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เว็บไซต์ยูทูป. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์: อ.ดร.ศักดิ์สทิธ์ิ ราชรักษ.์ 175 หนา้. 

ในการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาคุณสมบัตขิองศิลปิน                                     

ท่ีประสบความส าเร็จพร้อมท้ังรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์

ยูทูป 2)เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินท่ีประสบความส าเร็จ  3)ศกึษา

ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป 4)เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศลิปินอิสระ โดยการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวจิัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Research Method) ซึ่งขอ้มูลในเชงิคุณภาพได้มาจากการสัมภาษณ์เชงิลึกจากศิลปินท่ีประสบความส าเร็จ

จากการประชาสัมพันธ์ตนเองผา่นทางเว็บไซต์ยูทูป จ านวน 3 รายและทูตยูทูปประจ าประเทศไทย (Youtube 

Ambassador(Thailand))จ านวน 1 ราย ในส่วนของขอ้มูลเชงิปริมาณได้มาจากการแจกแบบสอบถามให้กับ

ผู้ใชง้านเว็บไซต์ยูทูปท่ีมีความสนใจเลอืกชมเนื้อหาในหมวดเพลงจ านวน 400 ราย ส าหรับการวเิคราะห์

ข้อมูลและสถิติผู้วจิัยไดใ้ช ้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกตา่งของความคิดเห็น
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ความเป็นกันเอง ภาพลักษณ์ของตนเองท่ีแตกต่างและชัดเจน และ ความคดิสร้างสรรค์ ในสว่นของปัญหา
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รับชมผลงานศิลปินอิสระพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเลอืกรับชม ศิลปินท่ีมีน้ าเสียงไพเราะและ

ไมม่เีนื้อหาที่ซ้ าซากโดยไมม่โีฆษณาก่อนเข้าชมคลิป 
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สื่อโซเชยีลเน็ตเวร์ิคซึ่งประกอบไปด้วย F (Fan Communication) หมายถงึ การสื่อสารกับแฟนเพลง A (Artist 

Skill) หมายถงึ ทักษะของความเป็นศิลปิน M (Managing Content) หมายถงึการบริหารจัดการเนื้อหา O 
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ศลิปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวร์ิคได้เป็นกลยุทธ์ “FAMO” 
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The objectives of this research were; 1)  to study  Characteristics of Successful Independent 

Artists and collect  problems found in public relations on Youtube channel. 2) to study a process of 

Successful Independent Artists in public relations. 3) to  study  factors that affect viewers’ decision to 

view content of Youtube viewer. 4) to create Promoting Strategy for Independent Artists via Social 

network. Mixed Research Methods  were used in this study. The qualitative method consisted of in-depth 

interviews with three Successful Independent Artists and one of Youtube Ambassador (Thailand). The 

quantitative data were collected from 400 key respondents of Youtube viewers. The data analysis and 

statistical methods consist of frequencies distribution, percentage, mean, standard deviation, 

Independent-sample F-test and  Factor Analysis.  

The results showed as followings: The characteristics of successful Independent Artists are 

fans communication, the unique characteristics  and creativity. Problems found in public relations on 

Youtube channel consisted of  the delay of fans communication  and tolerance in negative comments 

3.For the process of Successful Independent Artists in public relations, they  used all forms of public 

relations  depending on Artist capablility and used basic marketing methods to plan a Strategy. For the 

factors that affect the Youtube viewers’ decision to view the artists’ content, most Youtube viewers decide 

to watch by beautiful voice, no corny content and no ads before the clip.  

From the results, thereby  the Promoting strategy for Independent Artists via Social network 

can be created. The Strategy contained F (Fan Communication),A (Artist Skills), M (Managing Content) 

and O (Operating Channel). These four factors are based on the results from qualitative and quantitative 

research and concluded to “FAMO” strategy, the Promoting strategy for Independent Artists via Social 

network.  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

อาชีพศิลปิน , นักร้อง คืออาชีพที่เยาวชนไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับ

ต าแหน่งอาชีพที่มาแรงในปี 2559 เหตุผลที่ส าคัญคือมีความน่าสนใจและมีรายได้ดี (ผลส ารวจ

จาก Adecco, 2559) อาชีพศิลปินคืออาชีพในวงการบันเทิงมีหน้าที่ในการแสดงความสามารถ

ทางด้านดนตรีหรือการแสดงให้กับผู้รับชม โดยมีเป้าหมายให้มีความนิยมเกิดขึ้นกับตนเองให้

มากที่สุด การจะเข้าสู่วงการจะต้องมีปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ความสามารถที่โดดเด่น ความ

พร้อมของร่างกาย บุคลิกภาพ ช่องทางในการแสดงความสามารถ และจังหวะเวลาที่เหมาะสม 

ปัจจัยเหล่านีเ้ป็นส่วนหน่ึงในการที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง 

ในอดีตการที่จะเข้าสู่วงการดนตรีหรือแม้กระทั่งวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้ง

ความสามารถและโชค เพราะการจะเข้าสู่วงการได้จะต้องขึ้นอยู่กับอาชีพ  Artists and 

repertoire (A&R) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “แมวมอง” เป็นอาชีพที่มีหน้าที่ค้นหาและคัดเลือก

บุคคลที่มีความสามารถที่จะเข้าสู่วงการโดยจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการที่จะตัดสินใจ

ชักชวนบุคคลหรือกลุ่มมาทดสอบความสามารถในการร้องเพลง เล่นดนตรี จนไปถึงเรื่อง

ภาพลักษณ์ตา่งๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในขั้นถัดไป(Evan F., 2548) ซึ่งการที่แมวมองจะมา

พบต้องขึน้อยู่กับจังหวะและโอกาสอีกด้วย อีกทั้งวงการดนตรใีนอดีตยังมีค่ายเพลงและธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่ในจ านวนน้อยซึ่งหมายถึงจ านวนของศิลปินที่จะได้รับการสนับสนุนน้อย

กว่าในปัจจุบัน ดังนัน้การที่จะเข้าสู่วงการเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักส าหรับช่วงเวลาที่ผา่นมา 

ณ ปัจจุบันการเข้าสู่วงการดนตรีไม่จ าเป็นที่จะต้องรอจังหวะและโอกาสดังที่กล่าว

ไว้ขา้งตน้อีกต่อไปเนื่องจากมีช่องทางในการน าเสนอตัวเองมากมายซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี

การสื่อสารที่ก้าวหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นยุคของสื่อใหม่ โดยที่ผู้ชมสามารถสร้างเนื้อหาเพื่อเป็น

ศิลปินได้ด้วยตนเอง มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานได้ง่ายมากขึ้นและหลากหลายช่องทาง

มากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างเนื้อหาและเผยแพร่ไปในแบบที่ตนเอง

ต้องการได้ 
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ในวงการดนตรีในช่วงปี พ.ศ.2553 ได้เกิดค่ายเพลงอิสระขึ้นมากมายโดยได้

ผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม เช่น ค่ายสมอลล์รูม, ค่ายสไปซ์ซี่ดสิค์, 

ค่ายบีลีฟเรคคอร์ด เป็นต้น แสดงถึงพฤติกรรมการฟังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยไม่จ าเป็น

จะต้องเป็นเพลงที่มาจากค่ายเพลงขนาดใหญ่หรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากก็สามารถมีกลุ่ม

ผูฟ้ังเฉพาะกลุ่มของตนเองได้ จงึเป็นปัจจัยส าคัญที่จูงใจให้ศลิปินหน้าใหม่สนใจที่จะเข้าสู่วงการ

ดนตรีมีมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณ 

เมื่อช่องทางในการเข้าสู่วงการมีมากขึ้นคู่แข่งก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การที่จะเอาชนะ

คู่แข่งได้ก็จะต้องมีความสามารถที่เหนือกว่า มีการฝึกฝนหนักกว่า การฝึกฝนในลักษณะนี้ใช้ได้

ดีกับวงการกีฬา แต่ส าหรับวงการดนตรีและวงการบันเทิงแล้วนอกจากความสามารถและการ

ฝึกฝนที่หนักหน่วงแล้วสิ่งที่ส าคัญกว่าความสามารถคือการสื่อสารที่จะสามารถสื่อไปถึง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องได้ โดย Matt Haig (วัฒนา มานะวิบูลย์, 

2549:252)ได้กล่าวว่า “ทุกคนล้วนต้องสร้างแบรนด์ให้กับตนเองในระดับต่างๆ เสมือนเป็น

ตัวตนที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและความประทับใจที่ดีที่คนอื่นมีต่อเรา ”  

ซึ่งการสื่อสารตัวตนของศิลปินออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการ

จดจ าและได้รับความนิยมได้ง่ายยิ่งขึ้น สื่อจึงเป็นเหมือนสื่อกลางในการสร้างภาพลักษณ์และ

คุณสมบัติให้กับศิลปิน(ทองทิพา วิริยะพันธุ์, 2546:131) และยิ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อที่มี

เนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันในระยะหนึ่งจะเกิดการเชื่อและมีแนวโน้มที่จะ เกิดพฤติกรรม 

ลอกเลียน โดย George Gerbner (gotoknow, 2551) ได้กล่าวว่า “ผู้ที่เปิดรับสื่อมากมีแนวโน้มที่

จะเช่ือตามสิ่งที่สื่อน าเสนอและได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อจากสื่อ” การ

สื่อสารภาพลักษณ์ตลอดจนสารต่างๆของตัวศิลปินจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการท า ให้

ศลิปินประสบความส าเร็จ 

สื่อที่ส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในขณะนี้คือสื่อออนไลน์ด้วยการเข้าถึงที่ง่าย

และรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย โดยสื่อ

ออนไลน์มีหลากหลายเว็บไซต์ให้เลือกใช้ตามคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์ทวิต

เตอร์มีความรวดเร็วในการส่งข้อความสั้นๆ เว็บไซต์อินสตาแกรมมีความสามารถที่จะสื่อสาร

ผา่นทางรูปภาพได้อย่างด ีเนื่องจากคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันออกไปจงึควรเลือกใช้เว็บไซต์

ให้เหมาะสมกับการใชง้าน 
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ยูทูปเป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนวิดีโอ เว็บไซต์นี้เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดวิดีโอ

เข้าไปในระบบเก็บข้อมูลของทางเว็บไซต์และสามารถรับชมวิดีโอที่มีในระบบพร้อมกับแบ่งบัน

ให้ผู้อื่นได้รับชมได้อีกด้วย เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้งาน เว็บไซต์ 

ยูทูปจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงในประเทศไทยโดยมีสถิติยืนยันว่า

ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ใช้เวลาดูเว็บไซต์ยูทูปมากที่สุดในโลก (beartai, 2559) 

ปัจจุบันเว็บไซต์ยูทูปยังมีค่าตอบแทนส าหรับผู้อัพโหลดวิดีโอที่มีผู้รับชมจ านวนมากอีกด้วย 

ความสามารถของยูทูปไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางด้านความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีความ

น่าสนใจส าหรับวงการบันเทิงอีกด้วยเนื่องจากเว็บไซต์ยูทูปเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพโดยสามารถท าให้ศิลปินหน้าใหม่และเพลงใหม่เป็นที่รู้จัก นอกจากนั้นยังท าให้

บุคคลธรรมดาหลากหลายคนมีช่ือเสียงเพิ่มขึ้นได้เนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลน์เช่นยูทูป เพราะ

สื่อดังกล่าวช่วยถ่ายทอดจุดยืนและความสามารถพิเศษออกมา (เสริมยศ ธรรมรักษ์,  2554) 

โดยในปัจุบันมีศิลปินอิสระมากมายได้เข้าสู่วงการโดยผ่านช่องทางนี้อาทิเช่น วงThe 38 years 

ago, ส้ม มารี, Room39 และ ก้องห้วยไร่ เป็นต้น เว็บไซต์ยูทูปจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจที่สุด

ส าหรับศิลปินอิสระและผูท้ี่ตอ้งการมีช่ือเสียงในวงการบันเทิง 

ซึ่งในปัจจุบันมีศิลปินอิสระเล็งเห็นถึงช่องทางการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางนี้

อย่างมากมายจึงจ าเป็นที่จะต้องมกีารพัฒนาตนเองใหถู้กต้องเพื่อสามารถแข่งขันกับศิลปินราย

อื่นๆ ดังนั้นการที่จะเข้าสู่วงการดนตรีในประเทศไทยด้วยช่องทางจากเว็บไซต์ยูทูปจึงจ าเป็นที่

จะต้องศกึษาทั้งข้อมูลในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ที่

จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงคุณภาพในการผลิตสื่อที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์อกีด้วย  

จากเหตุผลดังที่กล่าวไว้ข้างต้นการวิจัยชิ้นนี้ที่มุ่งหมายที่จะศึกษาแนวทางในการ

เข้าสู่วงการดนตรีของศิลปินอิสระด้วยช่องทางของเว็บไซต์ยูทูป เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางให้

ศิลปินอิสระหรือผู้ที่สนใจในวงการดนตรีสามารถใช้ช่องทางของเว็บไซต์ยูทูปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดึงดูดผู้ชมได้เพื่อ

เป็นเส้นทางไปสู่การมช่ืีอเสียงในวงการดนตรใีนประเทศไทย 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป” ได้มวีัตถุประสงค์ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จพร้อมทั้งรวบรวมปัญหา

และอุปสรรคที่พบจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จ 

2.3 ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านทาง 

เว็บไซต์ยทููป 

2.4 เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

3. สมมติฐานการวจิัย  

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยูทูปในประเภทเพลงที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและ

รายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นตอ่การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน 

4. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป” ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

การวิจัยนีมุ้่งศกึษาการสื่อสารทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระในประเทศไทย 

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมและ

ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการวิเคราะห์คุณสมบัติของศิลปินที่ใช้ช่องทาง

เว็บไซต์ยูทูปในการประชาสัมพันธ์ น าข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปิน

อิสระผา่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

4.3 ขอบเขตด้านประชาการ 

งานวิจัยนี้แบ่งขอบเขตของประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่ม

ผูร้ับบริการซึ่งวิจัยนี้สามารถเปรียบเทียบกลุ่มผู้ใหบ้ริการคือกลุ่มศลิปินและกลุ่มผู้รับบริการคือ

กลุ่มผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูปโดยสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
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1.ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์ยูทูปในประเทศไทย

จ านวน  26.25 ล้านคน (Marketingoops.com, 2014)  เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่ งผลให้ ใ ช้งาน 

เว็บไซต์ยูทูป 

2.ประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศิลปินที่ประสบความส าเร็จด้วยช่องทาง

เว็บไซต์ยูทูป 3 ราย และ ทูตยูทูปประจ าประเทศไทย 1 ราย  

5. นิยามศัพท์ 

ศิลปิน หมายถึง นักร้อง นักดนตรี ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่ใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูปใน

การประชาสัมพันธ์ 

ศิลปินอิสระ หมายถึง ศิลปินที่ไม่ได้สังกัตค่ายเพลงใดๆและมีส่วนร่วมในการท า

การประชาสัมพันธ์ดว้ยตนเอง  

ผูช้ม หมายถึง ผูใ้ช้งานเว็บไซต์ยูทูปที่มคีวามสนใจเลือกชมเนือ้หาในหมวดเพลง 

ยูทูป หมายถึง บริการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบน

เว็บไซต์ www.youtube.com  

โซเชียลเน็ตเวิร์ค หมายถึง เครือข่ายสังคมที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านผู้

ให้บริการในรูปแบบเว็บไซต์ 

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารและน าเสนอข้อมูลให้กับกลุ่มประชาชน

โดยรวมไปถึงการสง่เสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น 

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

6.1 ได้ทราบคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จรวมถึงปัญหาและอุปสรรค

จากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป 

6.2 ได้แผนการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่ประสบความส าเร็จ 

6 .3  ได้ทราบปัจจั ยที่ มี ผลต่อการ เลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่ าน 

ทางเว็บไซต์ยทููป 

6.4 ได้แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

  

http://www.youtube.com/
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศกึษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชยีล

เน็ตเวิรค์กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป ผู้วจิัยท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ

จัดกรอบแนวคิดและศกึษาเนื้อหาโดยน าเสนอเป็นล าดับได้ดังนี้ 

1.แนวคิดเรื่องสื่ออินเตอรเ์น็ต 

  1.1 ความเป็นมาและแนวคิดของเครือขา่ยสังคมออนไลน์  

  1.2 ความเป็นมาและความหมายเว็บไซต์ยูทูป 

2.แนวคิดเกี่ยวกับศลิปินอสิระในประเทศไทย 

3.แนวคิดการประชาสัมพันธ์และแนวคิดเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

4.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

5.แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 

6.การตลาดยุคดิจติัล (Digital Marketing) 

7.ทฤษฎีการสื่อสาร 

8.แนวคิดของสื่อใหม ่(New media) 

9.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคดิเรื่องสื่ออินเตอร์เน็ต 

1.1 ความเป็นมาและแนวคดิของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) 

ในปี ค.ศ. 1997 ได้เกิดเว็บไซต์ Sixdegree ขึน้มาโดยทางเว็บไซต์ได้อนุญาตให้ผู้ใชส้ามารถ

สร้างโปรไฟล์รายชื่อเพื่อนของตนเองได้ ในปี ค.ศ.1998 สามารถสร้างประวัติ ส่งข้อความ และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เฉพาะในกลุ่มเล็กๆโดยได้จัดใหใ้ช้ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน 

ต่อมาในปี ค.ศ.1999 ผูใ้ช้สามารถติดต่อถึงกันได้แม้ไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มเพื่อน  

จนได้รับความนยิมเพิ่มขึน้ และก่อใหเ้กิดเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นดังเช่นปัจจุบัน 

(พรทิพย์  กิมสกุล, 2553)
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นอกจากนี้ ศิริพร  กนกชัยสกุล (2553) ยังได้ให้ความหมายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง

สังคมออนไลน์ไว้ว่าจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเว็บในรูปแบบ WEB 2.0 จึงท าให้ผู้ใช้

สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือบทความเพื่อเล่าเรื่องราวผ่านพื้นที่ของ

ตนเองบนอินเตอร์เน็ตโดยสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ จึงมีความสามารถในการส่ง

ข้อความโต้ตอบกันได้อีกด้วยผู้ให้บริการในบางเว็บไซต์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถค้นหาผู้ใช้

คนอื่นหรอืเพื่อนใหม่ได้อีกด้วย ซึ่งผูใ้ช้สามารถก าหนดระดับสิทธิของการเข้าถึงขอ้มูลส่วนตัวได้

เช่นเดียวกับ Huberman (2008) ที่กล่าวว่าสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตาม

ความเป็นอยู่ของกลุ่มเพื่อนของตน 

1.2 ความเป็นมาและความหมายเว็บไซต์ยูทูป 

เว็บไซต์ยูทูปเป็นเว็บไซต์ที่ใหบ้ริการวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต ก่อตั้งขึน้ในปี ค.ศ.2005 

โดยพนักงานของเพย์พอล 3 คนคือ แชด เฮอร์ลีย์, สตีฟ เชง และ ยาวีด คาริมในช่วงต้นได้เริ่ม

จากการให้บริการแบ่งปันวิดีโอส่วนบุคคลจนได้รับความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมา ปัจจุบัน

บริษัทกูเกิ้ลได้ซือ้ไปและบริหารงานต่อ  

วิดีโอที่อยู่ในเว็บไซต์ยูทูปสามรถเข้าถึงได้จากผู้ใช้ทั่วไป (Public)โดยไม่จ าเป็น

จะต้องสมัครสมาชิกหรอืเสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่เมื่อสมัครสมาชิกจะมีความสามารถอื่นๆ

เพิ่มเติมนอกจากการรับชมวิดีโอ คือ การน าวิดีโอเข้าสู่ระบบ (Upload), การจัดล าดับการเล่น , 

การเลือกวิดีโอที่ชื่นชอบ , แสดงความคิดเห็น โดยสมาชิกจะมีช่องเป็นของตนเองที่สามารถให้

ผู้ใช้อื่นๆเข้ามารับชมวิดีโอที่ได้น าเข้าสู่ระบบ โดยบริการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาทางเว็บไซต์ไม่ได้

เรียกเก็บค่าบริการ  

ความสามารถของเว็บไซต์ยูทูปไม่เพียงแต่ให้บริการรับชมวิดีโอแต่ยังมีบริการเป็น

โปรแกรมส าหรับตัดต่อวิดโีอเพื่อเพิ่มคุณภาพใหก้ับวิดีโอของผูใ้ช้ที่เป็นสมาชิก และยังให้บริการ

ถ่ายทอดสดผ่านช่องของตนเอง และมีบริการส าหรับผู้ที่ต้องการลงโฆษณาภายในเว็บไซต์โดย

จะเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามรูปแบบที่ต้องการลงโฆษณาโดยผ่านเว็บไซต์กูเกิ้ลแอดเวิร์ด 

ซึ่งรายได้จากการโฆษณาเว็บไซต์ยูทูปจะมีการให้ผลตอบแทนกับเจ้าของวิดีโอที่ได้ลงโฆษณา

แตข่ึน้อยู่กับจ านวนยอดในการรับชมวิดีโอนั้นๆด้วย (ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 

ด้วยข้อดีของการให้บริการจากเว็บไซต์ยูทูปจึงเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการ

น าเสนอตนเองของศิลปินอิสระ เพราะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้และยังสะดวก
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ต่อการส่งต่อเนื้อหาที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถได้รับรายได้จากเว็บไซต์ยูทูป

อีกด้วย เนื่องจากการเข้าถึงได้ง่ายและผูใ้ช้ทั่วไปก็สามารถท าได้ ศลิปินอสิระจงึจ าเป็นที่จะต้อง

ใช้ทักษะหรือความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อที่จะสามารถสร้างจุดสนใจให้มีผู้เข้ามารับชม

วิดีโอและเนือ้หาของตนเองใหม้ากขึ้น 

2.แนวคดิเกี่ยวกับศิลปินอิสระในประเทศไทย 

วงการเพลงในประเทศไทยจะมีศิลปินกระแสหลักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากค่าย

เพลงหรือบุคคลต่างๆซึ่งจะท าให้มีอ านาจในการผลิตผลงานเพลงของศิลปิน เพื่ อที่จะบรรลุ

จุดมุง่หมายทางการตลาด จงึท าให้วงการดนตรีกระแสหลักเกิดความซ้ าเดิม ผูฟ้ังและนักดนตรี

บางส่วนได้หันไปฟังดนตรีจากต่างประเทศ และได้ผลิตผลงานขึ้นมาด้วยตนเองโดยปราศจาก

การก าหนดกรอบ กฎเกณฑ์จากบุคคลภายนอก จึงเกิดเป็นชื่อเรียกศิลปินเหล่านี้ว่า ศิลปิน

อิสระ เนื่องจากวิธีการผลิตผลงานโดยศิลปินอิสระสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ศิลปินอินดี้ 

(Indie) ซึ่งย่อมาจากค าว่า อินดิเพนเดนท์ (Independent) ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ

ตะวันตกที่จะใช้ค าว่า อินดี้ขึ้นตน้ตามด้วยแนวเพลง เชน่ อนิดีร้็อค (Indie Rock) อนิดีป้๊อบ (Indie 

Pop) หรือจะใช้เรียกศิลปินว่าเป็นประเภท อินดี้อาร์ททิส ( Indie Artist) ก็ได้ โดยศิลปินอิสระจะ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองหรือโดยกลุ่มที่ผลิตผลงานอย่างอิสระตั้งแต่กระบวนการแต่ง

เพลง การเรียบเรียง การบันทึกเสียง รวมไปถึงการจัดจ าหน่ายโดยในทุกกระบวนการจะปฏิเส

ทกระแสพาณชิย์นิยม และขึน้อยู่กับรสนิยมของตนหรอืกลุ่มเพียงเท่านั้น(วิชา เทศดรุณ, 2555)

ยุคของศิลปินอิสระหรือศิลปินอินดี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 ยุคโดยสุมาลี  เจือประสิทธิ์   

(อ้างถึงในอาลิส บัวสุวรรณ, 2556) คอื  

ยุคที่ 1 เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2532-2536 เป็นยุคที่เกิดจากกระแสเพลงใต้ดินที่

มักจะมีเนื้อหาไปในทางที่รุนแรงและมีค าไม่สุภาพอยู่ในเนื้อร้องของบทเพลง โดยมีเป้าหมาย

แสดงจุดยืนของตนเองต่อเรื่องราวในยุคนั้น เชน่ การเมอืง หรอืสภาพสังคม  

ยุคที่ 2 เป็นยุคขยายตัว อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 มีกลุ่มผู้ฟังนิยมมากขึ้น 

ศลิปินจงึเห็นช่องทางในการขยายตัวท าให้เกิดค่ายเพลงอิสระขึน้มา 

ยุคที่ 3 ยุคกลืนกลาย อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542 เกิดค่ายเพลงอินดี้ขึ้น

มากมายและค่ายเพลงกระแสหลักเริ่มพัฒนาศิลปินลงมาแข่งขันด้วย จึงท าให้ไม่เกิดความ

แตกต่างกันของผลงานเพลงเท่าไรนัก 



10 

 

 

  

ยุคที่ 4 ยุคสร้างตัวตน พ.ศ.2543-2544 เพลงอนิดีไ้ด้กลับมาอีกครั้งจากการก่อตั้ง

คลื่นวิทยุแฟตเรดิโอท าให้ศิลปินอิสระหน้าใหม่ๆได้มีพื้นที่ในการน าเสนอบทเพลง จนได้ต่อยอด

เป็นคอนเสิร์ตของคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอ 

ยุคที่ 5 ก่อนถึงยุคปัจจุบัน พ.ศ.2545-2548 เป็นยุคที่เฟื่องฟูมากที่สุดโดยเพลง

อินดี้มกีลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่มชัดเจนและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

หลังจากนั้นก็เกิดศิลปินที่สังกัดค่ายเพลงขนาดเล็กมากมายที่สามารถสร้างรายได้

ได้ใกล้เคียงกับศิลปินกระแสหลัก ศิลปินบางกลุ่มก็ได้รับการซื้อตัวจากค่ายเพลงกระแสหลัก

เพื่อที่จะน าไปพัฒนาและสรา้งเป็นศิลปินกระแสหลักต่อไป 

3.แนวคดิการประชาสัมพันธ์และแนวคิดเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

3.1 ความหมายและแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์หมายถึงการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสารเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจ

แก่ผู้รับสาร โดยเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆสู่ประชาชนที่เป็นกลุ่ มเป้าหมายเพื่อมี

เป้าหมายเพื่อแจ้งใหท้ราบ ให้เกิดความเข้าใจตลอดจนถึงเพื่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ให้ดียิ่งขึ้น ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2548) ยังได้ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นการ

สื่อสารสู่สาธารณชนเพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และค่านิยม 

จนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและน าไปสู่ความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกับ จอห์น อี 

มาร์สตัน (John E. Marston, 2540) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า การประชาสัมพันธ์ ว่าการ

ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ โดยมีการวางแผนเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อกลุ่ม

ประชาชนที่เจาะจง ประจวบ อินออ๊ด(2532)ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการประชาสัมพันธ์เป็นการ

สื่อสารแบบสองทางคอื ผูร้ับสารมโีอกาสที่จะแสดงปฏิกริยาตอบกลับไปยังผู้ส่งสาร ดังนัน้ผู้ส่ง

สารควรจะทราบว่าผู้รับสารพอใจจะรับสารในรูปแบบใดเพื่อสามารถสร้างความเข้าใจอันดีตอ่

กันได้ นอกจากนี้สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) การประชาสัมพันธ์ต้องมี

การวางแผนที่ดแีละมีการกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (อ้างถึงในวิรัช ลภริัตนกุล, 2524) 
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3.2 จุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์เป็นการถ่ายทอดสารเพื่อให้ถึงผู้รับสารจ านวนมากและเข้าใจ

และสามารถบรรลุจุดประสงค์ของผู้ส่งสารได้โดยจุดประสงค์หลักของการประชาสัมพันธ์มี 3 

ข้อดังนี ้

3.2.1 เพื่อสร้างความเข้าใจ  

จุดประสงค์ในข้อนี้มักจะพยายามสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือเผยแพร่ ชี้แจงถึง

ข้อมูลเพื่อให้กลุ่มผู้รับสารได้เข้าใจ โดยข้อมูลในส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

บทบาท เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของสิ่งที่ผู้ประชาสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวงในเรื่องการปิดถนนเพื่อท าการซ่อมแซมท่อส่งน้ าเพื่อ

สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระแวกใกล้เคียงถึงเป้าหมายของการประปานครหลวง หรือ

เชน่เดียวกันกับศลิปินที่มีการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผูฟ้ังถึงแนวทางของเพลงที่อยู่ในระหว่าง

การผลิตเพื่อสื่อถึงนโยบายในการผลิตบทเพลงถัดไป 

3.2.2 เพื่อสร้างช่ือเสียง 

จุดประสงคห์ลักจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักหรอืเป็นการแก้ไขภาพลักษณ์

ในด้านไม่ดี โดยต้องการสร้างให้เกิดความศรัทธา การเป็นที่รู้จัก ได้รับการยกย่อง ได้รับความ

ไว้วางใจ เป็นต้น ศิลปินและดารานักแสดงจะมีจุดประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ในข้อนี้เป็น

หลัก เช่น การเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ในการเริ่มถ่ายท าละครเรื่องใหม่(โปรโมตละครเปิดก

ล้อง)ของนักแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นที่รู้จักของผู้ชม ในทางเดียวกันส าหรับศิลปิน

นักร้องคอืการแถลงขา่วเพื่อประชาสัมพันธ์การวางจ าหน่ายอัลบั้มเพลงชุดใหม ่เป็นต้น 

3.3.3 เพื่อแสวงหาความรว่มมอื 

จุดประสงค์หลักคือการหาแนวร่วมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ

ได้รับความร่วมมือ เช่น การประกาศผ่านเสียงตามสายของมัคทายกเพื่อให้ผู้ร่วมงานบริจาค

ปัจจัยเพื่อน ารายได้ไปก่อสร้างโบสถ์ เป็นต้น  

วัฒนธรรมการรับชมการแสดงของศิลปินประเทศเกาหลีมีการน าจุดประสงค์ในข้อ

นี้เพื่อหาแนวร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชมที่พยายามสร้างความ

ประหลาดใจให้กับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ เช่น การประชาสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้ชมให้มีการแปร

อักษรเป็นช่ือศิลปินเพื่อใหศ้ลิปินเกิดความประหลาดใจ เป็นต้น 
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3.3 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์ที่ดีจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้

กลุ่มผู้รับสารจ านวนมากรับสารไปในทางที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้ท าการ

ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วและไม่เกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดเกิดขึ้นเพราะการ

ประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสมอ กระบวนการประชาสัมพันธ์ ได้

แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 การศกึษาข้อมูล 

เป็นการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการประชาสัมพันธ์และศกึษาถึงบริบทต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ เช่น เมื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน

ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประชาสัมพันธ์ก็ควรจะต้องค านึงถึงภาษาที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ในด้านของศิลปินที่จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ควรศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะ

สื่อสารและช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารไปได้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.3.2 การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นต้นมาพิจารณาเพื่อเลือกใช้วิธีการในการ

ประชาสัมพันธ์ รูปแบบเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง เช่น การ

ประชาสัมพันธ์งานประกวดการเขียนร้อยแก้วระดับมัธยมประจ าจังหวัดสุโขทัย ควรจะมีแผน

ประชาสัมพันธ์โดยใช้หนังสือเชือ้เชิญไปทางหมวดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนมัธยม

ในจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 

3.3.3 การปฏิบัติงาน 

เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ข้างต้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการประชาสัมพันธ์  โดยขั้นตอนนี้จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือหรือบุคคลากรที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารได้อย่างชัดเจนให้ผู้รับสารเข้าใจและบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้

ประชาสัมพันธ์ 
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3.3.4 การประเมนิผล 

ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบในขั้นตอนทั้งหมดที่ผา่นมาเพื่อ

น าไปปรับปรุงแก้ไข รวมไปถึงผลการด าเนินงานโดยประเมินจากการให้ความร่วมมือของ

กลุ่มเป้าหมายหรือความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

3.4 ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทางซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญให้สามารถ

เลือกใช้ให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยที่ประเภทของการ

สื่อสารสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด (พรทิพย์ พมิลสินธุ์, 2547) ดังนี้ 

3.4.1 สื่อบุคคล 

เป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรงที่สื่อสารออกจากตัวบุคคลโดยตรงและรับสารโดย

ตัวบุคคลโดยตรง เชน่ การบรรยาย การอภิปราย การสนทนา เป็นต้น ซึ่งการใชส้ื่อบุคคลนั้นจะ

มีประสิทธิภาพได้บุคคลที่เป็นผู้พูดจะต้องมีทักษะในการพูด มีบุคลิกที่ดี ถึงจะสามารถสื่อสาร

ออกมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้   

ข้อได้เปรียบของสื่อบุคคลคือสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตามได้ง่ายกว่า

เพราะเป็นการใช้ความน่าเชื่อถือจากตัวของผู้ประชาสัมพันธ์ โดยความน่าเชื่อถือของเนื้อหาจะ

แปรไปตามความน่าเชื่อถือของผู้ประชาสัมพันธ์ เมื่อผู้ประชาสัมพันธ์มีความน่าเชื่อถือมาก

การศึกษาข้อมูล การวางแผน

การปฏิบัติงานการประเมินผล
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เนื้อหาที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกมาก็จะน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันและสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมาย

คล้อยตามได้ง่ายมากขึน้  

3.4.2 สื่อมวลชน 

เป็นช่องทางที่จ าเป็นต้องให้มีบุคคลอื่นหรือเครื่องมืออื่นๆเป็นผู้กระจายสารไปสู่

ผู้รับสารในวงกว้างขึ้นโดยที่มีข้อดีคือสามารถกระจายข่าวสารออกไปได้เป็นวงกว้างกว่าเดิม 

แต่ยังมีข้อเสียที่ผู้ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของสารที่สื่อออกไปได้เพราะเป็น

ดุลยพินจิของผูส้่งสาร สื่อมวลชนสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้อกีดังนี้ 

3.4.2.1 หนังสือพมิพ์  

เป็นสื่อที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มโดยจะมีการ

ตีพิมพ์เนื้อหาเป็นรายวันจึงท าให้เนื้อหาของหนังสือพิมพ์มีความรวดเร็ว ธุรกิจหนังสือพิมพ์หา

รายได้จากสองช่องทางคือการขายค่าโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์และ

การขายฉบับตีพมิพ์ให้กับผูอ้่าน 

 แตใ่นปัจจุบันหนังสือพมิพ์ได้ลดความนยิมลงเพราะมีสื่ออินเตอร์เน็ตมาทดแทนท า

ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจหนังสือพิมพ์เริ่มปรับตัวเป็นสื่อมวลชนที่หาข่าวและน ามาเรียบเรียง

และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรทัศน์ในระบบดิจิตัล โดยมีการหารายได้จากช่องทางเดียว

คือการขายค่าโฆษณาสินค้าหรอืบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ 

3.4.2.2 นิตยสาร  

เป็นสื่อที่มขี้อดใีนการจ ากัดกรอบของกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพราะเนื้อหาภายในเล่มจะ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารท าให้มีความน่าสนใจกับสินค้าและ

บริการที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับนิตยสารอีกด้วย เช่น บริษัทจัดจ าหน่ายเครื่องดนตรีจะ

สนใจที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับดนตรี เป็นต้น โดยธุรกิจนิตยสารมีการหา

รายได้จากสองช่องทางคือการขายค่าโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์และ

การขายฉบับตีพิมพ์ให้กับผู้อ่าน เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันได้เริ่มน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ

อินเตอรเ์น็ตเช่นเดียวกับหนังสือพมิพ์แต่ยังคงมเีนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายเดิม โดยมีช่องทางเป็น

เว็บไซต์ของตนเองหรือเป็นบัญชีผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะในสังคมออนไลน์ มีการ

หารายได้จากการขายค่าโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ

หนังสือพมิพ์ 
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 3.4.2.3 วิทยุกระจายเสียง  

 เป็นสื่อที่มีข้อจ ากัดทางด้านการสื่อสารด้วยภาพ แต่มีข้อดีคือรวดเร็วมากและ

สามารถฟังได้หลากหลายที่เพราะมีระบบการกระจายคลื่นสัญญานค่อนข้างครอบคลุมในทุก

พื้นที่และผู้ฟังสามารถท ากิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปกับการฟังได้ เช่น การขับรถ การค้าขาย การ

