่ โดยผู้ดแู ล
สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีจะทําการรวบรวมเอาคําวิจารณ์หรื อเนือ้ หา
ของผู้ชมที่พูดถึงละครเวทีเรื่ องที่กําลังจัด แสดงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นํามารวบรวมและ
นําเสนอลงในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวที เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการมาชม
ของผู้ชมคนอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ ซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดง เนื่องจากการพูดถึงของผู้ชมคนอื่นๆ ต่อละคร
เวทีเรื่องที่กําลังจัดแสดงอยู่ สามารถสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ชู มคนอื่นๆ ได้ ซึ่งทางกลุ่มละครเวที เดโม
เครซี่ เธียเตอร์ สตูดิโอ ได้ ให้ ข้อมูลในส่วนนี ้ไว้ วา่
ความเห็น จากคนดูถ้ าเรารู้ จัก เราก็ จะขออนุญ าตแชร์ มา แต่ถ้าไม่ร้ ู จัก หรื อแชร์ ไม่ได้ ก็
อาจจะขอบันทึกภาพหน้ าจอแล้ วเขียนขอบคุณแทน ซึ่งบางครัง้ ข้ อมูลเหล่านี ้อาจจะมียอด
การเข้ าถึงมากกว่าข่าวของละครเวทีเองด้ วย (ภาวิณี สมรรคบุตร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน
2558)
ข้ อมูลในส่วนของการพูดถึ งละครเวที ในสื่อสังคมออนไลน์นนั ้ สามารถมาได้ จาก
หลายแหล่งด้ วยกัน แต่ในฐานะผู้ที่ทําการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์จ ะต้ องมีการ
คัดเลือกเนื ้อหาที่จะนํามาใช้ ในการนําเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวที ด้วย เพราะความคิ ดเห็น ของผู้ชมที่ได้ รับชมนัน้ จะมีห ลากหลายและไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากผู้ใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์จะเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลเหล่านัน้ ด้ วยตนเอง โดยในประเด็นนี ้
ทางผู้ดแู ลด้ านการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ดรีมบ๊ อกซ์ จํากัด ได้ ให้ ข้อมูลไว้ วา่
ในวันแสดงเราก็เหมือนตอกยํ ้าว่าเรากําลังมีการแสดง ซึ่งมันจะมี Feedback จากสื่อต่างๆ
เช่น ในเว็บ pantip.com หรือที่ผ้ ใู ช้ งานเฟซบุ๊กเขียนขึ ้นมา เราก็จะบันทึกหน้ าจอตรงนันมา
้
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เพื่อบอกว่ามีผ้ ชู มชื่นชมการแสดงของเรานะ โดยจะเน้ นเป็ นคําชมมากกว่าที่เราจะเอามา
ออกสื่อของเรา เพราะว่าในสื่อสังคมออนไลน์ มันเป็ นกระแสปากต่อปาก โดยที่เ ราไม่
สามารถไปควบคุมอะไรได้ ผู้ชมเขาเขียนของเขาเอง (ชรินทร์ ลิ ้มรังษี , 2558, 8 พฤษภาคม
2558)
เมื่อการแสดงดําเนินมาถึงช่วงท้ ายๆ ของรอบการแสดงก่อนที่จะสิ ้นสุดการแสดง
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ควรเน้ นยํ ้าถึงโอกาสสุดท้ ายที่ผ้ ชู มจะได้ รับชมการแสดง
ละครเวทีในครัง้ นี ้ โดยการเน้ นยํ ้าแบบนี ้ทําไปเพื่อเป็ นการสร้ างแรงกระตุ้นในการซื ้อบัตรเข้ าชมการ
แสดงได้ ด้ วยเหตุผลที่ธรรมชาติของละครเวทีเป็ นการแสดงสดไม่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเอาไว้
ดังนันในจุ
้ ดนี ้จะเป็ นจุดขายที่สามารถสร้ างแรงซื ้อในช่วงสุดท้ ายได้ ดี โดยทางบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิต
ละครเวทีตา่ งๆ ก็มกั จะใช้ จดุ นี ้มาเป็ นการสร้ างเนื ้อหาในช่วงก่อนการแสดงรอบสุดท้ าย อย่างเช่น
โรงละคร เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ที่ใช้ วิธีการนําเสนอข้ อมูลเพื่อสร้ างแรงจูงใจผ่านเนือ้ หาว่า
เป็ นโอกาสสุดท้ ายของการที่จะได้ รับชมละครเวทีเรื่องนี ้ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างการสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อบัตรเข้ าชมด้ วยเนื ้อหาว่าเป็ นโอกาสสุดท้ าย
แหล่ งที่มา: Scenario & Rachadalai, 2561ซ.
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4.2.2.5 ช่วงสิ ้นสุดการแสดง
เมื่อการแสดงรอบสุดท้ ายจบลงแต่ก ระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์นนยั
ั ้ งไม่จบเพราะผู้ติดตามจะยังมีการเข้ ามาพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละคร
เวที เรื่ องนัน้ ๆ อยู่อีก ประมาณ 2 สัป ดาห์ ดังนัน้ ผู้ที่ ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ จําเป็ นที่ จะต้ องเก็ บ
รวบรวมเนื ้อหาที่พดู ถึงละครเวทีเรื่องนันๆ
้ มานําเสนอต่อไปอีกสักระยะเพื่อรักษาการมีปฏิสมั พันธ์
กับผู้ติดตาม โดยเนื ้อหาในช่วงนี ้จะเน้ นไปที่การขอบคุณผู้ชม,นําเสนอเกี่ยวกับสถิติตา่ งๆ ของละคร
เวที หรื อเป็ นการประมวลภาพในการแสดง จากนัน้ ถ้ าหากมีก ารจัดทํ าละครเวที เรื่ องใหม่อย่าง
ต่อเนื่องก็อาจจะใช้ โอกาสนี ้ประชาสัมพันธ์ผลงานละครเวทีเรื่องต่อไปได้ อีกด้ วย และนอกจากการ
นําเสนอข้ อมูลในสื่อสังคมออนไลน์แล้ วยังจําเป็ นที่จะต้ องประเมินผลการดําเนินงานออกมาเป็ น
ผลสรุ ปให้ เ ป็ นรู ปธรรมมากที่สดุ เพื่อเก็บไว้ เป็ นแนวทางในการทําการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ตอ่ ไปในอนาคต

