
 
 
 

รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 
A Study of Favorite Styles of Thai Folk Songs Free 

Concerts in 4 Case Studies 
 

 

 
 
  

ดารารัตน์   ลาภมาก   13530384 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

หัวข้อจุลนิพนธ์ รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณี 
ศึกษา 

 A Study of Favorite Styles of Thai Folk Songs Free  
Concerts in 4 Case Studies 

ผู้ด าเนินการ นางสาวดารารัตน์  ลาภมาก   รหัสนักศึกษา  13530384 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์กองทรัพย์ ชาตินาเสียว 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
           (อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)   1. ผศ.มัทนา เจริญวงศ์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์อารีย์ พีรพรวิพุธ 
       4. อาจารย์สุเจน กรรพฤทธิ์ 
       5. อาจารย์กองทรัพย์ ชาตินาเสียว 
   ....................................................................... 
          (อาจารย์กองทรัพย์ ชาตินาเสียว) 

   อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530384: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ท าให้
ประชาชนเกิดความชื่นชอบต่อการจัดกิจกรรม โดยการตอบรับที่ดีของประชาชนจะมีผลให้การจัดงาน
คอนเสิร์ตได้รับความนิยม นอกจากนี้การจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความชื่นชอบต่อประชาชนทั้งสิ้น หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป จะ
ท าให้คอนเสิร์ตไม่สามารถประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่า 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการจัดฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 1.1) รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 1.2) องค์ประกอบ
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ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 18 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556 
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ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลทุกท่าน ที่สละเวลาในการให้สัมภาษณ์และให้ความร่วมมือ 
จนการจัดท าจุลนิพนธ์ผ่านไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพ่ีน้องที่มอบความรัก มอบก าลังใจ และ
สนับสนุนการศึกษาจนท าให้ข้าพเจ้ามีความส าเร็จในวันนี้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว รูปแบบของสื่อมวลชน
แต่ละชนิดก็มีจ านวนมากและมีหลายประเภท อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้รับสื่อเลือกเปิดรับได้ตามความพอใจ ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลูกฝังค่านิยม 
ความคิด และทัศนคติต่าง ๆ ให้เราได้ทั้งสิ้น (เสรี วงษ์มณฑา 2541: 29) ดังนั้น สื่อมวลชนจึงถูก
น ามาใช้เป็นตัวกลางที่ส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมให้กับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมไทย
โดยการเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมไปยังประชาชนตามพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง  
 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการเผยแพร่และเชิญชวนให้ส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย โดยเฉพาะในเรื่องของ ‘เพลงลูกทุ่งไทย’ ซึ่งในปัจจุบันมีรายการที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งดังนี้ สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้แก่ รายการคลื่นแทรก คลื่นแซบ ลูกทุ่งอินเตอร์ ชุมชนบันเทิง 
สาหร่ายพาเพลิน ตัวโน๊ตออกเดิน และรายการลูกทุ่งเงินล้าน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 
ได้แก่ รายการชุมทางเสียงทอง และรายการจันทร์พันดาว และช่องสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้แก่ 
รายการชิงช้าสวรรค์ (http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อรายการโทรทัศน์ไทย เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2556) นอกจากนี้เพลงลูกทุ่งยังเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น คลื่นวิทยุเพลงลูกทุ่ง 
หนังสือพิมพ์ที่น า เสนอในหมวดข่าวบันเทิง หรือศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ งสื่ อออนไลน์  เช่น 
www.youtube.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ก าลังเป็นที่นิยมและมีบทบาทต่อกระแสเพลงลูกทุ่งใน
ปัจจุบัน  
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพลงลูกทุ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเคยชินใน
การฟังเพลงให้กับประชาชนตามสื่อต่างๆ จนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
การฟังเพลงลูกทุ่ง  ดังนั้นเมื่อเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยม การจัดคอนเสิร์ตจึงเป็นอีกวิธีทางการตลาด
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เนื่องจากการแสดงคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมที่ผู้ชม
สามารถมีส่วนร่วมไปกับการแสดงและมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ทันทีในขณะที่มีการแสดง โดยในการแสดง
คอนเสิร์ตแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือทั้งจากค่ายเพลงของศิลปิน และองค์กรผู้จัดคอนเสิร์ตด้วย 
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรผู้จัดคอนเสิร์ต ค่ายเพลง และตัวศิลปิน  
ซึ่งหากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งหนึ่งๆ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแล้ว ก็จะส่งผลให้ประชาชน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อรายการโทรทัศน์ไทย%20เข้าถึงเมื่อวันที่%206%20กันยายน%202556
http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อรายการโทรทัศน์ไทย%20เข้าถึงเมื่อวันที่%206%20กันยายน%202556
http://www.youtube.com/


2 

 

ติดตามผลงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเหล่านั้นภายในอนาคตด้วย (วรรณฎีกา โกศการิกา 
2546: 45) 

 ในปัจจุบันคอนเสิร์ตมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
อีกท้ังยังแตกต่างในด้านสถานที่จัดด้วย เช่น จัดในผับ ไนต์คลับ ลานห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา หรือ
ในฮอลล์ใหญ่ (Hall) เรียกว่า อารีน่า คอนเสิร์ต (Arena Concert) ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆ จะมีการ
ออกแบบและตกแต่งเวที เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และมีการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ชมโดยใช้อุปกรณ์อย่างเช่น แสง สี เสียง จอภาพ ดรายไอซ์  พุไฟ วีทีอาร์ และอ่ืนๆ นอกจากนี้บาง
ศิลปินจะมีการอัดเสียงล่วงหน้าก่อนการแสดงจริง เนื่องจากนักร้องไม่สามารถเต้นและร้องในทุกๆ
เพลงติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานได้ ผู้จัดคอนเสิร์ตจึงใช้ลักษณะผสมผสานโดยบางเพลงจะให้
นักร้องและวงดนตรีเล่น แต่บางเพลงจะเปิดเทปให้นักร้องขยับปากและแสดงท่าทางเหมือนการร้อง
เพลงสด 

โดยทั่วไปคอนเสิร์ตสามารถแบ่งประเภทการจัดออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 
ประเภทแรกเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องซื้อบัตรเข้าชม อีกประเภทหนึ่งคือ ฟรีคอนเสิร์ต (Free Concert) 
หรือคอนเสิร์ตที่ผู้ชมไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชม ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นองค์กรต่างๆ หันมาจัดงานฟรี
คอนเสิร์ตมากข้ึนโดยเฉพาะฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ทั้งนี้จุดประสงค์ก็เพ่ือ คืนก าไรให้กับลูกค้า สร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรที่จัดจ้าง เพ่ือการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือเพ่ือน าคอนเสิร์ต
มาเป็นส่วนประกอบในการจัดกิจกรรมโดยรวมเพ่ือให้การจัดงานน่าสนใจมากขึ้น เป็นต้น (พัชริดา 
วัฒนา 2546: 121) 

 แม้การจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งจะเป็นที่น่าสนใจของผู้ชม เนื่องจากผู้ชมไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม แต่การที่งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งจะประสบผลส าเร็จและได้รับความสนใจ
จนเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ชมก็มาจากองค์ประกอบและปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน ผู้ศึกษาจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งและองค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตที่
ท าให้ผู้ชมชื่นชอบ รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้งานคอนเสิร์ตประสบผลส าเร็จ โดยจะศึกษาการจัดงานฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 4 งานด้วยกัน อันได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี คอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ 
ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รายการ 7 สีคอนเสิร์ต (เพลงลูกทุ่ง) และคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬา
ปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 
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ปัญหำน ำวิจัย 
 1.  ปัจจัยใดที่ท าให้ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งประสบผลส าเร็จ 
     1.1 รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบมีลักษณะอย่างไร 
 1.2 องค์ประกอบใดที่ท าให้ผู้ชมชื่นชอบฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
   
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
     1.1 รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 
     1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 ในการศึกษาเรื่อง รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 
ได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี, คอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, 
รายการ 7 สีคอนเสิร์ต และ คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้  
 1.  วิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.  ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟรีคอนเสิร์ต
เพลงลูกทุ่ง ดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 
 3.  ศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่ง โดยมีการรับชมฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นประจ า ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง จ านวน 18 คน และผู้จัดฟรีคอนเสิร์ต 4 ทั้งกรณี 
จ านวน 12 คน 
   
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1.  น าเสนอหัวข้อและความส าคัญของปัญหา 
 2.  ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  ตั้งค าถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าการวิจัย 
4.  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  การประมวลผลและสรุปผล 
6.  การจัดท าเอกสารจุลนิพนธ์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         
น าเสนอหัวข้อและความส าคัญของ
ปัญหา  

        

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

        

ออกแบบชุดค าถามการสัมภาษณ์         
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ         
จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์         

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ได้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จของการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 

2.  ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 
3.  ได้ทราบถึงองค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 

 
นิยำมศัพท์ 
 1.  เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงที่มีลีลาการบรรเลงตลอดจนเนื้อร้อง ท านองเพลง และ
การขับร้องไปในแนวพ้ืนบ้าน โดยท านองมีลักษณะเพลงผสม หรือดัดแปลงมาจากท านองเพลงไทย
ภาคต่างๆ และเนื้อเพลงมีเนื้อหาสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย 
 2.  สื่อมวลชน หมายถึง สื่อหรือช่องทางที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง
หรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจ านวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 
 3.  คอนเสิร์ต หมายถึง การแสดงสดที่มีการน าเพลงมาเป็นหลักในการแสดงต่อหน้าคนดู 
โดยอาจเป็นการแสดงของศิลปินคนเดยีวหรือรวมหลายศิลปิน 
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 4.  ฟรีคอนเสิร์ต หมายถึง การแสดงที่มีการน าเพลงมาเป็นหลักในการแสดงต่อหน้าคนดู 
โดยที่คนดูไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมการแสดง 
 5.  รูปแบบ หมายถึง ลักษณะของเนื้อหาและวิธีการในการน าเสนอคอนเสิร์ต 
 6.  องค์ประกอบ หมายถึง  กิจกรรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เวที แสง สี เสียง ฯลฯ ที่ถูก
น ามาใช้ในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต 

 7.  ปัจจัยความส าเร็จ หมายถึง สิ่งที่ท าให้การจัดฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จตามที่
ผู้จัดตั้งเป้าหมายไว้ เช่น รูปแบบของงาน สถานที่จัดการแสดง ศิลปินที่มาท าการแสดง เป็นต้น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา 
ได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี, คอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, 
รายการ 7 สีคอนเสิร์ต และ คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับคอนเสิร์ต 
2.  แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
3.  แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ์ 
4.  แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
5.  แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
6.  ทฤษฎีการสื่อสาร 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับคอนเสิร์ต 
    1.1 ความหมายของเพลง ดนตรี คอนเสิร์ต 

เพลง หมายถึง ส าเนียงขับร้อง ท านองดนตรี 
 ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง เครื่องบรรเลงที่มีเสียงดังท าให้รู้สึก
เพลิดเพลินหรือเกิดอารมณ์รัก โศกหรือรื่นรมย์  ได้ตามท านองเพลง (ราชบัณฑิตยสถาน 2554: 293) 

ดนตรี คือ วิทยาศาสตร์และศิลปะของการรวมเสียงเข้าด้วยกันอย่างมีจังหวะจะโคน 
เสียงในที่นี้คือเสียงของมนุษย์และเครื่องดนตรีด้วยการสอดแทรกท่วงท านองและการประสานเสียง 
เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ (พูนพิศ อมาตยกุล 2540: 3) 
 ดนตรีเป็นศิลปะเก่ียวกับเสียง ใช้การบรรเลงของเครื่องดนตรีหรือเสียงขับร้องเป็นสื่อ ท า
ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกสะเทือนใจเกิดอารมณ์สอดคล้องต้องกันไปกับบทเพลงที่รับฟังอยู่นั้น และดนตรี
ยังเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ เพราะเสียงร้องสูงต่ าของดนตรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
เครื่องดนตรีต่างๆ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เข้าประดิษฐ์ (พิมพ์สวัสดิ์ สุขสมัย 2548: 51) 
 ดังนั้น ค าว่า ดนตรีและเพลง จึงเป็นค าที่ใช้แทนความหมายกันได้ ทั้งนี้ต่างก็จะ
ประกอบด้วย จังหวะ (Rhythm) ท านอง (Melody) ระดับเสียง น้ าเสียง (Tone Colour) และการ 
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รวมทั้งเนื้อร้อง การฟังดนตรีอาจจะมีการฟังได้ 2 รูปแบบ คือ 
 1.  ลักษณะเผชิญหน้ากับนักร้อง (Face To Face) เช่น การแสดงสดหรือคอนเสิร์ต 
 2.  อาศัยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เทป วิดีโอ 
 คอนเสิร์ต หรือ Concert มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Consensus แปลว่า การเข้า 
มารวมกัน หรือเรียกตามภาษาดนตรีว่า การรวมกลุ่มร้องเพลง หรือบรรเลงขับร้องรวมกัน (พูนพิศ 
อมาตยกุล 2540: 4)  
 คอนเสิร์ต หมายถึง การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้อง
ประสานเสียงด้วย โดยผู้ชมได้พบเห็นนักร้องและผู้แสดงประกอบอย่างอ่ืนๆ บนเวทีโดยตรง และ
สามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบของการมีส่วนร่วมในความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้ทันที 
(ราชบัณฑิตยสถาน 2554: 76) 
 ทั้งนี้ เราอาจสรุปความหมายของคอนเสิร์ตได้ว่า คอนเสิร์ต หมายถึง การแสดงที่มีดนตรี
หรือเพลงเป็นหลัก โดยผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมไปกับการแสดงและมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ทันทีในขณะที่
มีการแสดง 

 ดังนั้น การแสดงคอนเสิร์ตจึงเป็นการแสดงที่มีเพลง หรือดนตรีเป็นหลักของการแสดง 
ส่วนการแสดงอ่ืนๆ เช่น การแสดงล าตัด การพูดคุย การเต้นร า การเล่นละคร การเล่นลิเก ฯลฯ ที่
น ามาประกอบในการแสดงคอนเสิร์ตนั้น เป็นการผสมผสานให้เกิดความหลากหลายในการแสดง เพ่ิม
มากขึ้น การน าการแสดงอ่ืนๆ เข้ามาประกอบการแสดงในแต่ละช่วง ก็เพ่ือสร้างความสนุกสนานให้แก่
ผู้ชมนอกเหนือจากการฟังเพลงอย่างเดียว 

 ในปัจจุบันคอนเสิร์ตมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งรูปแบบและสถานที่จัด เช่น ในผับ,
ไนท์คลับ , บ้าน, โรงนา, โกดัง ฯลฯ คอนเสิร์ตที่เล่นในสถานที่ฮอลล์ใหญ่ๆ สนามกีฬา เราจะ
เรียกว่า อารีน่า คอนเสิร์ต (Arena Concert) ลักษณะสถานที่การจัดงานมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับ
แนวเพลง ในคอนเสิร์ตใหญ่ จะมีการออกแบบเวทีและเสริมสร้างบรรยากาศในการชมโดยใช้อุปกรณ์
อย่างเช่น แสง สี เสียง เอฟเฟ็ค ดรายไอซ์ พุไฟ วีทีอาร์ และอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความประทับใจให้คนดู 
 ปัจจุบันการแสดงคอนเสิร์ตอาจจะมีการผสมผสานใช้วงดนตรีวงใหญ่และเปิดเทปเพลง
ให้นักร้องและนักเต้นแสดงท่าทางลีลาประกอบเพลงที่จะสะท้อนความหมายของเพลง  เพราะว่า 
นักร้องไม่สามารถเต้นและร้องในทุกๆ เพลงติดต่อกันในระยะเวลายาวนานได้ ผู้จัดคอนเสิร์ตจึงใช้
ลักษณะผสมผสานโดยบางเพลงก็จะให้นักร้องและวงดนตรีเล่น แต่บางเพลงก็จะเปิดเทปให้นักร้อง
ขยับปากและแสดงท่าทางเหมือนการร้องเพลงสด (ณัชชา โสคติยานุรักษ์ 2546: 24) 

 การฟังดนตรีและการชมคอนเสิร์ตจึงเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเพราะเพลงเป็น
ภาษาสากลสามารถสะท้อนความรู้สึกต่างๆ เมื่อผสมผสานท่าทางของนักร้องและนักเต้น สามารถสื่อ
ความหมายให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้สึกได้ 
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2.  แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 รูปแบบการสื่อสารการตลาดมีวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนตามปัจจัยแวดล้อมของตลาด 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา จากรูปแบบการ
สื่อสารที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก (Mass Marketing Communications) กลับ
กลายเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคคล (One-on-one 
Marketing Communication) ท าให้รูปแบบการสื่อสารการตลาดมีการพัฒนาไปอย่างมากมาย
ภายในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิด
สื่อใหม่ๆ ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบ
ดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดัดแปลงใช้กับการน าเสนอข้อมูลวงแคบให้มี
ศักยภาพมากขึ้น เพื่อใช้กับการน าเสนอข้อมูลในระดังวงกว้าง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิด
วิวัฒนาการทางการสื่อสารการตลาดซึ่งมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ขัดแย้งต่อความคิดเดิมๆ ในการ
สื่อสารและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั่นเอง เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่น าไปสู่การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ได้แก่ การให้ความเชื่อถือกับการโฆษณา
เพ่ือมวลชน (Mass Media) ลดลง การให้ความส าคัญกับสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพ่ิมขึ้น (เช่น 
การตลาดทางตรง (Direct mail) เคเบิลทีวี แผ่นซีดีรอม อินเทอร์เน็ต การให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
ลูกค้ามีความต้องการในบริการของบริษัทตัวแทนต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นและปัจจัยสุดท้ายคือ บริษัทหลาย
บริษัทเริ่มมีการประเมินผลการสื่อสารการตลาดของตนเอง โดยประเมินว่าเงินลงทุนที่ใช้สื่อนั้นๆ 
สร้างผลก าไรที่คุ้มค่าให้กับบริษัทหรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้ไปวางแผนการใช้สื่อดังกล่าวต่อไป 
     2.1 ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 การตลาดแบบบูรณาการเป็นแนวคิดที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย โดยสมาคม
บริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of Advertising 
Agencies) ให้ค าจ ากัดความของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่า เป็นแนวคิดการวางแผนการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะเพ่ิมคุณค่าของแผนการสื่อสารนั้น โดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ มาผสมผสานกัน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ความสอดคล้อง และผลกระทบเชิงการสื่อสารสูงสุด  
 ณัฐา ฉางชูโต (2555: 39) กล่าวว่า แนวคิดขั้นพ้ืนฐานของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ คือ การรวมพลังทางการสื่อสารด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ ร่วมกันให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเล็งเห็นว่าผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวร่วมกัน จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการใช้เครื่องมือการตลาดดังกล่าวในจ านวนที่เท่ากัน แต่ใช้ในเวลา กลุ่มเป้าหมาย และ/หรือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.opac.nlt.go.th:82/ipac20/ipac.jsp?session=1U928357949SX.8551&profile=nlt&uri=link=3100009@!479615@!3100001@!3100002&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=192.168.0.5@!nltbib


9 

 