ท างาน เป็นต้น โดยมีการหารายได้จากการขายค่าโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์ 

 ปัจจุบันได้มีการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถฟังผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้จึง

ไม่จ าเป็นต้องใช้คลื่นวิทยุ โดยเนื้อหาของรายการวิทยุมีรูปแบบที่เหมือนเดิมแต่จะมีการน า

เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อติดต่อกับกลุ่มผู้ฟังได้ง่ายดาย

มากขึ้นเช่นมีการติดกล้องเพื่อแพร่ภาพสดขณะจัดรายการ การส่งความคิดเห็นแบบทันทีเข้ามา

ในรายการผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ โดยสถานีวิทยุมีการหารายได้จากการขายค่าโฆษณา

สินค้าหรือบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ เช่นเดิม แต่มีต้นทุนในการออกอากาศลดลง

เนื่องจากไม่จ าเป็นจะต้องเชา่คลื่นความถี่อีกต่อไป 

 3.4.2.4 โทรทัศน์  

 เป็นการแพร่ภาพและเสียงผ่านคลื่นสัญญาณผู้รับชมจึงสามารถรับได้ทั้งภาพและ

เสียงไปได้พร้อมกันจึงท าให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การที่จะน าโฆษณาสินค้าหรือ

บริการเผยแพร่ผ่านช่องทางนี้จะต้องมีค่าใช้จา่ยที่สูงจึงไม่เหมาะสมส าหรับผู้ที่มีงบประมาณต่ า

และยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์อีกด้วย แต่การประชาสัมพันธ์

ผา่นช่องทางนี้มักจะเป็นสินคา้หรอืบริการที่ต้องการให้มีผูช้มจ านวนมาก 

 ปัจจุบันได้มีการส่งสัญญาณเป็นคลื่นดิจิตัลและมีช่องทางเลือกให้รับชมเพิ่มขึ้น มี

บริการทดแทนเกิดขึ้นมาคือเว็บไซต์ที่ให้บริการในประเภทสื่อวิดีโอเช่น เว็บไซต์ยูทูป เป็นต้น อีก

ทั้งยังมีการบันทึกเนื้อหาเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถเลือกรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย

ส่งผลใหค้่าใช้จ่ายในการโฆษณาในช่องโทรทัศน์มรีาคาต่ าลง 

3.4.2.5 ภาพยนตร ์ 

เป็นสื่ออีกประเภทที่ ใ ช้ เพื่อความบันเทิง  ผู้จัด ท าจ า เป็นจะต้องมีความรู้

ความสามารถในการเขียนบท การถ่ายท า และล าดับเนื้อหา มีต้นทุนในการผลิตเทียบกับ

ระยะเวลาที่สูง มีรายได้จากสองช่องทางหลักคือการขายตั๋วเพื่อรับชมในโรงภาพยนตร์และค่า
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แฝงโฆษณาสินค้าหรือบริการลงในภาพยนตร์ โดยปัจจุบันภาพยนตร์ได้ปรับตัวเพื่อเป็น

เครื่องมือทางการตลาดชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ เช่น การจัดแคมเปญร่วมกับ

สินค้าหรือบริการเพื่อให้ส่วนลดแก่ผู้ชม หรือมีการจัดการดารานักแสดงในสังกัตเพื่อรับเป็นพรี

เซ็นเตอร์ส าหรับแบรนด์สินค้า 

3.4.2.6 สื่ออนิเตอร์เน็ต  

ปัจจุบันเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีส่วนในการเป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งบริการสังคมออนไลน์ในบางรายจะมีการให้บริการที่จะสามารถท าการ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อบุคคลได้อกีด้วย 

โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางนี้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการธุรกิจ

มากขึ้นเนื่องจากสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารได้อย่างง่ายดายแล้วยังสามารถที่จะ

วัดผลเป็นตัวเลขได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีต้นทุนในการเผยแพร่ต่ า แต่มีข้อเสียในเรื่องของความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและใช้ต้นทุนต่ ากว่าช่องทางอื่นจึงมี

ผู้สนใจใช้ช่องทางนี้เป็นจ านวนมาก กลุ่มเป้าหมายจึงเลือกรับชมเฉพาะสื่อที่มีเนื้อหาที่ดึงดูด

และน่าสนใจ ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องลงทุนกับการผลิตเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 

3.4.3 สื่อสิ่งพิมพ์ 

ในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ได้ลดความนิยมลงแต่ก็ยังคงมีการน าไปใช้เนื่องจากว่า

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างและไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อรับสารอีกด้วย 

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์มี 6 ประเภทคือ หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร จดหมาย แผ่นพับหรือ

ใบปลิวต่างๆ แผ่นประกาศ(โปสเตอร์) โดยทั้ง 6 ประเภทที่กล่าวมาจะมีเป้าหมายและกลุ่มผูร้ับ

สารในประเภทที่ต่างกันเช่น การใช้หนังสือประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการสื่อสารในแบบเป็น

ทางการโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นองค์กรหรอืหนว่ยงานรัฐบาล เป็นต้น  

การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสิ่งที่ตอ้งการจะให้สาธารณะชนรับรู้และเข้าใจไป

ในทางที่ถูกต้อง การประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงควรมีจุดประสงค์ที่ ชัด เจนมีกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดีและเลือกใช้ประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นเมื่อน ามาวางแผนให้เกิดเป็นกลยุทธ์และน าไปปฏิบัติจะท าให้

การประชาสัมพันธ์มปีระสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายดาย 
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3.5 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

3.5.1 ความหมายของกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ หมายถึง เทคนิควิธีการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดย่อยลงเพื่อที่จะท าให้

แผนงานที่ได้วางแผนไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีเป้าหมาย (เสนีย์ แดงวัง, 2525) กลยุทธ์

การประชาสัมพันธ์จึงหมายถึง การวางแผนของกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์โดยมี

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค รายละเอียดของวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนเพื่อให้สามารถ

ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

3.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายแนวคิดแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์

ของการใช้งาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปินอิสระ มีแนวคิดที่เรียกว่า 3C’s ที่ประกอบไปด้วย 

Content, Contact, Creativity ( http://www.hmeeketing.xyz, 2 0 1 6 )  โ ด ย ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.5.2.1 Content 

คือการสื่อเนื้อหาสาระให้มีพลังในการโน้มน้าวใจ รู้สึกตื่นเต้นต่อสารที่ต้องการจะ

ส่ง โดยการที่จะสื่อเนื้อหาได้น่าสนใจจ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์

ว่าผู้รับสารมีพฤติกรรมการรับสารแบบใด ในส่วนของผู้จัดเตรียมเนื้อหาสื่อก็จ าเป็นที่จะต้อง

วางแผนในหลายด้านทั้งด้านเวลา การเกาะตามสถานการ รูปแบบในการสื่อสาร เป็นต้น  

3.5.2.2 Contact 

เป็นการบรรจบกันของข้อมูลที่ถูกต้อง ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและไม่

คลาดเคลื่อน ในส่วนนี้จ าเป็นที่จะต้องมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย โดยจ าเป็นที่

จะต้องสื่อสารออกไปในเนื้อหาที่มีข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างในกลวิธีในการ

สื่อสารที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่องทางที่เลือกใช้ เมื่อสามารถสื่อไปในทิศทางเดียวกันได้ในทุก

ช่องทางจะท าให้สารที่จะส่งไปถึงผู้รับมีความนา่เชื่อถอืมากยิ่งขึน้ 

3.5.2.3 Creativity 

เป็นสิ่งที่จะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาเพื่อสร้างแรงดึงดูด ให้เกิดความ

น่าสนใจ น่าตื่นเต้น เพราะยิ่งสามารถสร้างความน่าสนใจมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งประสบ

http://www.hmeeketing.xyz/
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ความส าเร็จแต่ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าได้ยากเพราะต้องมีความสามารถในการคิด

สร้างสรรคแ์ละยังต้องเกาะติดสถานะการปัจจุบันได้ด้วย 

4.แนวคดิทางการตลาด 

4.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือที่เรียกสั้นๆว่า SWOT เป็นเครื่องมือที่

ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยจะวิเคราะห์จาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค ให้องค์กรได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อที่จะ

น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในปัจจุบันเป็น

ขั้นตอนที่นยิมในการก าหนดกลยุทธ์ (พงษ์สุวรรณ ศรสีุวรรณ, 2552) 

Kotler ได้ให้ค านิยามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจไว้ว่าคือการน า

ภาพรวมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจมาประเมินผล (Kotler and 

Armstrong, 2012) เชน่เดียวกับSandhusen ที่ให้ค านิยามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ไว้ว่าเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจโดย

เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนเป็นสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรคเป็น

สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ (Sandhusen, 2008) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ

วิเคราะห์องค์กรแล้ว SWOT สามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับตัวบุคคลได้อีกด้วย เพื่อที่จะ

สามารถวิเคราะห์ตนเองให้อยู่ในกรอบความคิดที่จะน าไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใน

ด้านต่างๆได้อกีด้วย 

SWOT เป็ นการตั้ ง ชื่ อมาจากการย่อค ามาจากค าว่ า  Strength ,Weakness 

,Opportunity ,Threatโดยทั้ง 4 ค ามีความหมายดังต่อไปนี ้

4.1.1 Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือความสามารถของตนเองซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่

การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน หรือเรียกได้ง่ายๆคือข้อดี เพื่อสามารถน าไปต่อยอด

เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การผลิตที่สามารถผลิตสินค้าให้ราคาต้นทุน

การผลิตที่ต่ ากว่าคู่แข่งได้ ในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าของคู่แข่ง จนไปถึงช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายหรือช่องทางการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง 

เป็นต้น  
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ในเรื่องของศิลปินจุดแข็งของธุรกิจได้แก่ ความสามารถในการเล่นดนตรี การร้อง 

คุณภาพของการผลิตเนื้อหา ภาพลักษณ์ที่สื่อออกมาและความสัมพันธ์ตอ่ผูช้มเป็นต้น 

4.1.2 Weakness หมายถึง จุดอ่อนที่เป็นข้อบกพร่อง ข้อเสียเปรียบ ที่เป็นปัจจัย

ภายในที่ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือเรียกได้ง่ายๆคือข้อเสีย  เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อที่จะท าให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น  

การผลิตสนิค้าที่มีต้นทุนมากกว่าคู่แขง่ คุณภาพสินค้าที่ต่ ากว่าคู่แข่งและช่องทางการสื่อสารถึง

กลุ่มเป้าหมายที่มปีระสิทธิภาพไม่เพียงพอ เป็นต้น 

ในเรื่องของศิลปินจุดอ่อนของธุรกิจได้แก่ ความสามารถในการร้องเพลงและเล่น

ดนตรีที่ไม่เป็นที่โดดเด่นมากพอ คุณภาพของการผลิตเช่นการบันทึกเสียงยังไม่ชัดเจน จนไปถึง

เรื่องของภาพลักษณ์ที่ยังไม่สามารถดึงดูดผูช้ม เป็นต้น 

4.1.3 Opportunity หมายถึง โอกาสที่เป็นปัจจัยภายนอกหรือข้อได้เปรียบที่เป็นผล

มาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิ์ภาพ

ของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิ์ภาพไปในทางที่ถูกต้อง 

เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ไปในทิศทางเดียวกับ

สินค้าและบริการ นวัตกรรมที่สามารถชว่ยใหก้ารด าเนินธุรกิจราบรื่นมากขึ้น เป็นต้น 

ในเรื่องของศิลปินโอกาสของธุรกิจได้แก่ การส่งเสริมนโยบายจากรัฐบาล 

เทคโนโลยีที่สามารถท าให้เผยแพร่ผลงานและติดต่อสื่อสารกับผู้ชมได้รวดเร็วและง่ายดายมาก

ขึน้ พฤติกรรมของผูช้มที่นิยมฟังเพลงที่มคีวามหลากหลายมากยิ่งขึน้ เป็นต้น 

4.1.4 Threat หมายถึง อุปสรรคที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายและส่งผลเสียต่อธุรกิจโดยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เพื่อเตรียมแผนที่

รับมือกับผลกระทบได้อย่างถูกต้อง เช่น เกิดเหตุจลาจลหรือภัยพิบัต สภาวะเงินฝืด สภาพ

สังคมที่มีแนวโน้มที่ขัดแย้งกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดสินค้าทดแทน เป็นต้น 

ในเรื่องของศิลปินอุปสรรคทางธุรกิจได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ลดลง สังคม

ไม่มคีวามรูใ้นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีของการฟังเพลงที่เอือ้ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ 

เป็นต้น 

โดยทั่วไปแล้วเรานิยมแบ่ง SWOT ออกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในคือ 

O(Opportunity),T(Threat) เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งโดยทั่วไปจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
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เช่น สถิติประชากร สภาพเศรฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม เป็นต้น 

ประกอบกับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบเจาะจงที่ส่งผลถึงธุรกิจเช่น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิตและ  

ผูจ้ัดจ าหนา่ย เป็นต้น S(Strengths),W(Weakness) เป็นปัจจัยภายในที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบ

และเสียเปรียบที่ชัดเจนต่อโอกาส (Philip Kotler, 2003) ซึ่งจะงา่ยต่อการวิเคราะห ์แตเ่ครื่องมือ

จะมีประสิทธิภาพมากน้อยขึ้นอยู่กับมุมมองของผูใ้ช้เครื่องมอืว่าจะสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ดี

มากน้อยเพียงใด เพราะอาจจะมีบางสิ่งที่สามารถเป็นได้ทั้งประโยชน์และเป็นโทษขึ้นอยู่กับ

มุมมองของผู้ใชเ้ครื่องมือ  

SWOT จึงเป็นเหมือนการเปรียบเทียบจุดแข็ง (Strengths),จุดอ่อน(Weakness), 

โอกาส(Opportunity),อุปสรรค(Threat)เพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบัน และน าไปต่อยอดเพื่อ

ก าหนดกลยุทธ์ โดยน าจุดแข็ง(Strengths)มาเป็นความสามารถที่จะต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

หรือแก้ไขจุดอ่อน(Weakness) ในขณะที่จุดอ่อน(Weakness)ท าให้เราทราบว่าจุดใดที่จะต้อง

แก้ไข โอกาส(Opportunity)  เป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อได้เปรียบซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย 

และอุปสรรค (Threat)เป็ นปัญหาที่ จ ะต้ อง เตรี ยมแนวทางในการแก้ ไ ข  (ศิ ริ ว รรณ  

เสรีรัตน,์ 2550) 

เมื่อท าการวิเคราะห์ SWOT เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่เครื่องมือ TOWS Matrix ที่จะ

ช่วยวิเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นโครงร่างที่จะแสดงความสัมพันธ์ของ จุดแข็ง

(Strengths),จุดอ่อน(Weakness),โอกาส(Opportunity),อุปสรรค(Threat) เพื่อน ามาจับคู่กันและ

สร้างเป็นกลยุทธ์(ปกรณ์ ปรียากร, 2546)โดยจะน าไปสู่การจับคู่กลยุทธ์ได้ 4 ทางเลือก  

1.กลยุทธ์ SO คือการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง(Strengths)และโอกาส(Opportunity)โดย

กลยุทธ์นี้ จะได้เปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากได้น าจุดแข็งมาสร้างขอ้ได้เปรียบจากโอกาส 

2 . ก ล ยุ ท ธ์  WO คื อ ก า ร จั บ คู่ ร ะ ห ว่ า ง จุ ด อ่ อ น (Weakness)แ ล ะ โ อ ก า ส

(Opportunity)เป็นกลยุทธ์ ที่จะต้องแก้ไขจุดอ่อนเพื่อก่อให้เกิดข้อได้เปรียบของโอกาส 

3.กลยุทธ์ ST คือการจับคู่ระหว่างจุดแข็ง(Strengths)และอุปสรรค(Threat)เป็น 

กลยุทธ์ที่จะต้องน าจุดแข็งมาแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ 

4.กลยุทธ์ WT คือการจับคู่ระหว่าง จุดอ่อน (Weakness)และอุปสรรค(Threat)  

กลยุทธ์นี้จะใช้วิธีในการแก้ปัญหาทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็น

จุดแข็งและโอกาส 
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เมื่อได้ทางเลือกกลยุทธ์ทั้ง 4 ทางเลือกก็จะสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ

สถานะการปัจจุบันที่จะน าไปสู่เป้าหมาย โดยจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

5.แนวคดิเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจในการเลือก

สินค้า การใช้สินค้าจนไปถึงขั้นตอนการทิ้งสินค้า ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวถึง

พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าเป็นการที่ผูบ้ริโภคแสวงหาสินค้า การประเมนิผล การน าสินค้าไปใช้ซึ่ง

คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สมจิตร  

ล้วนจ าเริญ (2532) ที่ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับการได้รับและใชส้ินค้าไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกสินค้า  

5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

การที่จะส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ส าเร็จจ าเป็นจะต้องให้ผู้บริโภคตัดสินใจ

เช่นเดียวกับการตัดสินใจรับชมวิดีโอบนเว็บไซต์ยูทูป การศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักในการสื่อสาร

หรอืจูงใจผูบ้ริโภคให้ตรงตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 

ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแบ่งออกเป็น  4 ส่วน

ใหญ่ๆคือปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวทิยา (Philip 

Kotler, 2003) โดยในปัจจัยต่างๆมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ 

ผ่านทางสถาบันครอบครัวและสถาบันอื่นๆในสังคม รวมไปถึงประเพณี ซึ่งจะแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละพืน้ที่หรอืเชื้อชาติ อาทิเช่นในสังคมที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมจะไม่นิยมน าสัตว์ใหญ่

อย่างเช่นวัวมาเป็นอาหารท าให้คนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมจะไม่เลือกซื้ออาหารที่มีส่วนผสมของ

วัว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นอุตสาหกรรมดนตรีจะสามารถเทียบได้กับสังคมเพลงป๊อบในประเทศ

เกาหลีจะมีความนิยมการร้องแร๊พเป็นพิเศษดังนั้นเพลงใดๆที่มีท่อนแร๊พจะได้ความนิยมเป็น

พิเศษ  

2.ปัจจัยทางสังคม คือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ได้แก่ 

กลุ่มอ้างอิง คือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง เช่น เพื่อนร่วมงาน ศิลปิน นักแสดง 

ผู้มีช่ือเสียง เป็นต้น การใช้ศิลปิน นักร้อง นักแสดงเป็นตัวแทนในการน าเสนอสินค้าจึงเป็น
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ช่องทางที่ผู้ประกอบการมักจะนิยมน าไปใช้ ครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

โดยเกี่ยวข้องในด้านทัศนคติและค่านิยมประการสุดท้ายคือบทบาททางสังคม คือการที่บุคคล

เลือกที่จะเป็นต าแหน่งใดในสังคม เช่นเป็นกลุ่มนักดนตรี กลุ่มนักธุรกิจ เป็นกลุ่มผู้ค้า หรือเป็น

กลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น อย่างเช่นในกลุ่มคนที่มีต าแหน่งงานระดับสูงจะได้นิยมเลือกซื้อสินค้าที่มี

ระดับเทียบเท่ากับฐานะของตน 

3.ปัจจัยส่วนบุคคล ในแต่ละบุคคลก็จะมีปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผล

ถึงการตัดสินใจ แบ่งออกได้เป็น 6 ปัจจัยหลักประกอบไปด้วย อายุ ชีวิตครอบครัว อาชีพ 

รายได้ การศึกษา และค่านิยม ยกตัวอย่างเช่นในแต่ละช่วงอายุก็จะมีรสนิยมและเป้าหมายที่

แตกต่างกันออกไป ผู้สูงอายุอาจจะชอบฟังเพลงลูกกรุงในขณะที่เยาวชนอาจจะชอบฟังเพลง

แนวป๊อบทั้งนีข้ึน้อยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย 

4.ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภคที่ท า

ให้เกิดการจูงใจให้ท าการซื้อผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ

เช่ือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ แนวคิดส่วนบุคคล อาทิเ ช่นการใช้การโฆษณาเพื่อจูงใจให้

กลุ่มเป้าหมายรับรู้และซื้อสินค้าในที่สุด หรือการไม่เลือกฟังเพลงแนวฮิพฮอพอาจเพราะว่ามี

ทัศนคตติ่อศิลปินฮิพฮอพในทางดา้นลบ เป็นต้น 

5.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจะต้องมีกระบวนการของการ

ตัดสินใจโดยประสิทธิ์ศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) ได้สรุปออกมาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

5.2.1 การตระหนักถึงปัญหาหรอืความตอ้งการ 

การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตระหนักถึงตนเองในเรื่องความเป็นจรงิที่แตกต่างจากอุดมคติที่ตนเองคดิจะผลักดันให้บุคคล ผู้

นั้นพยายามแสวงหาสิ่งที่มาเติมเต็มซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากตนเองและสามารถมีบุคคลหรือ

เหตุการมากระตุ้นให้เกิดการตระหนักหรือความต้องการได้ทั้งสิ้นโดยสามารถแบ่งสาเหตุของ

การน าพาไปสู่การตระหนักได้ 7 สาเหตุ  

5.2.1.1 สิ่งของทีเ่คยมีได้หายไปหรอืหมดไป 

เมื่อสิ่งของที่เคยมีอยู่ได้หายไปหรือหมดไปรวมถึงสิ้นสุดการบริการแต่บุคคลผู้นั้น

ยังมีความพึงพอใจในประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆจึงเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็น
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ที่จะต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เช่นการที่ผู้บริโภคพึงพอใจกับยาสีฟันแบรนด์หนึ่งเมื่อยาสีฟัน

ได้หมดไปผู้บริโภคจะตระหนักถึงแบรนด์ยาสีฟันแบรนด์นั้น เช่นเดียวกับศิลปินนักแสดงเมื่อ

ประทับใจกับศลิปินคนใดแล้วเมื่อไม่ได้พบเห็นหรอืได้ฟังก็จะตระหนักถึงศลิปินผู้นัน้ 

5.2.1.2 สิ่งของเดิมไม่สามารถเติมเต็มให้เกิดความพึงพอใจได้ 

เมื่อสินค้าหรือบริการเดิมที่มีอยู่หรือใช้บริการอยู่ไม่สามารถตอบสนองให้พึงพอใจ

ได้บุคคลนั้นๆจะเกิดความต้องการขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการในการใช้งานได้ยาวนานผู้ใช้งานจึงเกิดความต้องการที่จะได้โทรศัพท์มือถือ

เครื่องใหม่ หรือความไม่พึงพอใจต่อศิลปินที่ไม่สามารถผลิตผลงานเพลงเพื่อมาตอบสนองได้

ทันท่วงทีผู้ฟังจะเริ่มค้นหาศลิปินรายอื่นที่จะมาทดแทนในเรื่องนีไ้ด้ 

5.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล 

เมื่อบุคคลผู้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือสภาพทางกายภาพของ

ร่างกายหรอืภาวะทางอารมณ ์จะก่อใหเ้กิดความต้องการขึ้นมา เชน่ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นท าใหค้วาม

แข็งแรงของขาเริ่มลดนอ้ยลงจะท าให้เกิดความตอ้งการไม้เท้าหรอืรถเข็นขึน้มา  

5.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว 

เมื่อครอบครัวใดๆเกิดความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเช่น

การแต่งงาน การมีบุตร หรือการเสียชีวิต จะส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่

เปลี่ยนแปลงออกไป เช่น การมีบุตรจะท าใหเ้กิดความต้องการสินค้าส าหรับเด็กเล็กเกิดขึน้ เป็นต้น 

5.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางการเงินส่วนบุคคล ท าให้เกิดความต้องการของ

สินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงออกไป เช่น บุคคลหนึ่งได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจะท าให้

บุคคลนั้นปรับความต้องการสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับฐานะปัจจุบันของตน 

 5.2.1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอา้งองิ 

เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบตัว เช่น เมื่อนักเรียนมัธยมเปลี่ยน

จากสังคมวัยมัธยมเป็นสังคมในมหาวิทยาลัยจะท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างออกไปจาก

เดิม หรอืการเปลี่ยนการที่บุคคลใดๆเปลี่ยนจากสังคมที่ฟังเพลงลูกทุ่งมาสู่สังคมที่ฟังเพลงป๊อบ

ก็มีแนวโน้มที่จะฟังเพลงป๊อบตามกลุ่มอา้งองิ 

5.2.1.7 ผลจากการส่งเสริมการขายทางการตลาด 
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เมื่อบุคคลใดๆได้เกิดการรับรู้การส่งเสริมการขายของสินค้าหรือบริการจะมีโอกาส

ที่การส่งเสริมการขายไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการตัวสินค้าหรือบริการ เช่น การลดราคา

สินค้า การแถมสินคา้ เป็นต้น 

5.2.2 การแสวงหาข้อมูล  

หลังจากที่บุคคลได้ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการ จะเกิดพฤติกรรมขั้น

ต่อไปคือขั้นตอนของการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจส าหรับการเลือกสินค้าหรือ

บริการให้กับตนเอง โดยจะสามารถแบ่งการแสวงหาข้อมูลออกได้เป็น 2 แหล่งคือ 

5.2.2.1 ขอ้มูลภายใน 

หมายถึงการน าข้อมูลที่อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภคมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

โดยในแตล่ะบุคคลจะมีความชอบในตัวสินค้าและบริการไม่เท่ากัน ความภักดีตอ่แบรนด์สินค้าก็

เป็นส่วนหนึ่งในประเภทข้อมูลภายใน หากบุคคลใดมีความทรงจ าที่เคยได้รับประสบการณ์ที่ดี

กับสินค้าหรือบริการนั้นก็จะส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถ้าบุคคล

ใดได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นเพื่อ

ทดแทนความตอ้งการ  

5.2.2.2 ข้อมูลภายนอก 

หมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภายนอกความทรงจ า ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องพบเห็นจาก

ภายนอก เช่น การดูป้ายประชาสัมพันธ์ การบอกต่อจากบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบุคคลนั้นจะ

น าไปประกอบกับข้อมูลภายในและน าไปพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ 

ส าหรับศิลปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจ าเป็นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ตนเองเพื่อเป็น

ข้อมูลภายนอกส าหรับผู้ชมในการน าไปประมวลผลในขั้นตอนถัดไป 

5.2.3 การประเมนิทางเลอืก 

หลังจากขั้นตอนการแสวงหาข้อมูล จะเกิดกระบวนการประเมินทางเลือกโดย

บุคคลนั้นเริ่มรู้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการมาพอสมควรจากขั้นตอนแสวงหาข้อมูลแล้วก็

จะต้องมีการประเมินอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งซึ่งเรียกว่าการประเมินทางเลือก สามารถแบ่งออกเป็น 

2 วธิี ดังนี้ 
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5.2.3.1 การประเมนิจากคุณสมบัติของสินค้าหรอืบริการ 

เป็นการพิจารณาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสินค้าและบริการประกอบกับ

ความต้องการส่วนตัวว่าเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ เช่น การเลือกกระเป๋าในรูปแบบและ

ขนาดที่ตนเองต้องการ หรอื การเลือกรับชมคลิปวิดีโอที่ตนเองต้องการจะรับชม เป็นต้น 

5.2.3.2 การประเมนิจากการให้คะแนนที่ให้กับคุณสมบัติของสินค้าหรอืบริการ 

เป็นการพิจารณาโดยมีการเปรียบเทียบกับสินค้ารูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกัน 

โดยจะเปรียบเทียบออกมาโดยการให้คะแนนแล้วน าผลที่ได้มาประเมินผลเพื่อเลือกทางเลือกที่

ต้องการ 

5.2.4 การตัดสินใจซือ้ 

การตัดสินใจซื้อเป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินค้าและบริการ

การตัดสินใจซือ้จะสามารถแบ่งออกเป็น 5 พฤติกรรมได้ดังนี้ 

5.2.4.1 พฤติกรรมารแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ 

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหากสินค้าหรือบริการมีมูลค่ามากจ าเป็นที่จะต้องจ่ายใน

ราคาที่สูง ส่งผลให้ต้องใช้การตัดสินใจที่ถี่ถ้วน เช่น การซื้อขายรถยนต์ บ้าน ที่ดิน ซึ่งจ าเป็น

จะต้องใช้ระยะเวลาที่มากในการตัดสินใจ  

5.2.4.2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจ ากัด 

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้ามีตัวเลือกน้อยในการตัดสินใจโดยอาจจะมีสินค้า

ที่ต้องน ามาเปรียบเทียบหรือสามารถทดแทนกันได้ไม่กี่แบบ หรือมีแบรนด์สินค้าประเภทนี้อยู่

น้อย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลือกซื้อกระดาษช าระที่มี  

แบรนด์ให้เลือกในท้องตลาดน้อย ท าให้การตัดสนิใจเลือกท าได้ง่ายและรวดเร็ว 

พฤติกรรมในรูปแบบนี้ศิลปินอาจน าไปใช้ได้โดยการสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์คน

เฉพาะกลุ่มหรอืยังไม่มีศิลปินอื่นๆท ามากนัก อาทิเช่น การเล่นดนตรใีนแนวใหม ่เป็นต้น 

5.2.4.3 พฤติกรรมการตัดสินใจตามความเคยชนิ 

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลภายในเป็นส่วนใหญ่ เป็นพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนเองประทับใจอยู่แล้วหรือเคยพึงพอใจต้องสินค้าและบริการ ส่วนใหญ่

พฤติกรรมในรูปแบบนี้จะเกิดจากลูกค้าที่มีความภักดีต่อตัวสินค้าและบริการอยู่แล้ว เช่น  

การเลือกใช้ครมีกันแดด การเลือกเติมน้ ามันรถ เป็นต้น  
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ส าหรับศิลปินที่เคยมีผลงานที่ผู้รับชมพึงพอใจอยู่แล้วจะท าให้ผู้ชมมีพฤติกรรม

เลือกชมในครั้งต่อไป เพราะผู้ชมได้มีข้อมูลภายในที่ดีต่อศิลปินผู้นั้น กล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งคือ

ผูช้มเริ่มมีความภักดีตอ่ศลิปิน 

5.2.4.4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแบบทันที 

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของสินค้า

อย่างทันทีจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกเช่นการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อแบบทันทีมักจะเป็นสินค้าและบริการที่สามารถใช้สอยได้ทันที เชน่ การซื้อกระดาษ

ช าระก่อนเข้าห้องน้ า การซื้อยาเพื่อรักษาอาการป่วย การซื้อสินค้าที่ลดราคาในระยะเวลาที่

จ ากัด เป็นต้น 

5.2.4.5 พฤติกรรมแบบแสวงหาความหลากหลาย 

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในลูกค้าที่ต้องการความหลากหลาย ต้องการทดลองใช้

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างไปจากเดิม พฤติกรรมในรูปแบบนี้ลูกค้ามีเป้าหมายที่จะแสวงหา

สินค้าหรอืบริการที่ดีที่สุดส าหรับตนเอง เชน่ การเลือกร้านอาหาร เป็นต้น 

ผู้ชมในบางกลุ่มจะมีพฤติกรรมรูปแบบนี้กับเนื้อหาวิดีโอในรูปแบบเพลง โดยผู้ชม

สนใจที่จะค้นหาศิลปินให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและยังมีการค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่

ตลอดเวลา ช่องทางนี้จึงเป็นช่องทางส าคัญที่จะท าให้ศลิปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้มกีารรับรู้ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจึงสรุปออกมาได้ว่ากระบวนการ

ตัดสินใจเริ่มต้นจากการตระหนักถึงปัญหาจึงท าให้ผู้บริโภคพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อเป็น

ข้อมูลในการน ามาประเมินทางเลือกเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในที่สุด เช่นเดียวกับกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกชมวดิีโอประเภทบทเพลงในเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งมีกระบวนการตัดสินใจที่เริ่มจากการ

ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการที่จะรับชมวิดีโอประเภทบทเพลงและได้แสวงหาข้อมูล

ผ่านเครื่องมือค้นหาในเว็บไซต์ยูทูปหรือเว็บไซต์อื่นๆหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ชม

เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินทางเลือกในการเลือกชมในเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ระยะเวลา หรอื ความสามารถทางดา้นดนตร ีเป็นต้น เพื่อจะตัดสินใจรับชมในที่สุด 
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ภาพที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซือ้ 

5.3 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

นอกจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อยังมี

หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้เป็นหลักวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม

การเลือกซื้อไปจนถึงการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้ค าถามในการวิเคราะห์ผู้บริโภค

หรือ 6Ws และ 1H และใช้ค าตอบ 7 ประการของพฤติกรรมผู้บริโภคหรอื 7Os เพื่อตอบค าถาม 

(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2550)  ซึ่งในแตล่ะขอ้มีรายละเอียดดังนี้ 

5.3.1 ใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย (Who is in the target market?)  

เป็นค าถามที่ต้องการทราบลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย(Occupants) เพื่อเจาะจงถึง

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถระบุหรอืคาดเดารายละเอียดอื่นๆได้ การตอบค าถาม

จะเป็นไปในทางประชากรศาสตร ์ด้านพฤติกรรมศาสต์ ด้านจติวิทยา เป็นต้น เชน่ เป็นเพศชาย 

อายุ 25 ปี มีความช่ืนชอบในการดื่มกาแฟ หรืออาจจะก าหนดในรูปแบบกว้าง เช่น เพศชาย 

อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา เป็นต้น 

ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ศิลปินจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ

ตนเองเพื่อที่จะสามารถผลิตเนื้อหาและสื่อสารให้กับผู้ชมได้ตรงกลุ่ม เช่น ถ้าก าหนดให้กลุ่ม

เป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่สนใจในการ์ตูนญี่ปุ่น เนื้อหาที่ผลิตออกมาจ าเป็นที่จะต้องดึงดูด

กลุ่มเป้าหมายนี้และช่องทางของการสื่อสารควรจะเป็นช่องทางเดียวกับการ์ตู นเพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ 

5.3.2 ผูบ้ริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)  

เป็นค าถามที่ต้องการทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตลาดมีความต้องการ 

(Objects) การตอบค าถามจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือบริการว่ ามี

ลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร ใชง้านอย่างไร ให้ประโยชน์ตอ่ผูบ้ริโภคหรอืแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้

อย่างไร 

ตระหนักถึงปัญหา
และความตอ้งการ

การแสวงหา
ขอ้มูล

การประเมิน
ทางเลอืก

การตัดสนิใจ
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เช่นเดียวกับศิลปินที่ต้องสามารถตอบค าถามให้ได้ว่าเราก าลังท าวิดีโอคลิปที่มี

เนือ้หาเกี่ยวข้องกับอะไร เพลงที่ใช้เป็นแนวอะไร เครื่องดนตรีทั้งหมดกี่ชิ้นมีใครเป็นผู้เล่น 

5.3.3 เหตุที่ผูบ้ริโภคตัดสินใจซื้อ (Why does the consumer buy?)  