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาแนวทางการวางแผนเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารและกระบวนการในการสื่ อ สาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการผลิตละครเวทีของบริษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละครเวที ผู้วิจัยได้
เก็บข้ อมูลที่มีความหลากหลายในมิติตา่ งๆ เช่น ด้ านของการบริ หารงาน รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
ขันตอนต่
้
างๆ ในการทํางานด้ านการผลิตละครเวที และในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร
การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลากรที่ มีตําแหน่งและมี
หน้ าที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีโดย
การคัดเลือกบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีหน้ าที่โดยตรงในกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ อย่างน้ อย 2 บุคคล ได้ แก่ หัวหน้ าฝ่ ายหรือผู้วางแผนนโยบายการสื่อสารการตลาด
ของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีนนั ้ ๆ และผู้ดําเนินงานตามนโยบายหรื อผู้ผลิตสื่อและดูแลสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริ ษั ทหรื อกลุ่มละครเวทีนนั ้ ทําให้ ได้ ข้อสรุปผลการวิจัยออกมาเป็ น 2 หัวข้ อ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 แนวทางการวางแผนเชิงปฏิบัตกิ ารในการใช้ ส่ ือสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสาร
การตลาดของละครเวทีในประเทศไทย
แนวคิดหรือองค์ความรู้หลักที่ต้องใช้ ประกอบการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อสื่อสารการตลาดของละครเวทีในประเทศไทยคือแนวคิดเกี่ยวกับละครและแนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด เพราะละครเวทีเป็ นงานที่ต้องการให้ ทุกๆ องค์ประกอบมีความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ดังนันการสื
้
่อสารการตลาดจึงถือเป็ นการสื่อสารภาพลักษณ์ของละคร
เวทีเรื่องนันๆ
้ ออกไปยังกลุม่ ผู้ชมหรือผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย แนวทางการวางแผนเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารในการใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ เ พื่ อ สื่ อ สารการตลาดจึ ง มี ค วามจํ า เป็ นต้ องทํ า ให้
องค์ป ระกอบทุกอย่ างของละครเวที มีความเป็ นเอกภาพและไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมีก าร
วางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ด้านต่างๆ ดังนี ้
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1) การกําหนดทิศทาง เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลของเนือ้ หาของละครที่กําลังจะ
ทําว่ามีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับอะไร เพราะละครเวทีแต่ละเรื่องจะมีกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน โดยเนือ้ หา
ของละครเวทีแต่ละเรื่องจะเป็ นตัวกําหนดทิศทางของวิธีและเนื ้อหาในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ รวมถึงยังเป็ นตัวกําหนดกลุม่ เป้าหมายของละครเวทีเรื่องต่างๆ อีกด้ วย
2) การวิเคราะห์และกําหนดวัตถุประสงค์ หลังจากที่วิเคราะห์เนือ้ หาของละครเวที
แล้ วก็จะเข้ าสูก่ ารวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Plan) โดยแต่ละบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิต
ละครทุกแห่งจะมีการกําหนดจุดประสงค์ที่คล้ ายกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การสร้ างการรับรู้
เพื่อให้ เกิดความต้ องการอยากจะซื ้อและนําไปสูก่ ารซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดง
3) การจัดสรรงบประมาณ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัท
หรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีใช้ งบประมาณในส่วนนีน้ ้ อยมากเมื่อเทียบกับการสื่อสารการตลาดด้ วย
ช่องทางอื่นๆ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 10 จากงบประชาสัมพันธ์ทงหมด
ั้
4) การเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางที่ ใ ช้ ใ นการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุ่มละครเวทีผ้ ผู ลิตละครเวทีนนั ้ เน้ นช่องทางที่ผ้ ตู ิดตามใช้ งานกัน
มากที่สดุ นัน่ ก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทปู (Youtube) และทวิตเตอร์
(Twitter) ตามลําดับ และนอกจากสื่อสังคมออนไลน์ ที่ได้ ก ล่าวไปข้ างต้ น บริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิต
ละครเวทีบางแห่งยังใช้ เครื่องมืออย่าง Google Display Network (GDN) และ อีเมลตรง (Direct
E-mail) ร่วมด้ วย เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารการตลาด
5) รูปแบบของเนื ้อหา มีความสัน้ กระชับ ได้ ใจความและสร้ างความรู้ สึกกับผู้ชม
หรือผู้ติดตาม เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกร่วมหรื อเกิดความต้ องการจะเข้ ามาอ่านหรื อหาข้ อมูล
เพิ่มเติมเองโดยไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกยัดเยียดข้ อมูลมากจนเกินไป
6) เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ใ นการนํ าเสนอ เน้ น การสร้ างการรับ รู้ แบบค่อยเป็ นค่อยไปเพื่ อ
กระตุ้นให้ เกิดความต้ องการที่จะมาชม ควบคูไ่ ปกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ติดตามเพื่อให้ เกิด
เป็ นแหล่งสังคมออนไลน์ (Online Community) โดยจําแนกเนื อ้ หาที่ใ ช้ ในการนําเสนอผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ เป็ นหัวข้ อต่างๆ คือ เนื ้อหาทั่วไปเกี่ยวกับละครเวที เนือ้ หาเกี่ยวกับการขายและ
โปรโมชัน่ เบื ้องหลังและบรรยากาศการซ้ อมในกระบวนการผลิตละครเวที เกมและกิจกรรมพิเศษ
อื่นๆ และเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับละครเวทีที่มาจากแหล่งอื่นๆ
7) ความถี่และช่วงเวลาในการนําเสนอเนือ้ หา ในช่วงระหว่างกระบวนการผลิต
ละครเวทีจ ะมีการกําหนดความถี่ใ นการนําเสนอเนื อ้ หาอยู่ที่ป ระมาณ 4-5 ครัง้ ต่อวัน และควร
หลีกเลี่ยงการนําเสนอเนื ้อหาในวันที่สื่อสังคมออนไลน์มีกระแสข่าวหรือประเด็นสังคมที่ดงึ ดูดความ
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สนใจของผู้ชมหรือผู้ติดตาม อีกทังยั
้ งต้ องระวังไม่ให้ เนื ้อหาที่เน้ นการขายมีจํานวนมากเกินไปหรื อ
เนื ้อหามีความซํ ้าซากน่าเบื่อด้ วย
8) การรั ก ษากลุ่ม ผู้ชมหรื อ ผู้ติ ด ตาม โดยเฉพาะช่ ว งที่ ก ลุ่ม ละครเวที ห รื อ
บริษัทผู้ผลิตละครเวทีไม่ได้ ทําละครเวทีควรนําเสนอเนื ้อหาหรือสร้ างกิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อรักษาความเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์และรักษากลุม่ ผู้ติดตามเอาไว้
5.1.2 กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ ในการผลิตละคร
เวทีของละครเวทีในประเทศไทย
กระบวนการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเป็ นการทํางานที่
สอดคล้ องและควบคู่ไปกับกระบวนการการดําเนินการผลิตละครเวที โดยบริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิต
ละครเวที จ ะมอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนิ น การตามนโยบายการสื่อสารการตลาดหรื อผู้ดูแลสื่อสังคม
ออนไลน์เข้ าไปฝั งตัวอยู่ใ นกระบวนของการผลิตละครเวทีเรื่ องนัน้ ๆ เพื่อทํ าหน้ าที่ คล้ ายกับเป็ น
ผู้สื่อข่าวของละครเวทีที่เน้ นการนําเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในกระบวนการดําเนินการผลิต
จากนันจึ
้ งนําเอาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มาจัดสรรเนือ้ หาและนําเสนอลงในสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อสร้ างการรับรู้จนนําไปสู่พฤติกรรมการซือ้ บัตรเข้ าชมการแสดง นอกจากนีย้ ังต้ องมีการรักษา
ความสัมพันธ์และมีปฏิสมั พันธ์กับผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวทีด้วยกิจกรรมหรือเกมที่มีจดุ ประสงค์เพื่อเน้ นการสนทนาระหว่างผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์และ
ผู้ติดตามด้ วยกัน โดยในกระบวนการผลิตละครเวทีของบริษัทหรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีนนั ้ สามารถ
แบ่งและสรุปออกมาได้ เป็ น 4 ช่วงใหญ่ๆ ดังนี ้
1) ช่วงเตรี ยมงานก่ อนเริ่ มการซ้ อมการแสดง จะเน้ น การวางแผนและวิเคราะห์
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้มีอํานาจฝ่ ายบริ หารเป็ นหลัก โดยกระบวนการทํางานในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีจะเริ่มศึกษาข้ อมูลของละครเวทีที่จะทําการผลิตเพื่อวิเคราะห์
กลุม่ ผู้ชม วางแผนการสื่อสารการตลาดในภาพรวม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทํา
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยในกระบวนการสื่อสารการตลาดในช่วงเตรี ยมงาน
ก่อนการซ้ อมการแสดงจําเป็ นต้ องสรุปข้ อมูลให้ ครบทุกๆ ด้ านก่อนที่จะทําการประชาสัมพันธ์หรื อ
นําเสนอข้ อมูลต่างๆ ออกไป
2) ช่วงเริ่มต้ นกระบวนการผลิตละครเวที จําเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื ้อหา
และองค์ประกอบของละครเวทีก่อนเป็ นลําดับแรกและยังต้ องคํานึงถึงรูปแบบและประเภทของ
ละครเวทีที่จะผลิตด้ วย เพราะเรื่ องราวในละครเวทีที่มีเนือ้ หาแตกต่างกันก็มีความจําเป็ นต้ องทํา
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การสื่อสารการตลาดด้ วยวิธีการหรือรายละเอียดที่แตกต่างกัน อีกทังประเภทของละครเวที
้
จะเป็ น
ตัวกําหนดทิศทางและอารมณ์ของเนื ้อหาต่างๆ ที่จะสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อกระบวนการผลิตละครเวทีเข้ าสู่ขนตอนการคั
ั้
ดเลือกทีมงานฝ่ ายต่างๆ รวมถึง
การคัดเลือกนักแสดงนํา ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทหรือกลุม่ ละครเวทีจะมีการนําเสนอข้ อมูล
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิต เช่น ชื่อเรื่ อง ช่วงที่จะทําการจัดแสดง หรื อ
สถานที่จดั แสดง เพื่อสร้ างการรับรู้แรกกับกลุ่มผู้ชมและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ และเมื่อมี
ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตเพิ่มเติมก็จะนําเสนอลงในสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดต่อไป
3) ช่วงการซ้ อมตามลําดับขัน้ ในช่วงนี ้ผู้ที่มีหน้ าที่ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีแต่ละแห่งจะทําการ
เก็บภาพบรรยากาศเบื ้องหลังการซ้ อมและนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิตอยู่ โดยช่วงการซ้ อมตามลําดับขันนี
้ ้จะเน้ นการนําเสนอข้ อมูล
ที่ทนั เหตุการณ์หรือเกิดขึ ้นตามสถานการณ์จริง เพื่อให้ ผ้ ชู มและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ได้ มี
การติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี ถ้ ้ าหากละครเวที ที่ กํ า ลัง ดํา เนิ น การผลิ ตอยู่มี ก ารทํ า กิ จ กรรมพิ เ ศษ
นอกเหนื อจากการซ้ อมตามลํ าดับ ขัน้ หรื อ มีสื่อ อื่น ๆ นํ า เสนอข่าวเกี่ ย วกับ ละครเวที ที่ อ ยู่ใ น
กระบวนการผลิต ก็ต้องนําเอาภาพหรือข้ อมูลเหล่านันมานํ
้
าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัท
และกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของละครเวทีที่เกิดขึ ้นด้ วย อีกทัง้ การ
นําเสนอเนื ้อหาในช่วงนี ้ยังต้ องมีการสอดแทรกเนื ้อหาที่แฝงการประชาสัมพันธ์เรื่องการขายบัตรไป
เป็ นระยะๆ และในกระบวนการผลิตละครเวทีจะมีการแสดงรอบปฐมทัศน์ ซึ่งในรอบการแสดงนี ้จะ
เป็ นรอบที่มีการเชิญสื่อมวลชนหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาชมการแสดง โดยในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็จะนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้สกึ ของผู้ชมที่ได้ รับชมในส่วนนี ้ออกไปเพื่อ
เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดงของผู้ชมคนอื่นๆ
4) ช่วงเปิ ดการแสดงจริง ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อกลุ่มผู้ผลิตละคร
เวที ต้องติ ดตามผลในสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ที่มีการพูดถึ งละครเวที ที่กํ าลังจัดแสดงอยู่ โดย
รวบรวมเอาคําวิจารณ์เชิงบวกในสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ หรือความรู้สึกของผู้ชมที่พูดถึงละครเวที
เรื่ องที่ กําลังจัดแสดงอยู่ นํามารวบรวมและนําเสนอลงในสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทหรื อกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวที
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5) ช่วงสิน้ สุด การแสดง ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ จะรวบรวมเนื อ้ หาในสื่อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ ที่พูดถึงละครเวทีที่เพิ่งจัดแสดงไป มานําเสนอต่อไปอีกสักระยะเพื่อรักษาการมี
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้ติ ดตาม และถ้ าหากมีการจัดทําละครเวทีเ รื่ องใหม่อย่างต่อเนื่ องก็ ใ ช้ โอกาสนี ้
ประชาสัมพันธ์ผลงานละครเวทีเรื่องต่อไปได้ จากนันจะทํ
้
าการประเมินผลการดําเนินงานด้ านการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของละครเวที เ รื่ องนัน้ ๆ เพื่ อนํ า ไปปรับ ปรุ งหรื อแก้ ไ ข
กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีเรื่องต่อไปในอนาคต