ด้วยข้อความที่ต่างกัน นอกจากนั้นแล้วการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มุ่งตอบสนองพฤติกรรม
ผู้บริโภคและความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค และหากมองใน
ฐานะของตัวแทนบริษัทโฆษณา จะมองว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นความพยายามที่จะ
รักษารายได้จากลูกค้าและเพ่ือรักษาลูกค้าโดยพยายามเสนอบริการต่างๆ ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นความพยายามในการที่จะ
ผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่นักการตลาดและนักการ
โฆษณาได้ตั้งไว้ 
 2.2 องค์ประกอบและลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ส าหรับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ จะมีลักษณะพิเศษทางด้าน
องค์ประกอบ ลักษณะ และการน าแนวคิดไปใช้ แตกต่างจากการสื่อสารการตลาดทั่วไป เพราะแต่เดิม 
การสื่อสารการตลาดถูกแยกศึกษาเป็นสื่อแต่ละตัว แต่ส าหรับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การนี้มีการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดทุกตัวในลักษณะโดยรวม 
 Duncan (1995 อ้างในณัฐา ฉางชูโต 2555: 43) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการนั้นมองได้ใน 2 แง่มุม ส าหรับมุมมองแรกมองการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่าเป็น
แนวคิด (Concept) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1.  การใช้วิธีทางการตลาดเป็นตัวด าเนินการบริหารให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร 
(Marketing driven management) 
 2.  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ ไม่เพียงสื่อสารไปยังผู้บริโภคแต่ยังสื่อสารกับ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในบริษัทด้วย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ช่องทางจัดจ าหน่าย 
รัฐบาล เป็นต้น  
 3.  มององค์ประกอบทั้งหมดที่จะสามารถสื่อสารได้ (Contact points) เช่น ลักษณะ
การจัดร้าน บริหาร ความสะอาด เป็นต้น  
 4.  ต้องเกิดการรวมพลังในการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด (Syngergy)  
 5.  มีการผสมผสานกัน (Integrity)  
 ในมุมมองที่สอง มองว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเป็นกระบวนการ (Process) 
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1.  เป็นการท างานร่วมกันจากทุกฝ่ายในบริษัท (Cross-functional management) 
 2.  การวางแผนงบประมาณจะไม่ดูจากแผนของปีที่ผ่านมา (Zero-based Planning) 
 3.  มีการสร้างฐานข้อมูล (Database Building)  
 4.  เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communation)  
 5.  มุ่งความสัมพันธ์ในระยะยาว (Long-term Relationship)  
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 2.3 ลักษณะของแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 Smith (1999 อ้างในณัฐา ฉางชูโต 2555: 54) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การนั้น เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า เป็นการรวมเอาเครื่องมือสื่อสารการตลาดมาใช้ร่วมกันโดยเชื่อว่า 
จะท าให้การสื่อสารทั้งหมดมีความคงที่และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น ระดับการ
ผสมผสานยังถูกก าหนดขึ้นตามระดับทั้งในแนวราบ (การผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน
เข้าด้วยกัน), แนวตั้ง (การผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร โดยมุ่งหวังให้บรรลุ
นโยบายที่วางไว้), ภายใน (การชี้แจงข้อมูลร่วมกันภายในองค์กร โดยบุคลากรทุกคนต้องได้รับการ
ชี้แจงข่าวสาร), ภายนอก (การอาศัยบุคลากรภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยในการผสมผสานข้อมูลของ
องคก์ร) ตลอดจนการผสมผสานทางด้านข้อมูลอย่างลงตัว 
 ในขณะที่ Shimp (2000 อ้างในณัฐา ฉางชูโต 2555: 55) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่า มุ่งให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย (Affect behavior) 
กระบวนการพิจารณาวางแผนงานต้องเริ่มต้นที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย (Start with customer 
or prospect) มีการค านึงถึงพลังที่เกิดจากการใช้สื่อร่วมกันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Achieve 
energy) และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับลูกค้า (Build relationship) 
 จากองค์ประกอบและลักษณะดังกล่าวของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ จะ
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้ โดยสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะบริษัท
ใดก็ตามที่ใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและช่วยให้
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ  
 นอกจากนี้ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการช่วยเพ่ิมยอดขายและผลก าไร ทั้งนี้
เพราะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้สามารถน าเสนอข่าวสารข้อมูลไปสู่บริโภคได้มากขึ้นและ
ท้ายที่สุด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ ลดความกดดันในการ
ท างาน เพราะในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้จะเป็นการวางแผนที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงไม่ก่อให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนขึ้น 
 2.4 การน าแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้ 
 ในการวางแผนน าแนวความคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไปใช้นั้น มีโครงสร้าง
แผนงานที่เริ่มต้นจากการน าเอาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน (Database) หรือกลุ่มเป้าหมายมาใช้ใน
การวางแผนการสื่อสาร หรือเรียกว่า การวางแผนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน (Outside-in) ซึ่งใน
ปัจจุบันหลายต่อหลายองค์กรมีข้อมูลของลูกค้าค่อนข้างจ ากัด นอกจากนั้นแล้วฐานข้อมูลที่สมบูรณ์
ประกอบด้วยข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติการซื้อสินค้า และเครือข่ายที่ลูกค้าให้ความ
สนใจอยู่ประจ า  เมื่อได้ข้อมูลของกลุ่ ม เป้ าหมายแล้ว  ในขั้นตอนที่ สอง ( Segmentation-
classification) องค์กรต้องก าหนดแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภคออกมา โดยพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
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ออกเป็น กลุ่มผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อตราสินค้า (Loyal users) กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของคู่แข่ง 
(Competitive users) และกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนตราสินค้าไปมา (Swing users) เหตุผลที่แบ่งตลาด
ออกเป็น 3 ส่วน เหตุเพราะว่าการแบ่งตลาดแบบนี้จะช่วยให้ทราบชัดเจนว่าเครือข่ายหรือโครงสร้าง
ตรายี่ห้อ (Brand network) ตามทัศนคติของลูกค้าเป็นอย่างไร ถ้าสามารถท าความเข้าใจกับกลุ่ม
ผู้บริโภคตรงนี้ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถออกแบบการสื่อสารการตลาดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
เมื่อแบ่งส่วนตลาดกลุ่มผู้บริโภคออกเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สามเป็นการบริหารการสื่อสารสอง
ทางระหว่างผู้บริโภคกับองค์กร (Contact management) โดยต้องค านึงถึง เวลา สถานที่ และ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริหารต้องพร้อมอยู่เสมอ เพราะ
ในปัจจุบันการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี
ความส าคัญต่อองค์กรมาก ขึ้นตอนล าดับที่สี่  คือการน าข้อมูลที่ได้จากสามขั้นตอนแรกมาวาง
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ทางการสื่อสาร (Communications objectives and strategy) โดยมุ่งหา
วิธีการใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เมื่อวาง
วัตถุประสงค์และเลือกสื่อที่ใช้ในการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนน า
แนวความคิดทางการตลาดไปใช้ก็คือ การก าหนดเครื่องมือและแนวทางในการสื่อสาร ที่จะสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารอาจจะเป็นการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การตลาดทางตรง ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้จะมีลักษณะ
การด าเนินการและเทคนิคเฉพาะในแต่ละส่วนที่วางแผนไว้ องค์กรต้องน ามาผสมผสานเพ่ือให้การ
สื่อสารการตลาดทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีดังนี้  
 1.  Advertising ลักษณะของโฆษณาจะต้องมีการช าระเงิน และต้องมีการน าเสนอใน
ลักษณะที่ไม่ใช้สื่อบุคคลที่ยืนประกาศขายของตามห้าง ซึ่งอาจท าการสื่อสารแบบ Above the Line 
คือสื่อสารในวงกว้าง เช่น ออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ Below the Line เช่น การท าการ
สื่อสาร ณ จุดขาย หรือ P.O.P., การแจก Catalog, Brochure และ Leaflet เป็นต้น 
 2.  Sales Promotion จุดเด่นของการส่งเสริมการขายก็คือสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่การส่งเสริมการขายนั้นจะต้องท าในระยะสั้นๆ เพราะการใช้วิธีนี้เป็นเวลานาน
อาจท าให้เกิดสงครามราคา (Price War) หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าในแง่ลบได้ 
 3.  Public Relation การประชาสัมพันธ์ไม่ได้เน้นที่ยอดขาย แต่เน้นที่การสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือให้สาธารณชนเกิดทัศนคติต่อสินค้า บริการ และองค์กร อันจะน าไปสู่การเกิดการ
ประสานความร่วมมือให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสาธารณชน 
 4.  Personal selling เป็นการเสนอข้อมูลผ่านสื่อบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการขาย
สินค้า 
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 5.  Direct marketing แนวโน้มการตลาดปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่ง
เครื่องมือของ Direct marketingได้แก่  Direct sale, Telemarket, TV Direct เป็นต้น 
 6.  Event Marketing ทั้งการเข้าไปให้การสนับสนุน (Sponship) และการจัดกิจกรรม
พิเศษ (Special Event) เพ่ือสร้างความสนใจ, การรู้จักและได้พบเห็นตราสินค้า, สร้างภาพลักษณ์, 
การสร้างประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าและจ าหน่ายสินค้า 
 7.  Publicity เป็นการให้ข่าวเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความน่าเชื่อถือ ความน่าตื่นเต้นและ
สร้างความคาดหวังให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 กล่ า ว โดยสรุ ปแล้ ว  การสื่ อส ารทางการตลาดแบบบู รณาการ  ( Integrated 
MarketingCommunication: IMC) ก็คือการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภค โดยใช้สื่อที่
หลากหลายเพื่อผสมผสานลักษณะเด่นของแต่ละสื่อในการน าเสนอข้อมูลของตนสู่ผู้บริโภค โดยแต่ละ
สื่อที่ใช้จะต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่คงเส้นคงวา สอดคล้องอยู่บนแนวความคิดหลัก (Theme) 
เดียวกัน 
 2.5 พฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา  
 พฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคานั้น จ าเป็นเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดคอนเสิร์ตประเภท
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  อีกทั้งกลยุทธ์ต่างๆยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแต่ละกิจกรรม และยังเป็นการ
สร้างความแตกต่างให้กับคอนเสิร์ตท าให้เป็นที่ได้รับความสนใจ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การจัดคอนเสิร์ตด้วย 
 มีกลยุทธ์หลายอย่างประกอบด้วย (พีระพล พิภวากร 2552: 60-65) 
 1.  การสร้างความแตกต่าง (Product Differentiation) ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(Key Success Factor) ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะมีข้อดีที่ส าคัญก็คือ สามารถสร้าง
คุณค่า (Value Added) ให้กับสินค้าได้ เมื่อสินค้ามีคุณค่าในสายตาผู้บริโภคสูงขึ้นแล้ว ผู้ขายก็ย่อมที่
จะสามารถตั้งราคาขายที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ยังตอบค าถามของลูกค้าได้ว่าท าไมต้องจ่ายแพงกว่า และ
สามารถหลีกเลี่ยงสงครามราคา (Price War) ได้ด้วย แต่นั่นต้องหมายความว่า ความแตกต่างนั้น 
(Differentiation) จะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมีนัยส าคัญ (Significant) ซึ่งจะมีนัยส าคัญ
ขนาดไหน ต้องดูที่คุณประโยชน์หรือคุณสมบัติของสินค้า (Product Benefit) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
 1.1 คุณประโยชน์ทั่วไป (Standard Benefit หรือ Defensive Benefit) หมายถึง 
คุณสมบัติที่สินค้าประเภทนั้นๆ ต้องมี ไม่มีไม่ได้ เช่น เหล้าดื่มแล้วต้องเมา, คอนเสิร์ตต้องมีดนตรี
แสดง คุณประโยชน์อย่างทั่วไป (Standard Benefit) นั้น ถือเป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานของสินค้าทุก
ชนิดหากไม่มีไม่ได้ จึงไม่สามารถเอามาเป็นจุดขาย หรือท าให้เกิดความแตกต่างได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

 1.2 คุณประโยชน์ส่วนเสริม (Fringe Benefit) ซึ่งเป็นความแตกต่างจากสินค้าอ่ืนแต่
ไม่ค่อยมีนัยส าคัญ ลักษณะนี้เป็นจุดที่ธุรกิจต่างๆนิยมใช้ เพราะดูหวือหวา แต่ถึงที่สุดก็จะไม่ใช่จุดขาย
หรือการสร้างความแตกต่างที่คงทนถาวร 
 1.3 คุณประโยชน์พิเศษ (Extra Benefit) หัวใจของการสร้างความแตกต่าง สิ่งนี้ถือ
ว่าเป็นความแตกต่าง (Differentiation)ท่ีมีนัยส าคัญ (Significant)เพราะเป็นการค้นหา หรือการสร้าง
คุณสมบัติที่ตลาดไม่มีแล้วเรามี 

2.  ด้านการสนับสนุน (Sponsorship) ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) คือตัวละครส าคัญที่
จะท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ จึงเข้ามาพร้อมกับความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งบทบาทของผู้ให้
การสนับสนุนส าหรับธุรกิจคอนเสิร์ตโดยทั่วไปจะมีลักษณะของการให้การสนับสนุนในสองลักษณะคือ 
 2.1 การสนับสนุนทางด้านการเงิน (Financial Sponsorship)  
 2.2 การให้การสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ (Non-Financial Sponsorship) ซึ่งจะเป็น
ส่วนที่สามารถท าให้ผู้จัดลดต้นทุนลงได้ เช่น การให้การสนับสนุนในด้านสื่อ (Media Partner of 
Media Sponsor) 

3.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้นเปรียบเสมือน
น้ ามันหล่อลื่นที่ท าให้กลไกการหารายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือในการด าเนินการ
ด้านการส่งเสริมการขายที่นิยมใช้ในธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต มีดังนี้ 
 3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยการซื้อพ้ืนที่
โฆษณาในสื่อในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต และสื่อ
นอกบ้าน สื่อกลางแจ้ง เช่น ป้าย บิลบอร์ด เป็นต้น   
     3.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จะเป็นรูปแบบของการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อเพ่ือให้สื่อเขียนประชาสัมพันธ์ข่าวงานให้ฟรี การประชาสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ผู้
จัดจะต้องว่าจ้างทีมงานประชาสัมพันธ์ หรือจ้างทีมประชาสัมพันธ์จากภายนอกเพ่ือด าเนินการ ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงประชาสัมพันธ์ 
 3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ส าหรับธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตนั้น 
รูปแบบในการท าการส่งเสริมการขายในประเทศไทยโดยรูปแบบหลักๆ มักจะอยู่ในรูปแบบของการให้
ส่วนลดการขาย 
 4.  การบริหารต้นทุน (Cost) การท าก าไรของธุรกิจนั้น สามารถท าได้จากสองช่องทาง
คือ การเพ่ิมราคาขาย (โดยที่ต้นทุนยังคงเดิมหรือเพ่ิมอัตราที่ต่ ากว่าการเพ่ิมขึ้นของราคาขายหรือ
รายรับ) และการลดต้นทุน (หรือควบคุมต้นทุนให้การจัดงานใช้งบประมาณที่ต่ าลงโดยที่ส่วนของ
รายรับเท่าเดิม) ซึ่งก าไรที่ได้รับก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกัน และในความเป็นจริงการท าก าไรด้วยการเพ่ิมราคา
ขายตามวิธีการแรกนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะจะท าลายความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพราะ
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เมื่อสินค้ามีราคาสูงขึ้น ปริมาณการขายรวมก็จะลดลง ซึ่งแม้ว่าจะได้ก าไรต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น แต่ก าไร
โดยรวมก็อาจจะลดลง ดังนั้น การบริหารต้นทุนตามวิธีที่สองจึงเป็นหนทางที่ดีในการเพ่ิมผลก าไรของ
องค์กร รูปแบบของการบริหารต้นทุนส าหรับงานคอนเสิร์ต ทางผู้จัดสามารถท าได้ดังนี้ 
 4.1 การลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสื่อ หรือเรียกอีกอย่าง
ว่าการบาเตอร์สื่อ (Media Barter) ระหว่างสื่อที่ต้องการใช้ในการประชาสัมพันธ์งานกับสินทรัพย์
ต่างๆของงาน อาทิเช่น บัตรเข้าชมคอนเสิร์ต พ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ในสื่ออ่ืนๆ และภายในงานที่
นอกเหนือจากสื่อที่ต้องการบาร์เตอร์ หรือพ้ืนที่ออกบูธในงาน เป็นต้น 
 4.2 การลดต้นทุนคงที่อ่ืนๆ เช่น การท าสัญญาเช่าพ้ืนที่จัดงานในระยะยาว หรือการ
เซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทางศิลปินในระยะยาว เพ่ือให้ได้อัตราค่าตัวในราคาพิเศษ เนื่องจากทางศิลปิน
ก็จะได้รับประโยชน์เพราะสามารถการันตีรายได และวางแผนการรับงานในอนาคตได้ เป็นต้น 
 5.  การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร (Corporate Brand Image) มีผลอย่างมากต่อการ
ด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต ในแง่ของความเชื่อมั่น และการจดจ าของผู้ให้การสนับสนุนงาน ซึ่ ง
ผู้สนับสนุนงานในธุรกิจนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ในธุรกิจ
คอนเสิร์ตนิยมสร้างโดย 
 5.1 การประชาสัมพันธ์องค์กรพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การจัดคอนเสิร์ต 
 5.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง โดยการสร้างประเด็น
ข่าวเพือ่ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารให้มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงสังคม ในกรณีนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้แก่องค์กรในเวลาที่ผู้บริหารออกไปน าเสนองานกับผู้สนับสนุนงาน แต่ข้อเสียคือหากผู้บริหารมี
เหตุการณ์ที่ต้องท าให้เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ผูกติดกับผู้บริหารจะเสียหายตามไปด้วย 
 5.3 การวางต าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Specialization Positioning) การวาง
ต าแหน่งองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในธุรกิจ นับเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับองค์กรได้ด ี
 6.  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management: CRM)
ตามท่ีทราบกันดีว่า ต้นทุนของการหาลูกค้าใหม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าต้นทุนการรักษาลูกค้าเก่า แม้ว่าจะ
ทราบกันดี แต่ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ที่ด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตนั้นก็ไม่ได้มีการลงทุน หรือ
ด าเนินการในส่วนนี้เท่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้ให้ความส าคัญมากนัก และต้องเสียงบประมาณในการจ้าง
ทีมงานมาเพ่ือเก็บและประมวลผลข้อมูล แต่ในปัจจุบันบริษัทต่างๆ หันกลับมาให้ความสนใจในการ
เก็บข้อมูลลูกค้าที่ซื้อบัตรเข้าชมกันมากขึ้น โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล ซึ่งผู้จัดก็สามารถประชาสัมพันธ์งานใน
ครั้งต่อๆไปให้กับลูกค้าเดิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า ซึ่งตรงนี้มีหลายบริษัทที่ใช้
วิธีการแบบนี้ 
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     2.6 การสร้างตลาดสัมพันธ์ 
 การสร้างตลาดสัมพันธ์ หรือ Customer Relationship Management (CRM) 
หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่กระท าต่อลูกค้า โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ดี 
ตลอดจนเกิดความรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรมการสื่อสาร
แบบสองทาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลานาน (วรรณฎีกา โกศการิกา 2546: 23) 
 จากค านิยามดังกล่าว ท าให้เรามองเห็นถึงลักษณะส าคัญของแนวคิดการตลาดสร้าง
สัมพันธ์ 4 ประการ ได้แก่ (เสรีวงษ์มณฑา 2548: 23-24) 
 1.  เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภค หรือคนกลางในช่องทางการตลาด
แต่ละรายอย่างเป็นกันเอง 
 2.  วัตถุประสงค์ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมยอดขายในทันที แต่เป็นผลลัพธ์ของยอดขายที่เกิดขึ้น
ในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ ดังนั้น สิ่งที่เราต้องการคือ การ
ผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
 3.  จุดมุ่งหมายส าคัญ คือต้องการให้ทั้งบริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 4.  เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง ดังนั้น เครื่องมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรงเห็น
ได้ว่า การจัดคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการตลาดสร้าง
สัมพันธ์อยู่ คือ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องและผู้ชมคอนเสิร์ต ผู้ชมสามารถมี
ส่วนร่วมไปกับการแสดงคอนเสิร์ต เช่น การพูดโต้ตอบกับนักร้องในขณะที่มีการแสดงอยู่ นับเป็นการ
สื่อสารแบบสองทาง โดยไม่ได้หวังผลจากยอดขายอัลบั้มโดยตรงจากการแสดงคอนเสิร์ต แต่เป็นการ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมคอนเสิร์ต มีผลต่อเนื่องถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างนักร้องและ
ผู้ชม ในส่วนของผู้ชมก็ได้รับความบันเทิงสนุกสนาน ในส่วนของนักร้องก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของแนวคิดการตลาดในการจัดคอนเสิร์ตขึ้นเพ่ือ 
 1.  เพ่ิมยอดขายสินค้าหรือการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง 
 2.  สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือการบริการและบริษัท ท าให้ลูกค้าทราบวิธีการใช้สินค้า
อย่างถูกต้อง สามารถจดจ า และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัทใน
ระยะยาว 
 3.  ให้ลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกรณีที่บริษัทมีสินค้าจ าหน่ายหลายสารผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทในสาย
ผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวก โอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสินค้าอ่ืนที่อยู่ในสาย
ผลิตภัณฑ์เดียวกันได้ส าเร็จก็จะมีมากข้ึน 
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 4.  ลูกค้าแนะน าสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้อ่ืน เกิดการพูดแบบปากต่อปาก (Words-
of-mouth) ในทางบวกเก่ียวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการกล่าวอ้างในโฆษณาเสียอีกและ
เมื่อสินค้าหรือบริการถูกโจมตีจากผู้อื่น ลูกค้าที่ดีของบริษัทเหล่านี้เองที่จะท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียง
ในการปกป้องชื่อเสียงของบริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท 
 แนวคิดด้านการตลาดในการจัดคอนเสิร์ต เป็นแนวคิดที่น่าจะน ามาเป็นแนวทางของการ
จัดคอนเสิร์ตได้ โดยการค านึงถึงผู้บริโภคหรือผู้ชมคอนเสิร์ตเป็นหลัก เพ่ือให้การจัดคอนเสิร์ตนั้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ให้ผู้ชมได้รับความบันเทิง จนเกิดความประทับใจ และเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ชมคอนเสิร์ตและตัวนักร้องในระยะยาว  
 