เป็นค าถามให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภค (Objectives) การตอบ

ค าถามในข้อนี้จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

จูงใจ การรับรู้ ทัศนคติ สิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออาจเรียกอีกอย่างได้ว่า จุดแข็ง ของ

สินค้าหรือบริการ เช่น สาเหตุที่ท าให้ลูกค้าเลือกซื้อแป้งยี่ห้อ กอไก่กินกบ  เพราะมีจุดแข็งคือ

ราคาที่ต่ ากว่ายี่หอ้อื่นๆในท้องตลาด เป็นต้น  

ศิลปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอาจจะตอบค าถามข้อนี้ได้ไม่แน่ชัดเนื่องจากยังไม่ทราบ

ข้อคิดเห็นจากผู้ชมอื่นๆนอกเหนือจากคนรู้จัก แต่การรู้จุดแข็งของตนเองจะส่งผลให้สามารถ

พัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถแสดงความสามารถให้ผู้ชมได้รับชมอย่างตรง

ประเด็น 

5.3.4 ใครมสี่วนในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)  

เป็ นค าถาม เพื่ อทราบถึ งปั จจั ยจากสั งคมที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ น ใจซื้ อ 

(Organizations) ซึ่งประกอบไปด้วยสังคมรอบตัว เช่น ครอบครัว เพื่อนที่ท างาน หรือคนรู้จัก 

และสามารถเป็นไปได้ที่การส่งเสริมการตลาดจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการตัดสินใจ เช่น 

การรวีิวสินค้า การโฆษณาสินค้าโดยใช้ศิลปิน ดารา ที่มชืี่อเสียงมาชักจูง เป็นต้น 

ในส่วนของศิลปิน ผู้คนที่มีส่วนท าให้ผู้ชมเลือกรับชมเป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากเป็น

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตนเอง เช่น เมื่อพี่ชายแนะน าให้ฟังเพลงจากศิลปินรายหนึ่ง หรือ 

แม้แต่การให้ผู้ที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็นดารา หรือศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วได้กล่าวถึงผลงานของ

ศลิปินรายหนึ่ง ก็สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการตัดสินใจเลือกรับชมได้อีกด้วย 

5.3.5 ผูบ้ริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)  

เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงโอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อ (Occasions) ซึงเกี่ยวข้องกับ

ช่วงเวลา ฤดูกาล หรือเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงเวลาหลังเลิกงานลูกค้าจะเริ่มเข้ามาใช้บริการ

ธนาคารจ านวนมาก หรอื เครื่องปรับอากาศจะมียอดขายเพิ่มขึน้ในฤดูร้อนเช่นเดียวกับศิลปินที่

จ าเป็นจะต้องทราบว่าผู้ชมได้รับชมวิดีโอของตนเมื่อใดเพื่อสามารถสร้างวิดีโอได้ตรงกับความ

ต้องการ อาทิเช่น ผูช้มนยิมชมวดิีโอของศลิปินรายหนึ่งระหว่างท างาน ศลิปินผู้นัน้อาจไม่จ าเป็น
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ที่จะต้องถ่ายท าหนังสั้นประกอบเพลง หรือ ผู้ชมนิยมรับชมวิดีโอของศิลปินรายหนึ่งขณะขับ

ยานพาหนะ ศิลปินผู้นั้นก็ไม่ควรที่จะใส่เสียงแตรรถ เสียงนกหวีด หรือเสียงที่ท าให้ เข้าใจผิดว่า

เป็นเสียงจากสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.6 ผูบ้ริโภคซื้อที่ใด (Where does the consumer buy?)  

เป็นค าถามเพื่อให้ทราบถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย (Outlets) และสามารถส่งมอบ

สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าบนช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ร้านค้าปลีก ช่องทาง

อินเตอรเ์น็ต ร้านอาหาร ตู้ใหบ้ริการอัตโนมัติ เป็นต้น 

กลุ่มผู้ชมของศิลปินที่ท าเนื้อหาวิดีโอเพลงลงในเว็บไซต์ยูทูปจะมีช่องทางหลักใน

การรับบริการหรือรับชมคือเว็บไซต์ยูทูปหรืออาจเป็นไปได้ว่าอาจะมีการได้รับชมการแสดงใน

สถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

5.3.7 ผูบ้ริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?)  

เป็นค าถามเพื่อทราบถึงกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Operations) 

เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ในการจูงใจ เช่น เคนเริ่มตระหนักถึง

ปัญหาสายตาของตนเองที่เริ่มสั้นลงท าให้เคนเริ่มหาข้อมูลและประเมินทางเลือกจนตัดสินใจซื้อ

ในที่สุด พฤติกรรมผู้บริโภคจงึเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ผูบ้ริโภคได้มากขึ้นเพื่อใหไ้ด้ข้อมูล 

และน ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

6.การตลาดยุคดิจติัล (Digital Marketing) 

การตลาดยุคดิจิตัล หรือเรียกอีกอย่างว่า การตลาดออนไลน์ คือการน าเอา

เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้งานทางการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 

ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 

เช่นเดียวกับ ภาวุธ พงษวิทยภาณุ  (2548) ได้กล่าวว่าการตลาดออนไลน์คือการน าเอา

เทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นสื่อกลางในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาด การตลาดยุตดิจิตัล

จึงเหมือนกับการท าการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นทางลัด Deb Henretta ได้กล่าวถึง

หลักการ Digital 5C’s (Henretta อ้างถึงใน อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2554:ออนไลน์)  หรือ 5 

หัวข้อที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อการตลาดเข้าสู้ยุคดิจติัลดังนี้ 
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1.การเชื่อมตอ่ (Connections)  

ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างเช่นอินเตอร์เน็ตท าให้เราสามารถเชื่อมต่อ

ข้อมูลได้อย่างไร้พรมแดน อย่างเช่น การประชุมที่สามารถอยู่ต่างที่กันได้โดยใช้เทคโนโลยีของ

อินเตอร์เน็ตในการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถึงกันและกัน หรือ

แมแ้ตก่ารจัดการระบบการจัดเก็บสินค้าที่สามารถตรวจทานจ านวนของสินค้าในคลังจัดเก็บได้

อย่างทันทีเมื่อมีการรับเข้าหรือน าออกจากคลังสินค้า ยุคดิจิตัลจึงมีประโยชน์ต่อการเชื่อมต่อ

ข้อมูลจากสองแหล่งได้อย่างรวดเร็ว 

2.การสื่อสาร (Conversations) 

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากคือการสื่อสารที่สามารถท าได้

รวดเร็วขึ้นอย่างมากโดยสามารถสื่อสารข้ามซีกโลกกันในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ในด้านความ

ชัดเจนขอข้อมูลก็สามารถท าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นอีก

มากมาย เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆที่มีลักษณะในการส่งสารแตกต่างกันออกไป ในบาง

เว็บไซต์ใชก้ารส่งข้อความสั้นๆ บางเว็บไซต์ใชก้ารสนทนาผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ เป็นต้น   

ในเรื่องของการตลาดการสื่อสารในยุคดิจติัลได้ท าให้เกิดการสื่อสารในแบบโต้ตอบ

กันได้ในทันที (Two-Way Communication) ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดย

ทางผู้ประกอบการสามารถทราบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนซึ่งรวบรวม 

แยกแยะและประมวลผลข้อมูลจ านวนมากได้อย่างรวดเร็และถูกต้อง เทคโนโลยีการสื่อสารจงึ

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการท า Focus Group ได้อย่างดี ในแง่ประโยชน์ของผู้บริโภคที่

ได้รับคือการได้เสนอความต้องการของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

รวมไปถึงความสะดวกสบายในการเลือกซือ้สินค้าและการบริการหลังการขายอีกด้วย 

3.ร่วมกันสร้าง (Co-Creation) 

หลังจากที่สามารถสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

และชัดเจนจึงท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการที่ตรงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างแท้จรงิ 

นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังสามารถน าข้อมูลของผู้บริโภคไปพัฒนาการจัดการ

ส่งเสริมการขายและการโฆษณาได้อกีด้วย อาทิเช่น การท าโฆษณาแบบไวรัล วดิีโอ ที่ก่อให้เกิด
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การพูดถึงในวงกว้างเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยการน าคอนเท็นที่สามารถดึงดูดให้

กลุ่มเป้าหมายน าไปสื่อสารตอ่ 

4.การพาณิชย์ (Commerce) 

จากเทคโนโลยีอนิเตอร์เน็ตที่เข้ามาสามารถท าใหเ้กิดรา้นค้าในรูปแบบออนไลน์เกิด

ขึ้นมาหลากหลายเว็บไซต์โดยขายสินค้าในรูปแบบการขายที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักใหญ่

คือการน าเสนอสินค้าผา่นทางเว็บไซต์ใหก้ับผูบ้ริโภคและผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้สินค้าได้จาก

การรับข้อมูลภาพเสียงหรือวิดี โอในการตัดสินใจ และเมื่อผู้บริ โภคตัดสินใจซื้อทาง

ผู้ประกอบการจะท าการส่งสินค้าให้ตามที่ได้ตกลงกันในภายหลัง แต่มีสินค้าในบางประเภท

สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ในทันที เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ เพลง วิดีโอ เป็นต้น 

5.เครือขา่ยสังคม (Community) 

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในยุคดิจิตัลยังสามารถที่จะรวบรวมกลุ่มคนให้มาอยู่

ในพื้นที่เดียวกันเพื่อสามารถสื่อสารได้เป็นวงกว้างและต่อยอดในการหากลุ่มคนที่มีความสนใจ

ในด้านเดียวกันอีกด้วย โดยลักษณะการสื่อสารในรูปแบบนี้คือโซเชียลมีเดียหรือเรียกอีกชื่อคือ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งโซเชียลมีเดียจ าเป็นจะต้องมีผู้ให้บริการ เช่น เว็บไซต์เฟซบุ๊ค  

เป็นต้น  

เครือข่ายสังคมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากส าหรับ

ผูป้ระกอบการเพราะสามารถท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเจาะจงกลุ่มที่ชัดเจนได้และ

สามารถน าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ของตนเองได้ดี 

6.1 การเปลี่ยนแปลงของการตลาดสู่การตลาดยุคดิจิตัล 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้การท าการตลาดต้องปรับตัว

อยู่เสมอ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้า โดยปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมี 4 ปัจจัย คือ  

ดิจิตัลและการติดต อ (Digitalization and connectivity) ปรากฎการณ์ของอินเตอร เน็ต  

( The Internet Explosion) คนกลา งชนิ ด ใ หม New types of intermediaries) และก า ร

เฉพาะเจาะจงลูกค า (Customization) (สืบชาติ อันทะไชย, 2552)โดยในแต่ละปัจจัยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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6.1.1 ดิจติัลและการตดิตอ (Digitalization and connectivity)  

เกิดการพัฒนาประเภทต่างๆของการเชื่อมต่อเช่น การเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ตที่

เช่ือมต่อคนทั้งโลกโดยสามารถรับส่งข้อมูลดิจิตัลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย การ

เช่ือมต่ออินทราเน็ตเป็นการเช่ือมต่อภายในองค์กรท าให้สามารถลดขั้นตอนในการท างาน

บางสว่นออกได้จึงเพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการท างาน เป็นต้น  

ในส่วนของการตลาดจึงได้รับประโยชน์ในแง่ของการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้

อย่างรวดเร็วและเอื้อให้เกิดการสื่อสารแบบโต้ตอบกันได้ในทันที (Two-Way Communication) 

ผู้ประกอบการจึงสามารถรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและสร้างกลยุทธ์หรอื

แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

6.1.2 ปรากฎการณ์ของอินเตอรเน็ต (The Internet Explosion)  

ปรากฎการณ์ใหม่ๆในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตร่วมกับอุปกรณ์ 

ดิจิตัลในการทดแทนวิธีการเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีทาง

อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและท าให้เกิดความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้ น

ตลอดเวลา เช่น การฟังเพลงในรูปแบบสตรีมมิ่งคือการฟังเพลงที่ไม่จ าเป็นต้องมีแผ่นซีดีเพลง

หรือไฟล์ของเพลงอยู่ในอุปกรณ์ฟังเพลง เพียงแต่ใช้เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงไฟล์

เพลงที่ได้บันทึกไว้ในอุปกรณ์ดิจิตัลที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต หรือการเลือกชมภาพสินค้ าได้

ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของรูปแบบ

สินค้าที่ผู้ประกอบการได้ท าการเผยแพรท่างอนิเตอร์เน็ต 

ปรากฎการณ์ของอินเตอรเน็ตมีประโยชน์ต่อการตลาดในยุคดิจิตัลอย่างมากมาย

ทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสาร ช่องทางการจัดจ าหน่าย ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

ฐานข้อมูลลูกค้า หรือแม้แต่ราคาก็ตาม อินเตอร์เน็ตจึงเข้ามามีส่วนกับส่วนประสมทาง

การตลาดถึงสามในสี่ข้อเลยทีเดียวโดยจะขาดก็แตต่ัวผลติภัณฑ์หรอืบริการเท่านั้น   

6.1.3 คนกลางชนิดใหม New types of intermediaries) 

เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกันท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ผู้ผลิตจึงสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้โดยตรงท าให้ความส าคัญของพ่อค้าคนกลางลดลง 

ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ลดลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง คนกลางจึง

จ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเป็นคนกลางสร้างสรรค์คุณค่าคือเป็นคนกลางที่มาแก้ปัญหาระหว่างผู้



33 

 

 

  

ซื้อและผู้ขาย ในปัจจุบันรูปแบบของพ่อค้าคนกลางจะเป็นเว็บไซต์ในการรวบรวมสินค้า

หลากหลายประเภทและน ามาจ าแนกประเภทเพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าของ

ผูบ้ริโภคและเป็นตัวกลางในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค 

ในธุรกิจดนตรจีะมีรูปแบบของคนกลางชนิดใหม่ในการซื้อขายเพลงโดยจะรวบรวม

เพลงจากศิลปินที่มีความสนใจจะจ าหน่ายเพลงของตนโดยน ามาแยกประเภทของเพลงและให้

ความสะดวกสบายในการช าระเงิน ผู้ให้บริการอีกประเภทหนึ่งจะให้ช าระค่าบริการเป็นราย

เดือนโดยผู้บริโภคสามารถเลือกรับฟังเพลงได้มากมายในฐานข้อมูลของผู้ให้บริการจนกระทั่ง

ครบรอบเดือน 

6.1.4 การเฉพาะเจาะจงลูกคา (Customization)  

คือการที่จ าเป็นจะต้องเจาะจงลูกค้าให้ชัดเจนจากวิธีการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือการ

หากลุ่มลูกค้าจากพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพราะจะได้ท าการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตโดยตลอด ท าให้ผู้ให้บริการสามารถทราบถึงพฤติกรรมการเข้าชมเนื้อหาต่างๆใน

อินเตอร์เน็ตของตัวบุคคลซึ่งส่งผลถึงความสนใจเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆและสามารถสร้าง  

กลยุทธ์เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี 

6.2 ช่องทางดิจิตัล 

เทคโนโลยีดจิติัลได้ก้าวหน้าไปอย่างมากก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายต่อโลกใบนี้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม หนึ่งในนั้นคือการตลาดที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประชาสัมพันธ์ เพราะช่องทางดิจิตัลมีหลากหลายช่องทางที่มีความแตกต่างกันและ

ความสามารถที่แตกต่างกันให้นักกลยุทธ์สามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์ของ

งาน ช่องทางดจิติัลสามารถแบ่งออกเป็น 7 ช่องทางได้ดังนี้ 

6.2.1 เว็บไซต์ 

มีประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนามาจนให้ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาจึง

ท าให้เนื้อหามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเกิดเครือข่ายชุมชนออนไลน์ซึ่งรวบรวม

ผู้ใช้บริการที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน ด้วยการใช้งานที่ง่ายและสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วจึ ง

เกิดปรากฎการณท์ี่มผีลตอ่การตลาดซึ่งแบ่งได้ 4 ประการดังนี้ 
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6.2.1.1 การแขง่ขันทางธุรกิจเปิดกว้างให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ด้วยเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่ม

มากขึ้น เพราะบุคคลใดที่มีทักษะในการใช้งานในระดับหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องมีสถานที่ที่เปิดท าการเป็นร้านค้าไปจนถึงไม่จ าเป็นที่

จะต้องจัดเก็บสินค้าไว้กับตนเองอีกด้วย เพราะเป็นด าเนินการในรูปแบบของคนกลางโดยท า

หนา้ที่ตดิต่อสื่อสารและอ านวยความสะดวกให้กับผูบ้ริโภคเท่านั้น 

ด้วยอุปกรณ์ในการผลิตดนตรีราคาต่ าลงประกอบกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท าให้

นักดนตรีทั่วไปสามารถผลิตผลงานเพลงและน ามาเผยแพร่ได้อย่างง่ายดายและเป็นช่องทาง

ส าคัญในการประชาสัมพันธ์ตนเองอีกด้วย 

6.2.1.2 ลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง 

เมื่ออนิเตอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ต าแหน่งของพ่อค้าคนกลางโดยสามารถท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคพ่อค้าคนกลางรูปแบบในอดีตจึงมีบทบาทที่น้อยลง 

แต่กลับมีพ่อค้าคนกลางในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่ให้บริการรวบรวม

สินค้าจากแหล่งต่างๆและจัดประเภทรวมไปถึงบริการรับส่งสินค้าพร้อมช าระค่าสินค้าเพื่อให้

ความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค 

6.2.1.3 โอกาสในตลาดเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้น 

จากเครือข่ายชุมชนออนไลน์ท าให้เกิดกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมารวมกลุ่ม

กันจนเกิดแหล่งความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่มที่สนใจเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับ

ผูป้ระกอบการที่มีจุดแข็งไปในทิศทางเดียวกัน 

6.2.1.4 ส่วนประสมทางการตลาดยืดหยุ่นมากขึ้น 

เทคโนโลยีดิจิตัลได้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างไม่หยุดนิ่งก่อให้เกิดการตลาดใน

รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม และสามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนบางส่วน

ออกไปได้อกีด้วย จงึท าให้สว่นประสมทางการตลาดในบางองค์ประกอบอาจจะต้องปรับเปลี่ยน

ไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

จากศักยภาพของเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าเว็บไซต์เป็นช่องทาง 

ดิจิตัลช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพที่สูงมากต่อการตลาดในยุคดิจิตัลและพร้อมที่จะพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องท าให้มีช่องทางและรูปแบบใหม่ๆในการสื่อสารได้อกีมากมาย 
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6.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่องทางของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อสารทางตรงไปยัง

กลุ่มเป้าหมายโดยมีความเป็นส่วนตัวสูง สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งเฉพาะตัว

บุคคล อีกทั้งยังมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการส่งเป็นข้อมูลดิจติัลจงึท าให้สามารถ

ส่งซ้ าและท าส าเนาได้อย่างไม่จ ากัดโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องตีพมิพ์ 

ถึงแม้ว่าช่องทางของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะมีข้อดีในหลายๆด้านแต่การใช้

ช่องทางนี้สู่ผู้บริโภคเดิมในปริมาณที่มากและมีเนื้อหาสาระที่ไม่ดึงดูดใจผู้บริโภคจะส่ งผลให้

ผู้บริโภคเกิดความเบื่อหน่ายและปฏิเสธการรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการได้ 

โดยจะสง่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย 

การใช้ช่องทางของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง มีการ

พิจารณาเนื้อหาที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคอย่างถี่ถ้วนและส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องจึงจะ

ท าให้การใชง้านในชอ่งทางของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.2.3 บล็อก 

บล็อกเป็นรูปแบบหนึ่งของการบันทึกบทความของตนเองลงบนสื่ออินเตอร์เน็ตซึ่ง

สามารถแทรกรูปภาพหรือสื่อดิจิตัลอื่นๆลงไปในบทความเพื่อความชัดเจนและน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นของการเขียนบล็อกคือเป็นบทความที่มคีวามคิดเห็นของผูเ้ขียนลงไปในเนื้อหา

ด้วย ซึ่งเนือ้หาจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ได้ทั้งเรื่องสว่นตัว บันทึกการท่องเที่ยว หรอืบทความเฉพาะ

ด้าน เช่น บทความเกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องบินบังคับ บทความทดลองใช้เครื่ องส าอางค์ 

บทความเกี่ยวกับหนังเด่นในรอบปี เป็นต้น รูปแบบเนื้อหาในบางบล็อกอาจจะมีผู้อ่านไม่มาก

เพราะเป็นผู้อ่านเฉพาะกลุ่มแต่ก็มีโอกาสสูงที่ผู้อ่านจะมีก าลังซื้อสูง เช่น กลุ่มของผู้ที่ใช้หูฟัง

(Headphone)ในการฟังเพลงในช่วงต้นจะเป็นเพียงแค่กลุ่มเฉพาะมีสมาชิกไม่มากโดยมีการใช้

งานในด้านของการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนซือ้ขายสินค้ากันจนกระทั่งตลาดได้เริ่มเติบโต

ขึน้มาและมีผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการท าธุรกิจจนสามารถสร้างเป็นธุรกิจที่มกีลุ่มคนกลุ่ม

นีเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายได้อกีด้วย 

 บล็อกบางแห่งจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจผู้อ่านอย่างมาก ท าให้เป็นโอกาส

ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตนจะน าสินค้าของตน

ไปเสนอให้กับผู้ เขียนบทความเขียนบทความที่ เกี่ยวกับสินค้าของตนในด้านดีและจ่าย
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ค่าตอบแทนให้ ภายหลังจึงมีช่ือเรียกบล็อกในประเภทนี้ว่าเป็นประเภทของการ “รีวิวสินค้า” 

หรือทดลองใช้สินค้านั่นเอง แต่ผู้เขียนที่ดีจะเขียนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับผูอ้่าน เมื่อผู้อา่นมีความรู้สึกว่าผู้เขียนมีความโน้มเอียงไปทางเจ้าของสินค้าจะท าให้ความ

น่าเชื่อถือของผู้เขียนลดลงอย่างมาก 

การใช้ช่องทางการเขียนบทความลงในบล็อกจึงเป็นช่องทางที่สามารถรวบรวม

กลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันมาอยู่รวมกันได้ท าให้สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

แม่นย ามากขึ้นอีกทั้งยังสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้โดยตรง แต่มีข้อควรระวังจากข้อคิดเห็นของ

ผู้เขียนซึ่งควรที่จะตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อ่านและสามารถดึงดูดผู้อ่าน

ให้ได้รับการโน้มนา้วตามที่ตอ้งการ 

6.2.4 บริการเครือขา่ยสังคมออนไลน์ 

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่รวบรวมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตมาไว้ใน

ที่เดียวกันโดยทางผู้ให้บริการเว็บไซต์เครอืข่ายสังคมออนไลน์จะมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ในหลายๆด้านเชน่ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ เป็น

ต้น โดยจะจัดกลุ่มและประมวลผลเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล ซึ่ง

ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้โดยสาธารณะซึ่งหมายถึงมีการโต้ตอบกัน

เป็นกลุ่มได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเว็บไซต์ Facebook โดย

รูปแบบของการให้บริการเครือข่ายสังคอมออนไลน์ค่อนข้างจะครบทุกรูปแบบ และมีการ

พัฒนารูปแบบการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดมีบริการในการออกอากาศวิดีโอสดผ่าน

เว็บไซต์ซึ่งสามารถใหผู้้ใช้งานออกอากาศวดิีโอของตนได้แบบในทันที 

เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับนักการตลาดเป็นอย่างยิ่ง

เพราะสามารถทราบถึงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างละเอียดจึงมีโอกาสในการสร้าง

กลยุทธ์ให้ส าเร็จได้มากขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

การตดิต่อสื่อสารกับผูบ้ริโภคเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ 

6.2.5 เว็บไซต์สบืหาข้อมูลบนอินเตอรเ์น็ต 

รูปแบบการให้บริการของเว็บไซต์ประเภทนี้คือการให้บริการสืบค้นข้อมูลบน

อินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานจะท าการกรอกข้อความที่ต้องการค้นหาในเว็บไซต์ โปรแกรมใน

เว็บไซต์จะท าการประมวลผลเนื้อหาหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เข้าข่ายเดียวกับข้อความที่ผู้ใช้ต้องการ
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โดยจะแสดงตัวเลือกต่างๆให้ผู้ใช้งานได้เลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ นอกจากนั้นแล้วทางเว็บไซต์

จะมีการเก็บข้อมูลจ านวนครั้งของการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลอื่นๆเพื่อน าไปใช้งานในรูปแบบ

อื่นๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสนใจในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งมี

ประโยชน์กับนักการตลาดอย่างมาก 

6.2.6 วิดีโอออนไลน์ 

ปัจจุบันช่องทางการให้บริการรับชมวิดีโอออนไลน์เป็นที่นิยมมากในหมู่ของผู้รับชม

ในประเทศไทย เพราะสามารถอ านวยความสะดวกในการรับชมสื่อวิดีโอเป็นอย่างมาก เชน่ การ

เลือกเวลาในการรับชมได้ด้วยตนเองซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องรอเวลาออกอากาศเหมือนในสื่อ

โทรทัศน์ เว็บไซต์ที่ให้บริการในการรับชมวิดีโอออนไลน์ยังมีความสามารถในการค้นหาและ

แนะน าวิดีโอที่ผู้ใช้งานสนใจที่จะรับชมประกอบกับการที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถน าวิดีโอ

ของตนเองมาไว้ในเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานรายอื่นรับชมได้อีกด้วย ช่องทางของวิดีโอออนไลน์จึงมี

วิดีโอให้รับชมอย่างหลากหลายและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความ

สนใจเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าจะมีผูใ้ช้งานบางส่วนน าวิดีโอที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับการย้อมสีผ้ามา

ไว้ในเว็บไซต์และจะมีผู้ใชง้านบางสว่นที่มคีวามสนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามารับชมวิดโีอนี้ 

วิดีโอออนไลน์สามารถน ามาป็นเครื่องมือทางการตลาดได้ในหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การใช้เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์โดยการท าภาพประกอบค าอธิบายเพื่อให้ผู้ชมเกิดความ

เข้าใจในแบรนด์ การท าเป็นโฆษณาเหมือนกับในโทรทัศน์แต่เมื่อน าเข้ามาสู่วิดีโอออนไลน์

จ าเป็นต้องท าให้มีเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามารับชม การท าหนังโฆษณาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ

สามารถดึงดูดผู้ชมโดยท าเป็นเรื่องราวที่มีการเรียงล าดับเนื้อเรื่องเหมือนภาพยนต์แต่มีการเล่า

เนือ้หาที่เป็นไปในทางสนับสนุนภาพลักษณ์ของแบรนด์  

ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางที่ศิลปินอิสระให้ความสนใจในการน าวิดีโอการร้องเพลง

และเล่นดนตรเีข้าไปบนเว็บไซต์เพื่อเป็นชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์ตนเอง เพราะเป็นช่องทาง

ที่สะดวกและเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังสามาถน าไปประชาสัมพันธ์ตอ่ในช่องทางอื่นๆได้อกีด้วย 

6.2.7 เกมส์ดิจิตัล 

เกมส์ในปัจจุบันมีการน าเอาระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาผสมผสานในการออกแบบ

การเล่นท าใหผู้เ้ล่นแตล่ะคนสามารถเล่นร่วมกันได้โดยระบบอินเตอร์เน็ตจะเชื่อมโยงขอ้มูลของ

ผู้เล่นในแต่ละคนไว้ด้วยกัน เกมส์จึงเปรียบเสมือนเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกหนึ่งประเภทโดย
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ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการตลาดจะคล้ายคลึงกันกับช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แต่เกมส์

ดิจติัลจะมีรูปแบบในการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป 

เทคโนโลยีดิจิตัลที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในโลกของการตลาดจึงปฏิเสทไม่ได้เลยที่

จะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างการตลาดในรูปแบบใหม่การแข่งขันที่มีเครื่องมือที่เป็น

ประโยชน์ในการท าธุรกิจอย่างมาก หากน าไปใช้อย่างถูกวิธีจะส่งผลให้เกิดจุดแข็งและโอกาส

ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย การตลาดในยุคดิจิตัลจึงเป็นการตลาดที่ไม่หยุดพัฒนาอย่างแท้จริง 

7.ทฤษฎีการสื่อสาร 

7.1 แนวคดิทฤษฎีการสื่อสาร 

เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของการ

สื่อสารโดยประกอบไปด้วยผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการ

โต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร จงึเกิดเป็น ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี ้

7.1.1 ผูส้่ง (source)  

ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การ

เข้ารหัส” (encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสารมีความรู้อย่างดี

เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้

เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่

สอดคล้องกับผูร้ับด้วย 

7.1.2 ข้อมูลขา่วสาร (message)  

เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร โดยจะมีความสัมพันธ์กัน

กับผู้ส่งและช่องทางในการส่ง โดยผู้ส่งจะเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เมาะสมกับผู้ส่งและช่องทาง

ในการส่งให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

7.1.3 ช่องทางในการส่ง (channel)  

หมายถึง การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้

กลิ่น เป็นต้น ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อาจหมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารเช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และ อินเตอรเ์น็ต เป็นต้น 
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7.1.4 ผูร้ับ (receiver) 

ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญในการสื่อสารโดยมีความสามารถใน “การ

ถอดรหัส” (decode) สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความ และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม เช่น

เดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งจึงจะท าให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นมี

ประสิทธิภาพได้มากขึ้นดังนั้นผู้สง่สารจงึจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงผู้รับสารอีกด้วย 

7.2 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและผู้รับ  

ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ มีปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขีดความสามารถ

ของผู้ส่งและผู้รับที่จะท าการสื่อสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 4 ปัจจัย

ส าคัญ คือ 

7.2.1 ทักษะในการสื่อสาร (communication skills)  

หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมีความสามารถในการเข้ารหัสสาร  

มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ใช้ค าพูดที่ชัดเจนฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่

เข้ากับการพูด ท่วงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยค าส านวนที่

ถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการถอดรหัสและมี

ทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่งโดยมีทักษะการฟังที่ดี ฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่าน

ข้อความที่ส่งมานั้นได้ เป็นต้น 

7.2.2 ทัศนคต ิ(attitudes)  

เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับ มีทัศนคติที่ดี

ต่อกันจะท าให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกันและ

กันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็น

คล้อยตามไปได้ง่าย แตใ่นทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดตี่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วย

และมีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้น หรือถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงท านองหรอื

น้ าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วย

ความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่านีเ้ป็นต้น 

 

 



40 

 

 

  

7.2.3 ระดับความรู ้(knowledge levels)  

ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะท าให้การสื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี 

แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับที่แตกต่างกันย่อมจะต้องมีการปรับปรุงความยาก

ง่ายของข้อมูลที่จะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนที่ใช้ เช่น ไม่ใช่ค าศัพท์

ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรอืถ้อยค ายาว ๆ ส านวนสลับซับซ้อน ทั้งนีเ้พื่อให้สะดวกและ

งา่ยต่อความเข้าใจ 

7.2.4 ระบบสังคมและวัฒนธรรม (social - culture systems)  

ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิ่งที่มีส่วนก าหนดพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและ

วัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส หรือ

วัฒนธรรมการกินอยู่ ฯลฯ ดังนั้น ในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะต้องมี

การศกึษาถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้วย 

8.แนวคดิของสื่อใหม่ (New media) 

8.1 ความหมายของสื่อใหม่ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสื่อสารอย่างมาก เช่น  

สื่ออินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อที่น าเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว 

โฆษณา ข้อมูลต่างๆที่ท าได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลายในระยะเวลาอันสั้นด้วยเหตุนี้เองการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีจึงสามารถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท(พรจิต  สมบัติพานิช, 

2547)ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้ 

1.สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับ

สารได้ทางเดียวโดยที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ซึ่งสามารถ

แบ่งย่อยออกไปได้อีก 2 ประเภทคือ สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ท า

หน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพ ไปอย่างเดียว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรเลข และ

สื่อวิทยุ  และสื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั้งภาพและเสียงพร้อมกัน ได้แก่   

สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร ์
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2.สื่อใหม ่(New media) หมายถึง สื่อที่เอือ้ให้ผู้สง่สารและผูร้ับสารท าหน้าที่ส่งสาร

และรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่าง

รวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกันโดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดินเข้ากับ

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบ

เครือขา่ยและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหมพ่ัฒนาขึ้นหลากหลาย 

ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น (Burnett, R. and Marshall D. P., 2003:40-41) เช่น ระบบการ

สื่อสารหรือเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิง

พาณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2545) โดยลักษณะส าคัญ

ของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วย“อิสระ 5 ประการ(5 Freedoms) ได้แก่ (ณงลักษณ์ 

จารุวัฒน์ และ ประภัสสร วรรณสถิต, ผูแ้ปล, 2551) 

1.อิสระจากข้อจ ากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ

ดิจทิัลท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จ าเป็นต้อง

ชมเนือ้หาต่างๆ ตามเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเลือกชมย้อนหลังได้ในเวลาที่ตนเองสะดวก 

2.อิสระจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนือ้หา

ในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต และยังมีความ

รวดเร็วในการรับข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์โดยไร้ซึ่งขอบเขตด้าน

พรมแดน 

3.อิสระจากข้อจ ากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) เนื่องจากเนื้อที่ในการใช้งาน

จะไม่ถูกจ ากัดด้วยระยะเวลาและช่องทางในการเผยแพร่ผู้ใช้งานแต่ละรายจึงสามารถสร้าง

ขนาดและช่องทางของตนเองได้อย่างอิสระ 

4.อิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัลไม่

จ าเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะที่ตายตัว สื่อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทาง

โทรทัศน์ถูกก าหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ตอ้งมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น 

แต่สื่อดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วน าลงไปไว้ในเว็บไซต์

จะต้องมีความยาวกี่วินาทีหรอืมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น 
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5.อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้างและควบคุม

เ นื้ อ ห า เ อ ง  ( From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้ ว ย

พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือน

อดีตเนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรอืคลิปวิดโีอในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ๆ อาจ

สร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้บริโภค (Consumer-Created 

Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ที่แพร่  

กระจายไปอย่างรวดเร็ว 

8.2 ประเภทของสื่อใหม่ 

ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน โดยสื่อใน

รูปแบบเหล่านีล้้วนเป็นสื่อที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละประเภทจะมวีิธีการใช้งาน

และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป(ปิยะพร เขตบรรณพต, 2553)  

8.2.1 เว็บไซต์ (Web site) 

8.2.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 

8.2.3 อีเมล (E-mail) 

8.2.4 เทคโนโลยีส าหรับอุปกรณ์พกพาหรอืแพลตฟอร์มเคลื่อนที่  

8.2.5 วิดีโอเกม และโลกเสมอืนจรงิ 

8.2.6 ซีดรีอมมัลติมีเดีย 

8.2.7 ซอฟต์แวร์ 

8.2.8 บล็อกและวิกิ 

8.2.9 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

8.2.10 ตู้ใหบ้ริการสารสนเทศ 

8.2.11 โทรทัศน์โต้ตอบ 

8.2.12 อุปกรณ์พกพาหรอือุปกรณ์เคลื่อนที่ เชน่ โทรศัพท์มอืถือ พดีีเอ พอดแคสต์ 

8.2.13 นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction) 
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8.3 ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ 

ด้วยการพัฒนาของการสื่อสารเพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้น สื่อใหมจ่งึเป็นสื่อที่

มีประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบันโดยสามารถสรุปประโยชน์ที่ได้จาก สื่อใหม่ (New Media) 

ดังตอ่ไปนี ้

8.3.1 สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมี

ผูส้นใจและมีความรูแ้สดงความคิดเห็นไว้มากมาย 

8.3.2 ช่วยประหยัดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล 

8.3.3 ช่วยสนับสนุนในการท า E-Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่

สั่งซื้อสนิค้าได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ catalog อีกต่อไป 

8.3.4 สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กัน 

8.3.5 สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 

8.3.6 ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่ให้

นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร 

หนังสือพมิพ์และภาพยนตรแ์ล้วมอีัตราค่อนข้างจะถูกกว่า 

8.3.7 สื่อใหมย่ังเป็นสื่อที่มคีวามสามารถในการตดิต่อ 2 ทาง จงึท าให้ผู้ใชส้ามารถ

โต้ตอบได้ทันที 

สรุปได้ว่าประโยชน์ของสื่อใหม่สามารถท าให้เราสื่อสารได้ดีมากขึ้นโดยแก้ไข

จุดอ่อนของสื่อเก่าไปได้ในหลากหลายจุด เช่น ขอบเขตที่ไม่จ ากัด สามารถสื่อสารในระยะ

ทางไกลได้อย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ในแบบสองทาง เป็นต้น 

9.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สหภาพ พ่อค้าทอง (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลของ

ศิลปินดาราไทยสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์” เพื่อศึกษาการสื่อสารแบรนด์บุคคลของศิลปินดารา

ไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ โดยได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณกับวัยรุ่นในช่วงอายุ 

13-25 ปี จ านวน 450 คน เพื่อหารายชื่อของศิลปินที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ 

หลังจากนั้นจึงน าผลการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ท าการวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์กับ
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นักวิชาการด้านการสร้างแบรนด์ นักสื่อสารการตลาด ผู้สื่อข่าวสายบันเทิง และผู้ให้การ

สนับสนุนศลิปินดารา  

จากการศึกษาผูวิจัยไดน าเสนอเปนแนวทางสูความส าเร็จ “4 Bs’ Approach to 

Thai Superstar Personal Branding”  4 หนทางสูความส าเร็จของศิลปนดาราไทยสูความเปน 

ซูเปอรสตาร ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ B1 คือ Background หมายถึง พื้นฐานที่จะส่งเสริมให้

ศิลปินมีความช านาญที่เหมาะสม B2 คือ Backup หมายถึง การได้รับการสนับสนุนที่ดี B3 คือ 