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการผลการศึกษาวิจัยและการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยนัน้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า กระบวนการทํางานด้ านการ
สื่อสารการตลาดของละครเวทีผา่ นสื่อสังคมออนไลน์ถกู พัฒนามาจากการเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานจริ งของผู้สื่อสารการตลาดของแต่ละบริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที ซึ่งใช้ การ
เก็บสถิติและประเมินผลการดําเนินงานด้ านการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้ชมและผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ของบริ ษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวที
ของตน โดยไม่ได้ มีหลักการหรือใช้ แนวคิดใดๆ ที่ตายตัว ดังนันการศึ
้
กษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลใน
งานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของบริษัทและกลุม่ ละครเวทีต่างๆ ที่ได้ ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ วางแผนไว้ นนั ้ มีความสอดคล้ อง
และไปไปในทิศทางคล้ ายกัน โดยอาจจะมีความแตกต่างไปบ้ างตามวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทและกลุ่ม
ผู้ผลิตละครเวทีนนๆ
ั้
เพื่ อให้ ก ารอภิ ป รายผลครัง้ นี เ้ ป็ นไปอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อเป็ นแนวทางการวางแผนเชิ ง
ปฏิบัติการและเป็ นแนวทางการดําเนินงานของกระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยต่อไปในอนาคต ผู้วิจยั จึงนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับขันตอนและ
้
กระบวนการผลิต ละครเวที มาใช้ อ ภิป รายควบคู่ไปกับ ผลการศึก ษาเรื่ องกระบวนการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามขันตอนต่
้
างๆ ของการผลิตละครเวที เพราะจากการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั พบว่าแนวทางการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการของบริษัทและกลุ่มผู้ผลิตละครเวทีทุกแห่งใช้
วิธีการเดียวกันในการนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือ การนํ าเสนอข้ อมูลของละครเวที
ตามขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ต โดยแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียดดังนี ้
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5.2.1 การเตรียมงานของฝ่ ายอานวยการแสดงหรือผู้อานวยการสร้ าง
ผู้สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีจําเป็ นต้ องรับรู้ขนตอนการเตรี
ั้
ยมงานเพื่อให้
ทราบถึงแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ที่จะมารับผิดชอบในหน้ าที่ในกระบวนการผลิต
ละครเวที รวมถึ งยังต้ องทําความเข้ าใจเกี่ ยวกับ จุดยื น หรื อจุดแข็งอัน เป็ นวิสัยทัศน์ขององค์ก ร
เพื่อให้ เข้ าใจถึงภาพรวมที่จะเกิดขึ ้นของละครเวทีแต่ละเรื่องที่ทางกลุม่ ละครหรื อบริ ษัทของตนเอง
จะดําเนินการผลิต ซึ่งในกระบวนการนี ้จะยังไม่มีการนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะ
ยังเป็ นช่วงของการเตรียมงานและวางแผนงานเบื ้องต้ นเท่านัน้
5.2.2 ผู้อานวยการแสดงคัดเลือกบทละครและบุคคลที่เหมาะสมในงานด้ านต่ างๆ
ในขัน้ ตอนนี จ้ ะรวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการกํ ากับการแสดงและ
บริหารงานด้ านต่างๆ ในกระบวนการผลิตละครเวที ซึ่งในส่วนนี ้จะมีความจําเป็ นมากในแง่ของการ
วิเ คราะห์ห าวิธีก ารที่ จ ะนํ าเสนอข้ อมูล และเป็ นช่วงแรกที่ สามารถนํ าเสนอเนื อ้ หาในสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังจะดําเนินการผลิตได้ เพราะได้ ข้อมูลบางส่วนในตอนนี ้ เช่น ชื่อ
เรื่องที่จะทําการแสดง แนวทางของละครที่จะดําเนินการผลิต รูปแบบหรื อประเภทของละครเวทีที่
จะเกิ ด ขึน้ รวมทัง้ รายชื่ อที มงานและผู้กํ ากับ การแสดง และอาจจะรวมถึ งรายชื่ อนัก แสดงนํ า
บางส่วน ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นข้ อมูลที่สามารถเปิ ดเผยได้ ดังนั
้ นในกระบวนการนี
้
ห้ ากมีข้อมูลใด
ที่ผา่ นการอนุมตั ิและพิจารณาเห็นชอบจากผู้อํานวยการแสดงหรือผู้บริหารแล้ วก็สามารถนําข้ อมูล
เหล่านี ้ไปนําเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์เผื่อสร้ างการรับรู้แรกให้ กบั ผู้ติดตามได้ เพราะถือเป็ นการ
สร้ างกระแสและสร้ างการรับรู้ให้ กบั กลุม่ ผู้ติดตามผลงานของกลุม่ ละครหรือบริ ษัทที่ผลิตละครเวที
ในสื่อสังคมออนไลน์
5.2.3 คัดเลือกตัวบุคคลและกาหนดแผนงานฝ่ ายต่ างๆ
ในกระบวนการนี ้ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์จะเริ่ มมีข้อมูลเกี่ยวกับละครเวทีมากขึ ้น เพราะ
ตอนนี ้จะมีรายชื่อทีมงานฝ่ ายต่างๆ รวมถึงรายชื่อนักแสดงหลักที่จะมารับบทบาทต่างๆ ในละคร
เวที ซึ่งจากผลการวิจยั จากแหล่งข้ อมูลทังหมดเห็
้
นตรงกันว่านักแสดงมีผลอย่างมากในการทําการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะถ้ าหากได้ นกั แสดงที่มีชื่อเสียง เป็ นที่ร้ ูจักและอยู่ใน
กระแสสังคม ก็จะสามารถสร้ างการรับรู้ในวงกว้ างมากขึ ้นและมีผลในการเพิ่มปริมาณการรับรู้และ
การปฏิสมั พันธ์ของผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสัง คม
ออนไลน์ในช่วงนี ้ควรเน้ นการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับนักแสดงและบุคคลที่จะสามารถสร้ างการรับรู้
ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ รวมทังยั
้ งสามารถเพิ่มเติมเนื ้อหาเกี่ยวกับละครเวทีที่กําลังดําเนินการผลิต
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อยู่ อย่างเช่น เนื ้อหาข่าวเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกนักแสดง เนื ้อหาสัมภาษณ์ ของนักแสดงที่มา
รับบทต่างๆ ในละครเวที หรือบทสัมภาษณ์ทีมงานที่มารับหน้ าที่ตา่ งๆ ในละครเวที
5.2.4 การเตรียมการผลิตละคร
ในส่วนกระบวนการผลิตละครเวทีจะเป็ นช่วงที่หวั หน้ าทีมงานฝ่ ายต่างๆ เช่น ผู้กํากับการ
แสดง ฝ่ ายฉาก ฝ่ ายเสื ้อผ้ าเครื่องแต่งการ ฝ่ ายเสียง หรือฝ่ ายเทคนิคแสง จะดําเนินการเตรี ยมการ
ผลิตในฝ่ ายของตนเอง ซึ่งในส่วนนี ผ้ ้ สู ื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สามารถเอาความ
เคลื่อนไหวตรงนี ้ไปนําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น แบบร่างของงานออกแบบฉาก ตัวอย่าง
เสื ้อผ้ าเครื่องแต่งกาย หรือแม้ แต่เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับละครเวที ที่ทางผู้กํากับแสดงใช้ ในการศึกษา
บท เป็ นต้ น
5.2.5 การประชาสัมพันธ์
เมื่อกระบวนการผลิตละครเวทีเดินทางมาถึงจุดนีผ้ ้ ตู ิดตามสื่อสังคมออนไลน์จะเริ่ มมีการ
รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและเนือ้ หาของละครเวทีในระดับหนึ่งแล้ ว ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ อง
นําเสนอความเคลื่อนไหวของละครเวทีที่ควบคูไ่ ปกับการทําการตลาดด้ วยเครื่ องมืออื่นๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หรื อการจัดกิจกรรมพิเ ศษ เช่น การจัดงานแถลงข่าว การจัด
สัมภาษณ์พิเศษ การจัดงานเปิ ดตัวละครเวที หรื อการให้ นักแสดงเดินสายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ซึ่งในกระบวนนีส้ ื่อสังคมออนไลน์ จะทําหน้ าที่เป็ นผู้แจ้ งข่าวและกระจายข่าวให้ ผ้ ตู ิดตาม
ได้ รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ที่จะเกิดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามในสื่อสังคมออนไลน์
ไปติดตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
ในจุด นี ผ้ ้ สู ื่อสารการตลาดผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ สามารถใช้ จุดแข็งของเครื่ องมือที่ มี
ความสามารถในการส่งข้ อมูลไปยังผู้ติดตามได้ อย่างรวดเร็ว โดยการทําหน้ าที่เป็ นผู้สื่อข่าวที่คอย
รายงานและนําเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในขณะนันเพื
้ ่อให้ ผ้ ตู ิดตามได้ รับรู้ข้อมูลได้ ทนั ทีก่อนที่จะ
มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่ออื่นเพื่อให้ ผ้ ตู ิดตามในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ รับรู้ความเคลื่อนไหว
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงในขณะนัน้ และหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ละครเวทีผ่านสื่ออื่นๆ
ไปแล้ วสิ่งที่ ผ้ สู ื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรทํ าก็ คือการนํ าเอาข้ อมูลเหล่านัน้ มา
นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ผู้ผลิตละครหรือบริษัทผู้ผลิตละครอีกครัง้ เพื่อเป็ นการสร้ าง
การรับรู้ที่มากขึ ้นด้ วย
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5.2.6 สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในระยะแรก
ในส่วนนี ท้ างที มงานฝ่ ายผลิ ตละครเวที จ ะมีก ารประชุม เพื่ อหาทางแก้ ไขข้ อพกพร่ อ ง
หลังจากที่แต่ละฝ่ ายแยกกันไปทํางาน ดังนัน้ ในส่วนนีผ้ ้ ทู ําหน้ าที่สื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์จําเป็ นต้ องมาพิจารณาและวิเคราะห์การดําเนินงานของตนเองในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน
เพราะการนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นการสื่อสารที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวและมีตวั แปร
ที่ทําให้ ประสบความสําเร็จได้ หลากหลายทาง ดังนันการสรุ
้
ปผลการดําเนินการและประเมินผลการ
นําเสนอข้ อมูลนันจึ
้ งเป็ นสิ่งที่จําเป็ นต้ องทําเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หลังจากนี ้เป็ นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
5.2.7 การซ้ อมตามลาดับขัน้
สามารถแยกได้ เ ป็ น การซ้ อมอ่านบท (Reading Rehearsal) การวางทิ ศทางการ
เคลื่อนไหวในการแสดง (Blocking Rehearsal) การซ้ อมการเคลื่อนไหวในรายละเอียดปลีกย่อย
(Business Rehearsal, Developing Rehearsal) การซ้ อมเพื่อท่องจําบท (Memory Rehearsal)
การซ้ อมโดยเน้ นแรงจูงใจของตัวละคร (Motivation and Characterization Rehearsal) และ การ
ซ้ อมตลอดทัง้ เรื่ องแบบเรี ยงฉาก (Running Rehearsal) ซึ่งในการซ้ อมช่วงนีเ้ ป็ นการซ้ อมในห้ อง
ซ้ อมที่ยงั ไม่มีองค์ประกอบการแสดงอื่นๆ เข้ ามาร่วมด้ วย การนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จะเน้ นการนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับความคืบหน้ าในการซ้ อม ภาพบรรยากาศเบื ้องหลัง เพื่อกระตุ้น
ให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้สกึ อยากรับชม โดยในการนําเสนอเนือ้ หานัน้ ควรสอดแทรกเนือ้ หาเรื่ องการ
ซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดงไปด้ วย แต่ก็ไม่ควรเน้ นการขายมากจนเกินไปเพราะจะทําให้ ผ้ ตู ิดตามเกิด
ความรู้สึก ถูกยัด เยีย ดการขาย นอกจากนี ย้ ังสามารถสร้ างกิ จ กรรมที่ เ น้ นการมีป ฏิสัมพัน ธ์ กับ
ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและเกิดบทสนทนาระหว่างผู้ติดตาม
กับผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีด้วย
การซ้ อมหลังจากนันจะมี
้
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้ อมเพิ่มเติม คือการซ้ อมการแสดงใน
สภาวะแวดล้ อมจริ งของการแสดง (Integrating Rehearsal หรื อ Polishing Rehearsal) การซ้ อม
เทคนิค (Technical Rehearsal) และ การซ้ อมใหญ่ (Dress Rehearsal) ซึ่งการซ้ อมใน 3 ส่วนหลัง
นี ้จะเป็ นการซ้ อมในสถานที่จริงและซ้ อมในลักษณะที่มีความใกล้ เคียงกับการแสดงจริ งมากที่สดุ
และจะเริ่มมีการนําเอาองค์ประกอบของละครเวทีด้านอื่นๆ เช่น ฉาก แสง และเสื ้อผ้ า เข้ ามาร่วม
ประกอบในการซ้ อมด้ วย ทําให้ การนําเสนอเนื ้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความคืบหน้ าของ
การผลิตละครเวทีในช่วงนีจ้ ะเน้ นเนือ้ หาเกี่ยวกับความพร้ อมของการแสดง เน้ นการนําเสนอให้
ผู้ติดตามได้ เห็นบางส่วนของการแสดงหรือองค์ประกอบในการแสดง โดยเนือ้ หาที่นําเสนอนัน้ ควร
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เป็ นเนือ้ หาที่น่าสนใจและสร้ างอารมณ์ใ ห้ กับผู้ติดตาม เพื่อสร้ างความต้ องการรับชมจนนําไปสู่
พฤติกรรมการซื ้อบัตรเข้ าชมการแสดง และเนือ้ หาอาจจะมีการยํา้ เกี่ยวกับช่องทางการจําหน่าย
บัตรหรือทํากิจกรรมส่งเสริมการขายควบคูก่ นั ไปด้ วยได้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อบัตรเข้ าชม
5.2.8 การดาเนินการผลิตละครขัน้ ตอนสุดท้าย (ก่ อนการแสดงจริง)
ถือเป็ นช่วงที่ ละครเวทีทีผ ลิตนัน้ มีความพร้ อมที่ สดุ ก่ อนที่ จะเปิ ดรอบการแสดงจริ งและ
มัก จะจัด ให้ มีก ารแสดงรอบสื่อมวลชนหรื อรอบบัตรเชิ ญ บุคคลที่ มีชื่ อเสีย ง เพื่ อให้ บุคคลหรื อ
สื่อมวลชนเหล่านัน้ เขียนประชาสัมพันธ์ถึ งละครเวที โดยในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในช่วงนีถ้ ือเป็ นช่วงที่สามารถนําเสนอข้ อมูลและเนือ้ หาไปยังผู้ติดตามได้ มากมาย เช่น
ภาพถ่ายของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มาร่วมชมละครเวที บรรยากาศงาน ภาพการแสดงจริ งบางฉาก
ข้ อความวิจ ารณ์และคํ านิยมต่างๆ จากบุคคลที่ มีชื่อเสียงหรื อสื่อต่างๆ ที่ มาชม ซึ่งข้ อมูลต่างๆ
เหล่านี ้ใช้ เป็ นเครื่องมือในการสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อบัตรเข้ าชมของผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์
ได้ เป็ นอย่ างดี นอกจากนี ถ้ ้ าหากมีก ารนํ าเสนอข่าวจากสื่อต่างๆ หรื อการพูดถึงละครเวที ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ก็ควรที่จํานําเนื ้อหาเหล่านันมานํ
้
าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุม่ ผู้ผลิตละคร
เวทีหรือบริษัทผู้ผลิตละครเวทีด้วย
5.2.9 เปิ ดการแสดงจริง
ช่วงเปิ ดการแสดงจริงจะเป็ นช่วงที่จะเริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ ้น เนื่องจากจะ
มีการแลกเปลี่ยนข้ อคิ ดเห็นหรื อมุมมองเกี่ ยวกับละครเวทีระหว่างผู้ติดตามด้ วยกันเอง โดยคํา
วิจารณ์และการพูดถึงละครเวทีนนั ้ ก็อาจจะมีทัง้ เชิ งบวกหรื อลบก็ได้ ดังนัน้ หน้ าที่ ของสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ผลิตละครเวทีจึงควรรวบรวมเนื ้อหาที่เป็ นเชิงบวกมาเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับ
ละครเวที นอกจากนี ้ควรจัดทําสื่อหรือนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นข้ อผู้ที่มารับชมที่ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ได้ เกิดแรงจูงใจใน
การซื ้อบัตรชมการแสดง
5.2.10 การแก้ ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการแสดง
ในกรณี นี เ้ ป็ นเรื่ องปกติ ของการแสดงสดที่ จ ะต้ องมีก ารรัก ษาคุณ ภาพการแสดงให้ ได้
มาตรฐานเท่ากันทุกรอบ ซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากนัก
เว้ นแต่จะมีการเปลี่ยนบริบท การเปลี่ยนเนื ้อหา เปลี่ยนตัวนักแสดง การเปลี่ยนรอบการแสดง หรื อ
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การปรับเปลี่ยนที่ต้องกระจายข่าวหรือทําการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ตู ิดตามทราบข่าวสาร ใน
ส่วนนี ้ก็จําเป็ นต้ องสื่อสารและกระจายข้ อมูลไปให้ เร็วที่สดุ
5.2.11 สิน้ สุดการแสดง
หลังจากการแสดงรอบสุดท้ ายสิ ้นสุดลง การสื่อสารการตลาดและการนําเสนอข้ อมูลในสื่อ
สังคมออนไลน์ยงั อาจจะต้ องดําเนินการต่อไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับคํา
วิจารณ์หรือเป็ นการทิง้ กระแสให้ ละครถูกพูดถึงไปอีกสักระยะ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้ าและเป็ นการ
สร้ างปฏิสมั พันธ์เพื่อให้ กลุม่ ผู้ติดตามที่มารับชมละครเวทียังสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึ่งกันและ
กันได้ อีกทังยั
้ งสามารถนําเสนอเนื ้อหาในเชิงสถิติของละครเวทีหรื อแสดงความขอบคุณผู้ชมและ
ผู้สนับสนุนเพื่อสร้ างความรู้สกึ ที่ดีให้ กบั ผู้ติดตามด้ วย
5.2.12 สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงาน
หลังจากการดําเนินการผลิตละครเวทีและการดําเนินงานตามแผนการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้ ว จําเป็ นต้ องมีการประเมินผลว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ เพื่อ
เป็ นข้ อมูลสําหรับการดําเนิ นงานครัง้ ต่อไป โดยในส่วนของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์นนสามารถวั
ั้
ดผลในเชิงสถิตไิ ด้ ด้วยเครื่องมือในสื่อออนไลน์ เช่น ปริมาณการเข้ าถึงเนื ้อหา
ยอดผู้ติดตาม ยอดการแบ่งปั นเนื ้อหา ซึ่งข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนํามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้ อีกว่า
เนือ้ หาใดที่ประสบความสําเร็ จในการสื่อสารการตลาด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการทํางานต่อไปใน
อนาคต
5.2.13 รักษากลุ่มผู้ชมหรือผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากกระบวนการสื่อสารการตลาดในระหว่างที่ มี ก ารผลิตละครเวทีแล้ ว สื่อสังคม
ออนไลน์ ของกลุ่มละครเวทีห รื อผู้ผลิตละครเวที มีความจํ าเป็ นที่ จ ะต้ องรัก ษาความเคลื่อนไหว
ภายในสื่อสังคมออนไลน์ ของตนเองเอาไว้ เพื่อใช้ เ ป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารการตลาดสําหรับ
ละครเวทีเรื่องต่อๆ ไป โดยในช่วงที่ไม่ได้ มีการผลิตละครเวทีควรจะนําเสนอข้ อมูลที่เน้ นการสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์หรือการพูดคุยเพื่อให้ เกิดเป็ นสังคมออนไลน์ เช่น การนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับละครเวที
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในสังคมที่สอดคล้ องกับนโยบายและแผนการดําเนินการของกลุ่ม
ละคร หรื อแม้ แต่เ ล่น การเล่น เกมแจกของที่ ระลึก ของละครเวที ก็ ส ามารถทํ าเพื่ อรัก ษาความ
เคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่นกัน
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จากเนื ้อหาข้ างต้ นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละคร
เวทีในประเทศไทยที่ดําเนินการควบคู่กับกระบวนการผลิตละครเวทีนนั ้ สามารถสรุปและแสดง
ผลเปรียบเทียบเป็ นตารางได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบขันตอนและกระบวนการผลิ
้
ตละครเวทีกับกระบวนการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวที
ขัน้ ตอนและกระบวนการผลิต
ละครเวที
การเตรียมงานของฝ่ ายอํานวยการสร้ าง

กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ของละครเวที
ติ ด ตามขัน้ ตอนเตรี ย มงาน, ศึก ษาจุ ด แข็ง และ
วิสยั ทัศน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวที
ผู้อํานวยการแสดงคัดเลือกบทละครและ นําเสนอข้ อมูลของละครที่ได้ ผ่านการอนุมติแล้ ว เช่น
บุคคลที่เหมาะสมในงานด้ านต่างๆ
ชื่อเรื่อง แนวทางและรูปแบบของละครเวที
คัดเลือกตัวบุค คลและกํ าหนดแผนงาน นําเสนอข้ อมูลเกี่ ย วกับ ละครเวที ที่ ละเอีย ดขึ ้น เช่น
ฝ่ ายต่างๆ
รายชื่อนักแสดงและทีมงาน บทสัมภาษณ์
การเตรียมการผลิตละครเวที
เนื ้อหาเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของการเตรียมงานฝ่ าย
ต่างๆ หรือ บทความเกี่ยวกับละครเวที
การประชาสัมพันธ์
นํ า เสนอความเคลื่ อ นไหวในการผลิ ต ร่ ว มกับ การ
ประชาสัมพันธ์ในสื่อหรือช่องทางอื่น
สรุปผลการดําเนินงานในระยะแรก
พิจ ารณาและประเมิน การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในช่วงที่ผา่ นมา
การซ้ อมตามลําดับขัน้
ผู้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์นําเสนอความเคลื่อนไหวของ
การซ้ อมอย่างต่อเนื่อง เสริมการทํากิจกรรมเพื่อสร้ าง
ความสัมพัน ธ์ กับ ผู้ติ ดตามและสอดแทรกเนื อ้ หาที่
กระตุ้นการซื ้อบัตร นําเสนอภาพการซ้ อมที่ดนู ่าสนใจ
การดําเนินการผลิตละครขันสุ
้ ดท้ าย
นําเสนอข่าวและความรู้สึกของผู้ชมในรอบซ้ อมใหญ่
(ก่อนการแสดงจริง)
หรือรอบก่อนการแสดง เน้ นความเห็นและคําวิจารณ์
ในเชิ งบวกของบุคคลมีชื่ อเสียงหรื อบุคคลที่ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมายของละครเวที
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ขัน้ ตอนและกระบวนการผลิต
ละครเวที
เปิ ดการแสดงจริง

กระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ของละครเวที
นําเสนอกระแสคําวิจารณ์จากผู้ชม สร้ างการพูดคุย
และสร้ างกระแสในสื่อสังคมออนไลน์
แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงการ กระจายข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ชม
แสดง
สิ ้นสุดการแสดง
ประเมินการทํางานและรักษาการพูดคุยกับผู้ติดตาม
นําเสนอข้ อมูลและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
หรือกลุม่ ผู้ผลิตละครเวที

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครัง้ นี ้
1) จากผลการวิจยั พบว่าหลักในการวางแผนเชิงปฏิบตั ิการในการสื่อสารการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีควรจะเริ่มจากการศึกษานโยบายหรือวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทและ
กลุ่มผู้ผลิ ต ละครเวที ก่ อ นเป็ นลํา ดับ แรก เพราะจะเป็ นตัวกํ าหนดจุด ประสงค์ใ นการสื่ อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีที่จะดําเนินการผลิต
2) จากการเก็บข้ อมูลการวิจยั ทําให้ ทราบว่ากระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของบริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีในประเทศไทยยังไม่มีแบบแผนที่ตายตัว ดังนัน้
บริษัทและกลุม่ ผู้ผลิตละครเวทีควรจะต้ องมีการจัดทําหรือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ ยวกับกระบวนการ
สื่อสารการตลาดของละครเวทีที่เป็ นแบบแผนเฉพาะขององค์กรเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนเชิง
ปฏิบตั ิการในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในแต่ละแต่ละบริ ษัทและ
กลุม่ ผู้ผลิตละครเวที
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครัง้ ต่ อไป
1) ในวิจยั ครัง้ นี ้เน้ นการศึกษาเพื่อค้ นคว้ ากระบวนการการสื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เท่านัน้ แต่จากการสัมภาษณ์และเก็บข้ อมูลทําให้ พบว่ากลวิธีและรูปแบบการ
นําเสนอเนื ้อหาในสื่อสังคมออนไลน์นนก็
ั ้ มีความน่าสนใจและควรที่จะนําประเด็นนีม้ าต่อยอดการ
ศึกษาวิจยั เพื่อหาข้ อสรุปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
2) เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มกั จะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ อาจจะทํา
ให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้เกิดความล้ าหลังได้ หากผ่านเวลาไป ซึ่งหากมีการศึกษาและวิจัยในเรื่ องนีอ้ ีกครัง้
ควรนําเอาปั จจัย ทางด้ านเวลามาใช้ ใ นการสร้ างสมมติฐานงานวิจัย ร่วมด้ วย เพื่ อให้ การศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนเชิงปฏิบัติการและกระบวนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ละครเวทีในประเทศไทยนันมี
้ ความทันสมัยอยู่เสมอ
3) งานวิจยั ในครัง้ ต่อไปอาจจะเน้ นศึกษาที่การวิเคราะห์เนือ้ หาและภาษาที่ใช้ ใน
การนําเสนอข้ อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีก็ได้ เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ได้ มี
การกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับเนือ้ หาและภาษาไว้ เพียงว่าต้ องสัน้ กระชับ และได้ ใจความ เท่านัน้
ดังนัน้ ถ้ าหากมีก ารศึก ษาที่ เ ฉพาะเจาะจงไปในประเด็นนี ก้ ็ น่าจะช่วยให้ เ กิดองค์ความรู้ใ หม่ที่
สามารถนําไปใช้ ในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของละครเวทีในประเทศไทยได้

บรรณานุกรม
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา. (2551). งานฉากละคร 1. กรุงเทพฯ: วี.พริน้ ท์.
กองบรรณาธิการนิตยสาร Brand Age Essential. (2554). Blue social network: The digital
engagement. กรุงเทพฯ: ไทยคูน-แบรนด์เอจ.
เคน สองแคว. (2558). ขอให้ เหมือนเดิม สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั หอมกลิ่นชาวทุ่ง. สืบค้ นจาก
http://www.komchadluek.net/detail/20150129/200351.html
ชนากิตติ์ ราชบูลย์. (2553). การศึกษาพฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, กรุงเทพมหานคร.
โชติรัตน์ ศรีสขุ . (2554). กลยุทธ์การสื่อสาร และการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผิ ดชอบต่อ
สังคมของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.
ฐิ ติภา สัมพันธ์พร. (2556). กลยุทธการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของบริ ษัท จีเอ็ม
เอ็มไท หับ จากัด (จี ทีเอช) กรณี ศึกษา ภาพยนตร์ เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อ
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ณัฐา ฉางชูโต. (ม.ป.ป.). ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในธุรกิจออนไลน์. สืบค้ นจาก
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_10/pdf/aw9.pdf
ดารา ทีปะปาล. (2541). พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการตลาด สถาบันราชภัฏบ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา.
ดารา ทีปะปาล. (2553). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา. (2544). Strategic IMC = กลยุทธ์ สือ่ สารการตลาดแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ:
ทิปปิ ง้ พอยท์.
นุชจรินทร์ ชอบดํารงธรรม. (2553). อิ ทธิ พลของสื่อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.

147
บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั . (2561ก). ขอบคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุน
นักแสดงและทีมงานฯ [Facebook status update]. สืบค้ นจาก
https://web.facebook.com/SuntarapornMusical/photos/a.245275888854508/1733
715493343866/?type=3&theater
บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั . (2561ข). ความรู้สกึ ของ โดม ปกรณ์ ลัม หลังจากที่
ได้ ชม “ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั ” Restage [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/SuntarapornMusical/videos/
1726690330713049/
บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั . (2561ค). จองบัตรเลือกที่นงั่ ก่อนใคร [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Suntaraporn
Musical/photos/a.245275888854508/2041661859215893/?type=3&theater
บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั . (2561จ). ภาพเบื ้องหลังการซ้ อมของเนสท์ นิศาชล
หรือ อ้ อยหวาน [Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/
SuntarapornMusical/photos/a.245275888854508/2033627970019282/?type=3&t
heater
บ้ านเรือนเคียงกัน สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั . (2561ฉ). โลโก้ ชื่อละครเวที บ้ านเรือนเคียงกัน
สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคลั [Facebook status update]. สืบค้ นจาก
https://web.facebook.com/SuntarapornMusical/photos/a.197491543632943/1954
156571299756/?type=3&theater
บิสิเนสไทย. (2550). ละครเวทีปรับแนวอิงตลาด. สืบค้ นจากhttp://www.arip.co.th/
businessnews.php?id=400563
บุญโชค พานิชย์ศิลป์. (2561). ดารกาวงศ์ศิริ ดิฉนั เป็ นคนบ้ าคนหนึ่ง ที่ไม่อยากได้ อะไรเลย
นอกจากทําละครเวที. สืบค้ นจาก https://themomentum.co/daraka-wongsiri/
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒ
ั นานุกลู และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2541). แนวคิ ดหลักนิเทศศาสตร์
ประมวลศัพท์วิชาการ ทฤษฎีสาคัญ วิ ธีศึกษาวิจยั (พิมพ์ครัง้ ที่ 5). กรุงเทพฯ: ข้ าวฟ่ าง.
พิชญา พิริยประทานคุณ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกชมละครเวทีโรงเล็กของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (การค้ นคว้ าอิสระปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

148
ภคมน ภาสวัสดิ์. (2550). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิ ลด์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพมหานคร.
ภานุวฒ
ั น์ กองราช. (2554). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นใน
ประเทศไทย: กรณี ศึกษา Facebook (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพมหานคร.
ภาวุธ พงษ์ วิทยภานุ. (2550). e-Commerce สุดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทาง่าย สร้างรายได้ 24
ชัว่ โมง (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: พงษ์ วรินการพิมพ์.
ภิเษก ชัยนิรันดร์. (2551). บันทึกความสาเร็จธุรกิ จดอทคอม e-commerce success case study
มุมมองการตลาดและกรณี ศึกษาเว็บไซต์ไทย. กรุงเทพฯ: พงษ์ วรินการพิมพ์.
มรกต เหรียญทอง. (2554). กลยุทธ์ การดาเนิ นธุรกิ จละครเพลง บริ ษัท ซีเนริ โอ จากัด
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,
กรุงเทพมหานคร.
รุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล และอรนุช เลิศสุวรรณกิจ. (2554). การตลาด 2.1 ประยุกต์โซเชี ยลมีเดีย
อย่างไรให้ตรงกับงาน. กรุงเทพฯ: จูปิตัส
ฤดีพร ผ่องสุภาพ. (2551). การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และความพึงพอใจในการ
สื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนิ สิตนักศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
วุฒิชาติ สุนทรสมัย. (2546). การสร้ างคุณค่าด้ วยการตลาดทางอินเทอร์เน็ต. วารสารวิ ชาการ
บัณฑิ ตวิทยาลัยสวนดุสิต, 1(1).
วรรณพร ภุชชงค์. (2556). ผลของการประชาสัมพันธ์ เพื่อการตลาดโดยบุคคลมีชื่อเสียงผ่าน
อิ นสตาแกรมในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.
วริสรา เวทยสุภรณ์. (2550). พฤติ กรรมการรับชมและความพึงพอใจจากการรับชมละครเกาหลี
ทางสถานีโทรทัศน์ฟรี ทีวีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กรุงเทพมหานคร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2537). การบริ หารการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย. กรุงเทพฯ:
พัฒนาศึกษา.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). การโฆษณาและการส่งเสริ มการตลาด. กรุงเทพฯ: A.N.การพิมพ์.
ศุภวรรณ มองเพชร. (2547). ศิ ลปะการพูด. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมอาชีวะ.

149
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2561). ETDA เปิ ดพฤติกรรมผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตปี 61
คนไทยใช้ เน็ตเพิ่ม 10 ชัว่ โมง 5 นาทีตอ่ วัน. สืบค้ นจาก https://www.etda.or.th/
content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html
เสรี วงษ์ มณฑา. (2540). การสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง. กรุงเทพฯ: วิสิทธ์พฒ
ั นา.
เสรี วงษ์ มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธ์พฒ
ั นา.
อภิชยั เรืองศิริปิยะกุล. (2544). เปิ ดร้านบนอิ นเทอร์ เน็ต (ฉบับเถ้าแก่ทาเอง). กรุงเทพฯ:
เอช เอ็น กรุ๊ป.
อรนุช เลิศจรรยาลักษณ์. (2548). หลักการเขียนบทโทรทัศน์. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อาณัติ ลีมคั เดช. (2546). E-commerce: เรี ยนรู้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎีและปฏิ บตั ิ .
กรุงเทพฯ: เอ อาร์ บิซิเนส.
เอมิกา เหมมินทร์. (2556). พฤติ กรรมการใช้และความคิ ดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ ตีพิมพ์). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , กรุงเทพมหานคร.
Albert, C. T., & Sanders, B. W. (2003). e-business marketing. New Jersey: Prentice Hall.
Andy, W. (2013). Social media guidelines for parliaments. สืบค้ นจาก
http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf
Dreambox Theatre Bkk. (2561ก). (ซ้ อม) ซ้ อน a new musical [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/dreamboxtheatre.
bkk/videos/2028067820557157/
Dreambox Theatre Bkk. (2561ข). ซ้ อน A New Musical เรื่องราวที่อยากบอกเล่า [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/
dreamboxtheatre.bkk/videos/1991678600862746/
Dreambox Theatre Bkk. (2561ค). โปสเตอร์ละครเวทีเรื่อง “ซ้ อน” A New Musical [Facebook
status update]. สืบค้ นจากhttps://web.facebook.com/dreambox
theatre.bkk/photos/a.536212186409402/2005430112820928/?type=3&theater