3.  แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
     3.1 ความหมายของภาพลักษณ์ 
 โรบินสัน (Robinson, 1959, อ้างถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546: 11) ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับค าว่า ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อ
องค์กรสถาบัน ภาพในใจของบุคคลดังกล่าวนั้นอาจจะได้มาจากทั้งประสบการณ์ทางตรง (Direct 
Experience) ของตัวเขาเอง  
 เบาล์ดิง (Boulding, 1975, อ้างถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546: 11) นักวิชาการ
ชาวตะวันตกได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ว่า ภาพลักษณ์เป็นความรู้ เป็นความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ 
โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเอง (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง คุณค่าท่ีเราเป็นผู้ให้รวมกันอยู่ 
 เสรี วงษ์มณฑา (2541: 13) กล่าวว่า ภาพพจน์ คือข้อเท็จจริง (Objective Facts) บวก  
กับการประเมินส่วนตัว (personal Judgement) แล้วกลายเป็นภาพที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลอยู่นานแสนนานยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
 พจน์ ใจชาญสุขกิจ (2548: 20) ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกที่สร้างขึ้นมาเองโดยมีข้อเท็จจริงเป็นหลักอ้างอิงอยู่ด้วย อาศัยประสบการณ์การค้นคว้าหา
ความรู้ คิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ จนท าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ การเข้าใจในสิ่งต่างๆ ประกอบกันขึ้น
เป็นภาพลักษณ์ของตนเองและแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 
 จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของภาพลักษณ์ได้ว่า 
ภาพลักษณ์ คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราที่มีต่อบุคคล องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันใดๆ โดย
ภาพนั้นอาจเกิดจากประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อม รวมกับการประเมินส่วนตัวแล้วกลายเป็นภาพ
ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ 
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 3.2 ลักษณะของภาพลักษณ์   
 3.2.1 ภาพลักษณ์เกิดจากความประทับใจ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนได้รับ ก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระท าของ
หน่วยงาน  
 3.2.2 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจัย
ภายนอกมากระทบ ท าให้ภาพลักษณ์ที่ดีอาจเปลี่ยนเป็นไม่ดี หรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอาจเปลี่ยนเป็นดี 
ดังนั้น องค์กรต้องมีการส ารวจภาพลักษณ์ปัจจุบันอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นอย่างไร และแก้ไขให้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรคงอยู่ตลอดไป 
 3.2.3 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่นิ่งคือ เป็นสิ่งที่ไม่โต้แย้งกับความเป็นจริง มีการน าเสนออย่าง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับความจริง เช่น นโยบายการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน รวมถึง
คุณภาพของสินค้าหรือบริการขององค์กร 
 3.2.4 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือคือ ภาพลักษณ์เป็นการสร้างภาพภายในจิตใจของ
คนเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคล องค์กร สถาบัน หรือสิ่งต่างๆ ให้มั่นคงเป็นที่ยอมรับโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์จะไม่เกิดผลใดๆ ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือในบุคคลหรือองค์กร
สถาบันนั้น 
 3.2.5 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน ภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ได้ชัดเจนต่อกลุ่มประชาชน เช่ น 
ธนาคารต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย การน าเสนอให้เป็นรูปธรรมด้วยภาพของสถานที่ให้บริการ 
อุปกรณ์ส านักงานที่ครบครัน เครื่องอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า เป็นต้น 
 3.2.6 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกท าให้ดูง่ายและแตกต่าง ต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ง่ายต่อ
การจดจ า มีความแตกต่าง แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วนตรงตามต้องการ เช่น เครื่องหมาย (Logo) 
ค าขวัญ (Slogan) เป็นต้น นั้นคือการสร้างภาพลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์ (Identity) ที่โดดเด่น 
 3.3 ความส าคัญของภาพลักษณ์  
 เบอร์เนย์ (Bernays, 1961, อ้างถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546: 13) กล่าวว่า 
หน่วยงานหรือองค์กรสถาบันใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์ ( Image) ที่เป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแล้ว 
หน่วยงานสถาบันนั้นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ในทางตรงกันข้าม หากหน่วยงานหรื อ
องค์กรสถาบันมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานสถาบันนั้น ย่อม
เป็นไปในทางที่ดีมีความน่าเชื่อถือ ศรัทธาสมควรแก่ความไว้วางใจ หรือน่าคบหาสมาคมด้วย 
 พรทิพย์ พิมลพันธุ์ (2540: 37) กล่าวว่า ถ้าต้องการให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้ง
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบันมีความเชื่อถือ ศรัทธาและร่วมมือ ก็จ าเป็นต้องมีการปรุงแต่ง
ภาพพจน์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
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 เสรี วงษ์มณฑา (2541: 84-85) แบ่งความส าคัญของภาพลักษณ์เป็น 2 ประเด็นคือ 
 1.  ด้านจิตวิทยา ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนหางเสือที่ก าหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ปัจเจกชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งรอบตัวบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นมีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่
รอบตัวก็จะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้าหากบุคคลนั้นมีภาพลักษณ์เชิงลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก็มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมเชิงลบเช่นกัน  
 2.  ด้านธุรกิจ ภาพลักษณ์นี้ถือว่าเป็นคุณค่าเพ่ิม (Value Added) มี่มีให้กับสินค้าและ
บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา (Psychological Benefit) ทีมีอยู่ในตัวสินค้า ที่ท าให้ตัว
สินค้าหลายชนิดตั้งราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพ ซึ่งเป็นความคุ้มค่าทางด้านความรู้สึกและนับวัน
ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ 
 3.4 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ 
 บาวล์ดิงจ์ (Bouding, 1975, อ้างถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546: 14) ได้อธิบายว่า 
ภาพลักษณ์ เป็นความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นเอง
เฉพาะตนเป็นความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง คุณค่าที่เรา
เป็นผู้ก าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ได้ประสบและ
มีความเชื่อว่าจริงเนื่องจากคนเราไม่สามารถที่จะรับรู้และท าความเข้าใจกับทุกสิ่งได้ครบถ้วนเสมอไป 
เรามักจะได้เฉพาะภาพบางส่วนหรือลักษณะกว้างๆของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอ
แล้วมักตีความหมาย (Interpret) หรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้นๆ ด้วยตัวเราเอง ความรู้เชิงอัตวิสัยนี้จะ
ประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกตามทัศนะของเรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็
จะข้ึนอยู่กับภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นๆ ที่เรามีอยู่ในสมองด้วย 
 องค์ประกอบของภาพลักษณ์อาจแบ่งได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบทั้ง
สี่ส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ 
 1.  องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการ
สังเกตโดยตรง แล้วน าสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที่  เหตุการณ์ความคิด
หรือสิ่งของต่างๆ เราจะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู้เป็นเบื้องแรก  
 2.  องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เป็นความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่ได้จากการสังเกตและการรับรู้ 
 3.  องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งต่างๆ อาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 
 4.  องค์ประกอบเชิงการกระท า (Cognitive Component) เป็นความมุ่งหมายหรือ
เจตนาที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เชิงความรู้และเชิงความรู้สึก 
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 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระท านี้จะผสมผสานกัน
เป็นภาพที่บุคคลได้มีประสบการณ์ในโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธ์โดยตรงกั บ
พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่ละรายจะเปลี่ยนฐานะมา
เป็นลูกค้า (Customer) นั้นจะผ่านการรับรู้  (Perception) จนเกิดความรู้  (Knowledge) และ
ความรู้สึก (Affection) ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์กรธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการซื้อ  (Buying) 
มาบริโภคในที่สุด 
 3.5 สิ่งที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ 
 เสรี วงษ์มณฑา (2541: 77) ได้กล่าวถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดภาพพจน์ มีดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้บริหาร (Executive) องค์กรจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ถ้าองค์กรใดมีผู้บริหารที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ดี มีนโยบายการ
บริหารธุรกิจที่ดี ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า บริษัทนั้นก็จะมีภาพพจน์ที่ดี 
 2.  พนักงาน (Employee) บริษัทที่ดีจะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีวิญญาณของการให้บริการและมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 3.  สินค้า (Product) รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ต้องเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีประโยชน์ตรง
กับข้อความโฆษณาท่ีเผยแพร่ออกไปมีการออกแบบที่สวยงาม มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย  
 4.  การด าเนินธุรกิจ (Business Practice) หมายถึง การค้าขายและการคืนก าไรสู่สังคม
เพราะบริษัทแต่ละบริษัทนั้นจะมีภาพพจน์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อมีการด าเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นแล้วควรมีการคืนก าไรสู่สังคม ดังนั้น องค์กรทั้งหลาย
จะต้องให้ความส าคัญกับการคืนก าไรแก่สังคมในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณะและการกุศลต่างๆ 
 5.  กิจกรรมสังคม (Social Activities) คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล หรือสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคท่ีองค์กรต่างๆ ต้องเน้นการตลาดเพื่อสังคมด้วย 
 6.  เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ในส านักงาน (Artifacts) บริษัทต้องมีสิ่งที่แสดง
สัญลักษณ์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง 
เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ควรมีโลโก้ขององค์กรแสดงอยู่ด้วย ควรมีการออกแบบที่
เหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกของบริษัท อุปกรณ์เหล่านี้จะสะท้อนความเป็นตัวตนของบริษัท 
(Corporate Identity) ให้กับคนอื่นได้พิจารณาภาพพจน์ของบริษัทว่าเป็นอย่างไร 
 3.6 การเกิดภาพลักษณ์ 
 ไม่ว่าภาพพจน์จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจกการปรุงแต่งก็ตาม ภาพพจน์
ขององค์กรอาจแยกออกได้เป็น 2 ส่วน (อ านวย วีรวรรณ 2540: 90) คือ 
 1.  ส่วนที่เป็นกิจกรรมคือ ส่วนที่ไม่มีชีวิตจิตใจขององค์กร ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประกอบการต่างๆ ที่ไม่เก่ียวกับบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในขณะนี้อาจได้รับการ
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ยกย่องว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศไทยและในอาเ ซียน ภาพลักษณ์ที่
ออกมาจึงมีลักษณะของความมั่นคงของกิจการ บริวาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น าเข้ามาใช้แสดงถึง
ความก้าวหน้าทันสมัยขององค์กร ล้วนเป็นงานที่เสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์เด่นยิ่งขึ้น 
 2.  ส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล หมายถึง ส่วนที่ท าให้องค์กรมีชีวิตจิตใจนั่นเอง ถ้า
จะเปรียบกับคน ส่วนที่หนึ่งก็เปรียบเสมือนกับร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะ 32 ประการ ส่วนที่
สองก็คือ ส่วนที่เป็นจิตใจ ซึ่งท าหน้าที่ควบคุมสั่งการให้ส่วนที่หนึ่ง คือ ร่างกายแสดงพฤติกรรมออกมา 
น้ าหนักของความส าคัญที่จะท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรออกมาเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับส่วนที่เป็นตัว
บุคคล เพราะนอกจากคนจะเป็นตัวก าหนดบทบาทขององค์กรในส่วนที่เป็นกิจกรรมให้แส ดง
ภาพลักษณ์ออกมาได้แล้ว ข้อเท็จจริงประการหนึ่งก็คือ บุคลิกของผู้บริหารระดับสูงจะถูกมองว่าเป็น
บุคลิกหรือภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย โดยเฉพาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ ่
 3.7 ประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ 
 คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 296, อ้างถึงใน ทศพล พวงทอง 2550: 12) ได้กล่าวถึง
ภาพลักษณ์ในบริบทของการตลาดไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริษัท
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้การ
ควบคุมของธุรกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์กรธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองค์ประกอบทางการ
บริหารจัดการได้แล้ว อาจจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์เป็น 3 ประเภท ด้วยกันคือ 
 1.  ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือภาพที่เกิดขึ้นใน
ใจของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือตัว
ธุรกิจ ซึ่งบริษัทหนึ่งๆ อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น 
ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่ห้อที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
 2.  ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อ
สินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด 
เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเพ่ือบ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะของสินค้า โดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมาจาก
บริษัทเดียวกัน แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อถือว่าเป็น
สิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่
บริษัทต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยี่ห้ออ่ืนๆ 
 3.  ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ของประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งเน้นเฉพาะภาพของสถาบันหรือองค์กรเพียงส่วนเดียว ไม่
รวมถึงสินค้าหรือบริการที่จ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพที่สะท้อนถึงการบริหาร
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การด าเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ระบบบริหารจัดการ บุคลากร (ผู้ บริหารและพนักงาน) ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการท าประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
4.  แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ปรมะ สตะเวทิน (2540: 47-48) กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่
แตกต่างกันไป โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร อันได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางสังคม
เศรษฐกิจ และศาสนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  อายุ (Age) เป็นลักษณะประการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้รับสารซึ่งอายุเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้ว คนที่มีอายุน้อยมักจะ
มีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อนมากกว่าคนที่มีอายุมากที่มักจะมีความคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ มีความระวัง และมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าคนอายุน้อย ซึ่งลักษณะ
เหล่านี้มีสาเหตุมาจากประสบการณ์ชีวิต ผ่านยุคเข็ญต่างๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนาน และมี
ประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนอายุน้อย 
 ซึ่งลักษณะของการใช้สื่อก็ต่างกันไป คนอายุน้อยมักจะใช้สื่อมวลชนเพ่ือความบันเทิง 
ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อมวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารมากกว่าความบันเทิง 
 นอกจากนี้แล้ว อายุยังเป็นตัวก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจ
ด้วย กล่าวคือ คนที่มีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจจะน้อยลง 
 2.  เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยา แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่าง
กันอย่าง มาก ทั้งในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนด
บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว โอนอ่อนผ่อน
ตาม เป็นแม่บ้านแม่เรือน และยังพบอีกว่า ผู้หญิงจะถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย 
 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน เพศหญิงมักจะใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุ
มากกว่าเพศชาย โดยนิยมดูรายการละครในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า 

3.  การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) เป็นลักษณะอีก
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกันย่อมจะมีความรู้สึก
นึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่ต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสูง หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบใน
การที่จะเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะมีความรู้กว้างขวาง เข้าใจมากกว่า ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยทั่วไปคนที่มี
การศึกษาสูงจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ าและคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อประเภท
สิ่งพมิพ์มากกว่าสื่อชนิดอื่น 
 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายความถึง อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ภูมิหลังของ
ครอบครัว จากการวิจัยพบว่า สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมต่างกัน มีความคิด 
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ประสบการณ์ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน งานวิจัยของ Schramm and White 
(1973 อ้างใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2548: 22) ศึกษาการเปิดรับสารของผู้รับสารในสังคมอเมริกา 
พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงมักเป็นผู้นิยมเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์และนิยมเนื้อหาที่ค่อนข้างหนัก ไม่ค่อยสนใจ
เนื้อหาด้านความบันเทิง  McNelly and Others (1968 อ้างใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2548: 22) พบว่า 
คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระจากสื่อมวลชนมากที่สุด 
ผลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะเช่นนี้ อธิบายได้เช่นเดียวกับกรณีของการศึกษา คือ ผู้ที่มีรายได้สูงนั้น
มักมีการศึกษาสูง มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันให้มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้หาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การเปิดรับข่าวสารจึงจ าเป็นส าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้มากกว่า
รายการโทรทัศน์ที่เน้นเนื้อหาด้านความบันเทิง   

5.  ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนา เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสารที่มี
อิทธิพลต่อตัวผู้รับสารทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม คนที่นับถือศาสนาต่างกันจะมี
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์นี้ เป็นแนวทฤษฎีที่หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล 
กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเชื่อว่า
มนุษย์ด าเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมวางเป็นแม่บทไว้ให้ พฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวัยเดียวกัน จะ
เป็นเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพสังคมได้วางแบบอย่างไว้ให้แล้วส าหรับคนรุ่นนั้นๆ สังคมท าให้ผู้หญิงมี
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมแตกต่างจากผู้ชาย คนที่มีการศึกษามีพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนที่ด้อย
การศึกษา กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เชื่อในความคิดที่ว่า คนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย 
 การสื่อสาร จัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมทั่วๆ ไปแตกต่างกัน ดังนั้น นักวิชาการสื่อสารบางกลุ่มจึง
เชื่อว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารของบุคคลนั้นๆ จึงน่าจะแตกต่างกันด้วย พฤติกรรมการสื่อสาร
ดังกล่าวนอกจากจะหมายถึงการเลือกใช้ถ้อยค าในภาษาหรือการใช้อวัจนภาษาตลอดจนกลยุทธ์ใน
การสื่อสารให้ส าเร็จตามประสงค์แล้ว ยังรวมไปถึงการเลือกใช้สื่อหรือการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก 
สื่อต่างๆ ตามที่ผู้รับสารต้องการ งานวิจัยที่ใช้แนวคิดประชากรศาสตร์มักจะมองหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสารจากสื่อต่างๆ  
 
5.  แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 
 แนวคิดการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) 
เป็นแนวคิดที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสื่อสารมวลชน (Functional Model) ในการให้บริการ
แก่กลุ่มผู้รับสาร Elihu Katz (1974 อ้างใน พีระ จิรโสภณ 2547: 57) เป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นว่าการ
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วิจัยเพ่ือตอบค าถามว่า “What do the media do to people?” ก าลังเสื่อมความนิยม จึงควรหัน
ไปศึกษาเพ่ือตอบค าถาม “What do people do with the media?” 
 การศึกษาสื่อมวลชนโดยแนวคิดการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจเริ่มครั้งแรก
เมื่อ Herzog (1974 อ้างใน พีระ จิรโสภณ 2547: 58) ศึกษาเกี่ยวกับความพอใจที่แม่บ้านได้รับจาก
การฟังรายการละครวิทยุกลางวัน ในขณะเดียวกันการศึกษาผลกระทบของสื่อต่อผู้รับสารเริ่ มส่อเค้า
ว่า สื่อมวลชนไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารมากดังที่นักวิชาการในยุคเริ่มแรกเคยตั้งสมมติฐานไว้ 
ตัวอย่างเช่น LaZarfeld (1974 อ้างใน พีระ จิรโสภณ 2547: 58) พบว่า ในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 1948 นั้น การหาเสียงไม่ได้ท าให้ผู้ลงคะแนนเสียงเปลี่ยนใจ
ในการเลือกผู้สมัครเลย เพียงแต่เป็นการย้ าให้ผู้ลงคะแนนเสียงมั่นใจในการเลือกของคนมากข้ึนเท่านั้น 
 การค้นพบครั้งนี้เป็นแนวทางที่ท าให้นักนิเทศศาสตร์มองเห็นว่า ผู้รับสารนั้นไม่ได้เป็น
เพียงผู้รับเอาอิทธิพลจากสื่อมวลชนเท่านั้น หากแต่มีบทบาทมากขึ้นไปกว่านั้น จึงโยงไปสู่ความคิด
ที่ว่า ผู้รับสารเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ และเลือกรับเนื้อหาของสารเพื่อสนองความต้องการของตน ท า
ให้เกิดการวางแนวคิดใหม่ซึ่งถือว่าในการสื่อสารนั้นผู้รับสารคือตัวจักรที่จะตัดสินใจโดยอาศัยพ้ืนฐาน
ความต้องการของตนเองเป็นหลัก  
 องค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึง
พอใจจากสื่อมวลชน ตามท่ีกล่าวมาอาจแสดงให้เห็นในรูปแบบจ าลองดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 แสดงแบบจ าลององค์ประกอบของการสนองความพึงพอใจ 
ที่มา : พีระ จิรโสภณ, ปรัชญานิเทศศาสตร์ และทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 10 “ทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 

สภาวะทรง
สังคมและจิตใจ 
(ซึ่งก่อให้เกิด) 

ความต้องการ
ของบุคคล 
(และเกิดมี) 

ความคาดหวัง
จากสื่อมวลชน
และแหล่งอื่น 
(แล้วน าไปสู่) 

การเปิดรับ
สื่อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ 
(อันก่อให้เกิด

ผลคือ) 

การไดร้ับ 
ความพึงพอใจ

ตามความ
ต้องการ 

ผลอื่นๆที่
ตามมา (ท่ี

ไม่ได้มุ่งหวัง) 
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 ค าอธิบายเกี่ยวกับแบบจ าลองนี้ อาจจะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในกรณีปัจเจกบุคคลผู้
หนึ่งซึ่งมีความต้องการจ าเป็นทางสภาวะจิตใจและทางสังคม เช่น ต้องการเป็นคนที่มีความรอบรู้
ทันสมัย เพ่ือเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนในสังคม และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนว่าการบริโภค
ข่าวสารจากสื่อมวลชน จะช่วยสนองความต้องการของเขาได้ เขาจึงเลือกใช้สื่อมวลชนโดยเลือกดู
รายการข่าวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียง หรืออ่านข่าวจากสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยให้
เขาได้รับความพึงพอใจตามที่เขาต้องการได้ คือเป็นคนรอบรู้และทันสมัย ขณะเดียวกันผลจากการ
บริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกๆวันก็อาจมีผลอ่ืนๆ ตามมานอกเหนือจากการเป็นผู้รอบรู้ทันสมัย 
เช่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยและพฤติกรรมบางอย่างได้
เช่นกัน 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อนี้ได้รับความสนใจและมีแนวทางในการวิจัยและ
อธิบายจากนักทฤษฎีที่สนใจเรื่องนี้อย่างกว้างขวางหลากหลาย มีตัวแปรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
แต่อยู่บนพื้นฐานแบบจ าลองข้างต้นของแคทซ์และคณะ 
 แม็คเควล และคณะ (McQuail, Blumler, and Brown, 1974 อ้างใน ยุบล เบญจรงค์
กิจ 2542: 90) กล่าวถึงความต้องการและสิ่งที่ตอบสนองในการใช้สื่อ 4 ด้าน คือ 
 1.  Diversion การหันเหไปจากสิ่งที่สร้างความเครียดในชีวิตประจ าวันจากปัญหาต่างๆ 
ที่เผชิญอยู่ ความต้องการการผ่อนคลายและความบันเทิง เป็นแรงจูงใจหลักอย่างหนึ่งในการใช้
ประโยชน์จากสื่อ 
 2.  Personal Relationship การสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นการใช้
สื่อเพ่ือเป็นเพ่ือน เป็นช่องทางมีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม โดยอ้อมทางความรู้สึกนึกคิด หรือ
การใช้ข่าวสารสื่อมวลชนเพื่อน าไปสนทนากับบุคคลอื่นในสังคมโดยตรง 
 3.  Personal Identity or individual Psychology การก าหนดอัตลักษณ์และจิตวิทยา
ของปัจเจกบุคคลแต่ละคน จากการใช้สื่อท าให้ได้ข้อมูลข่าวสาร ความคิดที่จะเป็นแรงเสริมหรือตอก
ย้ าให้กับคุณค่าบางอย่างที่จะรับมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจตนเอง และเพ่ือส ารวจค้นหาความจริงต่างๆ
ในชีวิต เป็นต้น 
 4.  Surveillance การสอดส่องแสดงข่าวสารในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ หรือเป็นผล
เสียหายกับตนเอง รวมทั้งช่วยให้ได้ข่าวสารที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในบางเรื่อง 
 ส่วนแคทซ์ และคณะ (Katz, Gurevitch, and Hass, 1973 ยุบล เบญจรงค์กิจ 2542: 
92) ได้สรุปหน้าที่เชิงสังคมและจิตวิทยาในการใช้สื่อ 5 ประการ คือ 
 1.  Cognitive needs คือ ความต้องการด้านข่าวสาร ความรู้ ความคิด และความเข้าใจ 
 2.  Affective needs คือ ความต้องการด้านอารมณ์ ความบันเทิง และความสุนทรีย์ 
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 3.  Personal integrative needs คือ ความต้องการในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ความน่าเชื่อถือ ความสนใจ ความม่ันคง และสถานภาพของแต่ละบุคคล 
 4.  Social integrative needs คือ ความต้องการในการสร้างความแข็งแกร่งในการ
ติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในครอบครัว เพ่ือน และคนอื่นๆ 
 5.  Tension release needs คือ ความต้องการหันเห และหลีกหนีความกดดัน และ
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยหันไปหาสิ่งบันเทิงเริงใจในสื่อมวลชนเพื่อลดความเครียด 
 นอกจากนี้ เบอร์เกอร์ (Berger, 1982: 98 อ้างใน ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ 2554: 
57) ได้สรุปความพึงพอใจที่สื่อให้ (Media Offer) ในการตอบสนองความต้องการดังนี้ 
 1.  เพ่ือความสนุกสนาน 
 2.  สื่อจะสอนลักษณะการวางท่าทางและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งแสดงถึงอ านาจ 
 3.  สอนประสบการณ์ท่ีงดงาม 
 4.  สอนถึงการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 5.  สนองความพึงพอใจในการอยากรู้อยากเห็นในข่าวสารต่างๆ 
 6.  ท าให้รู้จักการปฏิบัติตนตามหน้าที่ 
 7.  เพ่ือความเพลิดเพลิน 
 8.  ท าให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 9.  สร้างอารมณ์ต่างๆ 
 10.  ท าให้เกิดการเลียนแบบ 
 11.  สร้างบุคลิกภาพและลีลาของตัวเอง 
 12.  ได้รับข่าวสารทุกๆส่วนของโลก 
 13.  เป็นแรงเสริมย้ าความเชื่อด้านความยุติธรรม 
 14.  เป็นแรงเสริมย้ าความเชื่อด้านความรัก 
 15.  ท าให้เกิดการเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอ่ืนๆ 
 16.  สอนให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
 17.  แสดงจินตนาการความสัมพันธ์ทางเพศของหนุ่มสาว 
 18.  เพ่ือความตื่นเต้น 
 กรีนเบอร์ก (Greenberg, 1974 อ้างใน ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ 2554: 60) ได้
สรุปว่าการเรียนรู้ที่ผู้รับสารได้จากสื่อประกอบด้วย 
 1.  การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งอ่ืนๆ (to Learn about Self / to Learn about 
Things) ได้แก่ การที่ผู้รับสารใช้สื่อจะท าให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมและท าให้ทราบ
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ว่าตนเองควรจะวางตัวหรือแสดงออกอย่างไร มีข้อมูลเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนท าให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม หรือในหมู่เพ่ือฝูง รวมทั้งเป็นการสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง 
 2.  การได้รับข่าวสาร วิชาความรู้ (for Learning, Information) ได้แก่ การที่ผู้รับสารได้
เรียนรู้อย่างเป็นทางการ หรือการใช้สื่อเพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม 
 3.  การใช้สถานการณ์ในการเปิดรับสื่อท าให้เกิดการรวมกลุ่ม ได้แก่ การที่ครอบครัวมา
อยู่รวมกันเวลาดูโทรทัศน์ การไปชมภาพยนตร์กับเพ่ือนฝูง 
 4.  การได้มีเพ่ือนหรือความรู้สึกว่าคนเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว (for Companionship) 
ได้แก่ การใช้สื่อเพ่ือช่วยคลายความเหงา ท าให้ไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว หรือมีเพ่ือนคอยช่วยปลอบใจ
อยู่ทุกเมื่อ ซึ่งในทางจิตวิทยาเป็นการแสดงถึงความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 
 5.  การได้รับการกระตุ้นหรือการเกิดความรู้สึกตื่นเต้น สนุกสนาน ได้แก่ การใช้สื่อ
เนื่องจากความต้องการการกระตุ้นจากสิ่งใหม่ๆ (Sensony Stimulation) เพ่ือไม่ให้ชีวิตดูน่าเบื่อหรือ
ซ้ าซากจ าเจเกินไป 
 6.  การพักผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxation) ได้แก่ การเปิดรับสื่อเพ่ือความเพลิดเพลิน
บันเทิงใจ หรือการพักผ่อนหย่อนใจ 
 7.  การลืมบางสิ่งบางอย่าง (to Forget as a Mean of Diversion) ได้แก่ การใช้สื่อเพ่ือ
หลบหนีไปจากโลกภายนอก หลีกเลี่ยงปัญหาหรือสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายสับสบในชีวิตจริง หรือลืม
ความทุกข์ยากที่ต้องผจญอยู่อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 
 8.  การสร้างมโนภาพแบบเพ้อฝันเกินความเป็นจริง (for Fantasy Dreamworld) ได้แก่ 
การใช้สื่อในการสร้างจินตนาการที่เพ้อฝัน ความหวังที่ตนเองไม่สามารถไปถึงได้หรือความต้องการ
บางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตจริง ในทางจิตวิทยาเท่ากับเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการ
ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตนเองอย่างหนึ่ง 
 