Brand หมายถึง ความแตกต่างที่โดดเด่นของศิลปิน B4 คือ Best Communication คือ การ

สื่อสารที่ดี 

 

วรารัตน ทัพพิมล (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูบ

ของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง” เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูป

ของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง โดยท าการวิจัยในเชิงปริมาณโดยใช้

แบบสอบถามกับนักศึกษาปริญญาตรทีั้งเพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

ราย โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)และใช้การทดสอบ T-test และ F-test ในการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ยูทูปของนิสิตนักศึกษาในการ

ติดตามผลงานเพลงกับความพึงพอใจตอ่ศลิปินนักร้อง 

จากการวิจัยพบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมในปริมาณการเปิดรับยูทูปเพื่อรับชมใน

ปริมาณที่มากกว่าเพศชาย ในส่วนของรายได้และประเภทของมหาวิทยาลัยมีผลต่อปริมาณการ

รับชม เว็บไซต์ ยูทูป และยังพบว่าพฤติกรรมในการใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในการติดตามผลงาน

เพลงของศิลปินมีผลต่อความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง หรือกล่าวได้ว่า เมื่อนักศึกษามีการใช้

งานเว็บไซต์ยูทูปมากก็จะมีความพึงพอใจตอ่ศลิปินที่นักศึกษาได้ตดิตามมากตามไปด้วย 

 

วิชา เทศดรุณ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริม

ผลงานเพลงของศิลปินอิสระ” เพื่อศึกษาการใชสื่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมผลงานเพลง

ของศิลปินอิสระ โดยท าการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี

การสัมภาษณ์ศิลปินอิสระจ านวน 3 วงดนตรี และใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างบน

อินเตอรเ์น็ตจ านวน 300 ราย 
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จากการวิจัยสามารถสรุปแผนการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตของศลิปินอิสระได้ดังนี ้ศลิปิน

อิสระจะทดลองเผยแพร่ผลงานให้กลุ่มเพื่อนและคนรู้จักผ่านทางบริการจากเว็บไซต์ซาวนด์

คลาวด์เพื่อน าความคิดเห็นมาปรับปรุงผลงานก่อนที่จะน ามาผลิตจริงและเผยแพร่ผ่านบริการ

สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ โดยระบบการใช้งานของสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คในบางราย เช่น เว็บไซต์

ยูทูปจะมีการให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศิลปิน

อิสระในการปรับปรุงการผลติผลงานเพลงต่อไปได้
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศลิปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป” ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การวิจัย

เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการน าเว็บไซต์ยูทูปเป็น

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธี

วิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถามโดยรวบรวมสถิติจากผูใ้ช้บริการ

เว็บไซต์ยูทูปเพื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 

1.ขั้นตอนการรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป ได้แบ่งกิจกรรมการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ

กระบวนการประชาสัมพันธ์ของศลิปินที่ประสบความส าเร็จ 

1.1.1 ใช้วธิีวิจัยเชงิคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ศิลปินที่

ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทางการตลาดและแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ได้

จากการทบทวนวรรณกรรม 

1.1.2 ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค และกระบวนการประชาสัมพันธ์ของศลิปินที่ประสบความส าเร็จ 

1.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ยูทูป 
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1.2.1 ใช้วธิีวิจัยเชงิปริมาณ โดยท าการส ารวจ(Survey Research Method)จาก

แบบสอบถามกับผูใ้ช้งานเว็บไซต์ยูทูปที่มคีวามสนใจเลือกชมเนื้อหาในหมวดเพลง โดยใช้

แบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล,แนวคิดเรื่องสื่อ

ใหม่และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

1.2.2 ผูว้ิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม

ผลงานศลิปินของผู้ใชง้านเว็บไซต์ยูทูป 

1.3 ขั้นตอนที่ 3 ศกึษาและวิเคราะหก์ารสนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูป 

1.3.1 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับ  

ทูตยูทูปประจ าประเทศไทย (Youtube Ambassador(Thailand)) 

1.3.2 ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์การสนับสนุนจาก

เว็บไซต์ยูทูป 

1.4 ขั้นตอนที่ 4 สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียล

เน็ตเวิรค์กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป 

1.4.1 น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1, 2 และขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห์และหาแนวทางใน

การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่ านสื่ อ โซ เ ชียลเน็ต เวิ ร์ ค กรณี 

ศกึษาเว็บไซต์ยูทูป 

1.4.2 ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างกรอบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ศิลปิน

อิสระผา่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

ขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัยสรุปได้ตามภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนและกิจกรรมการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1

ศกึษาและวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
และกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ของศลิปิน
ที่ประสบความส าเร็จ

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ  1 และ 2 )

กิจกรรมการวจิัยเชงิคุณภาพ โดยการสัมภาษณเ์ชงิลึก ศลิปินท่ี
ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ยู
ทูป ผู้วิจัยใชค้ าถามท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิดทางการตลาดและแนวคดิ
การประชาสัมพันธ์

ผูว้ิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2

ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการ
เลือกรับชมผลงานศลิปิน
ของผู้ใชง้านเว็บไซต์ยูทูป

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3)

วธีิวิจัยเชงิปริมาณ โดยท าการส ารวจจากแบบสอบถามกับผู้ใชง้าน
เว็บไซต์ยูทูปท่ีมีความสนใจเลอืกชมเนื้อหาในหมวดเพลง ผู้วิจัยใช้
ค าถามท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล,แนวคิด
เร่ืองสื่อใหม่และแนวคิดเร่ืองพฤตกิรรมผู้บริโภค

ผูว้ิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3
ศกึษาและวเิคราะห์ปัจจัย
สนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูป

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1)

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก

ทูตยูทูปประจ าประเทศไทย

ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูป

ขั้นตอนที่ 4

สร้างกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ศิลปิน
อิสระผา่นสื่อโซเชยีล
เน็ตเวิรค์กรณีศึกษา
เว็บไซต์ยูทูป

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 4)

น าผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1,2 และขั้นตอนท่ี 3 มาวิเคราะห์และหา
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อ
โซเชียลเน็ตเวร์ิคกรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป

ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปิน
อสิระผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวร์ิค

ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการวิจัย 
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2.วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คกรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป โดยในแต่ละ

ขั้นตอนการวิจัย ผูว้ิจัยได้น าเสนอหัวขอ้ต่างๆ ตามล าดับดังตอ่ไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ

กระบวนการประชาสัมพันธ์ของศลิปินที่ประสบความส าเร็จ(เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 1 และ 2)  

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และ

กระบวนการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้คือ ศิลปินที่ประสบความส าเร็จซึ่งสามารถสังกัตค่ายเพลง

หรอืมีช่ือเสียงในโซเชยีลมีเดียโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูปในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค และกระบวนการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากศิลปินที่ประสบความส าเร็จซึ่งสามารถสังกัตค่ายเพลงหรือมีชื่อเสียงในโซเชยีล

มีเดียโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูปในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 3 รายดังนี้ 

1.คุณธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ศลิปินวง The 38 Years ago 

2.คุณมารี เออเจนี เลอเลย์ ศลิปินผู้ดูแลช่อง zommarie 

3.คุณกวินท์ วงค์มานิจ นักร้องน าวง ทศกัณฑ์ 

เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบถึงจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และกระบวนการประชาสัมพันธ์ ในการใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูป

ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระ โดยมี

การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืดังนี้ 

1.ศกึษาแนวคิดทางการตลาดและแนวคิดการประชาสัมพันธ์ 

2.สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้กรอบแนวคิดทางการตลาดและแนวคิด

การประชาสัมพันธ์ 
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3.น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารจัดการเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดา้นเนือ้หา 

4.ปรับปรุง และจัดพิมพ์ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์ 

2.ผู้วจิัยด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth 

Interview) กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ยูทูป (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 3) 

ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินในเว็บไซต์

ยูทูปคือผู้ใชง้านเว็บไซต์ยูทูปที่มคีวามสนใจเลือกชมเนือ้หาในหมวดเพลง  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินใน

เว็บไซต์ยูทูปได้แก่ผู้ที่รับชมยูทูปจ านวน 400 รายซึ่งได้มาจากการเลือกแบบสุ่มโดยใช้ความ

น่าจะเป็น (Probability sampling) จากจ านวนประชากรที่ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในประเทศไทย

จ านวน 26.25 ล้านราย(Marketingoops.com, 2014) โดยเทียบตามตารางของ Taro Yamane 

(Yamane, 1973) 
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เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกรับชมผลงานศิลปินในเว็บไซต์ยูทูป ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล,

แนวคิดเรื่องสื่อใหม่และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ

ของเครื่องมอืดังนี้ 

1.ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารของเบอร์โล,แนวคิดเรื่องสื่อใหม่และแนวคิดเรื่อง

พฤติกรรมผู้บริโภค 

2.สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินใน

เว็บไซต์ยูทูป ภายใต้กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยแบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ 

2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปที่มีความ

สนใจเลือกชมเนือ้หาในหมวดเพลง เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) 

2.2 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ยูทูปเป็นการตรวจสอบรายการ  

2.3 ตอนที่ 3 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกชม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี ้   

5 หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจเลือกชม มากที่สุด 

4 หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจเลือกชม มาก 

3 หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจเลือกชม ปานกลาง 

2 หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจเลือกชม น้อย 

1 หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจเลือกชม น้อยที่สุด 

จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะหไ์ปท าการเปรียบเทียบกับ เกณฑ ์เพื่อใช้ใน

การแปลความหมายทั้งรายข้อ รายด้าน และโดยรวม  โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายหา

ค่าเฉลี่ยดังนี้          

คะแนนเฉลี่ย  4.21–5.00   หมายถึง มากที่สุด   

คะแนนเฉลี่ย  3.41–4.20   หมายถึง มาก   

คะแนนเฉลี่ย  2.61–3.40   หมายถึง ปานกลาง   

คะแนนเฉลี่ย  1.81–2.60  หมายถึง น้อย   

คะแนนเฉลี่ย  1.00–1.80   หมายถึง น้อยที่สุด 
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3.น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ในด้านของโครงสร้างและความครอบคลุมเนื้อหาใน

เบือ้งตน้ 

4.น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการจากบัณฑิต

วิทยาลัยไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารจัดการเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง

ทางดา้นเนือ้หา 

5.ท าการทดลองใช ้(Try Out) แบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ในขั้นตน้กับผูใ้ช้งานเว็บไซต์

ยูทูปที่มีความสนใจเลือกชมเนื้อหาในหมวดเพลง ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเพื่อ

หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 0.924 

6.ปรับปรุงแบบสอบถามและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงาน

ศลิปินในเว็บไซต์ยูทูป 

2.ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์พร้อมท าการรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเอง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปโดยใช้

การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) 

2.การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปได้ใช้สถิติได้แก่ค่าความถี่ 

(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3.ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ยูทูป ได้แก่ Independent-sample F-test 
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4.ท าการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศลิปินอิสระโดยใช้

สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) 

ขั้นตอนที่ 3 ศกึษาและวิเคราะหป์ัจจัยสนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูป 

 (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 4)  

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูปในครั้งนี้คือ 

ทูตยูทูปประจ าประเทศไทย (Youtube Ambassador(Thailand)) 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคัญที่ใชใ้นศกึษาและวิเคราะหป์ัจจัยสนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูปใน

ครั้งนี้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากทูตยูทูปประจ าประเทศ

ไทย (Youtube Ambassador(Thailand)) 1 รายคือ  

1.คุณ ชุติภัทร์ เธียไพรัตน์ ทูตเว็บไซต์ยูทูปประจ าประเทศไทย   

เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบถึงศกึษา

และวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนจากเว็บไซต์ยูทูป เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ศลิปินอสิระ โดยมีการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอืดังนี้ 

1.ศกึษาความเป็นมาและความหมายเว็บไซต์ยูทูป 

2.สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก  

3.น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารจัดการเพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงทางดา้นเนือ้หา 

4.ปรับปรุง และจัดพิมพชุ์ดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 

5.น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถาม 

2.ผู้วจิัยด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview) 

กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผา่นสื่อโซเชยีล

เน็ตเวิร์คกรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป (ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 4) 

1.น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 , 2 และขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะหแ์ละหาแนวทางในการ

พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป 

2.ผู้วจิัยท าการสรุปข้อมูล เพื่อสรา้งกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อ

โซเชยีลเน็ตเวิรค์กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศลิปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป” ผูว้ิจัยได้แบ่งการวจิัยออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นวิจัย

เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการน าเว็บไซต์ยูทูปเป็น

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ส่วนที่ 2 เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธี

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์ยูทูป ส่วนที่ 3 เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิีการเก็บข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อศึกษาข้อมูลบทบาทของเว็บไซต์ยูทูปที่มีต่อ

ศิลปินอิสระ ส่วนที่ 4 ก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

โดยผู้วจิัยได้ท าการวเิคราะหแ์ละสรุปข้อมูลในสามส่วนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปเกี่ยวกับ จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กระบวนการประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชม

ศิลปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป   (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2) 

จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูปโดยใช้การส ารวจข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในส่วนนี้ได้แก่ ศิลปินที่

ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากศิลปินจ านวน 3 ราย โดยผลการสัมภาษณ์มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของศิลปิน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค ได้ผลตามรายละเอียดที่แสดงดังตารางที่ 1 ถึง 4 

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลด้านการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของศิลปินในแงมุ่มของจุดแข็ง 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 วงมภีาพลักษณ์ของความเป็นธรรมชาติในการแสดงออกของวยัรุ่นสองคน ท่ีร้อง

เพลงและเล่นดนตรีดว้ยความสุข จึงท าให้รู้สกึว่าเป็นกันเองและเข้าถึงได้งา่ย มี

ภาพลักษณ์ท่ีท าให้อารมณ์ด ีจึงสามารถดงึดูดคนให้มารับชมวดิีโอ 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2  เป็นคนท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นกันเองกับแฟนเพลง เพราะแฟนเพลงสามารถ

ขอเพลงท่ีอยากฟังได้ ถ้าขอกันเข้ามามากๆกจ็ะเล่นให้ฟัง และยงัมภีาพลักษณ์ท่ีดู

สบายๆและอารมณด์ี แฟนเพลงจึงชอบ 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 จุดแข็งอยู่ท่ีการสร้างสรรค์งานเพลงเพราะว่าบทเพลงมีค าร้องของเพลงโดนใจกลุ่ม

ผู้ฟังและแนวดนตรีมกีารผสมผสานแนวดนตรีท าให้เกิดความแปลกใหมข่องเนื้อหา

ท าให้ผู้ฟังชอบในความแปลกใหม่ 

 

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลด้านการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของศิลปินในแงมุ่มของจุดอ่อน 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

จุดอ่อน 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 เมื่อออกเพลงใหม่ท่ีเป็นเพลงของตนเองโดยท่ีไม่ได้ออกเพลงโคฟเวอร์ท าให้ได้รับ

ความนยิมลดนอ้ยลงเพราะมีการท้ิงระยะการอัพเดทเนื้อหาห่างกันมากเกนิไป 

เพราะแฟนเพลงมีการตดิภาพการเป็นศิลปินโคฟเวอร์และขาดการติดต่อจากศลิปิน

นานเกินไป 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 ไมม่เีนื่องจากไมไ่ด้มีแผนท่ีชัดเจน เพราะจุดประสงค์แรกที่ท าช่องยูทูปเพื่อท่ีจะเป็น

เครื่องมือในการบันทึกความทรงจ าของตนเอง 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 เนื่องจากมีสมาชิกในวงท่ีไมไ่ด้เล่นดนตรีเป็นอาชพีหลักท าให้ต้องแบ่งเวลาในการ

ซ้อมจงึท าไดไ้มเ่ต็มท่ี รวมไปถึงการร่วมงานกิจกรรมตา่งๆกไ็มส่ามารถเข้าร่วมได้

ถ้าเวลาวา่งของสมาชิกไมต่รงกนั 
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ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลด้านการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของศิลปินในแงมุ่มของโอกาส 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

โอกาส 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีกระแสความนยิมในการโคฟเวอร์เพลงจากท้ังต่างประเทศและ

ในประเทศรวมไปถึงการท่ีมีเว็บไซต์ยูทูปเป็นช่องทางที่ง่ายในการเข้าถึงวดิีโอ เพลง

โคฟเวอร์จึงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 โอกาสท่ีดคีือการมีเว็บไซต์ยูทูปซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้คนสว่นมากได้เห็นถึง

ผลงานของเรา แตโ่อกาสที่ได้รับก็เหมอืนการสะสมผู้ชมมาในระยะเวลาหนึ่งเมื่อ

ปล่อยวิดโีอใหม่ๆผู้ท่ีกดตดิตามจะได้เห็นทันทีย่ิงมีช่องทางในการพบเห็นคลปิของ

เรามากขึน้มากเพราะถ้าเป็นศิลปินหนา้ใหมไ่มม่ผีู้กดตดิตามก็ไมม่ใีครเข้ามาฟัง

ผลงานเชน่กัน 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 เพลงของวงมเีนื้อร้องและท านองท่ีน่าสนใจท าให้มีศิลปินอ่ืนๆน าไปร้องตอ่ท้ังในสื่อ

สังคมออนไลนแ์ละตามเวทีต่างๆจงึเกิดเป็นโอกาสเพื่อเพิ่มชอ่งทางการ

ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการท่ีมเีทคโนโลยขีองสังคมออนไลน์เข้ามาท าให้ช่องทาง

ในการเผยแพร่เกิดขึ้นได้อยา่งงา่ยดาย 

 

ตารางที่ 4 สรุปข้อมูลด้านการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของศิลปินในแงมุ่มของอุปสรรค  

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

อุปสรรค 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 การตดิตอ่กันได้งา่ยก็มีท้ังขอ้ดแีละข้อเสียเพราะความคิดเห็นจากผู้ชมท่ีก็มีท้ังชม

และต าหนซิึ่งค าต าหนิบางค าถ้าเราน ามาคิดมากจะสามารถท าให้เสียก าลังใจใน

การสร้างสรรค์ได ้
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 ไมม่เีนื่องจากไมไ่ด้มีแผนท่ีชัดเจน เพราะจุดประสงค์แรกที่ท าชอ่งยูทูปเพื่อท่ีจะเป็น

เครื่องมือในการบันทึกความทรงจ าของตนเอง 
ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 อุปสรรคที่ส าคัญคือสมาชิกในวงมเีหตุท่ีต้องอยูห่่างไกลกันเนื่องด้วยจาก

สถานศกึษาท่ีอยูต่า่งพื้นท่ีกันจึงเกิดความล าบากในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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1.2 แผนการประชาสัมพันธ์ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นของแผนการประชาสัมพันธ์ 

ได้ผลตามที่แสดงในตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลด้านแผนการประชาสัมพันธ์ของศิลปิน 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแผนการประชาสัมพันธ์  

 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 ในช่วงแรกไม่มีแผนการประชาสัมพันธ์เป็นเหมอืนท าตามใจตนเองเลือก

ท าตามความชอบจนกระทั่งซิงเกิล้แรกของวงก็เริ่มท าการตลาดโดยมี

การวางแผนในการปล่อยเพลงเป็นเวลาที่แน่นอน มีการประชาสัมพันธ์วง

ในหลายชอ่งทาง เช่น เพจ facebook และ Youtube มีการท าไวรัลโดย

ศกึษาการท าการตลาดจากการสังเกตการท าการประชาสัมพันธ์จาก 

การตลาดของสนิค้ารอบๆตัว หลังจากท าการประชาสัมพันธ์ท าให้มยีอด

เพิ่มอย่างชัดเจน 

 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 ไม่ได้มีแผนการตลาด แต่มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่สามารถท า

ได้ตามความสามารถ เช่น เพจ Facebook และ Youtube จนไปถึงการ

แนะน าตัวทางวิทยุ นอกจากนั้นได้มีการเลือกเพลงที่มีกระแสในชว่งนัน้ๆ

น ามาร้องใหม่โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเพลงกับภาพลักษณ์และ

ความชอบของตนเอง ซึ่งท าให้ผู้ชมเข้ามารับชมเนื่องจากกระแสความดัง

ของเพลงนั้น ในบางครั้งมีการชักชวนศิลปินรายอื่นที่มีความสนทิสนมมา

ร้องเพลงดว้ยกัน ซึ่งสามารถช่วยดึงกลุ่มแฟนเพลงของศลิปินรายอื่นมา

ได้ในระดับหนึ่ง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 ทางวงของเราไม่มกีารประชาสัมพันธ์ใดๆเพียงแค่จัดท าวิดีโอลงไปใน

เว็บไซต์ยูทูป หลังจากนั้นประมาณ 10 เดือนได้มีคนน าเพลงของวงไปร้อง

ใหม่จึงเกิดกระแสผู้ฟังย้อนกลับมาฟังเพลงต้นฉบับอย่างมากมาย 
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1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สง่ผลต่อ

การรับชมศลิปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป ได้ผลตามที่แสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 ถึง 9 

ตารางที่ 6 สรุปข้อมูลด้านแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของคุณสมบัติของ  

              ศลิปิน (ผูส้่งสาร) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

คุณสมบัติของศิลปิน (ผูส้่งสาร) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 คุณสมบัติของศิลปินเป็นข้อที่มคีวามส าคัญมากเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้น

ของการก าหนดทิศทางของศลิปินซึ่งจะเป็นต้องก าหนดแนวทางที่ชัดเจน

ว่าจะเป็นวงประเภทใดเพื่อใหส้ื่อสารออกไปได้ถูกต้อง นอกจากนั้น

ภาพลักษณ์ที่ดีมีความส าคัญมากกว่าผีมือที่ดี เนื่องจากว่าการมี

ภาพลักษณ์ดแีต่ผมีอืไม่ดียังมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองแต่ถ้าฝมีอืดีแต่

ภาพลักษณ์ดูไม่ดกี็จะไม่ดึงดูดคนใหต้ิดตามรับชม 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 คุณสมบัติของศิลปินไม่จ าเป็นจะต้องมีสเนห่ท์างเพศหรอืความสามารถ

ในการเล่นดนตรี ไม่มีสิ่งใดเป็นสูตรส าเร็จ บางคนก็อาจจะมีชื่อเสียงได้

โดยใช้ความแปลกแตกต่างของตนเองก็เป็นได้แตส่ิ่งส าคัญที่ตอ้งมคีือ

เนือ้หาที่ตอ้งมีความโดดเด่นมีคุณค่าพอที่จะสามารถท าให้ผู้ชมเกิดความ

ประทับใจ พูดง่ายๆว่า“Content is King” เนือ้หาที่ดนี าไปประชาสัมพันธ์

อยู่ที่ไหนก็สามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 ศลิปินจ าเป็นที่จะต้องมีจุดเด่นที่ท าให้ผู้ฟังสามารถจดจ าได้ เชน่ ลักษณะ

ส าเนยีงในการร้อง การสร้างท านองหรอืเรียบเรียงเพลงได้อย่างโดดเด่น 
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ตารางที่ 7 สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของลักษณะของ 

              คลิปวิดโีอ(สาร) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

ลักษณะของคลิปวิดีโอ(สาร) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 คุณภาพการถ่ายท าของคลิปวิดีโอไม่จ าเป็นต้องดีมากเพียงแตต่้อง

สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของศิลปินออกมาได้อย่างชัดเจน 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 เนือ้หาของวิดโิอเป็นสิ่งส าคัญกว่าเทคนิคการถ่ายท า การถ่ายท าไม่

จ าเป็นต้องดีมากเพียงแต่ให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง ในส่วนของ

ตนเองมวีิดีโอตัวหนึ่งในช่องที่มกีารตัดตอ่ที่แปลกประหลาดและเสียงเป็น

เวอร์ช่ันที่ตั้งใจจะท าไว้ใชใ้นการซ้อมเล่น แต่กลับเป็นวิดีโอที่มียอดรับชม

สูงอันดับต้นๆของช่อง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 ลักษณะของคลิปวิดีโอควรจะมีเช่นเดียวกับคุณสมบัติศลิปิน ที่ควรจะมี

จุดเด่นที่สามารถใหผู้ฟ้ังจดจ าได้ 

 

ตารางที่ 8 สรุปข้อมูลด้านแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของช่องทางการ 

              เผยแพร่(ช่องทาง) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

ช่องทางการเผยแพร(่ช่องทาง) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 ช่องทางยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะท าให้มคีนรู้จักเรามากขึ้นในวงกว้างซึ่งไม่ใช่ว่า

จะต้องใชช่้องทางออนไลน์ทางเดียว สื่อออฟไลน์ก็ยังมีประโยชน์และยัง

สามารถเพิ่มผู้ฟังจากกลุ่มเป้าหมายที่คาดไม่ถึงได้ เรามีความสามารถใน

การเผยแพรใ่นช่องทางใดๆก็ควรท า 

สิ่งส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือความตอ่เนื่องในการปล่อยวิดีโอเป็นสิ่งส าคัญ

กว่าคุณภาพของการถ่ายท า เพราะถ้าทิง้ระยะในการปล่อยวิดีโอไปนาน

จะท าให้ขาดการตดิต่อกับกลุ่มแฟนเพลง 
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ตารางที่ 8 สรุปข้อมูลด้านแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของช่องทางการ 

              เผยแพร่(ช่องทาง) (ต่อ) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

ช่องทางการเผยแพร(่ช่องทาง) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 ช่องทางการเผยแพรม่ีความส าคัญในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะช่วยใหก้าร

เผยแพร่ประสบความส าเร็จได้คือเนือ้หามีความน่าสนใจเพียงพอ ไม่ว่า

จะน าไปเผยแพร่ที่ใดมันก็จะกระจายออกไปในช่องทางต่างๆได้ดว้ยตัว

ของเนื้อหาเอง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 ช่องทางการเผยแพรเ่ป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะมียิ่งมากยิ่งดี เพราะ

เปรียบเสมอืนช่องทางที่ท าให้มผีูท้ี่พบเห็นผลงานของเราซึ่งช่องทางใน

การแสดงสดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มคีวามส าคัญ และยังสามารถทราบ

ได้วา่กลุ่มผู้ฟังของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนประเภทใด 

 

ตารางที่ 9 สรุปข้อมูลด้านแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของการสื่อสาร 

                กับแฟนเพลง(ผูร้ับสาร) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่อสารกับแฟนเพลง(ผู้รับ) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 การสามารถติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับศลิปินได้งา่ยจะสามารถดึงผู้ชม

ได้มากกว่าและยังสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของศิลปินได้อีกด้วย 

โดยเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างมากคือจะต้องมีความอดทนกับความ

คิดเห็นทางด้านลบที่มตี่อวงและไม่โต้ตอบกลับไปเพราะอาจเกิดความ

ผดิพลาดเพียงนิดเดียวที่ขยายออกไปในวงกว้างและท าให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตอ่วง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 2 การโต้ตอบกับแฟนเพลงเป็นเหมอืนการที่ศิลปินมีความเอาใจใส่กับแฟน

เพลงท าให้เขารักเรามากขึ้นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี โดยในปัจจุบันก็มี

เทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบได้โดยการพูดในการถ่ายทอดสดได้อกีด้วย 

ซึ่งช่องทางนี้ก็จะท าให้แฟนเพลงรู้สกึเป็นกันเองกับศลิปินได้มากขึ้นไปอีก 
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ตารางที่ 9 สรุปข้อมูลด้านแนวคิดเรื่องสื่อใหม่และทฤษฎีการสื่อสารในแง่มุมของการสื่อสาร  

               กับแฟนเพลง(ผู้รับสาร) (ต่อ) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นแนวคิดเรื่องสื่อใหมแ่ละทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่อสารกับแฟนเพลง(ผู้รับ) 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 3 การสื่อสารกับแฟนเพลงไม่ได้มผีลอย่างชัดเจนวา่จะท าให้มแีฟนเพลง

มากขึ้นแตก่ารสื่อสารกับแฟนเพลงมปีระโยชน์ในแง่ของการน าความ

คิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น 

 

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยส ารวจความคดิเห็นจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยูทูป เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการ

สื่อสารของเบอร์โล,แนวคิดเรื่องสื่อใหม่และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค และ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3)  

การน าเสนอผลส ารวจทางผูว้ิจัยได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 หัวขอ้ในการวิเคราะห์และ

การเก็บข้อมูลดังนี้ 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกรับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวดิีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

2.ผลวิจัยเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อ

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

3.ผลวิจัยเชิงส ารวจข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวดิีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

โดยในแตล่ะหัวข้อมรีายละเอียดดังนี ้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป และปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป โดยมาจากการ
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คัดเลือกแบบสุ่มซึ่งใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) จากจ านวนประชากรที่ใช้บริการ

เว็บไซต์ยูทูปในประเทศไทยจ านวน 26.25 ล้านคน (Marketingoops.com, 2014) โดยกลุ่ม

ผู้ ใ ช้บริการเว็บไซต์ยูทูปในประเทศไทยซึ่ง เป็ นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในครั้ งนี้ 

จ านวน 400 ราย  

ในส่วนนีเ้ป็นการศกึษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป โดย

การน าหลักการทางสถิติเพื่ออธิบายผลส ารวจ ประกอบด้วย ค่าการแจกแจงความถี่

(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) Independent-Sample F-Test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA)โดยขอล าดับการน าเสนอผลวิเคราะหด์ังนี้ 

2.1.1 ข้อมูลสว่นบุคคล 

2.1.2 พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป 

2.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจาก 

เว็บไซต์ยูทูป 

 2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยูทูป โดยการจ าแนก

ตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปรากฏผลการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 10 ข้อมูลสว่นบุคคลของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทูปจ าแนกตามเพศ 

เพศ Frequency Percent Valid Percent 

 ชาย 276 69.0 69.0 

หญิง 124 31.0 31.0 

รวม 400 100.0 100.0 

จากตารางที่  10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 276 ราย

คิดเป็นรอ้ยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 124 ราย คิด

เป็นรอ้ยละ 31  
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ตารางที่ 11 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูปจ าแนกตามอายุ 

อายุ Frequency Percent Valid Percent 

 ต่ ากว่า 16 ป ี 2 0.5 0.5 

16-25 ป ี 231 57.8 57.8 

26-36 ป ี 97 24.3 24.3 

36 ปีขึ้นไป 70 17.5 17.5 

รวม 400 100.0 100.0 

 

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 16-25 ปีจ านวน 

231 รายคิดเป็นรอ้ยละ 57.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีอายุในช่วง 26-36 ปี

จ านวน 97 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 24.3 อายุ 36 ปีขึ้นไปจ านวน 70 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 17.5  อายุ

ต่ ากว่า 16 ปีจ านวน 2 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูปจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอื 

ข้าราชการ 
45 11.3 11.3 

นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา 192 48.0 48.0 

ค้าขาย/ประกอบอาชีพ

ส่วนตัว 
54 13.5 13.5 

พนักงานบริษัท หรอื นัก

ธุรกิจ 
89 22.3 22.3 

อื่นๆ 20 5.0 5.0 

รวม 400 100.0 100.0 

จากตารางที่  12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต /

นักศึกษาจ านวน 192 รายคิดเป็นรอ้ยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีอาชีพ

พนักงานบริษัท หรือ นักธุรกิจจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 อาชีพค้าขาย/ประกอบ

อาชีพส่วนตัวจ านวน 54 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 13.5  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอื ข้าราชการ 

จ านวน 45 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 อาชีพอื่นๆอีกจ านวน 20 รายคิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูปจ าแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศกึษา 
Frequency Percent Valid Percent 

 ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 0.8 0.8 

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 47 11.8 11.8 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 31 7.8 7.8 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 288 72.0 72.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 31 7.8 7.8 

รวม 400 100.0 100.0 
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จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 288 รายคิดเป็นร้อยละ 72 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

รองลงมามีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 47 ราย คิด

เป็นร้อยละ 11.8 มีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 

7.8  เช่นเดียวกับระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา

ตอนปลายหรอืเทียบเท่าจ านวน 3 รายคิดเป็นรอ้ยละ 0.8 ตามล าดับ 

ตารางที่ 14 ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูปจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ Frequency Percent Valid Percent 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 155 38.8 38.8 

10,001 – 15,000 บาท 66 16.5 16.5 

15,001 – 20,000 บาท 56 14.0 14.0 

20,001 – 25,000 บาท 43 10.8 10.8 

25,000 – 30,000 บาท 21 5.3 5.3 

สูงกว่า 30,001 บาท 59 14.8 14.8 

รวม 400 100.0 100.0 

จากตารางที่ 14  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 

จ านวน 155 รายคิดเป็นร้อยละ 38.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีรายได้ 

10,001 – 15,000 บาท จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท 

จ านวน 59 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 14.8  มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 56 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 14  มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีรายได้ 

25,000 – 30,000 บาท จ านวน 21 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 5.3  ตามล าดับ 
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2.1.2 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูป 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยูทูป โดยการ

ส ารวจความคิดเห็นในเรื่องของ ความถี่ในการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งาน ประเภทของ

วิดีโอที่นยิมรับชม และระยะเวลาทีเหมาะสมในการรับชม ปรากฏผลการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 

ตารางที่ 15 ความคิดเห็นในเรื่องของความถี่ในการใช้งานของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยูทูป 

ของความถี่ในการใชง้าน Frequency Percent Valid Percent 

 ไม่เกิน  2 วัน/สัปดาห์ 24 6.0 6.0 

3-4 วัน/สัปดาห์ 64 16.0 16.0 

5-6 วัน/สัปดาห์ 63 15.8 15.8 

ทุกวัน 249 62.3 62.3 

รวม 400 100.0 100.0 

 จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปทุกวัน 

จ านวน 249 รายคิดเป็นร้อยละ 62.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีรายได้ 

10,001 – 15,000 บาท จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท 

จ านวน 59 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 14.8  มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 56 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 14  มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 มีรายได้ 

25,000 – 30,000 บาท จ านวน 21 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 5.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 16 ความคิดเห็นในเรื่องอุปกรณ์ในการใช้งานของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

อุปกรณ์ในการรับชม Frequency Percent Valid Percent 

 สมาร์ทโฟน 206 51.5 51.5 

แทปเลต 34 8.5 8.5 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 101 25.3 25.3 

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 59 14.8 14.8 

รวม 400 100.0 100.0 
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จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ใน

การใช้งาน จ านวน 206 รายคิดเป็นร้อยละ 51.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาใช้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นอุปกรณ์ในการใช้งาน จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 ใช้

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะเป็นอุปกรณ์ในการใช้งาน จ านวน 59 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 14.8  ใช้แทปเลต

เป็นอุปกรณ์ในการใชง้าน จ านวน 34 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 8.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 17 ความคิดเห็นในเรื่องประเภทของวิดีโอเพลงทีน่ิยมเลือกชมของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยทููป 

ประเภทของวิดโีอ Frequency Percent Valid Percent 

 วิดีโอบันทึกการแสดงสด [Live] 46 11.5 11.5 

มิวสคิวิดีโอ [Official MV] 254 63.5 63.5 

ไลริควิดโิอ [Lyric] 54 13.5 13.5 

คัฟเวอร์วิดโิอ [Cover] 22 5.5 5.5 

ประเภทอื่นๆ 24 6.0 6.0 

รวม 400 100.0 100.0 

จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกชม มิวสิควิดีโอ 

[Official MV] จ านวน 254 รายคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา

นิยมเลือกชมไลริควิดิโอ [Lyric] จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 นิยมเลือกชมวิดีโอบันทึก

การแสดงสด [Live] จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5  นิยมเลือกชมวิดีโอประเภทอื่นๆ 

จ านวน 24 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 6  นิยมเลือกชมวิดีโอประเภทคัฟเวอร์วิดิโอ [Cover] จ านวน 22 

ราย คิดเป็นรอ้ยละ 5.5  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นในเรื่องความยาวที่เหมาะสมของวิดโีอกับการรับชมของผู้ใช้บริการ 

               เว็บไซต์ยูทูป  

ระยะเวลา Frequency Percent Valid Percent 

 1-2 นาที 8 2.0 2.0 

3-4 นาที 183 45.8 45.8 

5 นาทีขึ้นไป 26 6.5 6.5 

ระยะเวลาไม่มผีลต่อการเลือกรับชม 183 45.8 45.8 

รวม 400 100.0 100.0 

จากตารางที่ 18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าเวลา 3-4 นาที เป็น