150
Dreambox Theatre Bkk. (2561ง). มีเหตุ ให้ ต้อง จาก.. #ซ้ อน A New Musical เพิ่มรอบ เริ่ม 22
กันยายนนี ้ [Facebook status update]. สืบค้ นจาก
https://web.facebook.com/dreamboxtheatre.bkk/photos/a.467087153321906/20
89542307743041/?type=3&theater
Dreambox Theatre Bkk. (2561จ). ละครเวทีปีนี ้ของ Dreambox [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/dreamboxtheatre.
bkk/photos/a.536212186409402/1974926955871244/?type=3&theater
Dreambox Theatre Bkk. (2561ฉ). วันสุดท้ าย ซ้ อน A New Musicals [Facebook status
update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/dreamboxtheatre.bkk
/photos/a.467087153321906/2183808191649785/?type=3&theater
Dreambox Theatre Bkk. (2561ช). สงสัยอะไรโพสนี ้มีคําตอบ [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/dreamboxtheatre.bkk/photos/
a.536212186409402/2005430112820928/?type=3&theater
Dreambox Theatre Bkk. (2561ซ). Hidden Camera: ซ้ อน A New Musical [Facebook status
update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/dreambox
theatre.bkk/videos/193837838195097/
Democrazy Theatre Studio. (2561ก). GALA การแสดงที่มองคุณค่าของความเท่าเทียม
[Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Voice
OnlineTH/videos/10157655330539848/UzpfSTkzNTMyOTcxNzgwOjEwMTU1MT
g5NTgzNTcxNzgx/
Democrazy Theatre Studio. (2561ข). Cannibalism เมื่อการกินคน ได้ ทําลายขอบเขตของ
ความเป็ นมนุษย์ [Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.
facebook.com/democrazystudio/posts/10155467218416781?__tn__=K-R
Democrazy Theatre Studio. (2561ง). The Retreat, a dance performance [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/events/
1600702633361912/
Democrazy Theatre Studio. (2561ค). Rehearsal the retreat: Gallery drift [Facebook status
update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/democrazy
studio/photos/a.250795521780/10155650451141781/?type=3&theater

151
Democrazy Theatre Studio. (2561จ). Underduck quack! quack! เสียงคํารามเบาเบาใน
ลําคอของเป็ ดรองบ่อน [Facebook status update]. สืบค้ นจาก
https://web.facebook.com/events/2035548983434814/
Dreambox Theater. (2017). Dreambox history. สืบค้ นจาก https://www.dreambox
theatrebkk.com/about-us
Duncan, T. (2002). IMC using advertising and promotion to build brands. New York:
McGraw-Hill/Irwin.
Gunelius, S. (2011). 30-Minute social media marketing: Step-by-step techniques to
spread the world about your business. New York: McGraw Hill Professional.
Jennifer Rowley. (2001). Remodelling marketing communications in an Internet
environment. Emerald Internet Research, 11(3), 203-212.
MGR Online. (2551). เมืองไทยรัชดาลัยฯ ยอดวูบ 40% ปรับราคาบัตรรับพิษเศรษฐกิจ. สืบค้ น
จาก https://mgronline.com/business/detail/9510000089258
Mohammed, R. A., Fisher, R. J., Jaworski, J. B., & Cahill, M. A. (2001). Internet
marketing: Building advantage in a networked economy. New York.
McGraw-Hill/Irwin.
OK Nation. (2550). ละครสมัยใหม่. สืบค้นจาก http://www.oknation.net/blog/krisakorn/
2007/05/17/entry-1
Scenario & Rachadalai. (2561ก). จบไปอีกรอบ สนุกกันมัย้ #แฟนจ๋าเดอะมิวสิคลั [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/
photos/a.10150280499410257/10160703635630257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ข). เจอกันรอบทุ่มครึ่งวันนี ้ครับ ใครจะมาชมรีบมาเลย พรุ่งนี ้นี ้ถ้ า
ซื ้อหน้ างานมีสทิ ธิ์ Sold out รีบมาดูเถอะ #แฟนจ๋าเดอะมิวสิคลั [Facebook status
update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/photos/
a.10150280499410257/10160757855020257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ค). เซอร์ไพร์สหนักมาก ตู่ นันทิดา [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/videos/294399357782238/?v
=294399357782238

152
Scenario & Rachadalai. (2561ง). ได้ ยินเสียงก็หลงเลย “ตะวัน พันวา” ในแฟนจ๋า เดอะมิวสิคลั
[Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/watch/?v=
10160614122310257
Scenario & Rachadalai. (2561จ). ทําไมต้ อง Jukebox Musicals ละครเพลงจากเพลงดัง
[Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/
Rachadalai/photos/a.281037975256/10160526038945257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ฉ). เพื่อนสนิท คนรัก คนแปลกหน้ า แฟนจ๋าเดอะมิวสิคลั
[Facebook status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/
Rachadalai/videos/10160560212095257/
Scenario & Rachadalai. (2561ช). หลายๆ เสียงที่กล่าวถึง แม่นาค เดอะมิสสิคลั [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/photos/
a.281037975256/10160479233475257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ซ). อีกเพียงแค่ 1 รอบเท่านัน้ วันนี ้ 1 ทุ่มตรง ก่อนที่จะกลายเป็ น
ความทรงจํา มาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในรอบสุดท้ ายด้ วยกัน [Facebook status update].
สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/photos/a.281037975256/
10160490978290257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ฌ). อีก 3 วัน#แม่นาคพระโขนงเดอะมิวสิคลั 2561 ก็จะจบการ
แสดงลง ขณะนี ้ next program ของเราก็กําลังซักซ้ อม บอกเลยว่าสนุกมาก มิวสิคลั เรื่อง
ใหม่ที่ไม่ควรพลาดจริงๆ#แฟนจ๋าเดอะมิวสิคลั #เปิ ดแสดง15สิงหาคมนี ้ [Facebook
status update]. สืบค้ นจาก https://web.facebook.com/Rachadalai/
photos/a.10150280499410257/10160484028060257/?type=3&theater
Scenario & Rachadalai. (2561ญ). Live สด ครัง้ แรก การซ้ อมละครเวที “แฟนจ๋า เดอะมิวสิคลั ”
กดไลค์กดแชร์ ตามเพื่อนมาชมกัน [Facebook status update]. สืบค้ นจาก
https://web.facebook.com/Rachadalai/videos/10160537491470257/
Scenario & Rachadalai. (2561ฎ). Teaser still on my mind the musical [Facebook status
update]. สืบค้ นจาก https://www.facebook.com/280542490256/posts/
10160845307365257?sfns=mo

153
Smith, D. A. & Rupp, T. W. (2003). Strategic online customer decision making:
Leveraging the transformational power of the Internet. Emerald Internet
Research, 27(6), 418-432.
Weinberg, T. (2009). The new community rules: Marketing on the social web. New York:
O’Reilly Germany.

ประวัติผ้ ูเขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นายชัยภัทร ปิ ติสตุ ระกูล

ประวัตกิ ารศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิชาเอกศิลปะการแสดง-การแสดงและกํากับการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี ที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554

ประสบการณ์ ทางาน

- อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ครูสอนการแสดงในรายการ True Academy
Fantasia Season 12
- ผู้ช่วยผู้กํากับการแสดงละครโทรทัศน์เรื่อง “แรงเงา2”
- ผู้ฝึกสอนการแสดงและ Acting Coach
ในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
- วิทยากรอบรมด้ านศิลปะการแสดง และ
บุคลิกภาพและการใช้ เสียง
- ผู้กํากับการแสดงและนักแสดงอิสระ

155
ทุนการศึกษา

- ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