6.  ทฤษฎีการสื่อสาร 
 การสื่อสารเป็นกระบวนการ (Process) ที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านการด าเนิน
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรกล
แห่งสังคมที่ท าให้สังคมด าเนินไปได้อย่างไม่หยุดยั้ ง เนื่องจากการสื่อสารเป็นทั้ งเครื่องมือ 
(Instrument) และวิธีการ (Means) ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งต่อปัจเจก
บุคคล ต่อองค์กร และต่อสังคม ดังนั้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการสื่อสารเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง จนไม่อาจละเลยที่จะน ามาศึกษาให้ทราบและเข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของการ
สื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมาย องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารรวมทั้งผลของการสื่อสาร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะเป็นหนทางที่
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ท าให้ผู้ศึกษาสามารถรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของการน าเอาการสื่อสารไปใช้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคม 
 6.1 ความหมายของการสื่อสาร 
 ในการนิยามหรือการให้ความหมายของค าว่าการสื่อสารนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
เนื่องจากการสื่อสารมีความหมายที่กว้างขวาง ครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ ดังนั้น ในการให้
ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร จึงมีหลากหลายตามความสนใจของนักวิชาการแต่ละบุคคล ดังนี้  (กิติ
มา สุรสนธิ 2546: 2-3) 
 แอริสโตเติล (Aristotle) นักวาทวิทยาได้นิยามการสื่อสารไว้ว่า คือการแสวงหาวิธีการชัก
จูงใจที่พึงมีอยู่ทุกรูปแบบ 
 เอ็ดเวิร์ด ซาร์พีร์ (Edward Sapir) กล่าวว่า การสื่อสาร คือการตีความหมายโดย
สัญชาตญาณต่อทา่ทางท่ีแสดงเป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัวต่อความคิดและต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Warren W. Weaver) ให้ความหมายการสื่อสารว่า การ
สื่อสารเป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างในจิตใจของคนๆ หนึ่ง 
อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่ ได้หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูด
เท่านั้น หากยังรวมไปถึงดนตรี ภาพการแสดงบัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย 
 จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) นิยามการสื่อสารไว้ว่า คือการแสดงปฏิสัมพันธ์กัน
ทาสังคม (Social Interaction) โดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (Message System)  
 ชาร์ลล์ อีออสกูด (Charle E. Osgood) ให้ความหมายว่า การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง 
คือ ผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ส่งผ่านสื่อที่เชื่อมระหว่างสองฝ่าย 
 จากนิยามการสื่อสารดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นักวิชาการได้นิยามการสื่อสารโดยเน้นการท า
ความเข้าใจในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และอ่ืนๆ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกแนวคิดล้วนแล้วแต่สามารถน ามาอธิบายกระบวนการสื่อสารได้ทั้งสิ้น เนื่องจาก
ลักษณะวิชาการทางด้านการสื่อสารมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ( Interdiscipline) ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาการต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการที่จะเข้าใจวิชาการด้านการสื่อสาร ให้ถ่องแท้นั้น
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาอ่ืนๆ มาประกอบในการท าความเข้าใจวิชาการ
ทางด้านการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 6.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 6.2.1 ผู้ส่งสาร คือ ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร (เริ่มต้นสร้างและส่งสารไปยังผู้อ่ืน) ในการสื่อสาร
ครั้งหนึ่งๆ นั้น ผู้ส่งสารจะท าหน้าที่เข้ารหัส  (Encoding) อันเป็นการแปรสารให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ท่ีมนุษย์คิดสร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด, ภาษาเขียนหรือวัจนภาษา) และ
อากัปกิริยาท่าทางต่างๆ (อวัจนภาษา) สารที่ถูกเข้ารหัสแล้วนี้จะถูกผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านทาง
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ติดต่อทางใดทางหนึ่ง เช่น ถ้าผู้ส่งสารต้องการส่งสารไปถึงผู้รับสารที่อยู่ห่างไกลจากตนอย่างรวดเร็ว ผู้
ส่งสารก็อาจเลือกใช้ วิธีโทรเลข โทรศัพท์ จดหมาย ถ้าเป็นปัจจุบันก็อาจใช้โทรสาร  (Facsimile 
(FAX)) หรือ E-mail (การสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์) ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว ในสถานการณ์การสื่อสารหนึ่งๆ นั้นผู้ส่งสารจะเป็นบุคคลหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสื่อสาร ถือเป็นบุคคลแรกที่จะท าให้กระบวนการในการสื่อสาร
เกิดข้ึน 
 แต่เนื่องจากการสื่อสารของมนุษย์มีหลายประเภทและหลายระดับ เพราะฉะนั้นจ านวน
ของผู้ส่งสารจึงอาจจะแตกต่างกันไป เช่น การสื่อสารสาธารณะรูปแบบหนึ่ง คือ การอภิปราย ผู้ส่งสาร 
อาจมีจ านวนมากกว่า 1 คน และผู้ส่งสารอาจมิได้ส่งสารในฐานะที่เป็นตัวของตัวเอง แต่อาจจะส่งสาร
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน หรือ สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ส่วนในกระบวนการสื่อสารมวลชนผู้
ส่งสารก็คือตัวแทนขององค์กรเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน ซึ่งนอกจากจะส่งสารในฐานะที่เป็นตัวของ
ตัวเองแล้ว ก็ยังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของสถาบันการสื่อสารมวลชนนั้นๆ ด้วย 
 แต่การเป็นผู้ส่งสารไม่ว่าจะในการสื่อสารประเภทและระดับใดก็ตาม ย่อมต้องมีบทบาท
และหน้าที่ในการสื่อสารที่ส าคัญ คือ 
 1.  การมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่แจ่มชัด 
 2.  การเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาที่ตนจะสื่อสารกับผู้อื่น 
 3.  การเป็นผู้มีความเข้าใจความสามารถในการรับสารของผู้ที่ตนสื่อสาร 
 4.  การเป็นผู้รู้จักเลือกใช้วิธีการในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่อง โอกาสและผู้รับสาร
ของตน 
 6.2.2 สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สาร จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิด
ความคิดขึ้น และต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผู้อ่ืน  (ผู้รับสาร) การส่งสาร
นั้น ก็โดยการที่ผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพ่ือแทนความคิดที่เกิดขึ้น 
พฤติกรรมที่ว่านี้ก็เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการหรือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความคิดนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะของ
ผู้กระท าทั้งสิ้น  
 ความส าคัญของสารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสาร ก็คือ การท าหน้าที่เร้าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่ผู้รับสารจะรับสารที่ถูกส่งมาในรูปของสัญลักษณ์ได้หรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับว่า ผู้รับสารมีทักษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึ่งทักษะในการรับสารได้แก่ 
ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน หากผู้รับสารแสดง
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พฤติกรรมการรับสาร ตรงกับพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น ฟังอ่าน ดู สังเกต แสดงว่าผู้รับสารมีทักษะ
ในการรับสาร 
 6.2.3 ช่องทางการสื่อสาร หรือ สื่อ ในการสื่อสารใดๆ ก็ตาม ผู้ส่งสารย่อมต้องอาศัยช่องทาง
หรือสื่อให้ท าหน้าที่น าสารไปยังผู้รับสาร โดยทั่วไปแล้วสารที่ถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับสารจะเข้า
ไปสู่ระบบการรับรู้ของมนุษย์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ได้แก่ ทางการ
เห็น โดยประสาทตา ทางการได้ยิน โดยประสาทหูทางการได้กลิ่น โดยประสาทจมูก ทางการสัมผัส 
โดยประสาทกาย และทางการลิ้มรสโดยประสาทลิ้น 

 6.2.4 ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
ใน การถอดรหัส (decode) สาร เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้ และพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่น
เดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งจึงจะท าให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล  ตามลักษณะ
ของ S M C R Model นี้  

นอกจากนี้ รูปแบบของการสื่อสาร ยังแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ  

1.  การสื่อสารทางเดียว (One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการ
สื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ 

2.  การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้รับมีโอกาส
ตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่ แต่
ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าที่เป็นทั้ ง
ผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุมเป็นต้น 
 ในขณะที่การชมคอนเสิร์ตเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีการใช้นักร้องเป็นผู้ส่งสารไปหา
ผู้ชมการแสดงซึ่งเป็นผู้รับสาร ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบจ าลองการสื่อสารได้ดังนี้ 
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     Feedback 

 

ภาพที่ 2-2 แสดงแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารของลาสเวลล์ 
ที่มา : เดนิส แมคเวล และสเวน วินดาหุล, แบบจ าลองการสื่อสาร, แปลโดย สวนิต ยมาภัย และระ
วีวรรณ ประกอบผล, (กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547: 13) 

 
ลาสเวลล์ ได้อธิบายกระบวนการสื่อสาร ดังนี้ 
ใคร, กล่าวอะไร, ในช่องทางใด, ถึงใคร, พร้อมด้วยเหตุผลอะไร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Feedback 
 
ภาพที่ 2-3 แสดงแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารในรูปของการฟังเพลงหรือการชมคอนเสิร์ต 
ที่มา : สวนิต ยมาภัย และระวีวรรณ ประกอบผล, (กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2547: 14) 

Receiver Channel Message Source 

ผล 
- ความรู ้
- ทัศนคติ 
- พฤติกรรม 

 

ผู้ฟัง 

สื่อต่างๆ 

- โทรทัศน์ 

- วิทยุ 

- เทปเพลง 

- วิดีโอ 

- คอนเสิร์ต 

- เนื้อร้อง 
- ระดับเสียง 
- ท านอง 
- ท่าทางนักร้อง 
- การประสาน
เสียง 

- ผู้วางแนวความ        
คิดของเพลง 

- ผู้แต่งเนื้อร้อง 

- ผู้ประสานเสียง 

- นักร้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31 

 

 เมื่อประยุกต์แบบจ าลองการสื่อสารในรูปแบบของการฟังเพลงหรือการชมคอนเสิร์ต 
บริษัทธุรกิจเทปเพลงก็จะมีกระบวนการขั้นตอนการผลิตเทปเพลงเช่นเดียวกับกระบวนการ SMCRE 
(Source Message Channel Receiver Effect) การแสดงคอนเสิร์ตเป็นช่องทางหนึ่งของการ
ส่งเสริมการขายธุรกิจเทปเพลงที่เกิดประสิทธิผลโดยตรงที่เกิดขึ้น คือ ยอดจ าหน่ายเทป ค าพูดที่
เลียนแบบเพลง แต่ถ้าว่าผลในระยะท่ีสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องของผู้รับสารในด้านประสิทธิภาพ
ก็คือ ความรู้สึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่เพลงสามารถจรรโลงและสร้างสรรค์พฤติกรรมที่จะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อสังคมดังภาพ 2-3 
 6.3 การเกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร 
 การที่จะจัดคอนเสิร์ตให้ประสบความส าเร็จ จะต้องมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการสื่อสารด้วย เพราะจะท าให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ และในปัจจัยนั้นๆจะอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการ
สื่อสาร ซึ่งได้แก่ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารเป็นปัจจัยที่ก าหนดประสิทธิผลของการ
สื่อสาร 

องค์ประกอบของการสื่อสารนี้แต่ละตัวจึงเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเพ่ิม หรือลดประสิทธิผล
ของการสื่อสาร นอกจากนี้องค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละตัวต่างมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือหากผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร แต่ถ้าช่องทางการสื่อสารด้อย
คุณภาพหรือผู้รับสารขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารก็ย่อมจะด้อยประสิทธิผล
ตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าต้องการให้พฤติกรรมการสื่อสารประสบความส าเร็จมากท่ีสุดจ าเป็นจะต้องท าให้
องค์ประกอบในการสื่อสารทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ซึ่งความมี
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัจจัยย่อยต่างๆดั งนี้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 
2554: 32-35) 
 1.  ปัจจัยด้านบุคคล 
 1.1 ผู้ส่งสาร – ผู้เข้ารหัส เมื่อผู้ส่งสารตัดสินใจจะส่งสาร เพ่ือให้มีผลอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อผู้รับสารนั้น เขาก็จะท าการเข้ารหัสส่งไป ส าหรับปัจจัยในส่วนของผู้ส่งสาร ซึ่งจะท าให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นมีด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติระดับ
ความรู้ และสถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม 
 1.1.1 ทักษะในการสื่อสาร หมายถึงความช านาญหรือความสามารถในการ
สื่อสาร การสื่อสารโดยการใช้ถ้อยค ามีทักษะเกี่ยวข้องอยู่ 5 ประการ แบ่งเป็นทักษะในการเข้ารหัสคือ 
ทักษะในการเขียนและการพูด อีกสองประการเกี่ยวกับทักษะในการถอดหัส คือทักษะในการอ่านและ
การฟัง ส าหรับทักษะประการสุดท้าย คือความคิดหรือการใช้เหตุผล นอกจากนี้ยังมีทักษะที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารแบบไม่ใช้ถ้อยค า ได้แก่ ทักษะในการวาดภาพ การเขียนภาพ การแสดงอากัปกิริยา 
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 ในฐานะของผู้ส่งสาร ทักษะในการสื่อสารมีผลต่อการสื่อสาร 2 ประการคือ ประการแรก 
ทักษะเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ส่งสารวิเคราะห์จุดประสงค์ และความตั้งใจของตนเองท าให้เกิด
ความสามารถที่จะท าการสื่อสารได้ดังที่ต้องการ ประการที่สอง ทักษะเหล่านี้มีส่วนท าให้ผู้ส่งสารไม่ว่า
จะโดยการพูดหรือการเขียนผู้ส่งสารที่มีความช านาญในการเข้ารหัสสาร จะสามารถเลือกสรรถ้อยค าที่
เหมาะสมกับผู้รับสาร คือถ้อยค าที่ไม่ยากแก่การเข้าใจ อีกทั้งจะต้องถูกต้องชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ของตัวสะกดการันต์ หลักไวยากรณ์ การออกเสียง ตลอดจนการแสดงท่าทางประกอบด้วย 
 1.1.2 ทัศนคติ ทัศนคติของผู้ส่งสารย่อมมีผลหรือมีอิทธิผลต่อประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเช่นกัน ทัศนคติของผู้ส่งสารแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือทัศนคติต่อ
ตนเอง ทัศนคติต่อสาร และทัศนคติต่อผู้รับสาร 
 ผู้ส่งสารจะประสบความส าเร็จในการสื่อสารมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทัศนคติ
ที่มีต่อตนเอง หากมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นตนเอง การสื่อสารก็ย่อมจะมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้ส่งสารเกิดความหวั่นวิตก ไม่มั่นใจในความสามารถของ
ตนเองการสื่อสารก็ย่อมจะด้อยประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 ผู้ส่งสารจะต้องมีความชื่นชอบ และมีความเข้าใจในเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับ
สารเป็นอย่างดี หากผู้ส่งสารขาดความสนใจ และไม่รู้สึกชื่นชมกับสารที่ตนเองก าลังถ่ายทอดออกไปสู่
ผู้อ่ืนย่อมน ามาซึ่งความล าบากใจในการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการสื่อสาร
อย่างมาก 
 นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก หากผู้ส่งสารเกิดทัศนคติ
ในทางลบต่อผู้รับสาร อาจจะเห็นได้จากการคบหาสมาคมในกลุ่มเพ่ือนฝูง ถ้ามีความพึงพอใจซึ่งกัน
และกัน  การพูดคุยก็ดูจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้น แต่ถ้ามีอคติไม่ชอบคนใดคนหนึ่ง การพูดคุยก็ดูจะมี
ปัญหายากต่อการท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 1.1.3 ระดับความรู้ ประสิทธิผลในการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของผู้ส่งสาร ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 2 ประการ ประการแรกเป็นความรู้ใน
เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะท าการสื่อสาร ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวที่
ตนเองจะพูดหรือเขียนถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร เพราะถ้าขาดซึ่งความรู้แล้วย่อมเป็นการยากที่จะ
อธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจ 
 นอกจากนี้  ผู้ส่งสารจ าเป็นจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับระบวนการสื่อสารด้วย คือมี
ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างกันและกันในบรรดาองค์ประกอบเหล่านั้นด้วย 
 1.1.4 สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม สถานภาพต่างๆในสังคมของผู้ส่ง
สารไม่ว่าจะเป็น บทบาท ต าแหน่ง หน้าที่ บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ ฯลฯ ล้วนมีอิทธิพลอย่าง
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มากต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร การที่ผู้ส่งสารจะส่งสารออกไป เขาย่อมได้รับอิทธิพลจาก
สังคมและวัฒนธรรมที่เขาสังกัดอยู่ 
 1.2 ผู้รับสาร – ผู้ถอดรหัส  ดังที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ในกระบวนการสื่อสาร
นั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างผลัดกันส่งและรับสาร กระบวนการสื่อสารจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจุดเริ่มต้น
และจุดปลายทาง แต่ที่คนเราเกิดความรู้สึกว่ามีจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางก็เพราะเราได้สร้าง
แบบจ าลองขึ้นมาเพ่ือสะดวกและง่ายในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ที่เราเรียกฝ่ายหนึ่งว่า 
ผู้ส่งสารและอีกฝ่ายหนึ่งว่าผู้รับสาร ก็เพราะว่าเราหยุดกระบวนการสื่อสารซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
ไว้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้คนเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้ นปัจจัยสิ่งใดที่ใช้
อธิบายว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้รับสารได้  ปัจจัยนั้นก็จะใช้อธิบายว่ามีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพของผู้รับสารได้เช่นกัน ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติระดับความรู้
และสถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม 
 1.2.1 ทักษะในการสื่อสาร ผู้รับสารต้องมีความช านาญในทักษะการสื่อสาร
เหมือนกับผู้ส่งสาร คือมีทักษะในการเข้ารหัส ได้แก่ ทักษะในการเขียนและพูด การอ่านและการฟัง 
 1.2.2 ทัศนคติ ทัศนคติของผู้รับสารซึ่งได้แก่ ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อสาร
และทัศนคติต่อผู้ส่งสารมีส่วนส าคัญต่อพฤติกรรมการรับสารของผู้รับสารว่าจะออกมาในรูป ลักษณะ
อย่างไร 
 1.2.3 ระดับความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการถอดรหัสของผู้รับสาร หาก
ผู้รับสารอยู่ในระดับด้อยความรู้ ย่อมไม่สามารถที่จะอ่าน หรือฟังสารต่างๆได้เข้าใจถูกต้องอย่างถ่อง
แท้ท้ังหมด อย่างไรก็ตามหากผู้รับสารมีระดับความรู้สูงมากเกินไป ก็อาจจะไม่สนใจรับสารที่ผู้ส่งสาร
เสนอไป ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่รู้หมดสิ้นแล้วเป็นเรื่องซ้ าซากน่าเบื่อหน่ายและไม่ได้ให้ความรู้ใหม่ๆที่
เป็นการท้ายทายความคิดของเขา ดังนั้นการสื่อสารกับผู้รับสารประเภทรู้หมดทุกอย่าง บางครั้งก็อาจ
เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของการสื่อสารได้เช่นกัน ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับความรู้ของผู้รับสารแบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของสาร และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร ถ้าผู้รับสารมี
ความรู้ในเนื้อหาสาระที่ก าลังสื่อสารเป็นอย่างดี แต่ถ้าขาดคุณสมบัติของผู้รับสารที่ ดีตามหลักของ
กระบวนการสื่อสาร ก็ย่อมมีผลท าให้การสื่อสารด้อยประสิทธิผลและประสิทธิภาพก็เป็นได้ 
 1.2.4 สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม ผู้รับสารก็คือสมาชิกคนหนึ่งของ
ระบบสังคมเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร พฤติกรรมการรับสารและการตีความหมายสารของผู้รับสารแต่ละคน
ย่อมได้รับอิทธิพลมาจากสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่ 
 2.  ปัจจัยด้านสาร 
  สาร คือ รหัสหรือสัญลักษณ์แห่งความคิดและความรู้สึกที่คนเราพยายามแสดงออกมา
เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนรับรู้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสที่เป็นถ้อยค าและมิใช่ถ้อยค า ดังนั้นการที่
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มนุษย์สร้างขึ้นมาส าหรับถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังคนอ่ืนๆ จึงประกอบด้วยค าพูด วลี 
ประโยค ซึ่งจัดว่าเป็นวัจนสาร รวมถึงการแสดงสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ ซึ่งจัดว่า
เป็น อวัจนสาร อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของสารจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ผู้ร่ วมกระท าการ
สื่อสารจ าเป็นต้องค านึงถึงส่วนประกอบและโครงสร้างเนื้อหาสาระของสารทั้งหมดได้แก่ ปัจจัยย่อย 3 
ประการ คือ รหัสของสาร เนื้อหาของสาร และการจัดรูปแบบของสาร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ 
 นอกเหนือจากการจัดรูปแบบสารให้เหมาะสมแล้ว ผู้ส่งสารยังจ าเป็นต้องค านึงถึงการ
สร้างสารให้มีความพอเหมาะพอดีกับความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร คือ ไม่ยากและไม่
สลับซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้รับสารจะท าความเข้าใจได้และที่ส าคัญคือ สารนั้นจะต้องไม่ขัดกับระบบความ
เชื่อและค่านิยมของผู้รับสารในขั้นรุนแรง เช่น การที่ผู้รับสารได้ยินสารที่ตนเองรับรู้อยู่แล้วอย่าง
ซ้ าซาก บ่อยครั้งจนเกินไป ก็อาจท าให้ผู้รับสารเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจจะรับสารทั้งนั้นทั้งๆที่เป็น
สารที่มีคุณค่า 

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ 
 ในการสื่อสาร ผู้ส่งสารจะต้องอาศัยสื่อเป็นช่องทางน าสารไปสู่ผู้รับสาร อาจกล่าวได้ว่า 
สื่อ คือตัวเชื่อมโยงผู้ส่งสารกับผู้รับสารให้ติดต่อกันได้ ประสิทธิภาพของสื่อย่อมมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการสื่อสารเช่นเดียวกับองค์ประกอบอ่ืนๆ แม้ผู้ส่งสารพร้อมจะส่งสารที่
จัดเตรียมไว้แล้วเป็นอย่างดี และผู้รับสารก็พร้อมที่จะรับสารเช่นกัน แต่ถ้าขาดช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารย่อมมีอุปสรรคท าให้การสื่อสารด้อย
ประสิทธิผล ผู้ส่งสารจ าเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม สื่อแต่ละชนิดมีความสามารถเข้า
ไปสู่ระบบการรับรู้ของผู้รับสาร  โดยผ่านประสาทสัมผัสแตกต่าง ผู้ส่งสารต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การสื่อสาร  
 4.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
      ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท่ีนี้ หมายถึง   
 4.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ เวลาและสถานที่ขณะท าการ
สื่อสาร   
 4.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารขณะกระท าการสื่อสาร   
 4.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ  หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท าการสื่อสาร ซึ่งมีผลมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทาง อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรรณฎีกา โกศการิกา (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การจัด แบบ เบิร์ด 
เบิร์ด โชว์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธงไชย แมคอินไตย์”มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ของการ
จัดคอนเสิร์ต “แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ธงไชย แมคอินไตย์ ด้วยการศึกษาถึง
ความส าคัญของการจัดคอนเสิร์ต แนวคิดการจัดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินธงไชย แมคอินไตย์ ในรูปแบบ
ของ “แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์” รวมทั้งศึกษาถึงภาพลักษณ์ของธงไชย แมคอินไตย์ ที่เกิดขึ้นจากการจัด
คอนเสิร์ตนี้ ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการจัดคอนเสิร์ต แนวคิดด้านการตลาดมุ่งสัมพันธ์ 
แนวคิดด้านภาพลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้ามาเป็นกรอบส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นตรงสินค้าที่มีคุณค่าของบริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จ ากัด 
(มหาชน) ที่เกิดมาจากการใช้กลยุทธ์การจัดคอนเสิร์ต โดยการแสดงคอนเสิร์ตเป็นช่องทางส าคัญที่ท า
ให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความสามารถของเขาได้โดยตรง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวระหว่าง
นักร้องและแฟนเพลง 
 
 ศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ (2541: บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องพัฒนาการการจัดคอนเสิร์ตศิลปิน
ต่างประเทศในประเทศไทยโดยศึกษาจากตัวผู้ส่งสารหรือผู้จัดคอนเสิร์ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการและสภาพการด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศ การศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับแหล่งข้อมูลบุคคล 2 
แหล่ง ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ด าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศในประเทศไทย และกลุ่มผู้อยู่ใน
วงการดนตรีของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการการจัดคอนเสิร์ตขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ บริษัทผู้จัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากผู้ที่จะเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจนี้จะต้องมีสายสัมพันธ์กับตัวแทนของศิลปินต่างประเทศโดยในการด าเนินธุรกิจจัดคอนเสิร์ต ได้
น ากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้คอนเสิร์ตกลายเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด และ
สามารถท าก าไรให้แก่ผู้จัดคอนเสิร์ต ศิลปินที่เข้ามาแสดงจะมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
และมีกลุ่มผู้ฟังในประเทศไทยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต นอกจากนี้ได้น าระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการจัดจ าหน่ายบัตรคอนเสิร์ต เพ่ือให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อก่อนมีสิทธิ์ในการเลือกก่อน 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ท าให้รูปแบบของบัตรเปลี่ยนไปจากเดิม อินเทอร์เน็ตซึ่งใน
ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายถูกน ามาเป็นเครื่องมือใหม่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
คอนเสิร์ต ผู้รับสารหรือผู้ที่ซื้อบัตรเพ่ือเข้าชมคอนเสิร์ตมักจะเป็นผู้มีการศึกษาและฐานะทาง
ครอบครัวดี วัตถุประสงค์ในการซื้อบัตรเพ่ือเข้ามาฟังดนตรีจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งแตกต่างไป
จากในอดีตที่เป็นแฟชั่น ปริมาณของผู้ชมมีจ านวนเพิ่มขึ้นและลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 
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 ธีรพัฒน์ พร้อมมูล (2543: บทคัดย่อ) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษาถึง
ลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับวัยรุ่น ประชาชนในการศึกษา ได้แก่ วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครที่ไปชมการแสดงคอนเสิร์ตของ
นักร้องวัยรุ่นไทย ตามสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต ณ เดอะมอลล์บางแค เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และอิมพี
เรียลเวิล์ด ลาดพร้าว จ านวน 378 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ผล
การศึกษา พบว่า 1) ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต พบว่า เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 50.3) เพศหญิง (ร้อยละ 49.7) มีอายุตั้งแต่ 13-15 ปี (ร้อยละ 36.6) มีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 32.5) ส่วนใหญ่มีผลการศึกษาตั้งแต่ 2.00-3.00 (ร้อยละ 62.2) มี
ลักษณะของครอบครัวที่อาศัยอยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 60.5) ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย (ร้อยละ 76.1) มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่รายได้พอๆ กับค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 
74.5) 2) ระดับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ต พบว่า วัยรุ่นที่ไปชมคอนเสิร์ตมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 83.6) มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยู่ในระดับกลาง (ร้อยละ 
14.5) และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในระดับสูง (ร้อยละ 1.9) 3) จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น ที่ไปชมคอนเสิร์ต พบว่า เพศ ผลการศึกษา การอบรมเลี้ยงดู และ
พฤติกรรมการชมคอนเสิร์ต เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น ส่วนตัวแปร 
อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและความพึงพอใจที่
วัยรุ่นได้รับจากการชมคอนเสิร์ต เป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่นที่ไป
ชมคอนเสิร์ต 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ ศึกษาใน 4 
กรณี” ได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี, คอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช, รายการ 7 สีคอนเสิร์ต (เพลงลูกทุ่ง) และ คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 
ให้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (Indepth 
Interview) กับทีมงานที่มีส่วนร่วมในการจัดฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าวเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดฟรีคอนเสิร์ต และศึกษาจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้
น าเอาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งและมีการรับชม
คอนเสิร์ตเป็นประจ ามาใช้ประกอบการศึกษาครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละขั้นตอน
ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     1.1 ประชากร 
 แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 - บุคลากรผู้จัดงานคอนเสิร์ต 
 - ผู้ชมคอนเสิร์ตทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 แบ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 1.2.1 บุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท้ัง 4 คอนเสิร์ต จ านวน 12 คน แบ่งออกเป็น 
    1) บุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี จ านวน 2 คน ได้แก่ 
 - นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตมีนบุรี  
  - นายชลัท อุยถาวรยิ่ง รองประธานชมรมคนรักเมืองมีน 
 2) บุคลากรผู้จัดรายการ 7 สีคอนเสิร์ต (เพลงลูกทุ่ง) จ านวน 4 คน ได้แก่ 
          - นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
        - นายวีรศักดิ์ จ ารัสสุวรรณ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 - นายรัตนานพ จันทรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
             - นายเอกพงศ์ ไกลโกมล ผู้ก ากับฝ่ายศิลปกรรม สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
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 3) บุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
จ านวน 2 คน ได้แก่ 
 - นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อ านวยการส านักงานเขตบางกอกใหญ่  
 - นางพิมพ์ศิริ ปานพรหม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขต
บางกอกใหญ่  
 4) บุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ จ านวน 4 คน ได้แก่ 
      - นายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิล
เลจ จ ากัด (มหาชน)  
        - นายสุเมธ วรรณพฤกษ์ ผู้อ านวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิล
เลจ จ ากัด (มหาชน)  
 - นายภานุพงศ์ ถาวรนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์งานกิจกรรม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  
          - นางสาวกานต์สินี วัจนสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  
 1.2.2 กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งและรับชม
ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นประจ า ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 18 คน โดยจ าแนกตามคอนเสิร์ตได้ดังนี้ 
     1) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี จ านวน 4 คน ได้แก่ 
 - นางเต็มศิริ บัวระพัน  
 - นางสาวเอมอร ศรีโพธิ์ 
 - นายอิสสระ ภักดีนอก 
          - นายบุญธวัฒน์ สมสะอาด 
 2) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมรายการ 7 สีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง จ านวน 5 คน ได้แก่ 
 - นางอัจฉรา  นิรันพร 
 - นางสาวเครือวัลย์ แฝงนอก 
 - นางสาวเกษสุดา อาจหาญ 
 - นางสาววริศรา วงศ์พุฒ 
            - นายพรพิบูลย์ นิ่มเนตร 
 3) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จ านวน 4 คน ได้แก่ 
             - นางสาวเกศินี จิตรมั่น 
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 - นางสาวทิติยา เครือจันทร ์
 - นายภิรมย์ ภูมิสา 
 - นายเกษม บุญฤทธิ์ 
 4) กลุ่มตัวอย่างผู้รับชมฟรีคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ จ านวน 5 
คน ได้แก่ 
    - นางศศิธร แก้วอาจ 
 - นางแก้วมณี อุดมสันต์ 
            - นางสาวเทียมจันทร์ จานเขื่อง 
           - นายอาทิตย์ แดงสีบัว 
         - นายจักรรินทร์ ปาทาน 
 1.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ส าหรับบุคลากรผู้จัดฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท้ัง 4 คอนเสิร์ต  
 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดเงื่อนไข (Purpose sampling) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน โดยเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งและติดตามงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง
เป็นประจ า ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
 
2.  วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาศึกษารูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ จะใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ต ทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2.  แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่ชื่นชอบเพลง
ลูกทุ่งและติดตามฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นประจ า ตลอดจนบุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง
โดยเลือกงานฟรีคอนเสิร์ตที่จัดโดยค่ายเพลง จัดโดยสถานีโทรทัศน์ และหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 4 
คอนเสิร์ต 
 3.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 
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3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นชุดค าถาม โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

 กรอบค าถามส าหรับบุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ต 
 1.  จุดประสงค์ในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 2.  รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง  
 3.  ขั้นตอนการท างานและการประสานงาน 
 4.  การติดต่อประสานงานไปยังค่ายเพลงลูกทุ่ง 
 5.  อุปสรรคที่พบทั้งก่อนจัดงาน ระหว่างจัดงาน และหลังจัดงาน 
 6.  สิ่งส าคัญท่ีผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งต้องค านึงถึงมากท่ีสุด 
 7.  องค์ประกอบใดบ้างที่จะท าให้ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีความน่าสนใจและเป็นส่วน
ช่วยดึงดูดผู้ชม  
 8.  องค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งนั้นๆ ประสบความส าเร็จ 
 9.  หลังจบการแสดงผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ชม
คอนเสิร์ตหรือไม่ อย่างไร 

กรอบค าถามส าหรับประชาชน 
 1.  ค าถามเชิงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2.  ความถี่ในการติดตามฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 

3.  ปัจจัยที่ท าให้ชื่นชอบเพลงลูกทุ่ง  
 4.  เหตุผลในการรับชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 5.  ทราบข่าวการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งจากที่ใด 

6.  รูปแบบฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีชื่นชอบเป็นอย่างไร 
7.  องค์ประกอบของการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลุกทุ่งที่ชื่นชอบ 
8.  องค์ประกอบในงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เช่น การแต่งกายของนักร้อง ท่าเต้น 

แสงสีเสียง มีผลต่อการรับชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด   
  9.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมฟรีคอนเสิร์ตและจากการฟังเพลงลูกทุ่ง 
 10.  ทัศนคติต่อเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน ในมุมมองของผู้ชมและผู้ฟัง 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้
น าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มาจัดท าให้เป็นระบบ หาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ
รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพ่ือให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจตามกรณีที่ศึกษา 
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2.  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในแต่ละข้อมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งข้อสรุปและผลที่ได้จะพรรณนาลักษณะหรือแจกแจงข้อมูลตามที่ได้
รวบรวมมาโดยเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรูปของตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variables) รวมถึง
ท าสรุปเพื่อจัดท าเป็นผลงานวิจัยในรายงานฉบับนี้ 
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บทที่  4 

ประมวลผลวิจัย 
 
การศึกษารูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ ได้มีการเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง อันได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี, คอนเสิร์ต
เที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, รายการ 7 สีคอนเสิร์ต (เพลงลูกทุ่ง) และ 
คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ สามารถน าเสนอข้อมูลตามปัญหาน าวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 1.1 รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ  
 1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
       ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งแต่ละคอนเสิร์ต
ดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พร้อมน าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เคยชม
คอนเสิร์ตข้างต้นมาประกอบเพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น และสรุปเป็นผลที่ได้รับจาก
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
1.  งานคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี 

บุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์   
1.  นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตมีนบุรี  
2.  นายชลัท อุยถาวรยิ่ง รองประธานชมรมคนรักเมืองมีน 
งานฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี เป็นการร่วมมือกันของชมรมคนรักเมืองมีน และ

ส านักงานเขตมีนบุรี ในการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงที ่
อาศัยอยู่ในพ้ืนทีเ่ขตมีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาคารใหม่เพ่ือจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และฟ้ืนฟูเด็ก
พิเศษ (มีนบุรี) โดยต้องการให้ประชาชนร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งสามารถโอนเงินเข้า
บัญชีที่ทางส านักงานเขตเปิดบัญชีไว้ หรือร่วมบริจาคในกล่องรับบริจาคของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่เขตมีนบุรี  
 2.  เพ่ือเฉลิมฉลองการครบรอบ 111 ปี ของเขตมีนบุรี 
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 การจัดงาน 111 ปี มีนบุรี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง 100 
ปี มีนบุรี โดยงานฟรีคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าส านักงานเขตมีนบุรี 
ในวันที่ 18-26 กันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00-23.00 น. เป็นเวลา 9 วัน 
 
 1.1 ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 1.1.1 รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
     รูปแบบงานฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี มีรูปแบบการจัดงานแบบ มหรสพ คือการ
รวบรวมกิจกรรมความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงเบ็ดเตล็ด กิจกรรมการประกวด 
การแข่งขัน และการออกร้านไว้ภายในงานฟรีคอนเสิร์ต โดยนางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขตมีนบุรี อธิบายถึงรูปแบบการจัดงานว่า เป็นความคิดที่สืบเนื่องมาจากความต้องการ
จัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นระยะเวลา 9 วัน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาคารใหม่ เพ่ือ
จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และฟ้ืนฟูเด็กพิเศษและเพ่ือเฉลิมฉลองการครบรอบ 111 ปี มีนบุรี ดังนั้นการ
จัดงานแบบมหรสพเพ่ือรวมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ด้วยกันจึงมีความเหมาะสมเพ่ือสร้างความตื่นตา
ตื่นใจและสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับการจัดงาน 
     คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี เป็นการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่ โดยมีเวทีการแสดงแบ่ง
ออกเป็น 3 เวที เพ่ือใช้ส าหรับการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง การแสดงเบ็ดเตล็ด เช่น การแสดง
พ้ืนบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของเยาวชน รวมทั้งการประกวดต่างๆ โดยเริ่มการจัดงาน
ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. ซึ่งจะเป็นการประกวดและการแสดงเบ็ดเตล็ดไปจนถึง 20.00 น. ในขณะที่เวที
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เริ่มแสดงเวลา 18.00-23.00 น. โดยมีศิลปินจากสังกัดค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์
และศิลปินอิสระมาร่วมท าการแสดง ซ่ึงมีรูปแบบการแสดงดังกล่าวตลอดระยะเวลา 9 วัน 
     การจัดฟรีคอนเสิร์ตที่มีองค์ประกอบการจัดงานที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้
ประชาชนออกมาร่วมงานมากขึ้น โดยนายชลัท อุยถาวรยิ่ง รองประธานชมรมคนรักเมืองมีน ให้
ความเห็นว่า 
     “คอนเสิร์ตที่มีความหลากหลายด้านกิจกรรมจะท าให้มีกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนอาจไม่ได้ชื่นชอบการฟังเพลงลูกทุ่ง แต่ชอบชมการประกวด การแข่งขัน หรือชอบ
การจับจ่ายซื้อของภายในงาน ดังนั้นกิจกรรมที่หลากหลายจึงเป็นส่วนที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้งาน
โดยรวมมีความสนุกสนานคึกครื้นมากขึ้น และเป็นส่วนที่ท าให้การจัดงานประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากได้รับความนิยมจากกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม” 
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 1.1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
       การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมได้นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย
อย่าง หากขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะท าให้การจัดงานไม่สมบูรณ์และไม่ประสบผลส าเร็จได้ ซึ่ง
องค์ประกอบที่ท าให้คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม แจกแจงได้ดังนี้ 
     1) ศิลปินที่มาร่วมงาน  
 ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งของคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี ที่สามารถ
ดึงดูดให้ประชาชนหันมาสนใจและอยากร่วมงานคอนเสิร์ต อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ท าให้ผู้ชมอยู่ภายใน
บริเวณงานได้จนจบคอนเสิร์ต เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่อยากพบเห็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแม้จะมีการแสดง
ในช่วงดึกมากก็ตาม อีกทั้งการน าศิลปินที่มีชื่อเสียงมาท าการแสดงจะท าให้เกิดการชักชวนกันในหมู่
ประชาชนแบบปากต่อปากเพ่ือให้มาชมคอนเสิร์ต โดยนายชลัท กล่าวถึงการท างานว่า  
          “ศิลปินที่มีชื่อเสียงมักจัดล าดับการแสดงให้อยู่ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต เนื่องจากเป็น
ส่วนช่วยที่ท าให้ผู้ชมอยากชมการแสดงไปจนจบคอนเสิร์ต โดยการจองคิวศิลปินจะต้องท าการจอง
ล่วงหน้า 3-4 เดือน เนื่องจากศิลปินทีมีชื่อเสียงมักมีคิวการแสดงเต็มเร็ว ทั้งนี้การน าศิลปินที่มีชื่อเสียง
มาร้องจะค านึงถึงงบประมาณด้วย โดยจะท าการสอบถามราคาค่าตัวการแสดงของแต่ละศิลปิน หาก
ศิลปินท่านใดมีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง ก็จะตัดสินใจเลือกศิลปินท่านนั้น ทั้งนี้ศิลปินสังกัดค่าย
เพลงแกรมมี่โกลด์เกือบทุกท่านเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว จึงเลือกพิจารณาศิลปินที่ค่าตัวในการ
แสดงเป็นหลัก” 
 การจัดฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี ท าการจัดงานทั้งสิ้น 9 วัน ดังนั้น การแสดงของ
ศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์จะท าการแสดงเฉลี่ยคืนละ 1-2 คน เท่านั้น เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณในการใช้จ่าย โดยเริ่มท าการแสดงตั้งแต่เวลา 22.00-23.00 น. ซึ่งมีรายชื่อศิลปินดังนี้
ต๊ักแตน ชลดา, เอิร์น เดอะสตาร์, เปาวลี พรพิมล, เอ้ินขวัญ วรัญญา, ก้านตอง ทุ่ง เงิน, ดอกอ้อ ทุ่ง
ทอง, แช่ม แช่มรัมย์, มนต์แคน แก่นคูน, พี สะเดิด, อ๊อฟ ศุภณัฐ, โกไข่กับนายสน, ศร สินชัย, เดวิด 
อินธี, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ก้านตอง ทุ่งเงิน และกล้วย แสตมป์ ในขณะที่ช่วงเวลา 18.00-22.00 น. จะ
เป็นการแสดงของศิลปินอิสระท้ังสิ้น    
          นางสาวกนกวรรณ อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของศิลปินว่า สาเหตุที่เลือกศิลปินสังกัดค่าย
แกรมมี่โกลด์มาท าการแสดงนั้น เนื่องจากเป็นค่ายเพลงที่ศิลปินส่วนใหญ่มีชื่อเสียง และศิลปินแต่ละ
ท่านมีฐานแฟนคลับค่อนข้างมาก มีบทเพลงที่ได้รับความนิยมมากมาย อีกทั้งทางบุคลากรผู้จัด
คอนเสิร์ตมีความคุ้นชินกับศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเชื่อว่าหากน าศิลปิน
ค่ายดังกล่าวมาท าการแสดง จะสามารถเรียกผู้ชมให้เข้ามาชมการแสดงคอนเสิร์ตได้มาก เพราะผู้ชม
ส่วนใหญ่ต้องการชมศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ ศิลปินอิสระก็นับว่าขาดไม่ได้
ส าหรับงานนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้การแสดงในช่วงแรกเกิดความสนุกสนาน
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อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณใช้จ่ายเนื่องจากค่าตัวในการแสดงถูกกว่าศิลปินที่มีชื่อเสียง โดย
ศิลปินอิสระเหล่านี้ได้มีการจ้างงานผ่านวงดนตรีที่รับการแสดงคอนเสิร์ต       
     2) การแสดงบนเวที 
  การแสดงภายในงานคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี เป็นกิจกรรมการแสดงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ 
โดยแบ่งเวทีออกเป็น 3 แห่งด้วยกัน  ซึ่งสองเวทีแรกคือเวทีการประกวดและการแสดงเบ็ดเตล็ดของ
เหล่าเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่เขตมีนบุรี ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยดึงให้เหล่านักเรียนมาร่วม
กิจกรรมภายในงานคอนเสิร์ตมากขึ้น ในขณะที่อีกเวทีหนึ่งเป็นการแสดงของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังและ
ศิลปินอิสระ โดยนายชลัท อธิบายถึงการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งว่า นอกเหนือจากการแสดง
ของศิลปินบนเวทีแล้ว ยังมีการแสดงตลกและการแสดงมายากลแทรกระหว่างการร้องเพลงของเหล่า
ศิลปินในแต่ละคืน เนื่องจากการแสดงของศิลปินยาวนานถึง 5 ชั่วโมง ดังนั้นการน าการแสดงอ่ืนมา
แทรกจึงเป็นการช่วยท าให้บรรยากาศการร้องเพลงไม่น่าเบื่อจนเกินไป  
 นอกจากนี้ทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตยังให้ความส าคัญกับนักเต้นหรือแดนเซอร์บนเวที 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีความยิ่งใหญ่ 
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน ดังนั้นในการแสดงหนึ่งๆ จะมีการใช้แดนเซอร์ประมาณ 15-20 คน 
โดยการแต่งกายจะมีการว่าจ้างวงดนตรีให้เลือกชุดที่มีความอลังการและเครื่องประดับที่มีความ
สวยงาม ซึ่งจะต้องมีการเพ่ิมงบประมาณเล็กน้อย เพ่ือให้การแต่งกายของศิลปินและแดนเซอร์เป็นไป
ตามท่ีผู้จัดคอนเสิร์ตต้องการ แต่ส าหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงของทางค่ายเพลง จะมีทีมงานคอยดูแลเรื่อง
เสื้อผ้าของศิลปินและแดนเซอร์อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะแต่งกายตามภาพลักษณ์ที่ได้ประชาสัมพันธ์ตาม
ผลงานเพลงปัจจุบัน  
     3) กิจกรรมภายในงาน 
        กิจกรรมภายในงานมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนออกมาร่วมงานกันมากขึ้น เนื่องจาก
ภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และการออกร้านที่หลากหลาย ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความนิยม
จากทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้มาชมคอนเสิร์ตและขาจร โดยนางสาวกนกวรรณ กล่าวว่า 
        “บรรยากาศความสนุกสนานที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความหลากหลายของกิจกรรม
ภายในงาน บรรยากาศแห่งความชุลมุน ไม่สงบนิ่ง คือบรรยากาศที่ช่วยให้คอนเสิร์ตเพ่ิมความ
สนุกสนาน ซึ่งทางเรามีการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองครบรอบมีนบุรีเป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกจัด
เมื่อนเขตมีนบุรีครบรอบ 100 ปี ดังนั้นในปีนี้จึงมีการเพ่ิมกิจกรรมภายในงานให้มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือ
แสดงความยิ่งใหญ่ของการจัดงานและดึงดูดให้ประชาชนมาร่วมงานมากขึ้น หากมีประชาชนมาร่วม
งานเป็นจ านวนมาก จะถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดคอนเสิร์ตและส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อถือต่อองค์กรในการจัดงานครั้งต่อไป” 
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  4) การใช้แสงสีและเสียง 
 แสงสี เป็นองค์ประกอบที่ช่วยจูงใจให้ผู้ชมมาชมการแสดงและสร้างบรรยากาศให้กับงาน
คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี  โดยมีการสร้างบรรยากาศให้เหมือนอยู่ ในเวทีส าหรับเต้นร าหรือฟลอร์
เต้นร า โดยนายชลัท กล่าวถึงการสร้างบรรยากาศภายในงานว่า 
 “หน้าเวทีจะมีการจัดสรรพ้ืนที่ไว้ให้ผู้ชมมาร่วมสนุกคือเต้นและร้องเพลงคล้ายร าวง
ชาวบ้าน และมีการใช้แสงสีเพ่ือสร้างบรรยากาศด้านล่างเวทีให้คล้ายฟลอร์เต้นร า โดยให้ศิลปินเป็นผู้
เชิญชวนให้ผู้ชมออกมาร่วมสนุก ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาถ่ายรูปกับศิลปินมากกว่าการเต้นร า ในขณะที่
บริเวณพ้ืนที่นั่งส าหรับผู้ชม จะใช้ไฟ Follow ส่องไปหาผู้ชมเป็นระยะ เพ่ือเป็นการสร้างความมีส่วน
ร่วม” 
       ในเรื่องของเสียงที่ใช้ภายในงาน นางสาวกนกวรรณ อธิบายว่า ขอบเขตของการใช้เสียง
จะต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม เนื่องจากภายในงานมี 3 เวที เสียงจากเวทีหนึ่งอาจรบกวนการแสดง
ของอีกเวทีหนึ่ง ท าให้ฟังไม่รู้เรื่อง ดังนั้น จึงต้องตั้งเวทีให้อยู่คนละฟากห่างกัน โดยทิศทางของล าโพง
แต่ละเวทีจะหันเข้าหาที่นั่งของผู้ชมเล็กน้อยเพ่ือลดการกระจายเสียงไม่ให้รบกวนพ้ืนที่อ่ืนๆ และ
จะต้องทดลองเสียงก่อนเริ่มงาน 
      จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ต นอกจากองค์ประกอบที่ผู้ชมชื่นชอบภายใน
งานฟรีคอนเสิร์ตจะท าให้การจัดงานด าเนินไปได้ด้วยดีแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ท าให้การจัดงาน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งมีดังนี้ 