ระยะเวลาที่เหมาะสม จ านวน 183 รายคิดเป็นรอ้ยละ 45.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

เชน่เดียวกับผูท้ี่ให้ความเห็นว่าระยะเวลาไม่มีผลตอ่การเลือกรับชม  รองลงมาคิดว่าเวลา 5 

นาทีขึ้นไปเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม จ านวน 26 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 6.5  ผูท้ี่ให้ความเห็นว่า

เวลา 1-2 นาที เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม จ านวน 8 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มตี่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม 

               ผลงานศลิปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป    

ปัจจัยที่สง่ผล 
ระดับความคิดเห็น 

Mean Std. Deviation ระดับความส าคัญ 
1.ศลิปิน 

1.1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ 4.41 .880 มากที่สุด   

1.2.ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี 4.11 .964 มาก 

1.3.ศลิปินมคีวามสามารถในการปรับปรุงเพลงให้มคีวาม

ไพเราะมากขึ้น 
4.05 .938 มาก 

1.4.ศลิปินมคีวามสามารถในการแต่งเพลง 3.55 1.184 มาก 

1.5.ความสามารถของศลิปินในการแสดง 3.72 1.039 มาก 

1.6.ศิลปินมภีาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง 4.18 .936 มาก 

1.7.ศิลปินมีภาพลักษณ์ที่เป็นมติรกับแฟนเพลง 3.94 1.002 มาก 

1.8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี 3.83 1.018 มาก 

1.9.ศิลปินมเีสน่หท์างเพศ เช่น บุคลิกดีหน้าตาดี เป็นต้น 3.18 1.228 ปานกลาง   

1.10.ศิลปินมีความเป็นผูน้ า 2.93 1.199 ปานกลาง   

2.ลักษณะของคลิปวิดีโอ 

2.1.คลิปวิดโีอมีความยาวที่เหมาะสม 4.04 .986 มาก 

2.2.ไม่มีโฆษณาก่อนเข้าชมคลิป 4.33 1.057 มากที่สุด   

2.3.ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ าซาก 4.29 .898 มากที่สุด   

2.4.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน 4.14 .894 มาก 

2.5.มยีอดการรับชมสูง 3.19 1.146 ปานกลาง   

2.6.รับชมคลิปได้ชัดเจนในอุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 4.10 .991 มาก 

2.7.เนือ้หามีความแตกต่างจากที่เคยรับชม 

จากศิลปินรายอื่น 
3.85 .942 มาก 

2.8.ภาพมีขนาดที่เต็มจอพอดี 3.96 1.014 มาก 

2.9.ภาพตัวอย่างของคลิปมีความดงึดูดให้รับชม 4.05 1.034 มาก 

2.10.การตั้งช่ือคลปิที่สามารถจดจ าได้ง่าย 3.85 1.050 มาก 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มตี่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม 

               ผลงานศลิปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป (ต่อ) 

ปัจจัยที่สง่ผล 
ระดับความคิดเห็น 

Mean Std. Deviation ระดับความส าคัญ 
3.ช่องทางการรับข่าวสาร 

3.1.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อโซเชยีลมีเดียเป็นของตนเอง 3.72 1.121 มาก 

3.2.มขี่าวหรือบทความเกี่ยวกับศลิปินอยู่บนอินเตอร์เน็ต 3.58 1.057 มาก 

3.3.เพลงได้รับการแชร์จากคนรู้จัก 3.71 1.127 มาก 

3.4.ค้นหาข้อมูลของศิลปินได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 4.00 1.017 มาก 

3.5.มกีารประชาสัมพันธ์วงดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 3.66 1.022 มาก 

3.6.ศลิปินหรือเพลงเคยได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 3.22 1.177 ปานกลาง   

3.7.ศิลปินได้รับการแชร์เนื้อหาข่าวในสังคมออนไลน์ 3.39 1.116 ปานกลาง   

3.8.บทเพลงได้ไปประกอบภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 3.75 1.189 มาก 

3.9.เพลงตดิชาร์ทจากการจัดอันดับตามที่ต่างๆ 3.77 1.191 มาก 

3.10.ได้รับฟังเพลงจากสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า 3.66 1.203 มาก 

4.การสื่อสารกับแฟนเพลง 

4.1.มกีารปล่อยเพลงใหมอ่ย่างตอ่เนื่อง 3.67 1.027 มาก 

4.2.มีการแสดงสดตามสถานบันเทิงหรอื 

งานกิจกรรมตา่งๆ 
3.68 1.044 มาก 

4.3.สามารถติดต่อศิลปินผ่านสื่อออนไลน์ได้โดยตรง  

เชน่ เฟซบุ๊ค 
3.53 1.150 มาก 

4.4.รายงานความเคลื่อนไหวของศลิปินผ่านสังคมออนไลน์ 3.68 1.057 มาก 

4.5.ได้พบเห็นศลิปินจากสื่ออินเตอรเ์น็ต 3.73 1.012 มาก 

4.6.มกีารจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มแฟนคลับ 3.24 1.128 ปานกลาง   

4.7.มสีินค้าที่เกี่ยวข้องกับวงดนตร ีเช่น เสื้อยดื 3.04 1.246 ปานกลาง   

4.8.ศิลปินเป็นตัวอย่างที่ดีต่อแฟนเพลง 3.86 1.073 มาก 

4.9.ศลิปินมคีวามเป็นกันเองกับแฟนเพลง 

 เชน่ เข้าถึงได้ง่าย ไม่ถือตัว 
3.99 1.026 มาก 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มตี่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม 

               ผลงานศลิปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป (ต่อ) 

ปัจจัยที่สง่ผล 
ระดับความคิดเห็น 

Mean Std. Deviation ระดับความส าคัญ 
4.10.ศลิปินและแฟนเพลงมีความสนใจและชื่นชอบ 

ในกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 
3.40 1.176 ปานกลาง   

รวม 3.75 0.619 มาก 

 

จากตารางที่ 19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความเห็นในระดับ

มาก ทั้งนีส้ามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มตี่อปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลือกรับชม

ผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปจากมากไปน้อย ในสองล าดับ ดังนี้ 

1.ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อ

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

1.1 ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.880 

1 .2  ไม่มี โฆษณาก่อน เข้ าชมคลิป  โดยมีค่ า เฉลี่ ย  4 .33  ส่ วน เบี่ ย ง เบน 

มาตรฐาน 1.057 

1.3 ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.898 

2. ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อ

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 

2.1 ศิลปินมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.936 

 2.2 ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.894 

 2.3 ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.964 
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3.ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปูโดยจ าแนกตามเพศ 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ Between 

Groups 
.720 1 .720 .930 .335 

Within 

Groups 
308.217 398 .774   

Total 308.937 399    

2.ความสามารถของศิลปิน

ในการเล่นดนตรี 

Between 

Groups 
1.024 1 1.024 1.101 .295 

Within 

Groups 
370.136 398 .930   

Total 371.160 399    

3.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การปรับปรุงเพลงให้มี

ความไพเราะมากขึ้น 

Between 

Groups 
.068 1 .068 .078 .781 

Within 

Groups 
351.122 398 .882   

Total 351.190 399    

4.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การแต่งเพลง 

Between 

Groups 
.042 1 .042 .030 .863 

Within 

Groups 
559.056 398 1.405   

Total 559.098 399    
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

5.ความสามารถของ

ศลิปินในการแสดง 

Between 

Groups 
.260 1 .260 .241 .624 

Within 

Groups 
430.380 398 1.081   

Total 430.640 399    

6.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
.337 1 .337 .384 .536 

Within 

Groups 
349.340 398 .878   

Total 349.678 399    

7.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

เป็นมติรกับแฟนเพลง 

Between 

Groups 
.715 1 .715 .711 .400 

Within 

Groups 
400.075 398 1.005   

Total 400.790 399    

8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี Between 

Groups 
6.993 1 6.993 6.853 .009 

Within 

Groups 
406.117 398 1.020   

Total 413.110 399    

9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ 

เชน่ บุคลิกดีหน้าตาดี เป็น

ต้น 

Between 

Groups 
25.131 1 25.131 17.348 .000 

Within 

Groups 
576.547 398 1.449   
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 601.677 399    

10.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า Between 

Groups 
15.401 1 15.401 10.978 .001 

Within 

Groups 
558.349 398 1.403   

Total 573.750 399    

11.คลิปวิดโีอมีความยาวที่

เหมาะสม 

Between 

Groups 
1.107 1 1.107 1.137 .287 

Within 

Groups 
387.171 398 .973   

Total 388.278 399    

12.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชม

คลิป 

Between 

Groups 
.258 1 .258 .231 .631 

Within 

Groups 
445.492 398 1.119   

Total 445.750 399    

13.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก Between 

Groups 
.083 1 .083 .102 .749 

Within 

Groups 
321.427 398 .808   

Total 321.510 399    

14.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

Between 

Groups 
.021 1 .021 .026 .872 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
318.857 398 .801   

Total 318.878 399    

15.มียอดการรับชมสูง Between 

Groups 
3.015 1 3.015 2.302 .130 

Within 

Groups 
521.295 398 1.310   

Total 524.310 399    

16.รับชมคลิปได้ชัดเจนใน

อุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 

Between 

Groups 
1.677 1 1.677 1.712 .191 

Within 

Groups 
389.913 398 .980   

Total 391.590 399    

17.เนือ้หามีความแตกต่าง

จากที่เคยรับชมจากศิลปิน

รายอื่น 

Between 

Groups 
.014 1 .014 .016 .901 

Within 

Groups 
353.684 398 .889   

Total 353.698 399    

18.ภาพมีขนาดที่เต็มจอ

พอดี 

Between 

Groups 
.156 1 .156 .151 .698 

Within 

Groups 
410.282 398 1.031   

Total 410.438 399    
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

19.ภาพตัวอย่างของคลิปมี

ความดงึดูดให้รับชม 

Between 

Groups 
2.226 1 2.226 2.086 .149 

Within 

Groups 
424.774 398 1.067   

Total 427.000 399    

20.การตัง้ช่ือคลปิที่

สามารถจดจ าได้ง่าย 

Between 

Groups 
.104 1 .104 .094 .759 

Within 

Groups 
439.486 398 1.104   

Total 439.590 399    

21.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อ

โซเชยีลมีเดียเป็นของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
4.722 1 4.722 3.781 .053 

Within 

Groups 
497.028 398 1.249   

Total 501.750 399    

22.มีขา่วหรอืบทความ

เกี่ยวกับศลิปินอยู่บน

อินเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
.004 1 .004 .004 .950 

Within 

Groups 
445.593 398 1.120   

Total 445.598 399    

23.เพลงได้รับการแชร์จาก

คนรู้จัก 

Between 

Groups 
6.499 1 6.499 5.166 .024 

Within 

Groups 
500.691 398 1.258   
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 507.190 399    

24.ค้นหาข้อมูลของศลิปิน

ได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 

Between 

Groups 
1.242 1 1.242 1.201 .274 

Within 

Groups 
411.755 398 1.035   

Total 412.997 399    

25.มีการประชาสัมพันธ์วง

ดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 

Between 

Groups 
.121 1 .121 .116 .734 

Within 

Groups 
416.269 398 1.046   

Total 416.390 399    

26.ศลิปินหรือเพลงเคย

ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

Between 

Groups 
.260 1 .260 .188 .665 

Within 

Groups 
552.380 398 1.388   

Total 552.640 399    

27.ศลิปินได้รับการแชร์

เนือ้หาข่าวในสังคม

ออนไลน์ 

Between 

Groups 
.157 1 .157 .126 .723 

Within 

Groups 
497.220 398 1.249   

Total 497.377 399    

28.บทเพลงได้ไปประกอบ

ภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 

Between 

Groups 
.679 1 .679 .479 .489 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
563.311 398 1.415   

Total 563.990 399    

29.เพลงตดิชาร์ทจากการ

จัดอันดับตามที่ต่างๆ 

Between 

Groups 
.788 1 .788 .554 .457 

Within 

Groups 
565.510 398 1.421   

Total 566.298 399    

30.ได้รับฟังเพลงจาก

สถานที่สาธารณะ เช่น 

ศูนย์การค้า 

Between 

Groups 
.173 1 .173 .119 .730 

Within 

Groups 
577.264 398 1.450   

Total 577.438 399    

31.มีการปล่อยเพลงใหม่

อย่างตอ่เนื่อง 

Between 

Groups 
.001 1 .001 .001 .981 

Within 

Groups 
420.777 398 1.057   

Total 420.778 399    

32.มีการแสดงสดตาม

สถานบันเทิงหรอืงาน

กิจกรรมตา่งๆ 

Between 

Groups 
.223 1 .223 .204 .651 

Within 

Groups 
434.454 398 1.092   

Total 434.678 399    
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

33.สามารถติดต่อศลิปิน

ผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง 

เชน่ เฟซบุ๊ค 

Between 

Groups 
.014 1 .014 .011 .918 

Within 

Groups 
527.736 398 1.326   

Total 527.750 399    

34.รายงานความ

เคลื่อนไหวของศิลปินผา่น

สังคมออนไลน์ 

Between 

Groups 
.127 1 .127 .114 .736 

Within 

Groups 
445.623 398 1.120   

Total 445.750 399    

35.ได้พบเห็นศิลปินจาก

สื่ออนิเตอร์เน็ต 

Between 

Groups 
2.451 1 2.451 2.400 .122 

Within 

Groups 
406.389 398 1.021   

Total 408.840 399    

36.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

รวมกลุ่มแฟนคลับ 

Between 

Groups 
1.152 1 1.152 .906 .342 

Within 

Groups 
506.325 398 1.272   

Total 507.478 399    

37.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับ

วงดนตร ีเช่น เสื้อยดื 

Between 

Groups 
.191 1 .191 .123 .726 

Within 

Groups 
619.169 398 1.556   
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ตารางที่ 20 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทปู 

                  โดยจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 619.360 399    

38.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดี

ต่อแฟนเพลง 

Between 

Groups 
.936 1 .936 .813 .368 

Within 

Groups 
458.501 398 1.152   

Total 459.438 399    

39.ศลิปินมคีวามเป็น

กันเองกับแฟนเพลงเช่น 

เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว 

Between 

Groups 
.018 1 .018 .017 .896 

Within 

Groups 
419.942 398 1.055   

Total 419.960 399    

40.ศลิปินและแฟนเพลงมี

ความสนใจและช่ืนชอบ ใน

กิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

Between 

Groups 
.043 1 .043 .031 .861 

Within 

Groups 
552.155 398 1.387   

Total 552.198 399    

รวม Between 

Groups 
.591 1 .591 1.543 .215 

Within 

Groups 
152.475 398 .383   

Total 153.066 399    

 จากตารางที่ 20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มเีพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่การ

ตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (0.215) 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ Between 

Groups 
5.532 3 1.844 2.407 .067 

Within 

Groups 
303.405 396 .766   

Total 308.938 399    

2.ความสามารถของศิลปิน

ในการเล่นดนตรี 

Between 

Groups 
2.572 3 .857 .921 .431 

Within 

Groups 
368.588 396 .931   

Total 371.160 399    

3.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การปรับปรุงเพลงให้มี

ความไพเราะมากขึ้น 

Between 

Groups 
4.735 3 1.578 1.804 .146 

Within 

Groups 
346.455 396 .875   

Total 351.190 399    

4.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การแต่งเพลง 

Between 

Groups 
9.902 3 3.301 

2.38

0 
.069 

Within 

Groups 
549.196 396 1.387   

Total 559.098 399    
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

5.ความสามารถของ

ศลิปินในการแสดง 

Between 

Groups 
5.422 3 1.807 1.683 .170 

Within 

Groups 
425.218 396 1.074   

Total 430.640 399    

6.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
3.789 3 1.263 1.446 .229 

Within 

Groups 
345.888 396 .873   

Total 349.678 399    

7.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

เป็นมติรกับแฟนเพลง 

Between 

Groups 
1.187 3 .396 .392 .759 

Within 

Groups 
399.603 396 1.009   

Total 400.790 399    

8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี Between 

Groups 
.646 3 .215 .207 .892 

Within 

Groups 
412.464 396 1.042   

Total 413.110 399    

9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ 

เชน่ บุคลิกดีหน้าตาดี เป็น

ต้น 

Between 

Groups 
2.830 3 .943 .624 .600 

Within 

Groups 
598.848 396 1.512   
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 601.678 399    

10.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า Between 

Groups 
7.297 3 2.432 1.701 .166 

Within 

Groups 
566.453 396 1.430   

Total 573.750 399    

11.คลิปวิดโีอมีความยาวที่

เหมาะสม 

Between 

Groups 
1.480 3 .493 .505 .679 

Within 

Groups 
386.797 396 .977   

Total 388.278 399    

12.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชม

คลิป 

Between 

Groups 
2.190 3 .730 .652 .582 

Within 

Groups 
443.560 396 1.120   

Total 445.750 399    

13.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก Between 

Groups 
3.397 3 1.132 1.410 .240 

Within 

Groups 
318.113 396 .803   

Total 321.510 399    

14.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

Between 

Groups 
.914 3 .305 .380 .768 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
317.963 396 .803   

Total 318.878 399    

15.มียอดการรับชมสูง Between 

Groups 
2.141 3 .714 .541 .654 

Within 

Groups 
522.169 396 1.319   

Total 524.310 399    

16.รับชมคลิปได้ชัดเจนใน

อุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 

Between 

Groups 
.833 3 .278 .281 .839 

Within 

Groups 
390.757 396 .987   

Total 391.590 399    

17.เนือ้หามีความแตกต่าง

จากที่เคยรับชมจากศิลปิน

รายอื่น 

Between 

Groups 
5.127 3 1.709 1.942 .122 

Within 

Groups 
348.570 396 .880   

Total 353.697 399    

18.ภาพมีขนาดที่เต็มจอ

พอดี 

Between 

Groups 
2.225 3 .742 .719 .541 

Within 

Groups 
408.213 396 1.031   

Total 410.437 399    
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

19.ภาพตัวอย่างของคลิปมี

ความดงึดูดให้รับชม 

Between 

Groups 
1.982 3 .661 .616 .605 

Within 

Groups 
425.018 396 1.073   

Total 427.000 399    

20.การตัง้ช่ือคลปิที่

สามารถจดจ าได้ง่าย 

Between 

Groups 
.449 3 .150 .135 .939 

Within 

Groups 
439.141 396 1.109   

Total 439.590 399    

21.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อ

โซเชยีลมีเดียเป็นของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
9.251 3 3.084 2.479 .061 

Within 

Groups 
492.499 396 1.244   

Total 501.750 399    

22.มีขา่วหรอืบทความ

เกี่ยวกับศลิปินอยู่บน

อินเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
4.676 3 1.559 1.400 .242 

Within 

Groups 
440.922 396 1.113   

Total 445.598 399    

23.เพลงได้รับการแชร์จาก

คนรู้จัก 

Between 

Groups 
3.691 3 1.230 .968 .408 

Within 

Groups 
503.499 396 1.271   
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 507.190 399    

24.ค้นหาข้อมูลของศลิปิน

ได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 

Between 

Groups 
6.624 3 2.208 2.151 .093 

Within 

Groups 
406.374 396 1.026   

Total 412.997 399    

25.มีการประชาสัมพันธ์วง

ดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 

Between 

Groups 
1.519 3 .506 .483 .694 

Within 

Groups 
414.871 396 1.048   

Total 416.390 399    

26.ศลิปินหรือเพลงเคย

ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

Between 

Groups 
4.418 3 1.473 1.064 .364 

Within 

Groups 
548.222 396 1.384   

Total 552.640 399    

27.ศลิปินได้รับการแชร์

เนือ้หาข่าวในสังคม

ออนไลน์ 

Between 

Groups 
1.166 3 .389 .310 .818 

Within 

Groups 
496.211 396 1.253   

Total 497.378 399    

28.บทเพลงได้ไปประกอบ

ภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 

Between 

Groups 
5.117 3 1.706 1.209 .306 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
558.873 396 1.411   

Total 563.990 399    

29.เพลงตดิชาร์ทจากการ

จัดอันดับตามที่ต่างๆ 

Between 

Groups 
13.532 3 4.511 3.231 .022 

Within 

Groups 
552.765 396 1.396   

Total 566.298 399    

30.ได้รับฟังเพลงจาก

สถานที่สาธารณะ เช่น 

ศูนย์การค้า 

Between 

Groups 
7.165 3 2.388 1.658 .175 

Within 

Groups 
570.272 396 1.440   

Total 577.438 399    

31.มีการปล่อยเพลงใหม่

อย่างตอ่เนื่อง 

Between 

Groups 
1.887 3 .629 .595 .619 

Within 

Groups 
418.890 396 1.058   

Total 420.778 399    

32.มีการแสดงสดตาม

สถานบันเทิงหรอืงาน

กิจกรรมต่างๆ 

Between 

Groups 
3.519 3 1.173 1.077 .359 

Within 

Groups 
431.159 396 1.089   

Total 434.677 399    
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

33.สามารถติดต่อศลิปิน

ผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง 

เชน่ เฟซบุ๊ค 

Between 

Groups 
7.143 3 2.381 1.811 .145 

Within 

Groups 
520.607 396 1.315   

Total 527.750 399    

34.รายงานความ

เคลื่อนไหวของศิลปินผา่น

สังคมออนไลน์ 

Between 

Groups 
.273 3 .091 .081 .970 

Within 

Groups 
445.477 396 1.125   

Total 445.750 399    

35.ได้พบเห็นศิลปินจาก

สื่ออนิเตอร์เน็ต 

Between 

Groups 
.316 3 .105 .102 .959 

Within 

Groups 
408.524 396 1.032   

Total 408.840 399    

36.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

รวมกลุ่มแฟนคลับ 

Between 

Groups 
.903 3 .301 .235 .872 

Within 

Groups 
506.574 396 1.279   

Total 507.478 399    

37.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับ

วงดนตร ีเช่น เสื้อยดื 

Between 

Groups 
17.012 3 5.671 3.728 .011 

Within 

Groups 
602.348 396 1.521   
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

               โดยจ าแนกตามช่วงอายุ(ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 619.360 399    

38.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดี

ต่อแฟนเพลง 

Between 

Groups 
1.942 3 .647 .560 .642 

Within 

Groups 
457.496 396 1.155   

Total 459.438 399    

39.ศลิปินมคีวามเป็น

กันเองกับแฟนเพลงเช่น 

เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว 

Between 

Groups 
4.125 3 1.375 1.310 .271 

Within 

Groups 
415.835 396 1.050   

Total 419.960 399    

40.ศลิปินและแฟนเพลงมี

ความสนใจและช่ืนชอบ ใน

กิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

Between 

Groups 
1.194 3 .398 .286 .835 

Within 

Groups 
551.003 396 1.391   

Total 552.198 399    

รวม Between 

Groups 
.162 3 .054 .140 .936 

Within 

Groups 
152.904 396 .386   

Total 153.066 399    

 

 จากตารางที่ 21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มช่ีวงอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (0.936) 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ Between 

Groups 
8.584 4 2.146 2.822 .025 

Within 

Groups 
300.353 395 .760   

Total 308.937 399    

2.ความสามารถของศิลปิน

ในการเล่นดนตรี 

Between 

Groups 
7.124 4 1.781 1.932 .104 

Within 

Groups 
364.036 395 .922   

Total 371.160 399    

3.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การปรับปรุงเพลงให้มี

ความไพเราะมากขึ้น 

Between 

Groups 
1.435 4 .359 .405 .805 

Within 

Groups 
349.755 395 .885   

Total 351.190 399    

4.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การแต่งเพลง 

Between 

Groups 
6.416 4 1.604 1.146 .334 

Within 

Groups 
552.681 395 1.399   

Total 559.097 399    
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

5.ความสามารถของ

ศลิปินในการแสดง 

Between 

Groups 
5.629 4 1.407 1.308 .266 

Within 

Groups 
425.011 395 1.076   

Total 430.640 399    

6.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
1.283 4 .321 .364 .834 

Within 

Groups 
348.394 395 .882   

Total 349.678 399    

7.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

เป็นมติรกับแฟนเพลง 

Between 

Groups 
7.866 4 1.967 1.977 .097 

Within 

Groups 
392.924 395 .995   

Total 400.790 399    

8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี Between 

Groups 
12.396 4 3.099 3.055 .017 

Within 

Groups 
400.714 395 1.014   

Total 413.110 399    

9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ 

เชน่ บุคลิกดีหน้าตาดี เป็น

ต้น 

Between 

Groups 
3.570 4 .893 .589 .670 

Within 

Groups 
598.107 395 1.514   
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 601.677 399    

10.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า Between 

Groups 
5.883 4 1.471 1.023 .395 

Within 

Groups 
567.867 395 1.438   

Total 573.750 399    

11.คลิปวิดโีอมีความยาวที่

เหมาะสม 

Between 

Groups 
1.644 4 .411 .420 .794 

Within 

Groups 
386.633 395 .979   

Total 388.278 399    

12.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชม

คลิป 

Between 

Groups 
3.713 4 .928 .829 .507 

Within 

Groups 
442.037 395 1.119   

Total 445.750 399    

13.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก Between 

Groups 
3.662 4 .915 1.138 .338 

Within 

Groups 
317.848 395 .805   

Total 321.510 399    

14.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

Between 

Groups 
4.337 4 1.084 1.362 .247 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
314.540 395 .796   

Total 318.878 399    

15.มียอดการรับชมสูง Between 

Groups 
7.018 4 1.754 1.340 .255 

Within 

Groups 
517.292 395 1.310   

Total 524.310 399    

16.รับชมคลิปได้ชัดเจนใน

อุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 

Between 

Groups 
3.323 4 .831 .845 .497 

Within 

Groups 
388.267 395 .983   

Total 391.590 399    

17.เนือ้หามีความแตกต่าง

จากที่เคยรับชมจากศิลปิน

รายอื่น 

Between 

Groups 
6.194 4 1.548 1.760 .136 

Within 

Groups 
347.504 395 .880   

Total 353.698 399    

18.ภาพมีขนาดที่เต็มจอ

พอดี 

Between 

Groups 
1.492 4 .373 .360 .837 

Within 

Groups 
408.946 395 1.035   

Total 410.438 399    
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

19.ภาพตัวอย่างของคลิปมี

ความดงึดูดให้รับชม 

Between 

Groups 
8.240 4 2.060 1.943 .103 

Within 

Groups 
418.760 395 1.060   

Total 427.000 399    

20.การตัง้ช่ือคลปิที่

สามารถจดจ าได้ง่าย 

Between 

Groups 
3.741 4 .935 .848 .496 

Within 

Groups 
435.849 395 1.103   

Total 439.590 399    

21.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อ

โซเชยีลมีเดียเป็นของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
5.225 4 1.306 1.039 .387 

Within 

Groups 
496.525 395 1.257   

Total 501.750 399    

22.มีขา่วหรอืบทความ

เกี่ยวกับศลิปินอยู่บน

อินเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
9.053 4 2.263 2.048 .087 

Within 

Groups 
436.545 395 1.105   

Total 445.597 399    

23.เพลงได้รับการแชร์จาก

คนรู้จัก 

Between 

Groups 
3.405 4 .851 .667 .615 

Within 

Groups 
503.785 395 1.275   
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 507.190 399    

24.ค้นหาข้อมูลของศลิปิน

ได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 

Between 

Groups 
13.195 4 3.299 3.259 .012 

Within 

Groups 
399.803 395 1.012   

Total 412.997 399    

25.มีการประชาสัมพันธ์วง

ดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 

Between 

Groups 
8.770 4 2.192 2.125 .077 

Within 

Groups 
407.620 395 1.032   

Total 416.390 399    

26.ศลิปินหรือเพลงเคย

ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

Between 

Groups 
10.786 4 2.697 1.966 .099 

Within 

Groups 
541.854 395 1.372   

Total 552.640 399    

27.ศลิปินได้รับการแชร์

เนือ้หาข่าวในสังคม

ออนไลน์ 

Between 

Groups 
6.046 4 1.512 1.215 .304 

Within 

Groups 
491.331 395 1.244   

Total 497.378 399    

28.บทเพลงได้ไปประกอบ

ภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 

Between 

Groups 
8.617 4 2.154 1.532 .192 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
555.373 395 1.406   

Total 563.990 399    

29.เพลงตดิชาร์ทจากการ

จัดอันดับตามที่ต่างๆ 

Between 

Groups 
12.377 4 3.094 2.206 .068 

Within 

Groups 
553.921 395 1.402   

Total 566.298 399    

30.ได้รับฟังเพลงจาก

สถานที่สาธารณะ เช่น 

ศูนย์การค้า 

Between 

Groups 
13.586 4 3.397 2.379 .051 

Within 

Groups 
563.851 395 1.427   

Total 577.438 399    

31.มีการปล่อยเพลงใหม่

อย่างตอ่เนื่อง 

Between 

Groups 
16.215 4 4.054 3.958 .004 

Within 

Groups 
404.562 395 1.024   

Total 420.778 399    

32.มีการแสดงสดตาม

สถานบันเทิงหรอืงาน

กิจกรรมต่างๆ 

Between 

Groups 
6.977 4 1.744 1.611 .171 

Within 

Groups 
427.700 395 1.083   

Total 434.677 399    
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

33.สามารถติดต่อศลิปิน

ผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง 

เชน่ เฟซบุ๊ค 

Between 

Groups 
15.478 4 3.869 2.984 .019 

Within 

Groups 
512.272 395 1.297   

Total 527.750 399    

34.รายงานความ

เคลื่อนไหวของศิลปินผา่น

สังคมออนไลน์ 

Between 

Groups 
7.728 4 1.932 1.742 .140 

Within 

Groups 
438.022 395 1.109   

Total 445.750 399    

35.ได้พบเห็นศิลปินจาก

สื่ออนิเตอร์เน็ต 

Between 

Groups 
16.715 4 4.179 4.209 .002 

Within 

Groups 
392.125 395 .993   

Total 408.840 399    

36.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

รวมกลุ่มแฟนคลับ 

Between 

Groups 
16.118 4 4.029 3.239 .012 

Within 

Groups 
491.360 395 1.244   

Total 507.478 399    

37.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับ

วงดนตร ีเช่น เสื้อยืด 

Between 

Groups 
20.211 4 5.053 3.331 .011 

Within 

Groups 
599.149 395 1.517   
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ตารางที่ 22 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 619.360 399    

38.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดี

ต่อแฟนเพลง 

Between 

Groups 
11.301 4 2.825 2.490 .043 

Within 

Groups 
448.136 395 1.135   

Total 459.438 399    

39.ศลิปินมคีวามเป็น

กันเองกับแฟนเพลงเช่น 

เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว 

Between 

Groups 
13.799 4 3.450 3.355 .010 

Within 

Groups 
406.161 395 1.028   

Total 419.960 399    

40.ศลิปินและแฟนเพลงมี

ความสนใจและช่ืนชอบ ใน

กิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

Between 

Groups 
10.301 4 2.575 1.877 .114 

Within 

Groups 
541.896 395 1.372   

Total 552.198 399    

รวม Between 

Groups 
3.714 4 .929 2.456 .045 

Within 

Groups 
149.352 395 .378   

Total 153.066 399    

 

 จากตารางที่ 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มอีาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่การ

ตัดสินใจที่แตกต่างกัน (0.045) 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ Between 

Groups 
3.651 4 .913 1.181 .319 

Within 

Groups 
305.286 395 .773   

Total 308.937 399    

2.ความสามารถของศิลปิน

ในการเล่นดนตรี 

Between 

Groups 
5.138 4 1.285 1.386 .238 

Within 

Groups 
366.022 395 .927   

Total 371.160 399    

3.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การปรับปรุงเพลงให้มี

ความไพเราะมากขึ้น 

Between 

Groups 
12.340 4 3.085 

3.59

6 
.007 

Within 

Groups 
338.850 395 .858   

Total 351.190 399    

4.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การแต่งเพลง 

Between 

Groups 
5.834 4 1.459 1.041 .386 

Within 

Groups 
553.263 395 1.401   

Total 559.097 399    
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

5.ความสามารถของ

ศลิปินในการแสดง 

Between 

Groups 
7.659 4 1.915 1.788 .130 

Within 

Groups 
422.981 395 1.071   

Total 430.640 399    

6.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
2.591 4 .648 .737 .567 

Within 

Groups 
347.086 395 .879   

Total 349.678 399    

7.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

เป็นมติรกับแฟนเพลง 

Between 

Groups 
5.747 4 1.437 1.436 .221 

Within 

Groups 
395.043 395 1.000   

Total 400.790 399    

8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี Between 

Groups 
4.038 4 1.009 .975 .421 

Within 

Groups 
409.072 395 1.036   

Total 413.110 399    

9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ 

เชน่ บุคลิกดีหน้าตาดี เป็น

ต้น 

Between 

Groups 
.714 4 .179 .117 .976 

Within 

Groups 
600.963 395 1.521   
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 601.677 399    

10.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า Between 

Groups 
.928 4 .232 .160 .958 

Within 

Groups 
572.822 395 1.450   

Total 573.750 399    

11.คลิปวิดโีอมีความยาวที่

เหมาะสม 

Between 

Groups 
5.510 4 1.378 1.422 .226 

Within 

Groups 
382.767 395 .969   

Total 388.278 399    

12.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชม

คลิป 

Between 

Groups 
3.904 4 .976 .872 .480 

Within 

Groups 
441.846 395 1.119   

Total 445.750 399    

13.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก Between 

Groups 
3.962 4 .990 1.232 .297 

Within 

Groups 
317.548 395 .804   

Total 321.510 399    

14.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

Between 

Groups 
7.263 4 1.816 2.302 .058 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
311.615 395 .789   

Total 318.878 399    

15.มียอดการรับชมสูง Between 

Groups 
12.762 4 3.191 2.464 .045 

Within 

Groups 
511.548 395 1.295   

Total 524.310 399    

16.รับชมคลิปได้ชัดเจนใน

อุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 

Between 

Groups 
3.352 4 .838 .853 .493 

Within 

Groups 
388.238 395 .983   

Total 391.590 399    

17.เนือ้หามีความแตกต่าง

จากที่เคยรับชมจากศิลปิน

รายอืน่ 

Between 

Groups 
9.024 4 2.256 2.585 .037 

Within 

Groups 
344.673 395 .873   

Total 353.697 399    

18.ภาพมีขนาดที่เต็มจอ

พอดี 

Between 

Groups 
3.788 4 .947 .920 .452 

Within 

Groups 
406.649 395 1.029   

Total 410.438 399    
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

19.ภาพตัวอย่างของคลิปมี

ความดงึดูดให้รับชม 

Between 

Groups 
4.238 4 1.060 .990 .413 

Within 

Groups 
422.762 395 1.070   

Total 427.000 399    

20.การตัง้ช่ือคลปิที่

สามารถจดจ าได้ง่าย 

Between 

Groups 
1.976 4 .494 .446 .775 

Within 

Groups 
437.614 395 1.108   

Total 439.590 399    

21.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อ

โซเชยีลมีเดียเป็นของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
9.236 4 2.309 1.852 .118 

Within 

Groups 
492.514 395 1.247   

Total 501.750 399    

22.มีขา่วหรอืบทความ

เกี่ยวกับศลิปินอยู่บน

อินเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
4.768 4 1.192 1.068 .372 

Within 

Groups 
440.829 395 1.116   

Total 445.597 399    

23.เพลงได้รับการแชร์จาก

คนรู้จัก 

Between 

Groups 
5.094 4 1.273 1.002 .406 

Within 

Groups 
502.096 395 1.271   
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 507.190 399    

24.ค้นหาข้อมูลของศลิปิน

ได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 

Between 

Groups 
9.744 4 2.436 2.386 .051 

Within 

Groups 
403.254 395 1.021   

Total 412.997 399    

25.มีการประชาสัมพันธ์วง

ดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 

Between 

Groups 
9.894 4 2.473 2.403 .049 

Within 

Groups 
406.496 395 1.029   

Total 416.390 399    

26.ศลิปินหรือเพลงเคย

ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

Between 

Groups 
.453 4 .113 .081 .988 

Within 

Groups 
552.187 395 1.398   

Total 552.640 399    

27.ศลิปินได้รับการแชร์

เนือ้หาข่าวในสังคม

ออนไลน์ 

Between 

Groups 
6.828 4 1.707 1.374 .242 

Within 

Groups 
490.550 395 1.242   

Total 497.378 399    

28.บทเพลงได้ไปประกอบ

ภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 

Between 

Groups 
3.986 4 .997 .703 .590 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
560.004 395 1.418   