1.  เวทีคอนเสิร์ต  
 ความยิ่งใหญ่ของเวทีคอนเสิร์ต เป็นองค์ประกอบที่ท าให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจส าหรับงาน
คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี โดยภายในงานจะแบ่งเวทีออกเป็น 3 แห่ง ในขณะที่เวทีคอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่ง มีเนื้อท่ีประมาณ 16X5 ตารางเมตร เป็นพ้ืนที่ที่กว้างขวางเนื่องจากต้องรองรับแดนเซอร์หลาย
สิบคนและนักดนตรีด้วย 
 นายชลัท กล่าวถึงรูปแบบเวทีว่า ข้อดีของการที่มีเวทีที่กว้างขวางคือ เป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนเวทีอันเนื่องมาจากการมีพ้ืนที่ที่แออัด การแสดงบนเวทีสามารถออกท่าทาง
ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะส่งผลให้การแสดงมีความสวยงาม โดยการ
วางแผนเรื่องความกว้างของเวที จะค านวณจ านวนคนที่ต้องขึ้นท าการแสดง และคาดการณ์ถึงน้ าหนัก
ที่เวทีต้องแบกรับแล้วจึงแจ้งกับทางผู้รับเหมาเพ่ือให้ช่วยวางแผนเรื่องความแข็งแรงของเวที  เป็นการ
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึน นอกจากนี้การที่มีเวทีการแสดงที่ยิ่งใหญ่จะส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้ชมให้
มีอยากรู้อยากเห็น และตื่นเต้นไปกับการแสดงคอนเสิร์ตที่อลังการด้วย 
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2.  สถานที่ในการจัดงาน 
 สถานที่ในการจัดคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรีคือ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าส านักงาน
เขตมีนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้อย่างกว้างขวาง โดยเกณฑ์ในการเลือกสถานที่นั้น 
นางสาวกนกวรรณ อธิบายว่า จะพิจารณาขนาดของพ้ืนว่าสามารถรองรับคนและกิจกรรมได้หรือไม่ 
อย่างที่สองคือ สะดวกต่อการทีป่ระชาชนจะเดินทางมาร่วมงานหรือไม ่
     “หากการเดินทางมีความยากล าบากจะส่งผลให้มีผู้มาร่วมงานจ านวนน้อยลง ทางทีมงาน
จึงได้มีการเลือกสถานที่ที่ติดกับถนนใหญ่ การเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว
สะดวกสบาย”  
     นายชลัท กล่าวเพ่ิมเติมว่า สถานที่จอดรถเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้มาร่วมงาน ในบางครั้ง
จะมีประชาชนโทรมาสอบถามว่ามีสถานที่ในการจอดรถหรือไม่ ทางทีมงานจึงได้ใช้พ้ืนที่ลานจอดรถ
ของส านักงานเขตมีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจัดงาน ให้ผู้ที่น ารถส่วนตัวมาสามารถจอดได้ 
 3.  ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
    ในการจัดคอนเสิร์ต ผู้สนับสนุนเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้คอนเสิร์ตประสบความส าเร็จ 
โดยนางสาวกนกวรรณ อธิบายว่า การจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงมาก เนื่องจากมีการจัดงาน
ทั้งหมด 9 วัน และยังมีกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น อีกทั้งยังต้องมีการจัดจ้างศิลปิน 
ดังนั้นงบประมาณการจัดงานจึงสูงเป็นตัวเลขเจ็ดหลัก แต่ทั้งนี้ไม่สามารถเปิดเผยจ านวนเงินที่แท้จริง
ได้ดังนั้นงบประมาณเงินจากผู้สนับสนุนจึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก  
   นายชลัท กล่าวถึงการหาผู้สนับสนุนว่า ส าหรับการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งผู้สนับสนุน
ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มผู้สนับสนุนด้านงบประมาณเงิน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เช่น 
บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)., บริษัท โอสถสภา จ ากัด, บริษัท สิงห์คอร์
เปอเรชั่น จ ากัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด, บริษัท ทรู คอเปอร์เรชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จ ากัด, ไทย เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น  
    ส่วนผู้สนับสนุนด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค คือ บริษัท โมโนโปรเจค จ ากัด สนับสนุน
ด้านเวที แสงสีเสียง และการตั้งเต็นท์ออกร้านต่างๆ ในขณะที่กรมการประปานครหลวงสนับสนุนการ
ใช้น้ าภายในบริเวณงานฟรี และแจกจ่ายน้ าดื่มให้กับผู้ชมฟรีเช่นกัน โดยในการจัดหาผู้สนับสนุนจะไม่
หาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกัน เนื่องจากอาจท าให้เกิดปัญหาในการจัดงานได้ เพราะภายในงานจะ
มีพ้ืนที่ส าหรับผู้สนับสนุนแต่ละรายได้ตั้งบูธประชาสัมพันธ์หรือแสดงสินค้าด้วย ซึ่งอาจท าให้บริษัท
คู่แข่งเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
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4.  การประชาสัมพันธ์ 
    ทางทีมงานมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
โดย นายชลัท กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเน้นไปในทุก
ช่องทาง เพ่ือต้องการให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ดังนี้ 
    - โทรทัศน์ ทางทีมงานได้มีการเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการเรื่องเช้านี้ ออกอากาศในวันที่ 18 กันยายน 2556 
ระยะเวลา 3 นาที จ านวน 1 ครั้ง  
    นายชลัทให้ความเห็นว่า “รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เป็นรายการประเภทเล่าข่าวที่ได้รับ
ความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากโดยวัดจากอันดับความนิยมหรือเรตติ้ง โดยรายการดังกล่าว 
มีเรตติ้งสูงที่สุดในบรรดารายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้ทีมงานตัดสินใจ
เลือกเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ โดยให้นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวที่มีชื่อเสียง 
เป็นผู้เชิญชวนให้ผู้ชมมาเที่ยวงาน แม้ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เพียงแค่หนึ่งครั้งแต่คิดว่าคนจ านวน
มากจะต้องได้รับชม” 
    - หนังสือพิมพ์ เป็นอีกช่องทางที่ได้ท าการประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการเชิญนักข่าวไปท า
ข่าวในวันเปิดงาน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานด้วย 
โดยข่าวส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีมาร่วมพิธีเปิดงานมากกว่าการพูดถึงเรื่อง
รายละเอียดการจัดงาน ซึ่งข่าวสารจะมีการเผยแพร่ไปยังหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของทางส านักพิมพ์ 
 - วิทยุชุมชน ได้แก่ คลื่น 99.25 MHz, 93.25 MHz และ 91.75 MHz โดยมีความถี่
ในพ้ืนที่เขตมีนบุรี เนื่องจากคนในพ้ืนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการให้มาร่วมงาน จึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนมากเป็นพิเศษ 

   - อินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างทั่วถึงอีกช่องทางหนึ่ง โดย นายชลัท ให้ความเห็นว่า อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ดีมากในการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเว็บไซต์ที่มีการ
เผยแพร่คือ www.youtube.com และการแบ่งปันข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook 
นอกจากนี้ยังมีการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลายเว็บไซต์ และการเขียน
ข่าวลงเว็บไซต์ของผู้สื่อข่าวที่มาท าข่าวด้วย 
   - สื่อประชาสัมพันธ์จ าพวก โปสเตอร์ ใบปลิว ป้าย จะมีการประชาสัมพันธ์ตามแหล่ง
ชุมชน สี่แยกของถนนต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ง่ายขึ้น ในส่วนของ
ใบปลิวจะนิยมแจกเหล่าร้านค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มาออกร้านขายของภายในงาน โดยจะมีเบอร์
โทรศัพท์ของฝ่ายการตลาดติดไว้ เพ่ือให้ผู้ค้าขายติดต่อกลับมา 
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5.  บุคคลากรในการจัดคอนเสิร์ต 
    การประสานงานกันของบุคลากรในการจัดคอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งการ
ประสานงานที่ดีจะท าให้เกิดปัญหาในการท างานน้อยลง โดยงานฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี ไม่มีเรื่อง
ของความผิดพลาดในการท างาน เนื่องจากได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีราว 8 เดือน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่นานพอที่จะท าให้การท างานมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าที่การ
ท างานต่างๆ แบ่งออกได้ดังนี้ 
    - ฝ่ายสร้างสรรค์ เป็นผู้คิดรูปแบบของการจัดงาน วางแผนกิจกรรมภายในงานและล าดับ
การแสดงกิจกรรม วางแผนการจัดหาสถานที่และวางต าแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมภายในงาน ก าหนด
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ภายในงาน รวมถึงการก าหนดงบประมาณในการใช้จ่าย 
   - ฝ่ายผลิต จะท าหน้าที่ในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้
ภายในงานตามที่ฝ่ายสร้างสรรค์วางแผนไว้ ซึ่งในส่วนนี้ จะให้ บริษัท โมโนโปรเจค จ ากัด ซึ่งได้เป็น
ผู้สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การจัดการแสดงต่างๆ เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ทั้งหมด รวมทั้งดูแล
ความเรียบร้อยในส่วนของเต็นท์ออกร้านด้วย 
     - ฝ่ายประสานงาน เป็นฝ่ายประสานในเรื่องของการแสดงและการประกวดต่างๆ โดย
การติดต่อไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้จัดนักเรียนมาท าการแสดงให้ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทาง
โรงเรียนพานักเรียนเยี่ยมชมงาน นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ติดต่อไปยังค่ายเพลงดังและศิลปินอิสระ 
เพ่ือให้มาท าการแสดงในงานด้วย 
     - ฝ่ายการตลาด เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการหาผู้สนับสนุนมาสนับสนุนงาน ดูแลใน
ส่วนของเต็นท์ผู้สนับสนุนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหาร้านค้ามาออกร้านภายในงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
    - ฝ่ายการเงิน ท าหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายในงาน และแบ่งสรรเงินส่วน
หนึ่งเพื่อเก็บไว้ในยามฉุกเฉินด้วย 
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าขายมา
ออกร้าน วางแผนช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปในสื่อต่างๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสื่อเพ่ือให้ได้
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งออกแบบสื่อจ าพวกป้ายและโปสเตอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน  
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าอุปสรรคของการจัดงานจะพบกับฝนตกในบางวัน 
โดยวิธีแก้ไขปัญหาคือจัดหาเต็นท์เพ่ิมไว้ส าหรับกางในส่วนของที่นั่งของผู้ชม โดยในส่วนของคอนเสิร์ต
จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะฝนตกในช่วงเช้า ซึ่งตอนเย็นสามารถแสดงคอนเสิร์ตได้ตามปกติ  
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2.  รายการเจ็ดสีคอนเสิร์ต (เพลงลูกทุ่ง) 
บุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์   
1.  นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
2.  นายวีรศักดิ์ จ ารัสสุวรรณ ผู้ควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิตรายการ 
3.  นายรัตนานพ จันทรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
4.  นายเอกพงศ์ ไกลโกมล ผู้ก ากับฝ่ายศิลปกรรม  
รายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นรายการถ่ายทอดสดการแสดงคอนเสิร์ตของทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529  จนถึงปัจจุบัน เป็น
ระยะเวลารวม 28 ปี โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 12:00-13.00 น. จัดการแสดงที่ เดอะไนน์ 
พระรามเก้า โดยมี น้ า รพีภัทร เอกพันธ์กุล และ เชียร์ ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นผู้ด าเนินรายการ
ในปัจจุบัน 

 รายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นรายการฟรีคอนเสิร์ตที่มีการน าศิลปินทั้งเดี่ยวและกลุ่มที่
ก าลังมีผลงานเพลงมาท าการแสดงบนเวที 7 สีคอนเสิร์ต และในบางโอกาส จะให้ดารานักแสดงใน
สังกัดช่อง 7 สี มาแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันเป็นพิเศษด้วย ซึ่งไม่มีการจ ากัดแนวเพลงของการแสดง มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปโดยเน้นกลุ่มครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   

1.  เป็นการสร้างความสนุกสนานและคืนก าไรให้กับผู้ชมทางช่องเจ็ดสี โดยการน าศิลปิน
ชื่อดังไม่จ ากัดค่ายมาท าการแสดงคอนเสิร์ต 

2.  เป็นการประชาสัมพันธ์ละครของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยน าดารา
นักแสดงสังกัดช่อง 7 ที่ก าลังมีผลงานละครอยู่ในช่วงนั้นๆ มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งละครและนักแสดง 

3.  สร้างภาพจดจ าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งทางรายการ 7 สีคอนเสิร์ตและทาง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
 
 2.1 ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 2.1.1 รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
 รูปแบบรายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นรูปแบบรายการวาไรตี้คอนเสิร์ต คือคอนเสิร์ตที่มี
ความหลากหลายทั้งทางด้านแนวเพลง ศิลปิน และการแสดง โดยนายสุบัณฑิต สุวรรณนพ ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตรายการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้รายละเอียดว่า 
     “การเชิญศิลปินหลากหลายค่ายเพลงและหลากหลายแนวเพลงมาท าการแสดงเป็น
เอกลักษณ์ของรายการ 7 สีคอนเสิร์ต แนวเพลงลูกทุ่งก็เช่นเดียวกัน จะมีการเชิญศิลปินเพลงลูกทุ่ง
จากหลายค่ายเพลงหมุนเวียนสลับท าการแสดงเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มแฟนคลับศิลปินเพลงลูกทุ่งได้อย่าง
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ทั่วถึง จึงท าให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ในสัปดาห์ที่ศิลปินเพลงลูกทุ่งขึ้น
ท าการแสดง กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่และกลุ่มครอบครัว เนื่องจากกลุ่มคนในวัยนี้มัก
นิยมเปิดรับเพลงลูกทุ่ง และผู้ปกครองนิยมพาบุตรหลานมาชมการแสดงสดรายการ 7 สีคอนเสิร์ต
สัปดาห์เพลงลูกทุ่ง จึงท าให้บรรยากาศการแสดงสดมีความอบอุ่นและมักมีมุมน่ารักของเด็ก เช่น การ
ร้องเพลงหรือเต้นตามศิลปินออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์ให้ได้เห็นอยู่เสมอ” 
     นายวีรศักดิ์ จ ารัสสุวรรณ ผู้ควบคุมการผลิต ฝ่ายผลิตรายการ ยังกล่าวต่ออีกว่า รูปแบบ
วาไรตี้คอนเสิร์ต เป็นรูปแบบที่ท าให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หากรายการไม่มี
ความหลากหลายในด้านต่างๆ รายการคงมีอายุสั้น เนื่องจากรายการออกอากาศทุกวันเสาร์ หาก
รายการ 7 สีคอนเสิร์ตมีการจ ากัดแนวเพลงหรือจ ากัดค่ายเพลง การแสดงจะมีความซ้ าซากจ าเจ ท า
ให้ผู้ชมเบื่อกับการแสดงและส่งผลให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตได้รับความนิยมน้อยลง และถึงแม้ว่าจะไม่
มีการจ ากัดแนวเพลงหรือศิลปิน แต่ในส่วนของนักแสดงที่มาท าการแสดงในรายการจะมีการจ ากัด
เฉพาะนักแสดงสังกัดช่อง 7  เท่านั้น เนื่องจากรายการ 7 สีคอนเสิร์ต มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ละครและนักแสดงสังกัดช่อง 7 เท่านั้น ไม่มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์นักแสดงจาก
สังกัดอ่ืน ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าด้านละคร 
     ในส่วนของการประเมินความนิยมของรายการ 7 สีคอนเสิร์ต จะมีการวัดจากเครื่องมือ
วัดความนิยม หรือเรตติ้งทางโทรทัศน์ และจ านวนผู้เข้าชมการแสดงสดจากเดอะไนน์ พระรามเก้า แต่
จะเน้นการวัดเรตติ้งจากทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากได้รับทราบถึงความนิยมของผู้ชมตาม
ต่างจังหวัดด้วย บุคลากรรายการ 7 สีคอนเสิร์ตยอมรับว่าในบางสัปดาห์ เรตติ้งของรายการก็มีความ
นิยมลดลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศิลปินที่ขึ้นท าการแสดง หากศิลปินมีชื่อเสียงมาก เช่น ศิลปินจากค่าย
เพลงแกรมมี่โกลด์หรืออาร์สยาม มักจะมีเรตติ้งรายการสูงมาก เนื่องจากค่ายเพลงมีก าลังในการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปินสูงจึงท าให้ศิลปินมีฐานแฟนคลับมาก ส่งผลให้ผู้ชมมาร่วมชมการแสดงสด
รายการ 7 สีคอนเสิร์ตในสัปดาห์นั้นๆ เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 
 2.1.2 องค์ประกอบการการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตที่ผู้ชมชื่นชอบ 
      สิ่งส าคัญท่ีท าให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จและมีการออกอากาศมาตลอด 
28 ปี ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการได้รับการตอบรับที่ดีของประชาชนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่จะท าให้
ประชาชนยอมรับและเกิดความชื่นชอบได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ดังนี ้
    1) ความหลากหลายของศิลปิน 
        รายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นเวทีที่มีศิลปินแวะเวียนมาท าการแสดงคอนเสิร์ตเป็นจ านวน
มาก โดยจุดเด่นที่ส าคัญของรายการนี้คือการเชิญศิลปินมาท าการแสดงบนเวทีโดยไม่มีการจ ากัดค่าย
เพลงและแบ่งแยกแนวเพลง ท าให้เข้าถึงฐานคนดูได้ทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าเป็นเด็กจนไปถึงผู้ใหญ่ โดย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

ในส่วนของศิลปินค่ายเพลงลูกทุ่ง นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า มักนิยมเชิญศิลปินสังกัดค่ายเพลงดัง ได้แก่ 
ค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์และค่ายเพลงอาร์สยาม เนื่องจากมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่น อีกทั้งช่องทางใน
การติดต่อมีความสะดวกเพราะมีข้อมูลทางเว็บไซต์ 
 “โดยส่วนใหญ่แล้ว หากสัปดาห์ใดที่ยังมีคิวการแสดงว่างอยู่ จะท าการติดต่อสองค่าย
เพลงนี้เป็นหลัก เนื่องจากค่ายเพลงดังกล่าวมักมีศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ช่วยเรียกความนิยมหรือเรตติ้ง
ให้กับรายการในสัปดาห์ที่ขึ้นท าการแสดงได้มาก แต่ปัญหาที่พบคือ การจองคิวศิลปินที่มีชื่อเสียงมาก 
อย่างเช่น ไผ่ พงศธร, ศิริพร อ าไพพงศ์, ใบเตย อาร์สยาม หรือคนอ่ืนๆ เพราะส่วนใหญ่ศิลปินเหล่านี้
จะมีตารางการท างานแน่นตลอดทั้งปี การขอคิวกะทันหันจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ทางเลือกล าดับถัด
มาคือ ศิลปินที่เป็นหน้าใหม่ แต่ก็ถือว่ายังมีฐานแฟนคลับที่มากพอสมควรเพราะทางค่ายมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ศิลปินแต่ละท่านมีชื่อเสียงอย่างเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ซึ่งศิลปินหน้าใหม่มักได้รับการ
ตอบรับง่าย เนื่องจากตารางการท างานยังว่าง อีกทั้งรายการ 7 สีคอนเสิร์ตก็เหมือนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปินของค่ายเพลงไปในตัวด้วย จึงท าให้ได้รับความร่วมมือจากค่ายเพลงใหญ่มาร่วม
ท าแสดงบนเวทไีด้ง่าย” 
 นอกจากค่ายอาร์สยามและค่ายแกรมมี่โกลด์แล้ว ยังมีค่ายเพลงเล็กที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียง
มาท าการแสดงด้วย นอกจากนี้ หากมีภาพยนตร์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งที่ก าลังเป็น
กระแสอยู่ในขณะนั้น ก็จะมีการจัดคิวเพ่ือให้มาท าการแสดงบนเวทีด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามี
ภาพยนตร์เรื่องอีส้มสมหวัง รวมพลคนลูกทุ่งเงินล้าน รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง รายการจันทร์พัน
ดาว มาร่วมแสดงบนเวที 7 สีคอนเสิร์ต 
 รายการ 7 สีคอนเสิร์ตในแต่ละเดือนจะต้องมีศิลปินเพลงลูกทุ่งมาท าการแสดงอย่างน้อย 
1 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการหมุนเวียนค่ายเพลงลูกทุ่งในแต่ละเดือนเพ่ือไม่ให้เกิดความจ าเจ โดยในส่วนของ
การจองคิวศิลปินของทางรายการ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ ทางค่ายเพลงจะเป็นผู้ติดต่อมาเพ่ือขอคิวให้
ศิลปินได้ท าการแสดงในรายการ โดยจะมีการสอบถามรายละเอียดว่า มีสัปดาห์ใดบ้างที่ยังมีคิวการ
แสดงว่างอยู่ก็จะมีการจัดศิลปินมาท าการแสดง อีกกรณีคือ ในบางสัปดาห์ที่ยังไม่มีคิวศิลปินมาท าการ
แสดง ทางฝ่ายประสานงานจะเป็นผู้ประสานไปยังค่ายเพลงต่างๆ ว่าพอจะส่งศิลปินมาลงให้ได้หรือไม่ 
โดยทางรายการจะเป็นผู้ก าหนดว่าต้องการศิลปินท่านใดมาท าการแสดง แต่จะต้องดูตารางการท างาน
ของศิลปินท่านนั้นด้วย หากศิลปินที่ต้องการไม่สามารถมาท าการแสดงได้ ก็ต้องแล้วแต่ทางค่ายเพลง
ว่าจะจัดส่งศิลปินท่านใดมาท าการแสดงแทน  
 นายสุบัณฑิต กล่าวว่า การน าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายค่ายมาท าการแสดง
คอนเสิร์ต เป็นจุดเด่นที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมว่า หาก
อยากเจอศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย รายการ 7 สีคอนเสิร์ตเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ชมจะต้องนึกถึง 
เพราะทางรายการมีการสร้างเอกลักษณ์ดังกล่าวมาตลอด 28 ปี จนสามารถเป็นภาพจดจ าให้กับผู้ชม
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ได้ซึ่งการจดจ าดังกล่าวท าให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ไปแล้ว 
     2) การแสดงบนเวที 
 การจัดการแสดงบนเวทีของรายการ 7 สีคอนเสิร์ต มีรูปแบบที่หลากหลายเนื่องจากเป็น
รูปแบบของวาไรตี้คอนเสิร์ต ความหลากหลายทางการแสดงส่งผลให้รายการ 7 สีคอนเสิร์ตเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย แต่ทั้งนี้การคิดรูปแบบการแสดงจะขึ้นอยู่กับศิลปินที่มาร่วมคอนเสิร์ต
ด้วย โดยนายสุบัณฑิต กล่าวว่า 
 “การแสดงบนเวที 7 สีคอนเสิร์ตค่อนข้างหลากหลายเพ่ือเอาใจกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุก
วัย  ดังนั้นการคิดรูปแบบการแสดงต่างๆ จะค านึงถึงศิลปินเป็นหลัก หากศิลปินเป็นนักแสดงสังกัด
ช่อง 7  จะมีการแทรกฉากการเล่นละครไปพร้อมกับการร้องเพลงด้วย หากเป็นตัวการ์ตูน เช่น สุด
สาคร จะแทรกละครฉากเล็กพร้อมทั้งข้อคิดคติสอนใจให้กับเด็กด้วย ในส่วนของศิลปินเพลงลูกทุ่ง จะ
ไม่มีการแทรกการเล่นละครแต่อย่างใด แต่จะเป็นการให้แสดงความสามารถในการร้องเพลงเป็นส่วน
ใหญ่ และในบางครั้งจะมีการแทรกโชว์พิเศษของศิลปินเพลงลูกทุ่งในการร่วมกันร้องเพลงกับศิลปิน
ท่านอ่ืนบนเวที เพ่ือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชมและกับรายการ 7 สีคอนเสิร์ต  ไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่าย” 
 ในการท าการแสดงของศิลปินเพลงลูกทุ่ง มักจะมีทั้งการร้องเพลงสดและการลิปซิงค์หรือ
การที่นักร้องขยับปากให้ตรงกับเสียงเพลง โดยเพลงลูกทุ่งแนวแดนซ์ จะใช้วิธีการลิปซิงค์เป็นหลัก 
เนื่องจากการเต้นอาจท าให้เสียงของนักร้องสั่นและท าให้เต้นไม่เต็มที่เท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้ชม ท าให้เกิดความไม่ประทับใจได้ ซึ่งทางค่ายเพลงจะมีการเตรียมเทปเพลงไว้ล่วงหน้าและ
ประสานงานกับบุคลากรผู้จัดคอนเสิร์ต เพ่ือไม่ให้ผิดคิวในการเปิดเพลง ในขณะที่ล าดับการแสดงของ
ศิลปิน ทางค่ายจะเป็นผู้ล าดับคิวการแสดงพร้อมทั้งคิวเพลงในการร้องเองทั้งหมด เนื่องจากค่ายเพลง
จะรู้ดีว่าศิลปินท่านใดมีเพลงยอดนิยมใดบ้าง และควรร้องเพลงใดเพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ซึ่ง
การล าดับคิวศิลปิน มักนิยมน าศิลปินหน้าใหม่เป็นผู้เปิดการแสดง และศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็น
ผู้ร้องเพลงปิดการแสดง โดยในการแสดงของศิลปินแต่ละท่าน อย่างน้อยต้องร้องเพลงยอดนิยมของ
ตนเองอย่างน้อย 3 บทเพลงขึ้นไป เนื่องจากผู้ชมมักชอบฟังบทเพลงยอดนิยมมากกว่าบทเพลงจาก
อัลบั้มใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ทางค่ายเพลงจะท าการเตรียมแดนเซอร์มาท าการ
แสดงเองด้วย เนื่องจากแดนเซอร์ของทางค่ายเพลง จะรู้คิวการร้องเพลงของศิลปินเนื่องจากมีการ
ซักซ้อมกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งแดนเซอร์เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ส าหรับรายการ 7 สีคอนเสิร์ต
โดยเฉพาะแนวเพลงลูกทุ่ง ซึ่งจะท าให้การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศ
ให้การแสดงมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้น  
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    3) การท าฉากและเวที 
 เวทีในรายการ 7 คอนเสิร์ต เป็นเวทีที่ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง ดังนั้น ในการตกแต่งเวทีจะ
ตกแต่งให้มีสีสันสดใสและมีชุดสีที่เข้ากันเพ่ือไม่ให้ขัดตากับการแสดงในแต่ละครั้ง นายเอกพงศ์ ไกล
โกมล ผู้ก ากับการผลิตฝ่ายศิลปกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเวที 7 คอนเสิร์ตได้ท าการแสดงสดที่ เดอะไนน์ 
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 ซึ่งผู้ชมจะเห็นเวทีได้อย่างชัดเจนเนื่องจากท าการแสดงช่วงกลางวันและจัด
ในที่โล่ง ดังนั้นการจัดตั้งเวทีและการตกแต่งเป็นสิ่งส าคัญมาก 
 “เวทีในปัจจุบันจะแตกต่างจากเวทีครั้งก่อนที่มักจัดตั้งเวทีติดกับก าแพงด้านใดด้านหนึ่ง 
และจัดการแสดงในฮอลล์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเน้นสีสันของเวทีมากเนื่องจากมีแสงไฟช่วยให้เวทีสวยงาม
ได้ แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาจัดการแสดงในที่โล่งแจ้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนรูปแบบของเวทีให้มีสีสัน
ประทับใจผู้ชมและถ่ายทอดออกโทรทัศน์ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้การจัดตั้งเวทีจะต้องไม่ขวางทาง
เดินของประชาชนที่เดินสัญจรเพื่อเข้าไปภายในห้าง ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนท่านอ่ืนเกิดความรู้สึกที่
ไม่ดีกับรายการได”้ 
 ส าหรับการตกแต่งเวทีของรายการ 7 สีคอนเสิร์ตให้มีความโดดเด่นท่ามกลางสถานที่
กลางแจ้ง จะมีการตกแต่งโดยใช้ไฟ LED wall washer เป็นไฟที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว มีสีสัน
แตกต่างกันเรียงสลับสูงต่ าด้านข้างเวที เมื่อเปิดไฟ แท่งไฟก็จะมีสีสันที่หลากหลายตามสีของแท่งไฟ 
ช่วยสร้างความสดใสให้เวที ในขณะที่ฉากด้านหลังของเวทีใช้เป็นสีเทาเข้ม อ่อนสลับกันไป พร้อมโลโก้
ของรายการ 7 สีคอนเสิร์ตสีเหลือง ซ่ึงฉากหลังสีเทาจะช่วยขับให้โลโก้มีความโดดเด่นขึ้นมา 
      4) แสงสีที่ใช้ภายในงาน 
  การใช้แสงสีภายในงานยังคงมีความส าคัญต่อการจัดรายการ 7 สีคอนเสิร์ต แม้จะมีการ
ย้ายสถานที่มาท าการแสดงในที่โล่งและมีแสงสว่างที่เพียงพอก็ตาม โดยนายเอกพงศ์ กล่าวว่า แสงสี
เป็นเหมือนองค์ประกอบที่คู่กันส าหรับงานคอนเสิร์ตจนเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ หากไม่มีการใช้แสงสี
เข้าช่วย ก็คงเรียกว่าเป็นงานคอนเสิร์ตไม่ได้ 
 โดยรายการ 7 สีคอนเสิร์ต นอกจากจะใช้ไฟ LED wall washer มาช่วยเป็นฉากเพ่ือ
สร้างสีสันให้กับเวทีแล้ว ยังใช้โคมไฟพาร์ 64 เหล็กด า เป็นหลัก โดยใช้ดวงไฟ 30-40 ดวง ซึ่งให้แสงสี 
ม่วง ฟ้า แดง ส้ม และเหลือง โดยติดตั้งไว้กับโครงสร้างของเวที นอกจากนี้ยังใช้ดวงไฟแสงสีส้มนวล 
อีกจ านวน 8 ดวง ติดตั้งไว้ทิศทางตรงข้ามกับเวที เพ่ือส่องให้เห็นหน้าของนักร้องและช่วยให้หน้า
นักร้องมีมิติขึ้น 
      5) สถานที่ในการจัดคอนเสิร์ต 
         ระยะเวลา 28 ปี ในการจัดรายการ 7 สีคอนเสิร์ต ทางรายการมีการเปลี่ยนสถานที่ใน
การจัดการแสดงอยู่บ่อยครั้ง โดยมักใช้สถานที่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ในย่าน
เศรษฐกิจหรือแหล่งท่องเที่ยว โดยนาย สุบัณฑิต ให้ความเห็นว่า หากจัดในสถานที่ที่เป็นย่าน
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เศรษฐกิจ ย่อมมีความสะดวกในการสัญจรซึ่งส่งผลต่อการเดินทางมารับชมคอนเสิร์ตของผู้ชม เพราะ
ย่านเศรษฐกิจจะมีเส้นทางการเดินทางที่หลากหลายและประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก นอกจากนี้ยังจะได้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก โดยในรายการ 7 สีคอนเสิร์ตมีการ
เปลี่ยนสถานที่ในการจัดการแสดงคอนเสิร์ต 4 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ 
          - ลานเพลินเจ็ดสี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (4 มกราคม พ.ศ. 2529-26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540) 
         - พระปิ่นเกล้าฮอลล์  เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า  (2 สิงหาคม พ.ศ. 2540-29 
ธันวาคม พ.ศ. 2544) 
         - พระราม 2 ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (5 มกราคม พ.ศ. 2545-29 
ธันวาคม พ.ศ. 2555) 
         - ลานไนน์สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 (5 มกราคม พ.ศ. 
2556-ปัจจุบัน)  
             นายรัตนานพ จันทรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
อธิบายว่า การเดินทางต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ต จะเห็นว่า สถานที่จัดรายการ 7 
สีคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั้ง 4 แห่ง เป็นสถานที่ที่อยู่ในแหล่งที่มีผู้คนอาศัยค่อนข้างพลุกพล่าน และมีการ
คมนาคมที่สะดวก โดยในระยะแรกจะท าการแสดงที่ลานเพลินเจ็ดสี  อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ซึ่งเป็นจุดของการต่อรถของมวลชนคนกรุงเทพ สะดวกอย่างมากที่คนจากหลากหลายที่ในกรุงเทพจะ
สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก  เช่นเดียวกับที่ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ เซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2  โดยทางทีมงานได้มีการวางแผนกันแล้วว่าสถานที่เหล่านี้ผู้คนสามารถเดินทางมาได้ง่าย 
เมื่อชมคอนเสิร์ตเสร็จก็สามารถเดินเที่ยวห้างต่อได้อีก ท าให้ผู้ชมรู้สึกไม่เสียเปล่าที่เดินทางออกมาจาก
บ้าน ได้ทั้งความบันเทิงและท่องเที่ยวไปในตัว 
          ในส่วนของสถานที่จัดคอนเสิร์ตปัจจุบันคือ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ทางทีมงาน
เล็งเห็นว่า เป็นชุมชนที่ทันสมัย และมีพ้ืนที่เปิดโล่งเหมาะกับรายการ 7 สีคอนเสิร์ต ซึ่งอยากจะ
กลับมาเล่นในบรรยากาศลานเพลินอีกครั้ง รวมถึงเดอะไนน์ฯ มีลูกค้าหลากหลายที่มาใช้บริการไม่ว่า
จะเป็น เด็ก เยาวชน รวมถึงนักศึกษา อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของรายการ 
รวมถึงกลุ่มลูกค้าอย่างแฟนเพลงของศิลปินที่จะเดินทางมาร่วมสนุกบนพ้ืนที่ที่แปลกใหม่ นอกจากนี้
ทางเดอะไนน์ฯ ก็ได้เตรียมรถรับส่ง ส าหรับผู้ที่จะเดินทางมาชมการถ่ายทอดสดรายการ 7 สีคอนเสิร์ต 
ซึ่งมีจุดบริการทั้งหมด 2 จุด ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ แอร์พอร์ตลิงค์สถานีหัวหมาก ด้วย 

จากการสัมภาษณ์ทีมงานผู้ผลิตรายการ 7 สีคอนเสิร์ต นอกจากองค์ประกอบที่ผู้ชมชื่น
ชอบจะส่งผลให้รายการเป็นที่นิยมและมีผู้ชมติดตามแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การรายการ 7 สี
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คอนเสิร์ตมีความราบรื่นตลอดการด าเนินงานและประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  วันและเวลาในการจัดงาน 
    ทางทีมงานรายการ 7 สีคอนเสิร์ตได้มีการลงความเห็นกันว่า จะเลือกจัดคอนเสิร์ตในทุก
วันเสาร์ เนื่องจากเป็นวันหยุดจากการท างานของประชาชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างและ
สามารถออกมารับชมคอนเสิร์ตได้ง่าย ในขณะที่เวลาออกอากาศ จะออกอากาศในช่วง 12.00-13.00 
น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่คนส่วนใหญ่จะเริ่มออกมาเที่ยวตามห้างบ้างแล้ว ดังนั้นทางรายการจะได้
กลุ่มเป้าหมายส าหรับคนที่มาเที่ยวด้วย อีกทั้งเวลาดังกล่าวก็ไม่เช้ามากจนเกินไป ท าให้ผู้ที่อยากชม
คอนเสิร์ตมีเวลาในการเตรียมตัวพอที่จะเดินทางออกมารับชมคอนเสิร์ต ในขณะเดียวกันก็ เป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะส าหรับการพักผ่อนของผู้ที่อยู่ทางบ้าน ดังนั้นรายการ  7 สีคอนเสิร์ต ก็ยังได้
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชมที่พักผ่อนอยู่ทางบ้านด้วย” 

2.  ระบบเสียงในคอนเสิร์ต 
 รายการ 7 สีคอนเสิร์ตจะใช้ระบบเสียงประกอบด้วย 3 ระบบคือ แอมป์หรือล าโพงของ
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด ล าโพงมอนิเตอร์ ส าหรับให้นักดนตรีหรือนักร้องฟังบนเวที โดยจะตั้งในส่วน
หน้าของพ้ืนเวที และล าโพง PA ส าหรับปล่อยเสียงให้คนดูได้ยิน ติดตั้งไว้ด้านข้างของเวที 
 การใช้เครื่องขยายเสียงภายในงาน บางครั้งใช้เพียงแค่ล าโพงมอนิเตอร์และล าโพง PA 
เท่านั้น ซึ่งนายวีรศักดิ์ อธิบายว่า  
  “การแสดงของศิลปิน บางครั้งจะใช้ดนตรีอิเล็กโทนหรือซาวด์ดนตรีแทนการเล่นเครื่อง
ดนตรีสดบนเวที เนื่องจากเพลงบางเพลงที่เป็นเพลงแดนซ์ มีการท าดนตรีโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผสมผสานไปด้วยหลากหลายเสียงจึงไม่สามารถเล่นดนตรีสดได้ เพราะบางเสียงเป็น
เสียงที่เครื่องดนตรีธรรมดาไม่สามารถเล่นได้ ดังนั้นเพลงลูกทุ่งที่เป็นแนวแดนซ์ส่วนใหญ่จะใช้ดนตรี
อิเล็กโทนกัน ซึ่งระบบเสียงก็จะตัดในส่วนของล าโพงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดออกไป” 

นอกจากนี้ในขณะที่ศิลปินท าการแสดง ศิลปินมักจะมีหูฟังข้างหนึ่งติดไว้กับหูเสมอ หรือ
ที่เรียกว่า In Ear Monitor เพ่ือช่วยให้ศิลปินได้ยินเสียงของตัวเองที่ออกมาจากล าโพงมอนิเตอร์ได้
ชัดเจนขึ้น เนื่องจากเวลาเล่นคอนเสิร์ต เสียงดนตรีมักจะกลบเสียงศิลปินจนหมด ท าให้ศิลปินไม่
สามารถรู้ได้ว่าตนเองร้องผิดคีย์หรือไม ่ซ่ึงถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ศิลปินร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
ได้ยินเสียงร้องของตนเองผ่าน In Ear Monitor 

3.  ผู้สนับสนุนรายการ 
   รายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นรายการที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดังนั้น
ผู้สนับสนุนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนรายการ หากไม่มีผู้สนับสนุน ทาง
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สถานีโทรทัศน์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการท ารายการเองทั้งหมด ดังนั้นผู้สนับสนุนจึงสามารถช่วยลด
ต้นทุนการท ารายการได้ 
    ผู้สนับสนุนรายการส่วนใหญ่ของทางรายการ เป็นบริษัทประเภทสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของใช้ในครัว เรือน ธนาคาร บริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งทางรายการมีการเจาะกลุ่มสินค้าเหล่านี้โดยเฉพาะ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ครอบครัวเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของรายการ ซึ่งจะมีส่วนที่ท าให้ผู้สนับสนุนตอบรับการสนับสนุน
ค่อนข้างง่ายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกลุ่มสินค้าที่มาเป็นผู้สนับสนุนจะต้องไม่เป็นคู่แข่ง
ทางการค้ากัน เพราะอาจเกิดการเปรียบเทียบในตัวสินค้าของผู้ชม โดยนายรัตนานพ อธิบายว่า ใน
การหาผู้สนับสนุนที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากัน หากบริษัทแรกปฏิเสธการสนับสนุน ทางทีมงานจึงจะ
สามารถหาผู้สนับสนุนที่เป็นคู่แข่งทางการค้ารายใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมือถือซัมซุง ปฏิเสธ
การสนับสนุน ทางทีมงานจึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนจากบริษัทมือถือโนเกียได้ เนื่องจากบริษัท
แรกปฏิเสธ ถือว่ายังไม่ได้ให้การสนับสนุนรายการ 

4.  การประชาสัมพันธ์ 
 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของรายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่ได้จ ากัด
แหล่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นในการประชาสัมพันธ์จึงใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร
ไดทั่วทั้งประเทศ ได้แก่ 
 - โทรทัศน์ ใช้วิธีการท าสปอตรายการโทรทัศน์ โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7 ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม เนื้อหาของสปอตจะเป็นการแนะน าศิลปินที่
จะท าการแสดงบนเวที 7 สีคอนเสิร์ตในวันเสาร์ถัดไป 
 ในการเผยแพร่สปอตรายการ นายรัตนานพ กล่าวว่า จะมีการออกอากาศหลังจบ
รายการ 7 สีคอนเสิร์ตในสัปดาห์ปัจจุบัน หรือจะแทรกในช่วงที่รายการ 7 สีคอนเสิร์ตพักเบรกโฆษณา
ซึ่งผู้ชมจะได้รู้วันนั้นเลยว่าเสาร์หน้ามีศิลปินท่านใดมาท าการแสดง หากมีการออกอากาศเร็ว จะส่งผล
ให้ผู้ชมมีเวลาตัดสินใจนานขึ้นว่าจะมาชมการแสดงสดหรือไม่  หรือในบางครั้งจะแทรกสปอต รายการ
ไว้ในช่วงตอนเย็นของทุกวันศุกร์ เพ่ือเป็นการย้ าเตือนคนดูอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มมีการแสดงคอนเสิร์ตใน
วันเสาร์ แต่จะไม่แทรกสปอตรายการทุกวัน เพราะจะท าให้ผู้ที่ดูโทรทัศน์ทางบ้านเกิดความร าคาญ
และจะเกิดการต่อต้านรายการ 7 สีคอนเสิร์ตได้ อีกทั้งยังท าให้เสียรายได้จากการโฆษณาของทางช่อง 
7 เนื่องจากต้องมาแทรกสปอตรายการ 7 สีคอนเสิร์ตแทน” 
   นอกจากนี้ยังมีการฉายเบื้องหลังการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นความต้องการสร้างรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ โดยจะมีเวลาในการออกอากาศในช่วงของเที่ยงบันเทิงและเส้นทางบันเทิง ซึ่งไม่ใช่
ทุกการแสดงที่จะได้ออกอากาศ โดยทางทีมงานจะคัดสรรเฉพาะเบื้องหลังที่มีความสนุกสนานเท่านั้น 
โดยนาย รัตนานพ กล่าวว่า 
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     “หลังเวทีคอนเสิร์ตมักจะมีความสนุกสนานหรือภาพหลุดให้ได้หัวเราะ ซึ่งในบางครั้งจะ
ให้ทีมงานเข้าไปถ่ายท าและถามค าถามต่างๆ ซึ่งไม่ได้จริงจังมากนัก เพ่ือน ามาท าเป็นสกุ๊ปเล็กๆ ของ
ข่าวบันเทิง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการแอบแฝงการโฆษณาของรายการ 7 สีคอนเสิร์ตผ่านเหล่าศิลปิน 
โดยจะให้ศิลปินพูดทิ้งท้ายว่าให้ผู้ชมติดตามรายการ 7 สีคอนเสิร์ตด้วย เพ่ือเป็นการตอกย้ าให้คน
จดจ ารายการมากขึ้น” 
    - อินเทอร์เน็ต ทางรายการ 7 สีคอนเสิร์ตมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของทางช่อง 
คือ www.bugaboo.tv และ www.news.ch7.com เป็นเว็บไซต์ที่มีไว้ส าหรับลงสปอตรายการต่างๆ 
รายการย้อนหลังของทางช่อง 7 และข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกทาง
หนึ่งของทางช่อง 7   
        นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งข่าวศิลปินที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตผ่านทางเฟสบุคชื่อ “7 สี
คอนเสิร์ต Official Fanpage” พร้อมทั้งมีภาพบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งให้ได้รับชม
ด้วย นายรัตนานพ ให้ความเห็นว่า 
    “เฟสบุคถือว่าเป็นช่องทางที่จะได้เห็นกระแสตอบรับและความคิดเห็นของผู้ชมได้ดีมากๆ 
เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ชมทางบ้านชอบรายการ 7 สีคอนเสิร์ตหรือไม่ อย่างไร โดยผู้ชมบาง
รายจะมีการแสดงความรู้สึกผ่านทางหน้าเฟสบุคของทางช่อง หรือบางรายจะบอกความต้องการที่
อยากให้ศิลปินท่านใดมาร่วมท าการแสดงบนเวที 7 สีคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้ทีมงานรับรู้
และเกิดการพัฒนารายการต่อไป อีกทั้งเป็นการสื่อสารที่ไม่เสียเวลา และประหยัดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์รายการ 