Total 563.990 399    

29.เพลงตดิชาร์ทจากการ

จัดอันดับตามที่ต่างๆ 

Between 

Groups 
3.127 4 .782 .548 .700 

Within 

Groups 
563.171 395 1.426   

Total 566.297 399    

30.ได้รับฟังเพลงจาก

สถานที่สาธารณะ เช่น 

ศูนย์การค้า 

Between 

Groups 
2.861 4 .715 .492 .742 

Within 

Groups 
574.577 395 1.455   

Total 577.438 399    

31.มีการปล่อยเพลงใหม่

อย่างตอ่เนื่อง 

Between 

Groups 
3.661 4 .915 .867 .484 

Within 

Groups 
417.117 395 1.056   

Total 420.777 399    

32.มีการแสดงสดตาม

สถานบันเทิงหรอืงาน

กิจกรรมต่างๆ 

Between 

Groups 
10.079 4 2.520 2.344 .054 

Within 

Groups 
424.598 395 1.075   

Total 434.677 399    
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

33.สามารถติดต่อศลิปิน

ผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง 

เชน่ เฟซบุ๊ค 

Between 

Groups 
17.922 4 4.480 3.471 .008 

Within 

Groups 
509.828 395 1.291   

Total 527.750 399    

34.รายงานความ

เคลื่อนไหวของศิลปินผา่น

สังคมออนไลน์ 

Between 

Groups 
10.611 4 2.653 2.408 .049 

Within 

Groups 
435.139 395 1.102   

Total 445.750 399    

35.ได้พบเห็นศิลปินจาก

สื่ออนิเตอร์เน็ต 

Between 

Groups 
12.834 4 3.208 3.200 .013 

Within 

Groups 
396.006 395 1.003   

Total 408.840 399    

36.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

รวมกลุ่มแฟนคลับ 

Between 

Groups 
17.491 4 4.373 3.525 .008 

Within 

Groups 
489.986 395 1.240   

Total 507.477 399    

37.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับ

วงดนตร ีเช่น เสื้อยดื 

Between 

Groups 
11.105 4 2.776 1.803 .127 

Within 

Groups 
608.255 395 1.540   
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ตารางที่ 23 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามระดับการศกึษา (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 619.360 399    

38.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดี

ต่อแฟนเพลง 

Between 

Groups 
3.664 4 .916 .794 .530 

Within 

Groups 
455.774 395 1.154   

Total 459.437 399    

39.ศลิปินมคีวามเป็น

กันเองกับแฟนเพลงเช่น 

เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว 

Between 

Groups 
4.681 4 1.170 1.113 .350 

Within 

Groups 
415.279 395 1.051   

Total 419.960 399    

40.ศลิปินและแฟนเพลงมี

ความสนใจและช่ืนชอบ ใน

กิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

Between 

Groups 
3.107 4 .777 .559 .693 

Within 

Groups 
549.091 395 1.390   

Total 552.198 399    

รวม Between 

Groups 
2.077 4 .519 1.358 .248 

Within 

Groups 
150.989 395 .382   

Total 153.066 399    

 

 จากตารางที่ 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศกึษาที่แตกต่างกัน มคีวาม

คิดเห็นตอ่การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (0.248) 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ Between 

Groups 
5.883 5 1.177 1.530 .179 

Within 

Groups 
303.055 394 .769   

Total 308.937 399    

2.ความสามารถของศิลปิน

ในการเล่นดนตรี 

Between 

Groups 
9.944 5 1.989 2.169 .057 

Within 

Groups 
361.216 394 .917   

Total 371.160 399    

3.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การปรับปรุงเพลงให้มี

ความไพเราะมากขึ้น 

Between 

Groups 
4.888 5 .978 1.112 .353 

Within 

Groups 
346.302 394 .879   

Total 351.190 399    

4.ศลิปินมคีวามสามารถใน

การแต่งเพลง 

Between 

Groups 
16.228 5 3.246 

2.35

6 
.040 

Within 

Groups 
542.869 394 1.378   

Total 559.098 399    

 



110 

 

 

ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

5.ความสามารถของ

ศลิปินในการแสดง 

Between 

Groups 
6.018 5 1.204 1.117 .351 

Within 

Groups 
424.622 394 1.078   

Total 430.640 399    

6.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
8.669 5 1.734 2.003 .077 

Within 

Groups 
341.008 394 .866   

Total 349.677 399    

7.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่

เป็นมติรกับแฟนเพลง 

Between 

Groups 
9.863 5 1.973 1.988 .079 

Within 

Groups 
390.927 394 .992   

Total 400.790 399    

8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี Between 

Groups 
7.778 5 1.556 1.512 .185 

Within 

Groups 
405.332 394 1.029   

Total 413.110 399    

9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ 

เชน่ บุคลิกดีหน้าตาดี เป็น

ต้น 

Between 

Groups 
13.155 5 2.631 1.761 .120 

Within 

Groups 
588.522 394 1.494   
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 601.678 399    

10.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า Between 

Groups 
23.275 5 4.655 3.332 .006 

Within 

Groups 
550.475 394 1.397   

Total 573.750 399    

11.คลิปวิดโีอมีความยาวที่

เหมาะสม 

Between 

Groups 
2.780 5 .556 .568 .724 

Within 

Groups 
385.498 394 .978   

Total 388.277 399    

12.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชม

คลิป 

Between 

Groups 
2.037 5 .407 .362 .875 

Within 

Groups 
443.713 394 1.126   

Total 445.750 399    

13.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก Between 

Groups 
4.458 5 .892 1.108 .356 

Within 

Groups 
317.052 394 .805   

Total 321.510 399    

14.ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

Between 

Groups 
3.875 5 .775 .969 .436 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
315.002 394 .799   

Total 318.878 399    

15.มียอดการรับชมสูง Between 

Groups 
2.408 5 .482 .364 .873 

Within 

Groups 
521.902 394 1.325   

Total 524.310 399    

16.รับชมคลิปได้ชัดเจนใน

อุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก 

Between 

Groups 
5.255 5 1.051 1.072 .375 

Within 

Groups 
386.335 394 .981   

Total 391.590 399    

17.เนื้อหามีความแตกต่าง

จากที่เคยรับชมจากศิลปิน

รายอื่น 

Between 

Groups 
3.771 5 .754 .849 .515 

Within 

Groups 
349.926 394 .888   

Total 353.697 399    

18.ภาพมีขนาดที่เต็มจอ

พอดี 

Between 

Groups 
6.919 5 1.384 1.351 .242 

Within 

Groups 
403.518 394 1.024   

Total 410.438 399    
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

19.ภาพตัวอย่างของคลิปมี

ความดงึดูดให้รับชม 

Between 

Groups 
4.751 5 .950 .887 .490 

Within 

Groups 
422.249 394 1.072   

Total 427.000 399    

20.การตัง้ช่ือคลปิที่

สามารถจดจ าได้ง่าย 

Between 

Groups 
9.168 5 1.834 1.678 .139 

Within 

Groups 
430.422 394 1.092   

Total 439.590 399    

21.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อ

โซเชยีลมีเดียเป็นของ

ตนเอง 

Between 

Groups 
5.731 5 1.146 .910 .474 

Within 

Groups 
496.019 394 1.259   

Total 501.750 399    

22.มีขา่วหรอืบทความ

เกี่ยวกับศลิปินอยู่บน

อินเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
2.817 5 .563 .501 .775 

Within 

Groups 
442.780 394 1.124   

Total 445.597 399    

23.เพลงได้รับการแชร์จาก

คนรู้จัก 

Between 

Groups 
6.341 5 1.268 .998 .419 

Within 

Groups 
500.849 394 1.271   
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 507.190 399    

24.ค้นหาข้อมูลของศลิปิน

ได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้ 

Between 

Groups 
3.000 5 .600 .576 .718 

Within 

Groups 
409.998 394 1.041   

Total 412.997 399    

25.มีการประชาสัมพันธ์วง

ดนตรีในรูปแบบวิดีโอ 

Between 

Groups 
2.727 5 .545 .519 .762 

Within 

Groups 
413.663 394 1.050   

Total 416.390 399    

26.ศลิปินหรอืเพลงเคย

ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

Between 

Groups 
5.583 5 1.117 .804 .547 

Within 

Groups 
547.057 394 1.388   

Total 552.640 399    

27.ศลิปินได้รับการแชร์

เนือ้หาข่าวในสังคม

ออนไลน์ 

Between 

Groups 
3.608 5 .722 .576 .719 

Within 

Groups 
493.769 394 1.253   

Total 497.378 399    

28.บทเพลงได้ไปประกอบ

ภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ 

Between 

Groups 
5.927 5 1.185 .837 .524 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Within 

Groups 
558.063 394 1.416   

Total 563.990 399    

29.เพลงตดิชาร์ทจากการ

จัดอันดับตามที่ต่างๆ 

Between 

Groups 
8.498 5 1.700 1.200 .308 

Within 

Groups 
557.800 394 1.416   

Total 566.298 399    

30.ได้รับฟังเพลงจาก

สถานที่สาธารณะ เช่น 

ศูนย์การค้า 

Between 

Groups 
8.630 5 1.726 1.196 .311 

Within 

Groups 
568.807 394 1.444   

Total 577.438 399    

31.มีการปล่อยเพลงใหม่

อย่างตอ่เนื่อง 

Between 

Groups 
6.242 5 1.248 1.186 .315 

Within 

Groups 
414.536 394 1.052   

Total 420.778 399    

32.มีการแสดงสดตาม

สถานบันเทิงหรอืงาน

กิจกรรมต่างๆ 

Between 

Groups 
1.610 5 .322 .293 .917 

Within 

Groups 
433.068 394 1.099   

Total 434.677 399    



116 

 

 

ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

33.สามารถติดต่อศลิปิน

ผา่นสือ่ออนไลน์ได้โดยตรง 

เชน่ เฟซบุ๊ค 

Between 

Groups 
3.753 5 .751 .564 .727 

Within 

Groups 
523.997 394 1.330   

Total 527.750 399    

34.รายงานความ

เคลื่อนไหวของศิลปินผา่น

สังคมออนไลน์ 

Between 

Groups 
3.294 5 .659 .587 .710 

Within 

Groups 
442.456 394 1.123   

Total 445.750 399    

35.ได้พบเห็นศิลปินจาก

สื่ออนิเตอร์เน็ต 

Between 

Groups 
1.322 5 .264 .256 .937 

Within 

Groups 
407.518 394 1.034   

Total 408.840 399    

36.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

รวมกลุ่มแฟนคลับ 

Between 

Groups 
3.473 5 .695 .543 .744 

Within 

Groups 
504.004 394 1.279   

Total 507.477 399    

37.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับ

วงดนตร ีเช่น เสื้อยดื 

Between 

Groups 
16.186 5 3.237 2.115 .063 

Within 

Groups 
603.174 394 1.531   
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความคิดเห็น ของผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป 

                โดยจ าแนกตามรายได้ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Total 619.360 399    

38.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดี

ต่อแฟนเพลง 

Between 

Groups 
7.795 5 1.559 1.360 .238 

Within 

Groups 
451.642 394 1.146   

Total 459.438 399    

39.ศลิปินมคีวามเป็น

กันเองกับแฟนเพลงเช่น 

เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว 

Between 

Groups 
13.557 5 2.711 2.629 .024 

Within 

Groups 
406.403 394 1.031   

Total 419.960 399    

40.ศลิปินและแฟนเพลงมี

ความสนใจและช่ืนชอบ ใน

กิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

Between 

Groups 
4.445 5 .889 .640 .670 

Within 

Groups 
547.752 394 1.390   

Total 552.198 399    

รวม Between 

Groups 
.680 5 .136 .352 .881 

Within 

Groups 
152.386 394 .387   

Total 153.066 399    

 

 จากตารางที่ 24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มรีายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การตัดสินใจที่ไม่แตกต่างกัน (0.881)  
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2.2 ผลวิจัยเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอ

จากเว็บไซต์ยูทูป 

ผลวิจัยเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอ

จากเว็บไซต์ยูทูปเป็นข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทราบว่ามีปัจจัย

ทางการสื่อสารใดบ้างที่มอีิทธิพลต่อการเลือกรับชมวิดโีอจากเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งเป็นส่วนประกอบ

ส าคัญที่น าไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป เพื่อให้ศิลปินอิสระสามารถน ากลยุทธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง

ตรงจุด 

ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาวิจัยเพื่อพัฒนาซึ่งเป็นการศกึษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา

ทฤษฎี และสร้างกลยุทธ์ จงึเลือกใช้เทคนิคการวเิคราะหอ์งค์ประกอบ (Factor Analysis) มาใช้

ในการวิเคราะหข์้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นวิธีการทางสถิติขัน้สูงที่สามารถเป็นตัวช่วยในการ

สร้างองค์ประกอบและพัฒนาตัวแปรต่างๆ โดยการรวมกลุ่มตัวแปรที่มคีวามสัมพันธ์กันไว้ใน

องค์ประกอบเดียวกัน 

การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในครั้งนีไ้ด้เลือกการ

วิเคราะห์องค์ประกอบในรูปแบบของการวเิคราะหเ์ชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : 

EFA)เพื่อใช้ในการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรนี้เนื่องจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิส ารวจนี้ เป็นวิธีที่เหมาะสม และท าการวิเคราะหป์ัจจัยหลักด้วยวิธี Principle 

Component Analysis (PCA) และใช้วธิีหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากด้วยวิธี 

Othogonal Rotation แบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่มีความส าคัญ

จากองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึน้จากการหมุนแกน คอืตัวแปรส าคัญแต่ละองค์ประกอบจะต้องมี

ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ(Factor Coefficients) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ซึ่งค่าดังกล่าวจะ

ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่มคีวามส าคัญ โดยผลการวิเคราะหข์้อมูลมีดังนี้ 
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ตารางที่ 25 การก าหนดรหัสของตัวแปร เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มปัจจัยที่สง่ผล 

ล าดับที ่ ตัวแปรที่สง่ผล รหัสตัวแปร 

1. ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ A1 

2. ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี A2 

3. ศลิปินมคีวามสามารถในการปรับปรุงเพลงให้มคีวามไพเราะมากขึ้น A3 

4. ศลิปินมคีวามสามารถในการแตง่เพลง A4 

5. ความสามารถของศิลปินในการแสดง A5 

6. ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง A6 

7. ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่เป็นมติรกับแฟนเพลง A7 

8. ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี A8 

9. ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ เช่น บุคลิกดีหนา้ตาดี เป็นต้น A9 

10. ศลิปินมคีวามเป็นผูน้ า A10 

11. คลิปวิดโีอมีความยาวที่เหมาะสม A11 

12. ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชมคลิป A12 

13. ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ าซาก A13 

14. ภาพเสียงที่สื่ออารมณไ์ปในทิศทางเดียวกัน A14 

15. มียอดการรับชมสูง A15 

16. รับชมคลิปได้ชัดเจนในอุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก A16 

17. เนือ้หามีความแตกต่างจากที่เคยรับชมจากศิลปินรายอื่น A17 

18. ภาพมีขนาดที่เต็มจอพอดี A18 

19. ภาพตัวอย่างของคลิปมีความดึงดูดใหร้ับชม A19 

20. การตัง้ช่ือคลปิที่สามารถจดจ าได้ง่าย A20 

21. ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อโซเชียลมีเดียเป็นของตนเอง A21 

22. มีขา่วหรือบทความเกี่ยวกับศลิปินอยู่บนอินเตอร์เน็ต A22 

23. เพลงได้รับการแชร์จากคนรู้จัก A23 

24. ค้นหาข้อมูลของศลิปินได้งา่ยบนเว็บไซต์กูเกิล้ A24 

25. มีการประชาสัมพันธ์วงดนตรีในรูปแบบวิดีโอ A25 

26. ศลิปินหรือเพลงเคยได้รับรางวัลในด้านต่างๆ A26 
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ตารางที่ 25 การก าหนดรหัสของตัวแปร เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มปัจจัยที่สง่ผล (ต่อ) 

ล าดับที ่ ตัวแปรที่สง่ผล รหัสตัวแปร 

27. ศลิปินได้รับการแชร์เนื้อหาข่าวในสังคมออนไลน์ A27 

28. บทเพลงได้ไปประกอบภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ A28 

29. เพลงตดิชาร์ทจากการจัดอันดับตามที่ต่างๆ A29 

30. ได้รับฟังเพลงจากสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า A30 

31. มีการปล่อยเพลงใหมอ่ย่างต่อเนื่อง A31 

32. มีการแสดงสดตามสถานบันเทิงหรอืงานกิจกรรมตา่งๆ A32 

33. สามารถติดต่อศิลปินผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง เช่น เฟซบุ๊ค A33 

34. รายงานความเคลื่อนไหวของศิลปินผ่านสังคมออนไลน์ A34 

35. ได้พบเห็นศิลปินจากสื่ออินเตอร์เน็ต A35 

36. มีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มแฟนคลับ A36 

37. มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับวงดนตร ีเช่น เสือ้ยืด A37 

38. ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดีตอ่แฟนเพลง A38 

39.  ศลิปินมคีวามเป็นกันเองกับแฟนเพลงเช่น เข้าถึงได้ง่าย ไม่ถือตัว A39 

40. ศลิปินและแฟนเพลงมคีวามสนใจและชื่นชอบ ในกิจกรรมรูปแบบ

เดียวกัน 

A40 

รวมทั้งสิ้น 40 ตัวแปร 

 

ตารางที่ 26 การตรวจสอบคา่ความเหมาะสมของข้อมูล ผ่านการแสดงค่า KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .925 

 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 9259.419 

df 780 

Sig. .000 
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ส าหรับขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดข้อมูลเพื่อพิสูจน์

ว่าชุดข้อมูลมคีวามเหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการวิเคราะหอ์งค์ประกอบหรอืไม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

เมื่อได้ค่า KMO มากกว่า 0.50 จะถือได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้เทคนิค 

Factor Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากตารางที่ 26 พบว่าค่า KMO แสดงผลลัพท์เท่ากับ 0.925 ค่า Bartlett's Test of 

Sphericity แสดงผลลัพท์เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ กล่าวคือได้ค่า KMO 

จากการทดสอบมีค่ามากกว่า 0.50 และค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าที่มีนัยส าคัญน้อย

กว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ดังนัน้จงึสรุปได้ว่าจากชุดข้อมูลวิจัยในครั้งนีม้ี

ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยเชงิส ารวจได้(Exploratory Factor 

Analysis : EFA) 

หลังจากที่ผู้วจิัยได้ท าการทดลองความเหมาะสมของชุดข้อมูลที่จะใช้ท าการ

วิเคราะห์แล้ว ผูว้ิจัยจึงด าเนินการท าการวิเคราะหป์ัจจัยหลักด้วยวิธี Principle Component 

Analysis (PCA) และใช้วธิีหมุนแกนของปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากด้วยวิธี Othogonal 

Rotation แบบ Varimax ตามล าดับจะสามารถ จากข้อมูลตัวแปร 40 ตัวแปรสามารถจัดกลุ่มได้

เป็น 8 กลุ่ม โดยได้แสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 27 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบ  

                Varimax จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทูป 

รหัสตัว

แปร 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A36 .754        

A34 .720        

A37 .688        

A35 .664        

A33 .663        

A40 .608        

A32 .560        

A29   .816       
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ตารางที่ 27 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบ  

                Varimax จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทูป (ต่อ) 

รหัสตัว

แปร 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A28  .758       

A30  .738       

A26  .588       

A27  .572       

A31  .384       

A13   .791      

A12   .733      

A14   .577      

A11   .479      

A20    .769     

A19    .668     

A18    .628     

A16    .512     

A17    .470     

A22     .669    

A24     .641    

A21     .626    

A23     .516    

A25     .512    

A2      .726   

A4      .723   

A3      .667   

A5      .577   

A1      .466   
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ตารางที่ 27 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบ  

                Varimax จากความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ยูทูป (ต่อ) 

รหัสตัว

แปร 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A6      .375   

A10       .821  

A9       .762  

A8       .567  

A15       .483  

A7        .704 

A39        .676 

A38        .594 

 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 

จากตารางที่ 27 พบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploatory Factor 

Analysis : EFA) สามารถจัดกลุ่มตัวแปรจากทั้งสิน้ 40 ตัวแปร สามารถจัดองค์ประกอบออกมา

ได้ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนได้รอ้ยละ 64.708  ดังมรีายละเอียดดังนี ้

ปัจจัยที่ 1 การติดต่อกับแฟนเพลง (Fan Communication) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 7 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.754 – 0.560 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือก

รับชมวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้ร้อยละ 34.564 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของ

ปัจจัยนี้ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 13.826 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็น

อันดับที่ 1 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรยีงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไป

น้อย ดังนี้ 

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มแฟนคลับ (A36=0.754) 

2.รายงานความเคลื่อนไหวของศิลปินผา่นสังคมออนไลน์ (A34=0.720) 

3.มีสนิค้าที่เกี่ยวข้องกับวงดนตร ีเชน่ เสื้อยดื (A37=0.688) 
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4.ได้พบเห็นศลิปินจากสื่ออนิเตอร์เน็ต (A35=0.664) 

5.สามารถติดต่อศิลปินผา่นสื่อออนไลน์ได้โดยตรง เชน่ เฟซบุ๊ค (A33=0.663) 

6.ศิลปินและแฟนเพลงมีความสนใจและชื่นชอบ ในกิจกรรมรูปแบบเดียวกัน 

(A40=0.608) 

7.มีการแสดงสดตามสถานบันเทิงหรอืงานกิจกรรมต่างๆ (A32=0.560) 

 

ปัจจัยที่ 2 ช่องทางการพบเห็น (Sighting) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.816 – 0.384 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้ร้อยละ 41.351 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 2.715 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.เพลงตดิชาร์ทจากการจัดอันดับตามที่ตา่งๆ (A29=0.816) 

2.บทเพลงได้ไปประกอบภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ (A28=0.758) 

3.ได้รับฟังเพลงจากสถานที่สาธารณะ เชน่ ศูนย์การค้า (A30=0.738) 

4.ศิลปินหรอืเพลงเคยได้รับรางวัลในด้านต่างๆ (A26=0.588) 

5. ศลิปินได้รับการแชร์เนื้อหาข่าวในสังคมออนไลน์ (A27=0.572) 

6.มีการปล่อยเพลงใหมอ่ย่างตอ่เนื่อง (A31=0.384) 
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ปัจจัยที่ 3 เน้ือหาที่น่าสนใจ (Interesting Content) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.791 – 0.479 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้รอ้ยละ 47.009 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 2.263 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก  (A13=0.791) 

2.ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชมคลิป (A12=0.733) 

3.ภาพเสียงที่สื่ออารมณไ์ปในทิศทางเดียวกัน (A14=0.577) 

4.คลิปวิดีโอมีความยาวที่เหมาะสม (A11=0.479) 

 

ปัจจัยที่ 4 ชื่อจดจ าง่ายและภาพตัวอย่างน่าสนใจ (Memorable name and 

Interesting thumbneil) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.769 – 0.470 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้ร้อยละ 51.641 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 1.853 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.การตัง้ช่ือคลปิที่สามารถจดจ าได้ง่าย (A20=0.769) 

2.ภาพตัวอย่างของคลิปมีความดงึดูดให้รับชม (A19=0.668) 

3.ภาพมีขนาดที่เต็มจอพอดี (A18=0.628) 

4.รับชมคลิปได้ชัดเจนในอุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก (A16=0.512) 

5.เนือ้หามีความแตกต่างจากที่เคยรับชมจากศลิปินรายอื่น (A17=0.470) 
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ปัจจัยที่ 5 มีข้อมูลและตัวตนบนโลกอินเตอร์เน็ต (Personal details on 

internet) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.669 – 0.512 ปัจจัยนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้รอ้ยละ 55.981 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 1.736 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 5 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.มีขา่วหรอืบทความเกี่ยวกับศลิปินอยู่บนอินเตอร์เน็ต (A22=0.669) 

2.ค้นหาข้อมูลของศลิปินได้งา่ยบนเว็บไซต์กูเกิล้ (A24=0.641) 

3.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อโซเชยีลมีเดียเป็นของตนเอง (A21=0.626) 

4.เพลงได้รับการแชร์จากคนรูจ้ัก (A23=0.516) 

5.มีการประชาสัมพันธ์วงดนตรีในรูปแบบวิดีโอ (A25=0.512) 

ปัจจัยที่ 6 ทักษะของศิลปิน (Artist skill) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.726 – 0.375 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้รอ้ยละ 59.313 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 1.333 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 6 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.ความสามารถของศลิปินในการเล่นดนตรี (A2=0.726) 

2.ศลิปินมคีวามสามารถในการแต่งเพลง (A4=0.723) 

3.ศิลปินมีความสามารถในการปรับปรุง เพลงให้มีความไพเราะมากขึ้น 

(A3=0.667) 

4.ความสามารถของศลิปินในการแสดง (A5=0.577) 

5.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ (A1=0.466) 

6.ศิลปินมภีาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง (A6=0.375) 

 

ปัจจัยที่ 7 บุคลิกภาพที่ดี (Good personality) 
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ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.821 – 0.483 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้ร้อยละ 62.123 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 1.124 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 7 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.ศลิปินมคีวามเป็นผู้น า (A10=0.821) 

2.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ เชน่ บุคลิกดีหนา้ตาดี เป็นต้น (A9=0.762) 

3.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี (A8=0.567) 

4.มยีอดการรับชมสูง (A15=0.483) 

ปัจจัยที่ 8 เป็นมิตรกับแฟนเพลง (Friendly with Fan) 

ประกอบด้วยตัวแปรจ านวนทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนังองค์ประกอบอยู่

ระหว่าง 0.704 – 0.594 ปัจจัยนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อการเลือกรับชม

วิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปได้รอ้ยละ 64.708 เมื่อเปรียบเทียบค่าไอเกน (Eigen Values) ของปัจจัยนี้

ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับ 1.034 กับปัจจัยอื่นทั้ง 8 กลุ่ม พบว่าปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 8 

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1.ศลิปินมภีาพลักษณ์ที่เป็นมติรกับแฟนเพลง (A7=0.704) 

2.ศลิปินมคีวามเป็นกันเองกับแฟนเพลงเช่น เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว (A39=0.676) 

3.ศลิปินเป็นตัวอย่างที่ดีตอ่แฟนเพลง (A38=0.594) 

2.3 ผลวิจัยเชิงส ารวจข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม

ผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

ตารางที่ 28 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิดภาพรวม 

ผลการตอบแบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 47 11.75 

ผูไ้ม่ตอบแบบสอบถาม 353 88.25 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 28 พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 11.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 29 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามปลายเปิดโดยแยกตาม 

                ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ความคดิเห็น ความถี่ ร้อยละ 

สิ่งส าคัญที่ท าให้เราติดตามศลิปินคือความสามารถและ

เอกลักษณ์ 

12 24 

รับชมเพราะความไพเราะของบทเพลงโดยไม่เกี่ยวข้องกับ

ศลิปินหรือวดิีโอ 

6 12 

เนือ้หาของวิดโีอเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 6 12 

ความละเอียดของวิดโีอเป็นสิ่งส าคัญ 2 4 

การตัง้ช่ือใหจ้ดจ าง่ายเป็นข้อดีในการท าการประชาสัมพันธ์ 2 4 

ศลิปินควรมีความตอ่เนื่องในการปล่อยวิดีโอ 4 8 

ควรประชาสัมพันธ์ในหลากหลายชอ่งทาง 6 12 

ไม่ชอบให้มโีฆษณาคั่นระหว่างเพลง 5 10 

ศลิปินควรเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม 3 6 

เลือกฟังเพลงมคีวามเหมาะสมกับอารมณน์ั้นๆในขณะที่ฟัง

เพลง 

2 4 

การที่สามารถติดต่อกับศลิปินได้ ท าให้ชอบศลิปินมากขึน้ 1 2 

มิวสคิวิดีโอสามารถท าให้เข้าถึงอารมณข์องเพลงได้มากขึ้น 1 2 

รวม 50 100 

จากตารางที่ 29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิดที่ตอบแบบสอบถามใน

ประเด็นส าคัญว่า “สิ่งส าคัญที่ท าให้เราติดตามศลิปินคือความสามารถและเอกลักษณ์” มีเป็น

จ านวนมากที่สุดถึง 12 คน หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24 โดยประเด็นรองลงมาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ปลายเปิดตอบจ านวน 6 คนหรอืร้อยละ 12 มีจ านวน 3 ประเด็นดังนี ้1.“รับชมเพราะความ

ไพเราะของบทเพลงโดยไม่เกี่ยวข้องกับศลิปินหรือวดิีโอ” 2.“เนือ้หาของวิดโีอเป็นสิ่งที่ส าคัญ

ที่สุด” 3.“ควรประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง” 
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3.ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทูตยูทูปประจ าประเทศไทย 

เกี่ยวกับบทบาทของเว็บไซต์ยูทูปที่มีต่อศิลปินอิสระ(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) 

 ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อความครบถ้วนในข้อมูลที่เกี่ยวกับ

บทบาทของเว็บไซต์ยูทูป อนาคตของเว็บไซต์ยูทูป และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับศลิปินโดยใช้การ

ส ารวจข้อมูลจากผู้ใหข้้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลกึซึ่งผูใ้ห้ข้อมูล

ส าคัญในส่วนนีไ้ด้แก่ ทูตเว็บไซต์ยูทูปประจ าประเทศไทยซึ่งผูว้ิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากทูตเว็บไซต์ยูทปูประจ าประเทศไทยจ านวน 1 ราย 

โดยผลการสัมภาษณ์จากทูตยูทูปประจ าประเทศไทยในประเด็นต่างๆ มรีายละเอียดดังตาราง

ดังตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 30 สรุปข้อมูลดา้นบทบาทของเว็บไซต์ยูทูปที่มตี่อศิลปินอิสระที่ใชช่้องทางเว็บไซต์ 

                ยูทูปในการประชาสัมพันธ์ 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ  

สรุปข้อมูลดา้นบทบาทของเว็บไซต์ยูทูปที่มตี่อศิลปินอิสระ 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 บทบาทของเว็บไซต์ยูทูปที่มตี่อศิลปินอิสระคือการสนับสนุนโดยมีการ

แบ่งประเภทการสนับสนุนโดยวัดจากจ านวนผูต้ิดตามช่องโดยเบือ้งตน้

จะเชญิมาอบรมณ์กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆ ขั้นตอ่มาคือสนับสนุนการ

ถ่ายท าโดยเป็นพืน้ที่การท างานรว่มกัน (Co-working Space) ไปจนถึง

การมทีี่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดใหก้ับช่องนอกจากนี้ยังมมีีการจัด

กิจกรรมเพื่อให้ Youtuber มารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกันอีกด้วย 
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ตารางที่ 31 สรุปข้อมูลด้านอนาคตของเว็บไซต์ยูทูปในประเภทเพลง 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ  

สรุปข้อมูลดา้นอนาคตของเว็บไซต์ยูทูปในประเภทเพลง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 ในอนาคตทางเว็บไซต์ยูทูปประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาในเรื่อง

กฎหมายโดยมีการสนับสนุนและสร้างความเข้าใจด้านลิขสิทธ์เพลงโดย

ท าให้ลิขสทิธ์ถูกต้องและเป็นสากลมีระบบในการปันผลและจัดเก็บ

รายได้อย่างเท่าเทียมให้ผูป้ระพันธ์เพลงไปจนถึงศิลปินที่น าเพลงมาร้อง 

 

ตารางที่  32 สรุปข้อมูลด้านมุมมองที่มีต่อศิลปินอิสระที่จะใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูปใน 

                  การพัฒนาตนเอง  

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ สรุปข้อมูลดา้นมุมมองที่มตี่อศลิปินอสิระ 

ที่จะใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูปในการพัฒนาตนเอง 

ผู้ให้ขอ้มูลรายท่ี 1 ศลิปินอสิระควรใช้จุดแข็งของตนเองเป็นตัวดึงดูดผู้ชม วางภาพลักษณ์

ตนเองให้ชัดเจน ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมอีะไรหรอืไม่มอีะไรเพียงแต่ใหรู้้ถึง

จุดเด่นจุดแข็งของตนเองและสามารถน าเสนอออกมาได้อย่างชัดเจนก็

เป็นแนวทางหนึ่งในโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้ โดยการท าโคฟเวอร์เพลง

ตามเทรนด์เพื่อดึงดูดผู้คนเข้ามาดูช่องก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผูเ้ริ่มตน้

มักจะท ากันซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ได้ผลดีในระดับหนึ่ง 
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4.การก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศลิปินอิสระ (ตอบ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4)  

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป มีส่วนที่ส าคัญที่สุดในการวิจัยในครั้งนี้คือ การได้มาซึ่งกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ เพื่อให้ศิลปินอิสระมีกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเองและได้แนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลให้สามารถประสบ

ความส าเร็จได้ง่ายดายมากขึ้น โดยกลยุทธ์ที่จะน าเสนอดังต่อไปนีเ้ป็นผลจากการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งทางผู้วิจัยได้น ามา

บูรณาการออกมาเป็นกลยุทธ์ในครั้งนี้ 

4.1 การก าหนดประเด็นส าคัญ และการก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

ขั้นตอนในส่วนนีเ้ป็นการก าหนดประเด็นส าคัญเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระเพื่อให้ศลิปินสามารถสร้างสรรค์ผลงาน 

พัฒนาตนเอง และประชาสัมพันธ์ตนเองได้อย่างถูกต้องตามความตอ้งการของผูช้ม โดยขั้น

ตอนนี้จะน าเอาผลวิจัยท าการวิเคราะห์และสังเคราะหข์้อมูลที่ได้จาก 2 ขัน้ตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลกึจากศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผา่นทางเว็บไซต์ยูทูปเกี่ยวกบั จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค และกระบวนการประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนที่  2 ท าการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูลที่ได้มาบูรณาการองค์ความรู้

ทั้งหมดที่ได้จากข้อมูลเชงิคุณภาพและขอ้มูลเชงิปริมาณเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผา่นสื่อโซเชยีลมีเดีย  
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ขั้นตอนที่ 1 ประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป 

การสรุปประเด็นส าคัญในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผา่นเว็บไซต์ยูทูป ผู้วจิัยได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 3 

หัวข้อ คือ 

1.จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

2.กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

3.ปัจจัยที่สง่ผลต่อการรับชมศลิปินอสิระบนเว็บไซต์ยูทปู 

โดยในแตล่ะหัวข้อสามารถที่จะสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ในหัวข้อนีเ้ป็นการวิจัยที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมองคก์ร 

(SWOT Analysis) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 รายและน ามาสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 33 แสดงประเด็นส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรที่ได้จากการ 

                สัมภาษณ์ศิลปิน 

 ประเด็นส าคัญ 

จุดแข็ง       ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง ศิลปิน 2 ใน 3 รายได้ให้ขอ้มูลว่าจุดแข็ง

คือภาพลักษณ์ที่เป็นกันเองกับแฟนเพลงโดยแฟนเพลงสามารถมีการ

โต้ตอบถึงกันได้โดยศลิปินอกีรายกล่าวว่าจุดแข็งคอืผลงานเพลงที่แตกต่าง

และมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยประเด็นที่ศิลปินทั้ง 3 รายใหค้วามเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันในเรื่องของจุดแข็งคอื ศิลปินควรมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

และชัดเจน 

จุดอ่อน       ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อน ศลิปินได้ให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับระยะเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า

ไม่ควรทิง้ระยะหา่งในการปล่อยผลงานเพลงหรอืระยะหา่งในการสื่อสารกับ

แฟนเพลงนานจนเกินไป 

โอกาส        ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโอกาส ศลิปินทั้ง 3 รายได้ให้ความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันในเรื่องของเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางที่

เชื่อมระหว่างศลิปินและแฟนเพลงได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีศิลปินรายหนึ่งได้ให้

ความเห็นเพิ่มเติมว่าการที่มีช่องทางมากขึ้นถึงแม้จะเป็นข้อดแีตก่็เป็น

ข้อเสียได้ในอีกทางหนึ่งเนื่องจากแฟนเพลงมีช่องทางในการรับชมเพิ่มขึน้ 

ศลิปินก็ต้องมีการแขง่ขันเพิ่มขึน้ การที่จะมีผูช้มมากๆศลิปินอาจจะต้อง

สะสมแฟนเพลงที่เป็นผู้ตดิตามมาในระยะหนึ่ง 

อุปสรรค       ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรค ศลิปินได้ให้ความเห็นว่าอุปสรรคที่

ส าคัญคือความคิดเห็นเชิงต าหนจิากผู้ชม ซึ่งศลิปินควรจะเตรียมใจในการ

รับฟังและไม่โต้ตอบ โดยถึงแม้จะเป็นความเห็นเชงิลบแต่ก็สามารถที่จะ

ปรับมุมมองให้เป็นโอกาสในการน ามาปรับปรุงผลงานของตนเองได้อกีด้วย 
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หัวข้อที่ 2 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

ในหัวข้อนีเ้ป็นการวิจัยที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ของ

ศลิปิน โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเอง

ผา่นเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 รายและน ามาสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ตารางที่  34 แสดงประ เด็ นส าคัญ ใน เ รื่ อ งก ระบวนการประชาสั มพั นธ์ ที่ ไ ด้ จ าก 

                   การสัมภาษณ์ศิลปิน 

 ประเด็นส าคัญ 

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ 

      ศลิปิน 2 ใน 3 รายได้ใหค้วามเห็นไปในทางเดียวกันว่าสมควรที่จะมี

การประชาสัมพันธ์ใหห้ลากหลายชอ่งทางที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 

เพราะว่าในทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์จะมีกลุ่มคนที่แตกต่างกัน

ออกไป นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้วยังสามารถเกาะกระแสของเพลง

ดังหรือแม้กระทั่งน าศลิปินรายอื่นมาร่วมสร้างผลงานเพื่อให้ได้แฟนเพลง

กลุ่มใหมม่ากขึ้น  

 

หัวข้อที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป 

ในหัวข้อนี้เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปิน

อิสระบนเว็บไซต์ยูทูปโดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 รายและน ามาสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 35 แสดงประเด็นส าคัญในเรื่องปัจจัยที่สง่ผลต่อการรับชมศลิปินอสิระบนเว็บไซต์ 

                ยูทูปที่ได้จากการสัมภาษณ์ศิลปิน 

 ประเด็นส าคัญ 

คุณสมบัติ

ของศิลปิน 

       ศลิปินทั้ง 3 รายได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า คุณสมบัติที่

ส าคัญของศลิปินที่ดีม ี2 ข้อคือความชัดเจนของเอกลักษณ์ที่สื่อออกไปยัง

แฟนเพลง และความคิดสร้างสรรคเ์นื้อหาของวิดโีอให้แตกต่างและโดดเด่น

กว่าศลิปินรายอื่นๆ 

ลักษณะของ

คลิปวิดโีอ 

       ศลิปิน 2 ใน 3 รายได้ใหค้วามเห็นว่าลักษณะของคลิปวิดีโอไม่จ าเป็น

ที่จะต้องถ่ายท าด้วยกระบวนการที่ดีมาก เพียงแต่สามารถน าเสนอเนือ้หาที่

ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจนก็เพียงพอแล้ว โดยศิลปินอีกรายได้ให้

ความเห็นว่าถ้าสามารถที่จะผลติคลิปให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นและจดจ าได้

งา่ยก็จะเป็นข้อได้เปรียบอีกด้านหนึ่ง 

ช่องทางการ

เผยแพร่ 

       ในเรื่องของช่องทางการเผยแพร่ศิลปินได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน

โดยมีรายละเอียดที่สง่เสริมความเห็นซึ่งกันและกันโดยรายหนึ่งมีแนวคิดว่า

ควรจะท าการประชาสัมพันธ์ใหไ้ด้หลากหลายช่องทางมากที่สุดเท่าที่จะ

สามารถท าได้โดยอีกรายให้ความเห็นว่าการท าเนือ้หาที่นา่สนใจมากพอจะ

ท าให้เกิดการสง่ตอ่วิดีโอผา่นช่องทางต่างๆมากยิ่งขึน้ 

การสื่อสาร

กับแฟนเพลง 

      การสื่อสารของศลิปินกับแฟนเพลง ศลิปินทั้ง 3 รายได้ให้ความเห็นไป

ในทางเดียวกันว่าเป็นช่องทางที่ควรจะสื่อสารเพราะท าให้แฟนเพลงรู้สกึ

ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึน้ โดยศิลปินรายหนึ่งได้ให้ความเห็นในเรื่องของ

ความเห็นในเชิงต าหนขิองผู้ชมว่าศิลปินจ าเป็นต้องมีความอดทนต่อ

ความเห็นในหลากหลายรูปแบบและไม่โต้ตอบด้วยถ้อยค ารุนแรง โดยเรา

สามารถใช้ความคิดเห็นของแฟนเพลงในการพัฒนาตนเองได้ด้วย 
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ขั้นตอนที่  2 ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมด

ที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ 

ขั้นตอนนีเ้ป็นการน าข้อมูลที่ได้มาบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 

1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป  ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยส ารวจความ

คิดเห็นจากผู้ใชบ้ริการเว็บไซต์ยูทูป และ ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจากทูตยูทูปประจ าประเทศไทย เพื่อน าเสนอเป็นรูปแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปิน

อิสระผา่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

จากการสรุปข้อมูลทั้ง 3 ส่วนพบว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลจึงได้สรุป

ประเด็นส าคัญออกมาเป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

อันประกอบด้วย Fan Communication หมายถึง การสื่อสารกับแฟนเพลง  Artist Skill หมายถึง 

ทักษะของความเป็นศิลปิน  Managing Content หมายถึง การบริหารจัดการเนื้อหา Operating 

Channel หมายถึง ช่องทางในการพบเห็น  

หลังจากที่ได้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลข้างต้นไปท าการยืนยันผล โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นศิลปินที่ประสบความส าเร็จจ านวน 3 ราย(ดูรายชื่อได้

จากภาคผนวก) โดยท าการประเมนิและใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผา่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ ได้ผลสรุปดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 36 ผลการประเมินจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จ 

ประเด็น ความคดิเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ประเด็นที่ 1 การสื่อสารกับแฟนเพลง /  

ประเด็นที่ 2 ทักษะของความเป็นศลิปิน   /  

ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการเนือ้หา /  

ประเด็นที่ 4 ช่องทางในการพบเห็น /  
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จากตารางที่ 36 พบว่าศิลปินที่ประสบความส าเร็จได้ให้ความเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันว่ามีความเหมาะสมที่จะน าประเด็นที่น าเสนอไปใช้ในกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปิน

อิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยผู้วิจัยจึงน าประเด็นทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าวมาก าหนดเป็น 

กลยุทธ์ซึ่งได้น าพยัญชนะต้นในแต่ละประเด็นมาก าหนดเป็นชื่อกลยุทธ์ที่มีชื่อว่า “FAMO” โดย

ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

F - Fan Communication 

F เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับแฟนเพลง เพราะในปัจจุบันสื่อต่างๆ

สามารถที่จะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารได้ในสองทาง ศิลปินอิสระในปัจจุบันจึง

สามารถสื่อสารไปหากลุ่มแฟนเพลง และแฟนเพลงก็ยังสามารถที่จะตอบสนองและสื่อสาร

กลับไปได้เช่นเดียวกัน ศลิปินอสิระจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนเพลงด้วยเพราะ

เมื่อศิลปินมีการโต้ตอบก็จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกในการมีส่วนร่วมและยังสามารถสานสัมพันธ์เพื่อให้

เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถน าความคิดเห็นของแฟนเพลง มา

ปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องได้อกีด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการสื่อสารกับแฟนเพลงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความ

จ าเป็นต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระ จากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่ากลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่าการสื่อสารกับแฟนเพลงท าให้แฟนเพลงรู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินมาก

ยิ่งขึ้นและยังสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาตนเองได้อีกด้วย สอดคล้องกับผลการเก็บข้อมูลจาก

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในหัวข้อ สามารถติดต่อศิลปินผ่านสื่อออนไลน์ได้โดยตรง ซึ่งผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นอยู่ในระดับมาก  

 

A - Artist Skill 

A เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะของการเป็นศิลปินทั้งโดยสามารถแบ่งทักษะ

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ทักษะการร้องเพลงและเล่นดนตรี ทักษะในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่มี

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาหรือดนตรีที่มี

ความน่าสนใจ โดยเมื่อศิลปินรายใดมีทักษะในส่วนนี้มากเท่าใดก็จะยิ่งมีความได้เปรียบจาก

ศิลปินรายอื่น ซึ่งถ้าศิลปินขาดทักษะในบางข้อก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนในทักษะที่ตนเองขาดไป

ได้ 



138 

 

 

ในประเด็นนี้มีรายละเอียดเป็น 3 ทักษะย่อยที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยในการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ผลสรุปว่าสิ่งส าคัญคือการสื่อสารภาพลักษณ์ของตนเองให้

ชัดเจนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาที่มีความแตกต่างและน่าสนใจ  ผลการเก็บ

ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในหัวข้อ ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี ศิลปินมี

ความสามารถในการแต่งเพลง ศิลปินมีความสามารถในการปรับปรุงเพลงให้มีความไพเราะ

มากขึ้น ความสามารถของศิลปินในการแสดงศิลปินมีน้ าเสียงไพเราะและศิลปินมีภาพลักษณ์ที่

ชัดเจนในแนวทางของตนเอง ได้รับการจับกลุ่มของข้อมูลในกลุ่มเดียวกันและผู้ตอบ

แบบสอบถามได้ให้ความเห็นในหัวข้อเหล่านี้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด จากความสอดคล้อง

ของขอ้มูลจากทั้งสองส่วน ผูว้ิจัยจงึจัดกลุ่มหัวข้อเหล่านีเ้ป็นประเด็นส าคัญประเด็นนี้ 

  

M - Managing Content 

M เป็นประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการกับวิดีโอในส่วนของเนื้อหาของ

วิดีโอและความต่อเนื่องในการเผยแพร่วิดีโอ โดยเนื้อหาของวิดีโอควรจะมีความแตกต่างจาก

ศิลปินรายอื่นๆ และมีทิศทางที่สอดคล้องกันกับภาพลักษณ์ของศิลปิน ซึ่งในส่วนนี้จะมีความ

เกี่ยวเนื่องกันกับประเด็นทักษะของความเป็นศลิปิน เมื่อมีการฝกึฝนทักษะศลิปินมากเท่าไรก็จะ

สามารถสร้างเนื้อหาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อเนื้อหามีความน่าสนใจก็จะส่งผลเกี่ยวเนื่อง

ไปถึงประเด็นช่องทางในการพบเห็นเพราะเมื่อเนื้อหามีความน่าสนใจจะท าให้เกิดการบอกต่อ

และสามารถเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ได้อีกด้วย สิ่งส าคัญในส่วนการบริหารและจัดการกับ

วิดีโออย่างหนึ่งคือความต่อเนื่องในการเผยแพร่ผลงานเพราะเมื่อเว้นระยะห่างในการเผยแพร่

ผลงานอาจจะท าให้กลุ่มแฟนเพลงเปลี่ยนไปฟังเพลงจากศิลปินอื่นๆและไม่สามารถที่จะมีกลุ่ม

แฟนเพลงในระยะยาวได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการบริหารจัดการเนื้อหาของวิดีโอมีความส าคัญในกล

ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การเก็บข้อมูลจากผูใ้หข้้อมูลส าคัญสามารถสรุปได้ว่าความต่อเนื่องใน

การเผยแพร่ผลงานมีความส าคัญอย่างมากเพราะว่าแฟนเพลงจะสามารถติดตามงานได้อย่าง

ต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน ในส่วนของเนื้อหาของวิดีโอควรที่จะมีความ

แตกต่างจากรายอื่นๆและมีความเฉพาะตัวจะท าให้เป็นข้อได้เปรียบโดยหนึ่งในผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ

ได้กล่าวว่า “Content is King” ซึ่งหมายถึงเนือ้หาที่ดเีป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพราะเมื่อเนื้อหาดีก็จะมี
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การบอกต่อและเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ได้อีกมากมาย สอดคล้องกับผลการเก็บ

ข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในหัวข้อ ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ าซาก มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้

ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

O - Operating Channel 

O เป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ ช่องทางในการพบเห็นหรือ ช่อง ทางในการ

ประชาสัมพันธ์ ศิลปินอิสระควรหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารตนเองให้ได้มาก

ที่สุดไม่เพียงแตช่่องทางบนสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น ช่องทางอื่นๆก็ถือว่ามีความจ าเป็นในประเด็น

นี้เช่นกัน เพราะศิลปินอิสระไม่มีค่ายเพลงที่สามารถช่วยเรื่องช่องทางในการประชาสัมพันธ์

เหมือนศิลปินในค่ายเพลง ทุกช่องทางที่มีความสามารถที่จะท าได้ จึงมีความส าคัญ ช่องทาง

ต่างๆมีมากมายเช่น การแสดงดนตรี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพลงประกอบ งานกิจกรรม ข่าว 

เนือ้หาในเว็บไซต์  หรอืแมก้ระทั่งการบอกต่อ เป็นต้น  

ประเด็นของช่องทางในการพบเห็นเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งการเก็บ

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ช่องทางในการประชา

สัมพันธ์เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะแสดงออกถึงความสามารถให้แฟนเพลงได้เห็น ยิ่งมมีากเท่าไร

ก็ยิ่งมีคนเห็นเรามากเท่านั้น สอดคล้องกับผลการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปในหัวข้อ  

มีข่าวหรือบทความเกี่ยวกับศิลปินอยู่บนอินเตอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลของศิลปินได้ง่ายบนเว็บไซต์ 

กูเกิ้ล ศิลปินมีเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียเป็นของตนเอง เพลงได้รับการแชร์จากคนรู้จัก  

มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความเห็นอยู่ในระดับมากและหัวข้อเหล่านี้ได้รวมเป็นปัจจัย

ส าคัญปัจจัยหนึ่ง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น กลยุทธ์ “FAMO” จึงเป็นกลยุทธ์ที่รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ

ต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คไว้เป็น 4 ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อ

การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ศิลปินอิสระสามารถน ามาวิเคราะห์ตนเองและปรับใช้เพื่อพัฒนา

ตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถมีช่ือเสียงและประสบความส าเร็จในวงการดนตรี
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศลิปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศกึษาเว็บไซต์ยูทูป” ผูว้ิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยจ านวน 4 หัวข้อดังนี้ 

1.เพื่อศกึษาคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและ

อุปสรรคที่พบจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป 

2.เพื่อศกึษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศลิปินที่ประสบความส าเร็จ 

3.ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลอืกรับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นทางเว็บไซต์ยูทูป 

4.เพื่อสรา้งแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในลักษณะการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 

Method Research) ซึ่งเป็นการบูรณาการกันระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้เก็บข้อมูลด้วย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 รายและทูตยูทูปประจ าประเทศไทย

จ านวน 1 ราย ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยในส่วนของการวิจัยเชิง

ปริมาณได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ด้วย

แบบสอบถามจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบที่มีความสนใจเลือกชมเนื้อหาในหมวดเพลงในประเทศ

ไทย จ านวน 400 รายด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มโดยใช้ความนา่จะเป็น (Probability Sampling) ซึ่ง

มาจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (Yamane, 1973) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในเชิงสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้การแจงแจงความถี่ (Frequencies 

Distribution) ค่าร้อยละ (Percantage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และการค้นหาปัจจัยส าคัญเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์

องค์ประกอบ (Factor Analysis)
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1.สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูปสามารถแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็นข้อมูลในเชิงคุณภาพและข้อมูลใน

เชงิปริมาณ จงึสามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้

1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.2 สรุปผลการวิจัยเชงิปริมาณ 

1.3 กรอบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผา่นสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

โดยในแตล่ะหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยในการวิจัยนี้คือศิลปินที่ประสบความส าเร็จ

จากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด

ผูว้ิจัยได้น ามาวิเคราะห ์สังเคราะห ์และสรุป เพื่อน าเสนอใหท้ราบถึงข้อมูลส าคัญที่ชัดเจน โดย

เรียงล าดับการน าเสนอเป็น 3 หัวข้อดังนี้ 

1.1.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1.1.2 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

1.1.3 ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การรับชมศลิปินอสิระบนเว็บไซต์ยูทูป 

โดยในแตล่ะหัวข้อสามารถที่จะสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อที่ 1.1.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ในหัวข้อนี้เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

(SWOT Analysis) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชา

สัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 ราย โดยความคิดเห็นของศิลปินที่ประสบความส าเร็จ

จากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูปสามารถแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 

หัวข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1.1 จุดแข็ง 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของตนได้ 3 ประเด็นคือ 

“เอกลักษณ์ที่แตกต่างและชัดเจน” “ภาพลักษณ์ที่ เป็นกันเอง” และ “สามารถติดต่อ 

ศลิปินได้งา่ย” 

1.1.2 จุดอ่อน 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นของจุดอ่อนของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 

“ระยะเวลาในการสื่อสารกับแฟนเพลง” โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ระยะหา่งของเวลาในการ

เผยแพร่ผลงาน และ ระยะหา่งของเวลาในการตดิต่อสื่อสารกับแฟนเพลง 

1.1.3 โอกาส 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นของโอกาสของตนไปในทิศทางเดียวกันใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “เทคโนโลยีการสื่อสาร” โดยหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเหมอืนดัง

เครื่องมือส าคัญในการเพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงาน 

1.1.4 อุปสรรค 

พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นของอุปสรรคของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 

“ความคิดเห็นของผู้ฟังในแง่ลบ” แต่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ค าแนะน าว่าอุปสรรคในข้อนี้สามารถ

เปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย  

หัวข้อที่ 1.1.2 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

ในหัวข้อนี้เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ของ

ศิลปิน โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเอง

ผ่านเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 ราย โดยความคิดเห็นของศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูปสามารถสรุปโดยความเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ

เลือกที่จะประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางที่สามารถท าได้และมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในปัจจุบันอีกด้วย 
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หัวข้อที่ 1.1.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปินอิสระบนเว็บไซต์ยูทูป 

ในหัวข้อนี้เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมศิลปิน

อิสระบนเว็บไซต์ยูทูปโดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการ

ประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูปจ านวน 3 ราย โดยความคิดเห็นของศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูปสามารถแบ่งการน าเสนอ

ออกเป็น 4 หัวข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.3.1 คุณสมบัติของศลิปิน 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของศิลปินที่ดีใน 2 

ประเด็นคือ “ภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปถึงแฟนเพลง” และ “ความคิดสรา้งสรรคข์องศิลปิน” 

1.1.3.2 ลักษณะของคลิปวิดีโอ 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของคลิปวิดีโอที่ดีใน 2 

ประเด็นคือ “สามารถน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจน” และ “วิดีโอมีเอกลักษณ์

โดดเด่นและจดจ าได้ง่าย” 

1.1.3.3 ช่องทางการเผยแพร่ 

พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ใน 2 ประเด็น

คือ “เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด” และ “เนื้อหาของวิดีโอที่ดีจะสามารถเพิ่ม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้” 

 1.1.3.4 การสื่อสารกับแฟนเพลง 

 พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารกับแฟนเพลงใน 3 

ประเด็นคือ “การโต้ตอบกับแฟนเพลงท าให้แฟนเพลงรู้สึกใกล้ชิดกับศิลปิน” “ต้องมีความ

อดทนกับความคิดเห็นเชิงต าหนิ” และ “สามารถน าความคิดเห็นของแฟนเพลงไปพัฒนา 

ตนเองได้” 
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1.2 สรุปผลการวิจัยเชิงปรมิาณ 

ส าหรับข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research Method) ด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบที่มีความ

สนใจเลือกชมเนื้อหาในหมวดเพลงในประเทศไทย จ านวน 400 ราย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป เพื่อน าเสนอให้ทราบถึง

ข้อมูลส าคัญที่ชัดเจน โดยเรียงล าดับการน าเสนอเป็น 3 หัวข้อดังนี้ 

1.2.1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2.2 พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป 

1.2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวดิีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

1.2.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป โดยจ าแนกตาม เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศกึษา และรายได้  

1.2.5 สรุปผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 

โดยในแตล่ะหัวข้อสามารถที่จะสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังตอ่ไปนี้ 

1.2.1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 16-25 ปี มีอาชีพ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ต่ า

กว่า 10,000 บาทต่อเดอืน  

1.2.2 พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานเว็บไซต์ยูทูปทุกวัน  โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็น

อุปกรณ์ในการใช้งานมากที่สุดและนิยมเลือกชมวิดีโอในรูปแบบ มิวสิควิดีโอ [Official MV] โดย

คิดว่าเวลา 3-4 นาที เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับชมวดิีโอต่อ 1 วิดโีอ 
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1.2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชม

ผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ตอบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.619 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วสามารถน าเสนอผลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป จากมากไป

หาน้อยได้ 3 อันดับ ดังนี้ 

1.2.3.1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวดิีโอจากเว็บไซต์ยูทูปที่อยู่ในระดับมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 

1 .2 .3 . 1 . 1  ศิลปินมีน้ า เสียงไพเราะ โดยมีค่ า เฉลี่ ย  4 .41  ส่ วนเบี่ ยง เบน 

มาตรฐาน 0.880 

1 .2 .3 . 1 .2  ไม่มี โฆษณาก่อนเข้าชมคลิป โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 1.057 

1.2.3.1.3 ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.898 

1.2.3.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก

รับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นสื่อวดิีโอจากเว็บไซต์ยูทูปที่อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ 

1.2.3.2.1 ศิลปินมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.936 

1.2.3.2.2 ภาพเสียงที่สื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.894 

1.2.3.2.3 ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.964 
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1.2.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป  โดย

จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้  

1.2.4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใน

ภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน (F = 1.543, Sig = 0.215) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า

ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปไม่

แตกต่างกัน 

1.2.4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ตัดสินใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน (F = 0.14, Sig = 0.936) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อแล้ว 

พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ 

ยูทูปไม่แตกต่างกัน 

1.2.4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ

ในภาพรวมที่แตกต่างกัน (F = 2.456, Sig = 0.045) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า

ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูป

แตกต่างกัน 

1.2.4.4 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ตัดสินใจในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน (F = 1.358, Sig = 0.248) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

แล้ว พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจาก

เว็บไซต์ยูทูปไม่แตกต่างกัน 

1.2.4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ

ในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน (F = 0.352, Sig = 0.881) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า

ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูปไม่

แตกต่างกัน 
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1.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) จาก

กลุ่มตัวแปรทั้งสิน้ 40 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบได้ทั้งสิ้น 8 ปัจจัย ประกอบด้วย 

ปัจจัยที่ 1 การตดิต่อกับแฟนเพลง (Fan Communication) 

ปัจจัยที่ 2 ช่องทางการพบเห็น (Sighting) 

ปัจจัยที่ 3 เนือ้หาที่นา่สนใจ (Interesting Content) 

ปัจจัยที่ 4 ช่ือจดจ าง่ายและภาพตัวอย่างน่าสนใจ  

(Memorable name and Interesting thumbneil) 

ปัจจัยที่ 5 มีขอ้มูลและตัวตนบนโลกอินเตอรเ์น็ต  

(Personal details on internet) 

ปัจจัยที่ 6 ทักษะของศิลปิน (Artist skill) 

ปัจจัยที่ 7 บุคลิกภาพที่ดี (Good personality) 

ปัจจัยที่ 8 เป็นมติรกับแฟนเพลง (Friendly with Fan) 

1.3 กรอบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ส่วนนี้เป็นการน าผลการวิจัยทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทาง

เว็บไซต์ยูทูป  ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 

ยูทูป และ ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากทูตยูทูปประจ าประเทศ

ไทย เพื่อก าหนดรูปแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ได้ดัง

ภาพนี ้ 

 

ภาพที่ 5 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวิร์ค 
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จากภาพกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ที่แสดงไป

ข้างตน้ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

F (Fan Communication) หมายถึง การสื่อสารกับแฟนเพลง   

A (Artist Skill) หมายถึง ทักษะของความเป็นศลิปิน   

M (Managing Content) หมายถึง การบริหารจัดการเนื้อหา  

O (Operating Channel) หมายถึง ช่องทางในการพบเห็น 

โดยผู้วจิัยได้น าพยัญชนะต้นในแต่ละประเด็นมาก าหนดเป็นชื่อกลยุทธ์ที่มชืี่อวา่ 

“FAMO” โดยในแตล่ะประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

F - Fan Communication 

F เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับแฟนเพลง เพราะในปัจจุบันสื่อต่างๆ

สามารถที่จะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารได้ในสองทาง เช่นเดียวกับ พสนันท์  ปัญญา

พร (2555) ที่กล่าวว่าประโยชน์ของสื่อใหม่ (New Media) คือสามารถสื่อสารได้ 2 ทาง ศิลปิน

อิสระในปัจจุบันจึงสามารถสื่อสารไปหากลุ่มแฟนเพลง และแฟนเพลงก็ยังสามารถที่ จะ

ตอบสนองและสื่อสารกลับไปได้เช่นเดียวกัน ศิลปินอิสระจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกับ

กลุ่มแฟนเพลงด้วยเพราะเมื่อศิลปินมีการโต้ตอบก็จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกในการมีส่วนร่วมและยัง

สามารถสานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถน า

ความคดิเห็นของแฟนเพลง มาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องได้อกีด้วย  

A - Artist Skill 

A เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะของการเป็นศิลปินทั้งโดยสามารถแบ่งทักษะ

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ทักษะการร้องเพลงและเล่นดนตรี ทักษะในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่มี

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาหรือดนตรีที่มี

ความน่าสนใจ โดยเมื่อศิลปินรายใดมีทักษะในส่วนนี้มากเท่าใดก็จะยิ่งมีความได้เปรียบจาก

ศิลปินรายอื่น ซึ่งถ้าศิลปินขาดทักษะในบางข้อก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนในทักษะที่ตนเอง  

ขาดไปได้ 
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M - Managing Content 

M เป็นประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการกับวิดีโอในส่วนของเนื้อหาของ

วิดีโอและความต่อเนื่องในการเผยแพร่วิดีโอ โดยเนื้อหาของวิดีโอควรจะมีความแตกต่างจาก

ศิลปินรายอื่นๆ และมีทิศทางที่สอดคล้องกันกับภาพลักษณ์ของศิลปิน ซึ่งในส่วนนี้จะมีความ

เกี่ยวเนื่องกันกับประเด็นทักษะของความเป็นศลิปิน เมื่อมีการฝกึฝนทักษะศลิปินมากเท่าไรก็จะ

สามารถสร้างเนื้อหาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อเนื้อหามีความน่าสนใจก็จะส่งผลเกี่ยวเนื่อง

ไปถึงประเด็นช่องทางในการพบเห็นเพราะเมื่อเนื้อหามีความน่าสนใจจะท าให้เกิดการบอกต่อ

และสามารถเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ได้อีกด้วย สิ่งส าคัญในส่วนการบริหารและจัดการกับ

วิดีโออย่างหนึ่งคือความต่อเนื่องในการเผยแพร่ผลงานเพราะเมื่อเว้นระยะห่างในการเผยแพร่

ผลงานอาจจะท าให้กลุ่มแฟนเพลงเปลี่ยนไปฟังเพลงจากศิลปินอื่นๆและไม่สามารถที่จะมีกลุ่ม

แฟนเพลงในระยะยาวได้ 

O - Operating Channel 

O เป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ ช่องทางในการพบเห็นหรือ ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ ศิลปินอิสระควรหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารตนเองให้ได้มาก

ที่สุดไม่เพียงแตช่่องทางบนสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น ช่องทางอื่นๆก็ถือว่ามีความจ าเป็นในประเด็น

นี้เช่นกัน เพราะศิลปินอิสระไม่มีค่ายเพลงที่สามารถช่วยเรื่องช่องทางในการประชาสัมพันธ์

เหมือนศิลปินในค่ายเพลง ทุกช่องทางที่มีความสามารถที่จะท าได้ จึงมีความส าคัญ ช่องทาง

ต่างๆมีมากมายเช่น การแสดงดนตรี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพลงประกอบ งานกิจกรรม ข่าว 

เนือ้หาในเว็บไซต์  หรอืแมก้ระทั่งการบอกต่อ เป็นต้น 

2.อภิปรายผล 

ในการศกึษาเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศลิปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

กรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูป” ผู้วิจัยได้พบประเด็นส าคัญที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ของศิลปินอิสระใน

ประเทศไทย โดยน าเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ในการวิจัยจ านวน 4 หัวข้อดังนี้ 

1.เพื่อศกึษาคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและ

อุปสรรคที่พบจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป 
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2.เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จ 

3.ศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการเลอืกรับชมผลงานศลิปินอสิระผา่นทางเว็บไซต์ยูทูป 

4.เพื่อสรา้งแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ 

2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จพร้อมทั้งรวบรวม

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป 

ส าหรับในส่วนคุณสมบัติของศลิปินที่ประสบความส าเร็จและปัญหา อุปสรรคที่พบ

จากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ยูทูป เป็นข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการวิจัยเชิง

คุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเอง

ผา่นทางเว็บไซต์ยูทูป 

ประเด็นของคุณสมบัติของศิลปินที่ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์

ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูป สามารถสรุปความได้ดังนี้ คุณสมบัติที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ คือ

ความเป็นกันเองกับแฟนเพลงเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้สื่อเป็นไปในรูปแบบของสื่อ

ใหม่ที่สามารถท าการสื่อสารได้สองทางเช่นเดียวกับ พสนันท์  ปัญญาพร (2555) และการ

ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (ประจวบ อินอ๊อด, 2532) ศิลปินจึงมีความจ าเป็น

ที่จะต้องมีความเป็นกันเองในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มแฟนเพลงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

คุณสมบัติที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวในข้อถัดไปคือ ภาพลักษณ์ที่แตกต่างและชัดเจนสามารถ

ท าให้แฟนเพลงเข้าใจถึงภาพลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวถึง

ความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ควรจะมีความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกันเช่นเดียวกับ 

สหภาพ พ่อค้าทอง (2555) ที่กล่าวว่าหนทางสูความส าเร็จของศลิปนดาราไทยจ าเป็นที่จะต้อง

มีความแตกต่างที่โดดเด่นของศิลปินและการสื่อสารที่ดีเป็นส่วนประกอบ คุณสมบัติท้ายสุดที่

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวถึงคือความคิดสร้างสรรค์ โดยหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ในทุกส่วน 

อาทิเช่น ความคิดสรา้งสรรค์ในการเรียบเรียงดนตรีให้แตกต่างไปจากเดิม ความคิดสรา้งสรรค์

ในขั้นตอนการผลิตวิดีโอ เป็นต้น เมื่อศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและโดดเด่นจะ

สามารถส่งผลใหศ้ลิปินรายนั้นมคีวามโดดเด่นกว่าศลิปินรายอื่น 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคของศิลปินที่ประสบความส าเร็จจาก

การประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านเว็บไซต์ยูทูป สามารถสรุปความได้ดังนี้ ในส่วนของปัญหาที่ผู้ให้
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ข้อมูลส าคัญได้พบคือการทิ้งระยะในการติดต่อกับแฟนเพลงหรือทิ้งระยะในการผลิตผลงาน

เพลงนานเกินไปท าให้แฟนเพลงหันไปฟังศิลปินรายอื่นผู้ใหข้้อมูลส าคัญจงึได้แนะน าว่าควรที่จะ

ติดต่อสื่อสารกับแฟนเพลงอย่างสม่ าเสมอเพื่อรักษาแฟนเพลงไว้เช่นเดียวกับสมาคมการ

ประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ที่กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ต้องมีการวางแผนที่ดีและ

มีการกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (อ้างถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2524)และ วรารัตน ทัพพิมล 

(2556) ได้กล่าวว่าเมื่อผู้รับชมมีการใช้งานเว็บไซต์ยูทูปมากก็จะมีความพึงพอใจต่อศิลปินที่ผู้

รับชมได้ตดิตามมากตามไปด้วย ในประเด็นของอุปสรรคผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวว่าศิลปินควร

จะมีความอดทนต่อความคิดเห็นเชิงลบจากกลุ่มผู้ชมเพราะความคิดเห็นเชิงลบอาจท าให้เสีย

ก าลังใจในการผลิตผลงานได้และไม่ควรตอบโต้ความคิดเห็นเชิงลบเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อ

ภาพลักษณ์ของตนเอง 

 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่

ประสบความส าเร็จ 

ส าหรับในส่วนแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จ เป็นข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินที่

ประสบความส าเร็จจากการประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป 

ในประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปของศิลปินที่ประสบ

ความส าเร็จ สามารถสรุปความได้ดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ท าการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ

ที่ตนเองมีความสามารถที่จะท าได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของสื่อแต่ละชนิดอาจจะมีกลุ่มคนที่

แตกต่างกันท าให้สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่คาดไม่ถึงได้และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีของสื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์คจึงท าให้ เกิดการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันท าให้ เกิดช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์แบบสื่อบุคคลบนสื่ออินเตอร์เน็ต(พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2547) ได้อีกด้วย จาก

ขั้นตอนของกระบวนการประชาสัมพันธ์ (ณัฐนันท์ ศิริเจริญ, 2548) 1. การศกึษาข้อมูล 2. การ

วางแผนการประชาสัมพันธ์ 3. การปฏิบัติงาน 4. การประเมินผล ทางผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้

ความส าคัญกับการประเมินผลมาเป็นอันดับแรกเนื่องจากในปัจจุบันผู้ให้บริการสื่อโซเชียล

เน็ตเวิร์คได้มีการจัดเก็บสถิติในการใช้บริการท าให้ศิลปินสามารถท าการประเมินผลได้จาก

ข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับ วิชา เทศดรุณ (2555) ที่กล่าวว่าระบบการใชง้านของเว็บไซต์ยูทูปมี
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การให้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศิลปินอิสระใน

การปรับปรุงการผลิตผลงานเพลงต่อไปได้ ในขั้นตอนของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ทาง

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวถึงขั้นตอนในการวางแผนการผลิตผลงานเ ช่นการเลือกเพลงที่จะ

น ามาร้องจนไปถึงศิลปินรายอื่นที่เข้ามาร่วมร้องในเพลงเดียวกัน การกระท าดังกล่าวสามารถ

เพิ่มจ านวนแฟนเพลงขึน้ได้จากแฟนเพลงของศลิปินรายอื่นและยังท าใหเ้นือ้หาของวิดโีอมีความ

น่าสนใจเพิ่มขึ้นอกีด้วย 

2.3  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่านทาง 

เว็บไซต์ยูทูป 

จากการศึกษาในประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่าน

ทางเว็บไซต์ยูทูปผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูบที่มี

ความสนใจเลือกชมเนื้อหาในหมวดเพลงในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกรับชมว่ามีปัจจัยใดบ้าง 

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมผลงานศิลปินอิสระผ่าน

ทางเว็บไซต์ยูทูปมากที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย  

2.3.1 ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ  

2.3.2 ไม่มโีฆษณาก่อนเข้าชมคลิป 

2.3.3 ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก   

ซึ่งตรงกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวว่าศิลปินควรมีภาพลักษณ์และความคิด

สร้างสรรคท์ี่โดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินรายอื่น  

2.4 เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับ 

ศิลปินอิสระ 

การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศลิปินอสิระ เป็นการ

น าผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลการวิจัยเชิงปริมาณมาก าหนดประเด็นส าคัญเพื่อสร้างเป็น

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ ซึ่งประกอบด้วย F (Fan 

Communication) หมายถึง การสื่อสารกับแฟนเพลง  A (Artist Skill) หมายถึง ทักษะของความ

เป็นศิลปิน M (Managing Content) หมายถึง การบริหารจัดการเนื้อหา O (Operating Channel) 
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หมายถึง ช่องทางในการพบเห็นโดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซต์ยูทูปส าหรับศิลปินอิสระ  “FAMO” ซึ่งมีความหมายดังนี ้ 

“กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค” จะสามารถ

ประสบความส าเร็จได้โดยจ าเป็นต้องประกอบไปด้วย การสื่อสารกับแฟนเพลง (Fan 

Communication) เพื่อสร้างความเป็นกันเองกับแฟนเพลงและสื่อสารภาพลักษณ์ของตนเองให้

ชัดเจน และ ทักษะของความเป็นศิลปิน (Artist Skill) ที่ประกอบไปด้วย ทักษะทางด้านดนตรี 

ทักษะในการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจให้กับ

ผู้ชม รวมไปถึงการบริหารจัดการเนื้อหา (Managing Content) เพื่อให้มีการวางแผนในการผลติ

เนื้อหาและเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบสุดท้ายคือช่องทางใน

การพบเห็น (Operating Channel) ที่จะต้องให้ความส าคัญในการแสวงหาช่องทางต่างๆให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้เพื่อให้มีคนรูจ้ักมากยิ่งขึ้น 

3.ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการน าผลวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของศิลปินอิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประชาสัมพันธ์

ตนเองผ่านสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ 

2.ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ การ

ประชาสัมพันธ์ส าหรับศิลปินอิสระ อย่างสม่ าเสมอเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ผูช้มและเทคโนโลยีในการสื่อสารที่พัฒนา 

3.ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษากลุ่มศิลปินหรือค่ายเพลงเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการด าเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของค่าย

เพลง รวมถึงสรา้งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดนตรใีนประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ 

4.ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษากลุ่มผู้ฟังเพลงจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

อื่นๆหรือออนไลน์สตรีมมิ่ง (Online Streaming) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน

ออกไป 
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4.การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฎิบัติเป็นการน าเอาผลวิจัยที่ได้ในชื่อ “FAMO” มา

ยกตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการน ากลยุทธ์มาปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ

ท าความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยจะกล่าวถึงการปฏิบัติโดยเรียงตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

4.1 F (Fan Communication)  

4.2 A (Artist Skill)  

4.3 M (Managing Content)  

4.4 O (Operating Channel)  

ในแต่ละกลยุทธ์มีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้ 

4.1 F (Fan Communication)  

แนวคดิกลยุทธ์ 

F เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับแฟนเพลง เพราะในปัจจุบันสื่อต่างๆ

สามารถที่จะสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารได้ในสองทาง ศิลปินอิสระในปัจจุบันจึง

สามารถสื่อสารไปหากลุ่มแฟนเพลง และแฟนเพลงก็ยังสามารถที่จะตอบสนองและสื่อสาร

กลับไปได้เช่นเดียวกัน ศลิปินอสิระจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มแฟนเพลงด้วยเพราะ

เมื่อศิลปินมีการโต้ตอบก็จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกในการมีส่วนร่วมและยังสามารถสานสัมพันธ์เพื่อให้

เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถน าความคิดเห็นของแฟนเพลงมา

ปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องได้อกีด้วย  

ขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ขั้นตอนของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ F เพื่อท าการสื่อสารกับแฟนเพลงให้เกิด

ประสิทธิ์ภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขัน้ตอน ดังนี้ 

1.1 การสื่อสารกับแฟนเพลง 

การสื่อสารกับแฟนเพลงเป็นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบ

ต่างๆเช่นการเผยแพร่คลิปวิดีโอ การถ่ายทอดสด การอัพเดทสถานะ เป็นต้น และการโต้ตอบ

กับความคิดเห็นที่ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็น โดยศิลปินจ าเป็นจะต้องใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊คควบคู่

กับเว็บไซต์ยูทูปเนื่องจากเว็บไซต์เฟซบุ๊คมจี านวนผูใ้ช้บริการในประเทศไทยในระดับที่มากและมี

รูปแบบของสารหลากหลายประเภทไม่เหมือนกับยูทูปที่เน้นไปกับสารที่เป็นในรูปแบบวิดีโอ 
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เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสารเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมควรมีการโต้ตอบกับ

ความคิดเห็นที่ได้รีบความนิยมหรือท าเนื้อหาของวิดีโอให้เป็นในแนวทางของความคิดเห็นส่วน

ใหญ่โดยยังคงเอกลักษณ์ของตนเองไว้ เช่น มีการขอเพลงเดียวกันมากๆ ศิลปินอาจจะน ามา

เรียบเรียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทางของตัวศิลปิน หรือมีการถ่ายทอดสดโดยให้ผู้ฟังสามารถขอ

เพลงได้ เป็นต้น ในส่วนของเนื้อหาในการอัพเดทสถานะควรจะเป็นไปในทางการแจ้งข่าวของ

ตนเองส่วนหนึ่งและมีกิจกรรมที่ชักชวนใหผู้้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ใหเ้ป็นการยัดเยียด

เนื้อหาของศิลปินมากเกินไป โดยกิจกรรมที่ชักชวนให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถ

ค้นหาได้จากกระแสบนสื่ออินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน เช่น การตั้งอัลบั้มภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว 

การเกาะกระแสข่าวทางอินเตอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาตามวันส าคัญ เป็นต้น  สิ่งที่กล่าวมา

ข้างต้นล้วนเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดการสื่อสารกับแฟนเพลงทั้งสิ้น แต่การที่จะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพมากหรอืน้อยจะขึน้อยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินอกีด้วย 

1.2 การวัดผลจากความคิดเห็นของผู้ชม 

นอกจากการโต้ตอบกับความคิดเห็นของผู้ชมเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมแล้วความ

คิดเห็นของผู้ชมยังมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน ามาพัฒนาตนเองเพื่อให้

เราทราบจุดอ่อนเพื่อให้เราน ามาแก้ไขและจุดแข็งเพื่อน ามาพัฒนาตนเองให้ถูกจุด โดยที่ศิลปิน

ไม่จ าเป็นที่จะต้องใส่ใจกับความคิดเห็นมากจนท าให้เสียภาพลักษณ์ที่ตนเองได้ตั้งไว้  ซึ่งเรา

สามารถวัดผลได้จากหลากหลายข้อมูล โดยข้อมูลจ านวนยอดการรับชมของวิดีโอที่ได้รับมาก

ที่สุดและน้อยที่สุดควรจะน ามาวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองเพื่อน าไปพัฒนาเนื้อหาใน

ครั้งต่อไป ข้อมูลการรับชมต่อระยะเวลาสามารถวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และความน่าสนใจของเนื้อหา ซึ่งถ้ามียอดรับชมขึ้นสูงในระยะเวลาอันสั้นภายใน

ระยะเวลา 1 หรือ 2 วัน แสดงให้เห็นว่าช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อ

ระยะเวลาผ่านไปถ้ายอดรับชมลดต่ าลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 1 หรอื 2 วันแสดงให้เห็น

ว่าเนือ้หาของวิดโีอไม่มีความน่าสนใจมากพอ ควรปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งขึน้ โดยศิลปินจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมในทุกวิดีโอเพื่อก าหนดทิศทางในขั้นต่อไปได้อย่างแม่นย า

มากขึ้น 
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4.2 A (Artist Skill)  

แนวคดิกลยุทธ์ 

A เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะของการเป็นศิลปินทั้งโดยสามารถแบ่งทักษะ

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ทักษะการร้องเพลงและเล่นดนตรี ทักษะในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่มี

ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาหรือดนตรีที่มี

ความน่าสนใจ โดยเมื่อศิลปินรายใดมีทักษะในส่วนนี้มากเท่าใดก็จะยิ่งมีความได้เปรียบจาก

ศิลปินรายอื่น ซึ่งถ้าศิลปินขาดทักษะในบางข้อก็ยังสามารถที่จะฝึกฝนในทักษะที่ตนเอง  

ขาดไปได้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ขั้นตอนของการพัฒนาทักษะการเป็นศิลปินจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ตนเองใน

ทักษะ 3 ด้าน โดยการจะเป็นศลิปินที่ประสบความส าเร็จควรจะพัฒนาตนเองใหม้ีทักษะให้ครบ

ทุกข้อ โดยเป็นไปในแนวทางที่ตนเองได้วางภาพลักษณ์ไว้ตามแนวดนตรีของตนเองและท าการ

เปรียบเทียบตนเองกับศิลปินรายอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันและท าการก าหนดต าแหน่งของ

ศลิปิน ดังภาพต่อไปนี ้ 

 
ภาพที่  6  แสดงการก าหนดต าแหน่งศลิปิน 
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จากภาพสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวศิลปินมีความโดดเด่นที่ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าวง

อื่นๆ และยังมีความสามารถในการท าให้บทเพลงไพเราะได้ดีกว่าวงท าไม่ได้ แต่ใจรัก  จึงควรที่

จะมุ่งในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีออกไปเพื่อเป็นจุดแข็งและพัฒนาการเล่นดนตรีให้ได้

มากกว่าหรอืเทียบเท่าวงเสียงสวรรค์  

ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ในมุมของวงท าไม่ได้ แต่ใจรัก ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่า

ความสามารถในการเล่นดนตรแีละภาพลักษณ์ที่ดีไม่สามารถเทียบเท่าวงอื่นๆได้เลย ซึ่งในกรณี

นี้มีทางเลือกใน 2 รูปแบบโดยรูปแบบแรกคือการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อให้ทัดเทียมวง

อื่นๆ  หรือรูปแบบที่สองคือการวิเคราะห์ทิศทางของวงดนตรีนี้ไปในแนวทางอื่นๆ เช่น วงท า

ไม่ได้ แต่ใจรัก อาจจะมีความตลกและสนุกสนานมากกว่าวงอื่นๆ วงนี้ก็อาจจะท าบทเพลงที่มี

ความสนุกสนาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนเอง เป็นต้น 

ซึ่งหลังจากการก าหนดต าแหน่งของศิลปินจะสามารถทราบถึงแนวทางในการ

พัฒนาตนเองแลว้จึงน ามาประกอบกับทักษะทั้ง 3 ข้อมดีังตอ่ไปนี้ 

2.1 ทักษะการรอ้งเพลงและเล่นดนตรี 

ทักษะในด้านนี้คือทักษะในการผลิตผลงานเพลงให้ไพเราะในแนวทางที่ตนเองได้

ก าหนดไว้ และการเรียบเรียงเพลงให้เป็นไปในแนวทางของตนเอง เพราะการเรียบเรียงเพลงที่

ก าลังได้รับความนิยมออกมาได้ไพเราะและเป็นไปในแนวทางตนเองได้อย่างโดดเด่นเพียงแค่

เพลงเดียวอาจจะท าให้ศลิปินเป็นที่รู้จักในวงกว้างและประสบความส าเร็จได้อีกด้วย  

2.2 ทักษะในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ทักษะในด้านนี้อาจจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้คนรอบข้างและ ความคิดเห็นต่อ

ตนเองในสื่อโซเชยีลเน็ตเวิรค์ในแง่ของความเข้าใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากเพียงใด มีความ

โดดเด่นไปในแนวทางใด โดยทั่วไปผู้ชมนิยมศิลปินที่มีภาพลักษณ์ที่เป็นกันเองและมีความ

สนุกสนาน แต่ควรจะแสดงภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ที่แท้จริงของตัวศิลปินจะดี

ที่สุดโดยควรจะสอดคล้องไปกับแนวเพลงของตนเองอีกด้วย เช่น วงร๊อคอาจจะมีภาพลักษณ์ที่

ก้าวร้าว มีแง่มุมในการมองโลกไปในทางด้านลบ ก็สามารถน าเสนอออกมาได้ในขอบเขตที่

เหมาะสม 
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2.3 ทักษะความคิดสรา้งสรรคใ์นการสร้างเนื้อหาหรอืดนตรีที่มคีวามน่าสนใจ 

ทักษะในด้านนี้อาจจะเปรียบเทียบผลงานของตนเองต่อผลงานของศิลปินรายอื่น 

เมื่อพบว่าตนเองขาดทักษะทางด้านนี้ควรเปิดรับสื่อต่างๆและความรู้ในด้านอื่นให้เพิ่มมากขึ้น

หรือรับชมผลงานของศิลปินรายอื่นเพื่อน ามาปรับใช้กับผลงานของตนเอง โดยการรับชมสื่อ

จากต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและประหยัด โดยท าการ

ฝกึตนเองในการวิเคราะห์สื่อต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในหัวข้อต่างๆ เชน่ จุดใดที่ดึงดูด

ความสนใจ ความสอดคล้องของภาพลักษณ์กับเนื้อหาเป็นอย่างใด กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่ม

ผู้ชมคือคนประเภทใด เป็นต้น โดยการกระท าเช่นนี้จะท าให้สามารถเพิ่มทักษะความคิด

สร้างสรรคไ์ด้ 

4.3 M (Managing Content)  

แนวคดิกลยุทธ์ 

M เป็นประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการกับวิดีโอในส่วนของเนื้อหาของ

วิดีโอและความต่อเนื่องในการเผยแพร่วิดีโอ โดยเนื้อหาของวิดีโอควรจะมีความแตกต่างจาก

ศิลปินรายอื่นๆ สิ่งส าคัญในส่วนการบริหารและจัดการกับวิดีโออย่างหนึ่งคือความต่อเนื่องใน

การเผยแพร่ผลงานเพราะเมื่อเว้นระยะห่างในการเผยแพร่ผลงานอาจจะท าให้กลุ่มแฟนเพลง

เปลีย่นไปฟังเพลงจากศิลปินอื่นๆและไม่สามารถที่จะมีกลุ่มแฟนเพลงในระยะยาวได้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการบริหารและจัดการกับวิดีโอตามกลยุทธ์ M มี 2 ส่วนคือส่วน

ของการผลิตเนื้อหาและความต่อเนื่องในการเผยแพร่ผลงาน โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียด

ดังนี้  



159 

 

 

 

1.การผลิตเนื้อหาที่ดีควรจะมีความแตกต่างจากศิลปินรายอื่นๆซึ่งท าได้ไม่ยากโดย

การน าเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นแนวทางของตนเองให้ชัดเจนลงไปในเนื้อหาของวิดีโอและ

ประกอบกับการวิเคราะหข์้อมูลจากผู้ชมโดยเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถอธิบายได้

ด้วยภาพดังนี ้

 

ภาพที่ 7  แสดงองคป์ระกอบในการผลิตเนื้อหาที่ดี 

2.ความต่อเนื่องในการเผยแพร่ผลงาน เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องมีการทิ้งระยะใน

การเผยแพร่ไม่นานจนเกินไป โดยในส่วนนี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ผลงานใหม่ของตนเอง

เพียงอย่างเดียว แต่มีสื่อหลากหลายรูปแบบที่สามารถเผยแพร่เพื่อให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง 

เช่น การน าเพลงของผู้อื่นน ามาเรียบเรียงใหม่, วิดีโอการแสดงสดของวง, การถ่ายทอดสด, 

การอัพเดทสถานะด้วยรูปภาพประกอบค าอธิบาย เป็นต้น โดยการเผยแพร่ผลงานในลักษณะ

ดังกล่าวไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกิน 1 สัปดาห์ เพื่อจะท าให้ผู้ชมหรือแฟนเพลงสามารถ

ติดตามผลงานได้อย่างสม่ าเสมอ 

4.4 O (Operating Channel)  

แนวคดิกลยุทธ์ 

O เป็นประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ ช่องทางในการพบเห็นหรือ ช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ ศิลปินอิสระควรหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารตนเองให้ได้มาก

ที่สุดไม่เพียงแตช่่องทางบนสื่ออนิเตอร์เน็ตเท่านั้น  

ขั้นตอนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

ขั้นตอนในการด าเนินตามกลยุทธ์ O คือการน าเสนอภาพลักษณ์ของเราให้ออกไปสู่

สาธารณะชนให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับออกเป็น 3 ขัน้ตอนดังนี้ 
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4.1 การก าหนดแนวทาง 

ขั้นตอนแรกศิลปินจะต้องก าหนดแนวทางของตนเองให้ชัดเจนเพื่อให้การสื่อสาร

ภาพลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกันเมื่อท าการสื่อสารออกไปในหลากหลายช่องทางเพื่อลด

ความสับสนในภาพลักษณ์ของตนเองและเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป โดย

แนวทางต่างๆจะประกอบไปด้วย แนวดนตรี ลักษณะการแต่งตัว ลักษณะการแสดงออก

ยกตัวอย่างเช่น วง The Rube ที่เล่นดนตรีในแนวผสมผสานระหว่างป๊อบร๊อคกับแนวดนตรไีทย 

จึงมีการแต่งตัวไปในรูปแบบที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย และมีการแสดงออกว่าวงดนตรีมีความ

เช่ียวชาญในการร้องเพลงไทยเดิม เป็นต้น ซึ่งเมื่อก าหนดแนวทางได้ชัดเจนแล้วจะเป็นหลักใน

การสื่อสารออกไปในสื่อต่างๆ 

4.2 การจัดเตรยีมเนือ้หา 

ขั้นตอนที่สองคือการจัดเตรียมเนื้อหาที่จะน าไปเผยแพร่ในแต่ละช่องทางให้

เหมาะสมกับช่องทางนั้นๆ โดยจัดเตรียมเนื้อหาให้มีทิศทางที่จะสื่อถึงภาพลักษณ์ของตนเองไป

ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการน าเสนอตามสื่อที่ตนเองได้วางแผนไว้ 

เพราะในสื่อแตล่ะประเภทจะมลีักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนี้ 

4.2.1 สื่อออนไลน์ 

สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับศิลปินรายใหม่มากที่สุดเนื่องจากเป็น

ช่องทางที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองและมีต้นทุนในการท าที่ต่ ามาก โดยสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มและสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อกีด้วย แตช่่องทางนี้ก็มี

ข้อเสียเช่นกัน เมื่อเป็นช่องทางที่สามารถท าได้ง่ายท าให้มีศิลปินรายอื่นและการประชาสัมพันธ์

ในรูปแบบอื่นๆอยู่อย่างมากมายท าให้ตอ้งมกีารแข่งขันในการแย่งชิงพืน้ที่ ศลิปินรายใหมจ่งึควร

ที่จะมีการผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ชมใหท้ าการตดิตามช่องทางของศลิปินก่อน ซึ่ง

ในสื่อออนไลน์ในแต่ละรายก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

4.2.1.1 เว็บไซต์ยูทูป 

เว็บไซต์ยูทูปเป็นเว็บไซต์ที่โดดเด่นในการใช้สื่อประเภทวิดีโอซึ่งเป็นช่องทางหลัก

ส าหรับศิลปินอิสระเนื่องจากผู้ชมในประเทศไทยมีความนิยมในการรับชมเพลงจากเว็บไซต์นี้

มากที่สุด โดยแนะน าให้ท าการเผยแพร่ผลงานผา่นช่องทางนี้และท าการแชร์ผลงานจากเว็บไซต์

นีไ้ปยังเว็บไซต์อื่นๆ 
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4.2.1.2 เว็บไซต์เฟซบุ๊ค 

เว็บไซต์เฟซบุ๊คจะมีความโดดเด่นในความเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความครบถ้วน

ของการเผยแพร่สื่อในประเภทต่างๆได้มากที่สุดโดยศิลปินจ าเป็นจะต้องมีการท าแฟนเพจบน

เว็บไซต์นี้และน าผลงานจากเว็บไซต์ยูทูปมาเผยแพร่ นอกจากนี้ควรโต้ตอบกับผู้แสดงความ

คิดเห็นและมีการแจ้งข่าวหรอืเนือ้หาชักชวนบนเว็บไซต์นี้อย่างตอ่เนื่อง 

4.2.1.3 เว็บไซต์ทวิตเตอร์ 

เว็บไซต์ทวิตเตอร์จะมีลักษณะในการใช้งานโดยมีการสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆจึงมี

ความรวดเร็วมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ โดยกลุ่มผู้ใช้มักจะเป็นกลุ่มแฟนเพลงที่มีความชื่นชอบใน

การตดิตามศลิปินอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่องทางนี้ควรจะท าเมื่อมีช่ือเสียงในระดับหนึ่งแล้ว 

4.2.1.4 เว็บไซต์อนิสตาแกรม 

เว็บไซต์อินสตาแกรมจะมีลักษณะในการสื่อสารเป็นรูปภาพโดยจะมีความเป็นตัว

บุคคลมากกว่าในสื่ออื่นๆศิลปินรายใดที่มีสมาชิกหลายคนก็สามารถสร้างโปรไฟล์แยกส าหรับ

แต่ละบุคคลได้โดยแฟนเพลงจะติดตามสมาชิกที่ตนเองชื่นชอบ ในช่องทางนี้สามารถเผยแพร่

ข่าวหรอืชีวติประจ าวันได้ 

ในสื่อออนไลน์ยังมีผู้ให้บริการอีกมากมายและยังเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างไม่

หยุดนิ่ง ซึ่งศิลปินควรจะมีการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเนือ้หาของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 การแสดง 

การใช้ช่องทางในการแสดงเป็นอีกช่องทางที่มีการท ามายาวนานโดยในช่วงแรก

ศิลปินจะมีการจัดการแสดงและน าเทปไปแจกหรือขายให้กับผู้ชม ซึ่งในปัจจุบันช่องทางนี้ก็ยัง

เป็นช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการได้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่และผู้ชมจะ

ประทับใจได้ง่ายกว่าบนสื่อต่างๆ โดยงานแสดงดนตรีอาจจะมีการบันทึกการแสดงและน าไป

เผยแพร่ต่อในสื่อต่างๆอีกด้วย สิ่งที่ศิลปินควรปฏิบัติในการแสดงคือการแนะน าตัวให้ชัดเจน มี

การกล่าวช่ือศิลปินขณะเริ่มแสดงและเมื่อจบการแสดงโดยการแนะน าชื่อศิลปินควรจะท าให้

ผูช้มสามารถน าไปค้นหาในสื่อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย เชน่ วงช่ือ 8 ถุงมือ ก็ควรจะแนะน าตัว

ว่า “พวกเราวง 8 ถุงมือ พบกับพวกเราได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ค ค้นหาค าว่า 8 ถุงมือ โดยพิมพ์เลข 
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8 แล้วตามด้วยถุงมือครับ” เป็นต้น การปฏิบัติในลักษณะนี้จะท าให้เกิดความชัดเจนในการ

สื่อสารที่ดี 

4.2.3 วิทยุ 

การใช้ช่องทางวิทยุเป็นสื่อที่มีการใช้เสียงเพียงอย่างเดียวซึ่งข้อดีของช่องทางนี้คือ

การได้กลุ่มเป้าหมายที่มีการฟังเพลงอย่างแท้จริงและได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวงกว้างอีกด้วยสิ่ง

ที่ศิลปินควรปฏิบัติคือการเตรียมตัวตอบค าถามให้ชัดเจนที่สุดโดยสื่อถึงภาพลักษณ์ของตนเอง

ผา่นทางการใช้เสียงและอธิบายเรื่องราวใหเ้ห็นภาพ โดยสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับการแสดงคือการ

แนะน าตัวใหส้ามารถค้นหาได้ง่ายบนสื่ออินเตอร์เน็ต 

4.2.4 นิตยสาร 

ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ตรงกันข้ามกับวิทยุซึ่งสามารถสื่อออกมาได้เป็นภาพเท่านั้น 

ซึ่งเป็นเหมือนจุดอ่อนส าหรับศิลปินเนื่องจากผู้อ่านจะไม่สามารถฟังผลงานได้ในทันที แต่ข้อดี

คือจะสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ได้อย่างชัดเจนซึ่งเหมาะกับศิลปินที่มีภาพลักษณ์ที่ดี โดยใน

ปัจจุบันมีนิตยสารฟรีหลายฉบับที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศิลปินควรจะมีการติดต่อไป

ยังนิตยสารเหล่านั้นเพื่อขอพื้นที่ลงบนนิตยสาร ถ้าทางนิตยสารมีความสนใจในผลงานของ

ศิลปินอาจจะมีการติดต่อกลับเพื่อเขียนบทความโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อได้ลงบทความศิลปิน

ควรจะมีการเตรียมตัวในการตอบค าถามและชักชวนไปฟังผลงาน ถ้ามีการถ่ายรูปเพื่อประกอบ

บทความ ศลิปินควรเตรียมการแต่งตัวที่สื่อถึงภาพลักษณ์ของตนเองให้ได้มากที่สุดตามที่ได้วาง

แนวทางไว้ในข้างตน้ 

4.2.5 โทรทัศนแ์ละภาพยนต์ 

ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่อาจจะเข้าถึงด้ยากส าหรับศิลปินรายใหม่ซึ่งช่องทางนี้

จ าเป็นที่จะต้องมีช่ือเสียงในระดับหนึ่งเพื่อที่จะได้น าผลงานไปเผยแพร่ในช่องทางนี้ซึ่งมีข้อดีใน

การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ชมที่กว้างที่สุดแต่ไม่สามารถกหนดกลุ่มเป้าหมายได้ โดยส่วนใหญ่

ศิลปินจ าเป็นที่จะต้องติดต่อค่ายเพลงเพื่อให้เป็นตัวกลางในการติดต่อกับสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าย

เพลงบางส่วนในปัจจุบันสามารถติดต่อใหไ้ด้โดยไม่จ าเป็นต้องท าสัญญาในการสังกัตค่ายเพลง 

4.3 การวัดผลการประชาสัมพันธ์  

เป็นขั้นตอนในการประเมินประสิทธิภาพของภาพลักษณ์ของศลิปินที่สื่อออกไปและ

ประสิทธิภาพของช่องทางการเผยแพร่เพื่อน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป โดยวิธีที่นิยมกัน
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มากที่สุดคือการวัดผลจากสถิติบนเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะยอดรับชมบนเว็บไซต์ยูทูป เช่น เมื่อ

ศิลปินได้ไปท าการแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ มียอดการรับชมบนเว็บไซต์ยูทูปเพิ่มมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดก็สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ฟังที่สนใจมีอยู่มากที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยศิลปินอาจจะ

วางแผนในการติดต่อไปยังวิทยุท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อท าการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 

เป็นต้น  

การปฎิบัติกลยุทธ์ “FAMO” ไม่จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับชื่อหัวข้อแต่เป็นกล

ยุทธ์ที่เปรียบเสมือน Check list เพื่อส ารวจคุณสมบัติและการบฏิบัติของศิลปิน ซึ่งเมื่อพบว่ามี

ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องก็ควรที่จะพัฒนาใหค้รบถ้วน โดยการปฏิบัติตามนั้นจ าเป็นที่จะต้องน า

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการวิเคราะห์ของตนเองมาเพื่อประกอบให้เกิดความสมบูรณ์ไป

ในแนวทางของตนเอง ซึ่งศิลปินที่มีแนวทางที่ชัดเจน โดดเด่น และแตกต่าง จะสามารถประสบ

ความส าเร็จได้งา่ยดายมากขึน้ 
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ตารางที่ 2 รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิตรวจเครื่องมอืวิจัย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 

ดร.ปริญญาภรณ์ แสงสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ดร.รชต วรุณสุขะศริิ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี ผูร้่วมก่อตัง้ บริษัท ฟังใจ จ ากัด 

 

ตารางที่ 3 รายชื่อผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชงิคุณภาพ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 

คุณธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ศลิปินวง The 38 Years ago 

คุณมารี เออเจนี เลอเลย์ ศลิปินนักร้อง  

คุณกวินท์ วงค์มานิจ ศลิปินวง ทศกัณฑ์ 

คุณชุตภิัทร์ เธียไพรัตน์ ทูตเว็บไซต์ยูทูปประจ าประเทศไทย 
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แบบสัมภาษณ์ศิลปินที่ใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูบในการประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค  

         กรณศึีกษาเว็บไซต์ยูทูบ 

___________________________________________________________________________ 

ช่ือ______________________________________________ต าแหน่ง/ชื่อศิลปิน______________________ 

วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์_______________________สถานที่___________________________________ 

ส่วนที่1 ข้อมูลประเภทศลิปินและผลงาน 

1.จุดเริ่มต้นของศิลปิน 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.ผลงานที่ผา่นมา 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 2 จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของศิลปิน 

1.คิดว่าสิ่งใดเป็นจุดเด่นของตนเองที่ท าให้สามารถประสบความส าเร็จได้ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.สิ่งใดที่ตอ้งพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในขณะที่อยู่ในระหว่างการสร้างชื่อเสียง 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3.มีปัจจัยใดที่สนับสนุนใหเ้ราสามารถประสบความส าเร็จได้รวดเร็วหรืองา่ยดายมากขึ้น 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.อุปสรรคที่เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ขณะอยู่ในระหว่างการสร้างชื่อเสียง 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 3 แผนการประชาสัมพันธ์ 

1.มีแผนการประชาสัมพันธ์หรอืไม่ อย่างไร 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.หัวขอ้ต่อไปนีค้ิดว่ามีความส าคัญต่อศลิปินที่ใช้ช่องทางเว็บไซต์ยูทูบในการประชาสัมพันธ์มากน้อย

เพียงใดอย่างไร 

2.1.คุณสมบัติของศลิปิน  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.2.ลักษณะของคลิปวิดีโอ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.3.ช่องทางการเผยแพร่ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.4.การสื่อสารกับแฟนเพลง 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3.ผลงานที่ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4.ปัจจัยที่สง่ผลใหป้ระสบความส าเร็จ มีอะไรบ้าง เพราะอะไร 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค  

         กรณศึีกษาเว็บไซต์ยูทูบ 

___________________________________________________________________________ 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์คกรณีศึกษาเว็บไซต์ยูทูบ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัย 

และพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี 

ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาศิลปินใหต้รงกับความต้องการของผูร้ับชมเว็บไซต์ยูทูบ  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับชมวิดีโอของศิลปิน

นักร้องผ่านเว็บไซต์ยูทูบ  โดยมีรายละเอียดค าถามดังต่อไปนี ้   

  ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    

  ตอนที่ 2   พฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต์ยูทูบ      

  ตอนที่ 3   ปัจจัยที่สง่ผลต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูบ

2.กรุณาตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะค าตอบของท่านจะมีสว่นร่วมในการพัฒนา 

อุตสาหกรรมดนตรใีนประเทศไทยใหก้้าวหน้า 

3.ค าตอบของท่านจะเก็บ เป็นความลับ และจะประมวลผลเป็นรายงานในภาพรวม เพื่อ

ประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เท่านั้น ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  

                        

 

 

                                                                    นาย อาทิต พจนานนท์         

 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยท าเครื่องหมาย (/) ลงในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุด 

1.เพศ 

ชาย 

หญิง 

2.อายุ                          

ต่ ากว่า 16 ปี                

16-25 ปี                

26-36 ปี             

36 ปีขึ้นไป 

3.อาชีพ 

     นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 

     ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 

     พนักงานบริษัท หรือ นักธุรกิจ 

     พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอื ข้าราชการ 

     อื่นๆ(โปรดระบุ).......................... 

4.ระดับการศกึษา 

     ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

     มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 

     อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

     สูงกว่าปริญญาตรี 

5.รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

     ต่ ากว่า 10,000 บาท 

     10,001 – 15,000 บาท 

     15,001 – 20,000 บาท 

     20,001 – 25,000 บาท 

     25,000 – 30,000 บาท 

     สูงกว่า 30,001 บาท 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ยูทูบ 

ค าช้ีแจง กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยท าเครื่องหมาย (/) ลงในหัวข้อที่ตรงตามความเป็นจรงิของท่าน

มากที่สุด 

1.ท่านใช้งานเว็บไซต์ยูทูบสัปดาห์ละกี่ครั้ง 

ไม่เกิน  2 วัน/สัปดาห ์         

3-4 วัน/สัปดาห์          

5-6 วัน/สัปดาห ์          

ทุกวัน 

2.ท่านใช้อุปกรณ์ใดในการรับชมเว็บไซต์ยูทูบมากที่สุด 

สมาร์ทโฟน                    

แทปเลต                 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค                 

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 

3.ประเภทของวิดีโอเพลงที่ท่านนิยมเลือกชมมากที่สุด 

     มิวสคิวิดิโอ [Official MV] 

     ไลริควิดโิอ [Lyric] (วิดิโอที่มเีนือ้ร้องของเพลง) 

     คัฟเวอร์วดิิโอ [Cover] 

     วิดิโอบันทึกการแสดงสด [Live] 

     อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................     

4.ท่านคิดว่าความยาวที่เหมาะสมของการรับชมควรมรีะยะเวลาเท่าใด 

     1-2 นาที             

3-4 นาที            

5 นาทีขึ้นไป         

ระยะเวลาไม่มผีลต่อการเลือกรับชม 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ศิลปินอิสระผ่านสื่อวิดีโอจากเว็บไซต์ยูทูบ 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมาย (/) ในช่องระดับความเห็นที่เป็นสาเหตุให้ท่านเลือกชมคลิปโดยมี

รายละเอียดดังนี้  

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด  

4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  

3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  

2 หมายถึง เห็นดว้ยน้อย 

1 หมายถึง เห็นดว้ยน้อยที่สุด 

พฤติกรรมในการรับชมยูทูบ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.ศิลปิน 

1.1.ศลิปินมนี้ าเสียงไพเราะ      

1.2.ความสามารถของศิลปินในการเล่นดนตรี      

1.3.ศลิปินมคีวามสามารถในการปรับปรุงเพลงให้มคีวามไพเราะมากขึ้น      

1.4.ศลิปินมคีวามสามารถในการแต่งเพลง      

1.5.ความสามารถของศลิปินในการแสดง      

1.6.ศิลปินมภีาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแนวทางของตนเอง      

1.7.ศิลปินมีภาพลักษณ์ที่เป็นมติรกับแฟนเพลง      

1.8.ศลิปินมบีุคลิกภาพที่ดี      

1.9.ศลิปินมเีสน่หท์างเพศ เช่น บุคลิกดีหน้าตาดี เป็นต้น      

1.10.ศิลปินมีความเป็นผูน้ า      

2.ลักษณะของคลิปวิดีโอ 

2.1.คลิปวิดโีอมีความยาวที่เหมาะสม      
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พฤติกรรมในการรับชมยูทูบ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2.2.ไม่มีโฆษณาก่อนเข้าชมคลิป      

2.3.ไม่มเีนือ้หาที่ซ้ าซาก      

2.4.ภาพเสียงทีส่ื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน      

2.5.มยีอดการรับชมสูง      

2.6.รับชมคลิปได้ชัดเจนในอุปกรณ์ที่มขีนาดจอเล็ก เช่น สมารท์โฟน      

2.7.เนือ้หามีความแตกต่างจากที่เคยรับชมจากศิลปินรายอื่น      

2.8.ภาพมีขนาดที่เต็มจอพอดี      

2.9.ภาพตัวอย่างของคลิปมีความดงึดูดให้รับชม      

2.10.การตั้งช่ือคลปิที่สามารถจดจ าได้ง่าย      

3.ช่องทางการรับข่าวสาร 

3.1.ศลิปินมเีว็บไซต์หรอืสื่อโซเชยีลมีเดียเป็นของตนเอง      

3.2.มขี่าวหรือบทความเกี่ยวกับศลิปินอยู่บนอินเตอร์เน็ต      

3.3.เพลงได้รับการแชร์จากคนรู้จัก      

3.4.ค้นหาข้อมูลของศิลปินได้ง่ายบนเว็บไซต์กูเกิล้      

3.5.มกีารประชาสัมพันธ์วงดนตรีในรูปแบบวิดีโอ       

3.6.ศลิปินหรือเพลงเคยได้รับรางวัลในด้านต่างๆ      

3.7.ศิลปินได้รับการแชร์เนื้อหาข่าวในสังคมออนไลน์      

3.8.บทเพลงได้ไปประกอบภาพยนต์หรอืสื่ออื่นๆ      

3.9.เพลงตดิชาร์ทจากการจัดอันดับตามที่ต่างๆ      
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พฤติกรรมในการรับชมยูทูบ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3.10.ได้รับฟังเพลงจากสถานที่สาธารณะ เช่น ศูนย์การค้า      

4.การสื่อสารกับแฟนเพลง 

4.1.มกีารปล่อยเพลงใหมอ่ย่างตอ่เนื่อง      

4.2.มีการแสดงสดตามสถานบันเทิงหรอืงานกิจกรรม(อีเว้นท์)ต่างๆ      

4.3.สามารถติดต่อศิลปินผ่านสื่อออนไลน์ได้โดยตรง เช่น เฟซบุ๊ค      

4.4.รายงานความเคลื่อนไหวของศลิปินผ่านสังคมออนไลน์      

4.5.ได้พบเห็นศลิปินจากสื่ออินเตอรเ์น็ต      

4.6.มกีารจัดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มแฟนคลับ      

4.7.มสีินค้าที่เกี่ยวข้องกับวงดนตร ีเช่น เสื้อยดื หมวก กระเป๋าผ้า      

4.8.ศิลปินเป็นตัวอย่างที่ดีต่อแฟนเพลง      

4.9.ศลิปินมคีวามเป็นกันเองกับแฟนเพลง เช่น เข้าถึงได้งา่ย ไม่ถือตัว      

4.10.ศลิปินและแฟนเพลงมีความสนใจและชื่นชอบในกิจกรรมรูปแบบ

เดียวกัน เชน่ วิ่งมาราธอนกับตูนบอดี้สแลม 

     

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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