5.  บุคลากรในการจัดคอนเสิร์ต 
 ส าหรับรายการ 7 สีคอนเสิร์ต จะมีการร่วมงานกันระหว่างฝ่ายผลิตคอนเสิร์ตและฝ่าย
ผลิตรายการเนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  
บุคลากรในการจัดท าคอนเสิร์ตต้องมีการประชุมร่วมกันและวางแผนการท างานเป็นอย่างดี เนื่องจาก
การถ่ายทอดสดจะเกิดการผิดพลาดไม่ได้ เพราะจะส่งผลเสียหายต่อการออกอากาศและภาพลักษณ์
ของช่อง 7 ทันที โดยบุคลากรในการท ารายการ 7 สีคอนเสิร์ต มีดังนี ้
     - ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต เป็นผู้วางแผนในการผลิตรายการ และวางแนวคิดในการ
น าเสนอว่าควรมีวิธีการน าเสนอรายการอย่างไรให้สนุกสนาน สามารถดึงดูดให้ผู้ชมรับชมรายการได้
อยู่ตลอดเวลา โดยผู้สร้างสรรค์การผลิตจะถ่ายทอดความคิดและความต้องการไปสู่ฝ่ายประสานงาน
รายการ ให้จัดหาสถานที่และองค์ประกอบทุกอย่างให้เหมาะสมกับรูปแบบ ทั้งนี้ผู้ที่ท าหน้าที่
สร้างสรรค์การผลิตจะต้องมีการปรึกษาหรือพูดคุยกับผู้ก ากับรายการเกี่ยวกับแนวคิดกว้างๆ ของภาพ
ที่ต้องการจะน าเสนอด้วย เพ่ือที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะน าความคิดออกมาเป็นภาพได้อย่าง
ตรงตามความต้องการและเพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ติดต่อในเรื่องคิวศิลปินที่จะ
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เข้าร่วมรายการในแต่ละสัปดาห์ จากนั้นจึงให้ฝ่ายประสานงานรายการติดตามเรื่องต่อจากนั้น ทั้งนี้ยัง
ต้องท าหน้าที่เป็นผู้เขียนบทพิธีกรไปในตัวด้วย  
    - ฝ่ายประสานงานรายการ เป็นผู้ประสานงานให้เกิดความราบรื่นในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับ
คอนเสิร์ต และติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดตามความต้องการของฝ่ายสร้างสรรค์การ
ผลิต เช่น โทรศัพท์นัดหมายพิธีกรและส่งบทให้พิธีกรล่วงหน้า ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ในการผลิต
ที่แน่นอนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องกับการผลิตทุกคน รวมทั้งติดต่อประสานงานช่างแต่งหน้าท าผม ตลอดจน
ท าหน้าที่สวัสดิการ ดูแลทีมงาน พิธีกรและศิลปินขณะท าการแสดงคอนเสิร์ต และที่ส าคัญจะ
รับผิดชอบสปอตรายการที่จะใช้โฆษณาทางโทรทัศน์ด้วย 
     - ฝ่ายฉาก จะรับข้อมูลการแสดงจากฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต เพ่ือออกแบบเวทีและท า
ฉากของคอนเสิร์ต เป็นผู้ติดต่อกับผู้รับเหมาเพ่ือให้ดูแลและผลิตในเรื่องเวที ฉาก แสงสี  ดูแลการ
ท างานทั้งหมดของผู้รับเหมา 
   - ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ท าหน้าที่จัดหาเสื้อผ้าให้กับพิธีกร คือ น้ า รพีภัทร เอกพันธ์กุล และ 
เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (GAP) และ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จ ากัด (มหาชน) (Boutique) ผู้รับผิดชอบเรื่องเครื่องแต่ง
กายจะเป็นผู้ดูแลรูปแบบของชุดพิธีกรทั้งชายและหญิงว่าเหมาะสมกันหรือไม่ โดยจะมีการติดต่อกับ
ผู้ให้การสนับสนุนด้านเครื่องแต่งกาย และท าหน้าที่ไปรับเสื้อผ้าในวันพุธหรือพฤหัสบดี อีกทั้งจะต้อง
รับผิดชอบเครื่องแต่งกายไปจนจบรายการและน าส่งคืนให้ผู้สนับสนุนด้วย 
     - ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย และต้องเป็นผู้ส ารองงบประมาณเงิน
เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการจัดท าคอนเสิร์ต 
     - ฝ่ายช่างแต่งหน้าและท าผม ในการติดต่อช่างแต่งหน้าและช่างผมจะท าโดยฝ่าย
ประสานงานรายการ ในการแจ้งให้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ล่วงหน้า โดยในส่วนของช่าง
แต่งหน้าและท าผม ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (BSC 
Cosmetology) 
 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรฝ่ายผลิตรายการผู้ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดสดการออกอากาศ
ของรายการเจ็ดสีคอนเสิร์ต ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
     - ผู้ก ากับรายการ เป็นหน่วยที่เห็นการท างานของกล้องทุกตัวจากจอมินิเตอร์ ผู้ก ากับจะ
เป็นผู้สั่งตากล้องให้จับภาพที่ต้องการ นับว่าเป็นผู้มีความส าคัญมากเพราะผู้ก ากับรายการจะท าหน้าที่
ควบคุมและก ากับงานทุกๆ ด้านของการผลิตรายการให้เป็นตามบทรายการโทรทัศน์ เพ่ือให้ได้ภาพ
และเสียงตามที่คิดสร้างสรรค์ไว้ รวมไปถึงการควบคุมและสั่งการในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทคนิค 
เช่น ช่างเครื่อง ช่างแสง ช่างเสียง ช่างตัดต่อ ให้ใช้เครื่องอุปกรณ์ทางเทคนิคการผลิตเพ่ือให้เป็นไป
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ตามเป้าหมายที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จากบทโทรทัศน์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการ ส่วน
เรื่องของมุมกล้อง และระยะภาพต่างๆ นั้น ผู้ก ากับจะก าหนดเอง  
         - ผู้ก ากับเวที เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมดบนเวที จะประสานงานกับผู้
ก ากับรายการโดยตรง ผู้ก ากับเวทีท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาและเป็นเสียงของผู้ก ากับรายการโดยใช้ 
‘สัญญาณ’ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะท าการควบคุมบุคลากรในบริเวณที่ใช้ถ่ายท าให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ก ากับเวทียังต้องเป็นผู้ให้คิวผู้แสดงและยังต้องประสานงานกับช่างกล้องเพ่ือเป็น
การช่วยถ่ายทอดค าสั่งของผู้ก ากับรายการอีกด้วย  
     - ช่างควบคุมกล้อง เป็นผู้ควบคุมกล้องถ่ายโทรทัศน์ในกาผลิตรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่
ในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพและการเคลื่อนกล้อง ซึ่งรับผิดชอบในการจัดภาพและประกอบ
ภาพตามค าสั่งของผู้ก ากับรายการ ช่างกล้องจะต้องสามารถควบคุมกล้องถ่ายโทรทัศน์ได้อย่าง
คล่องแคล่วและว่องไว เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตรายการ โดยรายการ 7 สีคอนเสิร์ต 
จะมีช่างกล้องทั้งหมด 5 คนส าหรับกล้อง 5 ตัว ที่วางไว้ในมุมต่างๆ กันในห้องแสดงคอนเสิร์ต พร้อม
กันนี้จะมีพนักงานเครนอีก 2 คน ท าหน้าที่บังคับเครนและควบคุมในการเหวี่ยงเครน มีหูฟัง เพ่ือฟัง
ค าสั่งจากผู้ก ากับรายการ 
     - ผู้ก ากับเสียง รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมการผสมสัญญาณเสียง โดยท างาน
กับเครื่องผสมสัญญาณเสียงและเครื่องอุปกรณ์ด้านเสียงประเภทต่างๆ เช่น สัญญาณเสียงที่มาจาก
ไมโครโฟน เสียงจากเครื่องบันทึกเสียง เสียงจากเครื่องเล่นจานเสียง เสียงจากแถบเสียงในภาพยนตร์
และเสียงจากเทปบันทึกภาพ เป็นต้น  
     - ผู้ก ากับภาพ ท าหน้าที่ควบคุมภาพที่ศูนย์ควบคุมการท างานของกล้อง โดยปรับแต่งให้
ภาพที่ปรากฏมีคุณภาพดี ปรับในด้านความถูกต้องของสี การเปิดหน้ากล้อง ความสว่างของภาพ 
ความเข้มของภาพ ผู้ก ากับภาพจะต้องท างานประสานงานกับผู้ก ากับรายการและผู้ก ากับเทคนิคอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพที่ดีในการน าสัญญาณส่งออกอากาศ 
     - ผู้ล าดับภาพ/ท ากราฟิค ท าหน้าที่ควบคุมเครื่องท าภาพพิเศษเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนภาพ
หนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง ผลิตภาพและตัวอักษรคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการซ้อนบนภาพอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็น
ภาพเหล่านี้ไดจ้ากรายการข่าวและในช่วงไตเติ้ลของรายการโดยทั่วไป 
     - ช่างเทคนิคผู้ควบคุมเครื่องเล่นและบันทึกโทรทัศน์ จะต้องรับค าสั่งและประสานงานกับ
ผู้ก ากับรายการและผู้ก ากับเทคนิคอยู่ตลอดเวลา หน้าที่หลักของช่างเทปก็คือ จะต้องควบคุมการเล่น
และบันทึกเทปโทรทัศน์ให้ถูกต้อง การท างานกับเครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์จะต้องมีความ
แม่นย าและรวดเร็วตรงตามเวลาแม้เสี้ยวของวินาที ในที่นี่จะต้องคุมเครื่องเทป 3 เครื่อง ส าหรับม้วน
เทปโทรทัศน์ระบบ ANALOG BETACAM 3 ม้วน โดยม้วนแรกบันทึกเทปจริงขณะออกอากาศ ม้วนที่ 
2 ส ารองไว้ ม้วนที่ 3 ใช้ใส่ก่อนที่ม้วนที่ 1 จะหมด เป็นการบันทึกภาพไว้เพ่ือไม่ให้ขาดตอน 
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3.  คอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช 
บุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์   

 1.  นางสาวพรทิพย์  วัชรินทร์ดิลก ผู้อ านวยการเขตบางกอกใหญ่  
 2.  นางพิมพ์ศิริ ปานพรหม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอก
ใหญ่ 

งานฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช จัดโดยส านักงานเขต
บางกอกใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ 

1.  ให้ประชาชนได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในการศึกสงคราม
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

2.  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ ให้

เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 28-29 กันยายน 2556 เวลา 09.00-21.00 น.  ณ วัดหงส์รัตนา

รามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ 
 
 3.1 ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 3.1.1 รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตที่ผู้ชมชื่นชอบ 
  งานฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชาวบางกอกใหญ่ จึงมีรูปแบบการจัดงาน
แบบ ย้อนยุค เ พ่ือให้ เข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยนางสาวพรทิพย์  วัชรินทร์
ดิลก ผู้อ านวยการเขตบางกอกใหญ่ อธิบายว่า รูปแบบของงานควรสื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน เพราะเป็นส่วนช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถจดจ างานและวัตถุประสงค์ของงานได้ง่ายขึ้น หาก
รูปแบบงานมีความน่าสนใจและแปลกใหม่ด้วยแล้ว ก็จะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความประทับใจได้  
   “การจัดงานในครั้งนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากการจัดงานตลาดย้อนยุคในต่างจังหวัดที่มี
การจ าหน่ายสินค้าและอาหารพ้ืนบ้านของไทยที่หาซื้อได้ยากในปัจจุบัน ดังนั้นทางผู้จัดงานจึงน า
รูปแบบดังกล่าวมาจัดรวมกับงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง จึงท าให้บรรยากาศของงานมีความเก่า
เหมือนงานวัดในสมัยอดีต งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งครั้งนี้จึงเข้ากันกับตลาดย้อนยุคได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากสื่อถึงความเป็นไทยเหมือนกัน และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับ
การชมคอนเสิร์ต เนื่องจากในกรุงเทพยังไม่มีการจัดงานแบบย้อนยุคที่ผสมผสานกับการจัดคอนเสิร์ต 
จึงถือเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความทันสมัยได้เป็นอย่างดี” 
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     รูปแบบการจัดงานแบบย้อนยุค เป็นการสร้างบรรยากาศภาพรวมของงานให้มีความเก่า 
โดยการใช้อุปกรณ์ตกแต่งงานให้มีลักษณะเหมือนตลาดในสมัยอดีต ซุ้มขายของจัดท าโดยไม้ไผ่ มี
หลังคามุงจาก ในขณะที่ผู้ค้าขายแต่งกายเสื้อลายดอก โจงกระเบนแบบไทย บางร้านใช้แคร่เป็นที่นั่ง
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานไว้นั่งรับประทานอาหาร สินค้าภายในงานเป็นอาหารพ้ืนบ้าน 4 ภาค ขนมไทย 
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และของเล่นแบบไทยส าหรับเด็ก โดยตลาดย้อนยุคจัดตั้งแต่เวลา 
17.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนของการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต จะเริ่มต้นด้วยการแสดงแสงสีเสียง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก เช่น การ
แสดงมวยไทยคาดเชือก, การแสดงกระบี่กระบอง และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับ
สุพรรณมัจฉา ต่อด้วยการแสดงของศิลปินจากค่ายอาร์สยามและศิลปินอิสระชื่อดัง ได้แก่ ครีม อาร์
สยาม, ลาล่า ลูลู่, หญิง ธิติกานต์, กุ้ง สุธิราช, โจนัส แอนเดอร์สัน, คริสตี้ กิ๊บสัน และจิ้งหรีดขาว วงศ์
เทวัญ 
   นอกจากตลาดย้อนยุคแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมพาเที่ยวพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ในเขต

บางกอกใหญ่โดยการพาล่องเรือไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมวิถีชีวิตคนริมคลองบางหลวง
และสถานที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, พระราชวังเดิม, ป้อมวิไชยประสิทธิ์, วัด
อรุณราชวรราม, วัดประดู่ฉิมพลี และวัดโมลีโลกยาราม โดยจัดในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผู้สนใจต้องส ารองที่นั่ง
ผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของทางเขตบางกอกใหญ่ เนื่องจากรับจ านวนจ ากัดเพียง 50 คนต่อวัน
เท่านั้น 

 
 3.1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
 องค์ประกอบที่ท าให้งานคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช 
ประสบความส าเร็จและได้รับความสนใจจากผู้ชมมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 
 1) ศิลปินที่มาร่วมงาน 
           หากต้องการให้บรรยากาศการจัดงานมีความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากผู้ชม 
การคัดเลือกศิลปินที่มาร่วมงานจึงเป็นสิ่งส าคัญของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต ซึ่งชื่อเสียงของศิลปินที่มา
ร่วมงานจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมารับชมคอนเสิร์ตของผู้ชม โดยนางสาวพรทิพย์  ให้
ความเห็นว่า  
         “งานฟรีคอนเสิร์ตนี้เป็นงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวของเขตบางกอก
ใหญ่ ดังนั้นการน าศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นส่วนช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้ชม อีกท้ังยังส่งผลต่อการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการได้ว่าจัดงานนี้เพ่ืออะไร” 
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            นางพิมพ์ศิริ ปานพรหม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ่ 
กล่าวถึงการคัดเลือกศิลปินว่า การเลือกศิลปินต้องมีการจองคิวการแสดงล่วงหน้าหลายเดือน 
เนื่องจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมักมีตารางการท างานที่แน่น จึงไม่มีคิวให้หากจองกะทันหัน ซึ่งการเลือก
ศิลปิน จะดูที่รูปแบบของการจัดงานด้วย เพ่ือให้ศิลปินมีความเข้ากันกับบรรยากาศย้อนยุคแบบไทย 
โดยศิลปินที่มาในงานนี้จะต้องสื่อถึงความเป็นไทย เรียบร้อย มีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งงานคอนเสิร์ต
ดังกล่าวได้ศิลปินมาร่วมท าการแสดงคือ ครีม อาร์สยาม, ลาล่า ลูลู่, หญิง ธิติกานต์, กุ้ง สุทธิราช 
ในขณะที่การแต่งกายของศิลปินและนักเต้น จะมีการแจ้งไปทางค่ายว่าขอการแต่งกายที่เหมาะสม 
เนื่องจากท าการแสดงภายในวัด ทางค่ายก็จะเป็นผู้จัดการเรื่องเสื้อผ้าอีกทีหนึ่ง นอกจากศิลปินจาก
ทางค่ายเพลงแล้ว ทางทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตยังมีการจ้างศิลปินอิสระท่ีมีชื่อเสียง เช่น โจนัส แอนเดอร์
สัน, คริสตี้ กิ๊บสัน และจิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ มาร่วมท าการแสดงด้วย เนื่องจากศิลปินดังกล่าวมี
ภาพลักษณ์ท่ีเหมาะกับรูปแบบการจัดงานและค่าตัวในการแสดงถูกกว่าศิลปินจากค่ายเพลงดัง 
     2) การแสดงภายในงาน 
 การแสดงของงานฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชจะมีการ
สอดแทรกการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยที่นอกเหนือจากการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญที่ช่วยสื่อถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฟรีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดยมีชุดการแสดง ได้แก่ การ
แสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  การแสดงมวยไทยคาดเชือก การ
แสดงกระบี่กระบอง และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับสุพรรณมัจฉา ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากวิทยาลัยนาฏศิลป์มาร่วมท าการแสดง การแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตต้องการน าเสนอเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดงาน
คือแบบย้อนยุค  
         นางสาวพรทิพย์ กล่าวว่า การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตของเขตบางกอกใหญ่ ได้พยายาม
แทรกการแสดงต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน อีกทั้งยังท าให้บรรยากาศใน
การจัดงานมีความหลากหลายที่ช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม ความหลากหลายทางการแสดง
จะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งเมื่อกลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก ก็จะ
ส่งผลให้การจัดงานประสบความส าเร็จตามไปด้วย      
          ในขณะที่ล าดับการแสดงบนเวที จะเริ่มเปิดเวทีด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก่อน 
หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงของเหล่าศิลปินขึ้นท าการแสดง โดยการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต จะเริ่ม
เมื่อเวลา 18.00-21.00 น. เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่ภายในบริเวณวัดและตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน การ
แสดงจึงต้องมีการจ ากัดเวลาให้จบเร็วขึ้น 
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 3) กิจกรรมภายในงาน 
         กิจกรรมของงานฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช เป็น
กิจกรรมที่ถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นไทยออกมาได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมภายในงานมีเพียงการ
ออกร้านเท่านั้น แต่การออกร้านภายในงานเป็นองค์ประกอบที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้เข้าร่วม
งานได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการจัดบรรยากาศให้สื่อถึงความเป็นไทยในอดีตทั้งหมด และยังไม่มีผู้
จัดงานใดในกรุงเทพจัดงานคอนเสิร์ตในรูปแบบดังกล่าวมาก่อน โดยนางพิมพ์ศิริ อธิบายว่า พ้ืนที่ใน
การออกร้านจะถูกดัดแปลงให้เป็นตลาดย้อนยุคจ าลอง โดยมีการตกแต่งซุ้มร้านค้าให้เป็นเพิงไม้ไผ่  
โดยผู้ค้าขายมีการแต่งกายด้วยเสื้อลายดอกสวมโจงกระเบนเพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการจัดงานแบบย้อน
ยุค องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยท าให้บรรยากาศการจัดงานมีความน่าสนใจในหมู่ประชาชน จนท าให้มี
ประชาชนมาร่วมงานมากข้ึน เนื่องจากต้องการสัมผัสบรรยากาศดังกล่าว 
         นางพรทิพย์ อธิบายถึงการประสานงานกับร้านค้าว่า การติดต่อร้านค้าเพ่ือให้มาออกร้าน
ภายในงานจะต้องมีการเลือกร้านค้าท่ีตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยทางทีมงานจะมีการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดของงานที่จัดขึ้น วัน เวลา ลักษณะของสินค้าที่อยาก
ให้น ามาขายในร้าน และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้ผู้ค้าขายที่สนใจติดต่อกลับมา และมีการแจกใบปลิวที่
มีรายละเอียดของการออกร้านตามร้านค้าและตามงานแสดงสินค้าต่างๆ 
          “ในบางครั้ง ร้านค้าที่ติดต่อกลับมา มักไม่ใช่สินค้าที่เป็นแบบไทยๆ สักทีเดียว ซึ่งทาง
ทีมงานก็จะอนุโลมให้ เนื่องจากไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงแต่อย่างใด เพราะรูปแบบของซุ้มออกร้าน
สามารถสื่อถึงรูปแบบการจัดงานได้ดีอยู่แล้ว ขอเพียงให้มีผู้ค้าขายมาร่วมออกร้านภายในงานก็นับว่า
ประสบผลส าเร็จส่วนหนึ่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าจะเป็นผู้ขอรายละเอียดรูปแบบการจัดงานจาก
ทีมงานก่อนเสมอ หากผู้ค้าขายคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไม่เหมาะกับรูปแบบงาน ผู้ค้าขายจะเป็นผู้
ปฏิเสธเอง” 
 4) แสงสีและเสียงภายในงาน 
         แสงสีและเสียง เป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดงานคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้
พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากการแสดงต่างๆ จะจัดขึ้นในช่วงกลางคืน การดึงความสนใจของผู้ชม
โดยใช้แสงสีและเสียง ช่วยท าให้การแสดงออกมาสวยงามและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ 
        นางพรทิพย์ กล่าวว่า การใช้แสงสีและเสียงภายในงานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับงานนี้ 
เนื่องจากจะต้องมีการใช้แสงสีและเสียงในการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่ง
เป็นการแสดงหนึ่งที่ส าคัญของการจัดงาน หากไม่มีแสงสีและเสียง การจัดงานจะไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่ง
แสงสีถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการแสดงสัญญะต่างๆ ของการแสดงในครั้งนี้ อย่างเช่น การแสดงมวย
คาดเชือก จะใช้แสงสีส้มแดง สื่อถึงการปะทะกันของมวยที่ดุเดือด เป็นการบ่งบอกถึงอารมณ์ของ
เรื่องราวผ่านการใช้แสงสี ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ของเรื่องและช่วยสร้างอารมณ์ให้ผู้ชมมี
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อารมณ์ร่วมไปกับการแสดงได้ หรือแม้แต่การแสดงคอนเสิร์ตก็เช่นเดียวกัน แสงสีต่างๆ  ที่ใช้ในการ
ประดับบนเวที จะมีการเปลี่ยนสีสันไปตามจังหวะเพลง หากเป็นเพลงเร็วแสงสีก็เปลี่ยนเร็วตามไปด้วย 
ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของการแสดงให้มีความตื่นเต้นและสนุกสนาน อีกทั้งยังสร้างความสวยงาม
ให้กับการแสดงมากข้ึน     

จากการสัมภาษณ์ทีมการผู้จัดคอนเสิร์ต นอกจากองค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบแล้ว ยังมีปัจจัยการท างานด้านต่างๆ ที่ท าให้การจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลุกทุ่ง
ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี ได้แก่ 

1.  สถานที่ในการจัดงาน 
     สถานที่การจัดงาน เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้คอนเสิร์ตถือก าเนิดขึ้น ในขณะที่
การหาสถานที่การจัดฟรีคอนเสิร์ตของเขตบางกอกใหญ่ มีอุปสรรค เนื่องจาก ภายในเขตบางกอกใหญ่
ไม่มีสถานที่ที่กว้างเพียงพอต่อการจัดคอนเสิร์ต เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทีมงาน
ผู้จัดคอนเสิร์ตจึงได้จัดหาสถานที่ภายในวัดในส่วนของลานจอดรถ เพ่ือใช้ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ใน
การแสดงคอนเสิร์ตและการออกร้าน 
     นางสาวพรทิพย์ กล่าวถึงการท างานว่า ทีมงานได้สถานที่ภายในวัดหงส์รัตนารามราช
วรวิหาร ซึ่งเป็นพ้ืนที่เอนกประสงค์ของทางวัด ไว้จัดกิจกรรมและใช้เป็นที่จอดรถ จึงได้มีการท าเรื่อง
ขอยืมสร้างเพ่ือจัดงาน โดยการจัดฟรีคอนเสิร์ตภาในวัดในครั้งนี้ ท าให้รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ต
แบบย้อนยุค มีความขลังและเพ่ิมบรรยากาศความเป็นตลาดในสมัยอดีตมากขึ้น 

2.  วันและเวลาในการจัดคอนเสิร์ต 
     วันและเวลาในการจัดคอนเสิร์ตเป็นอีกปัจจัยความส าเร็จของฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอก
ใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากมีการจัดงานตรงกับวันหยุดของประชาชนทั่วไป โดย
นางสาวพรทิพย์ มองว่า การจัดงานคอนเสิร์ตควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ และต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงอุปสรรคต่างๆ ที่จะท าให้ประชาชนไม่สามารถมาร่วมงานคอนเสิร์ตได้ ซึ่งปัจจัยในด้านวัน
และเวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการจัดงานมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะมีวันหยุดใน
ช่วยเสาร์-อาทิตย์ หากจัดคอนเสิร์ตในวันดังกล่าวจะท าให้ประชาชนสามารถมาร่วมงานได้ ในขณะที่
ปัจจัยด้านเวลานั้น ประชาชนส่วนใหญ่มักจะนิยมออกมาเที่ยวงานในช่วงเย็นของวัน เนื่องจากเป็น
ช่วงที่อากาศไม่ร้อนและเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการจัดงานแบบรื่นเริง 

3.  ผู้สนับสนุนการจัดงาน  
 ยิ่งมีผู้สนับสนุนการจัดงานมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้การจัดคอนเสิร์ตมีความสมบูรณ์แบบ
ตามความต้องการของผู้จัดงานมากขึ้นเท่านั้น โดยนางสาวพรทิพย์ อธิบายถึงหลักในการจัดหา
ผู้สนับสนุนว่า จะท าการหาผู้สนับสนุนที่มีการท าธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนคน
ระดับกลางและระดับล่างเป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการจัดคอนเสิร์ตคือประชาชนทั่วไปที่มี
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ฐานะระดับปานกลาง หากกลุ่มเป้าหมายของผู้สนับสนุนและกลุ่มเป้าหมายของคอนเสิร์ตตรงกัน จะ
ท าให้ผู้สนับสนุนเกิดการตอบรับได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้สนับสนุนก็ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับ
ผู้ชมคอนเสิร์ตเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนซึ่งประชาชนคนทั่วไปจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่การจัดงาน
คอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้มีงบประมาณจากทางภาครัฐจ านวนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนการจัดงาน ดังนั้นในการ
หาผู้สนับสนุนจึงหาอย่างพอประมาณเพ่ือน างบประมาณเงินมาช่วยสบทบทุนในส่วนที่ขาดไป 

4.  การประชาสัมพันธ์  
     การประชาสัมพันธ์การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตของเขตบางกอกใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์
หลายช่องทางด้วยกัน โดยจะเน้นประชาสัมพันธ์คนในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่เป็นหลัก  
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางทีมงานจะมีการออกแบบป้ายและโปสเตอร์เองเพ่ือน ามา
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัย
อยู่มาก โดยจะมีรายละเอียดในเรื่องของ วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมการแสดงต่างๆ ภายในงาน  
 - วิทยุ ทางทีมงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชนเขตบางกอกใหญ่ โดยท าเป็นส
ปอตโฆษณาและมีการแนะน าผ่านดีเจในช่วงรายการของทางคลื่นวิทยุ ซึ่งมีการเผยแพร่ไปตาม
คลื่นวิทยุต่างๆ ได้แก่ คลื่น 101.25 MHz และ 105.25 MHz ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นคนในพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่ง 
   - อินเทอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านหน้าเฟสบุคของทางเขตคือ 
‘ส านักงานเขต บางกอกใหญ่’ และผ่านทางเว็บไซต์ของส านักข่าวต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวหลายเว็บ 
        นางพิมพ์ศิริ อธิบายถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ว่า “การเผยแพร่
ข่าวสารในอินเทอร์เน็ตจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งมีจุดประสงค์ที่
ต้องการให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าคือกิจกรรมพาเที่ยว
มากกว่า เนื่องจากอยากให้คนในเขตพ้ืนที่อ่ืนได้มาเข้าร่วมโครงการเที่ยวบางกอกใหญ่ และเรียนรู้
สถานที่ส าคัญภายในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์หรือ
สามารถโทรจองที่นั่งได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ซึ่งประโยชน์ของการ
ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตคือ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะแค่คนในพ้ืนที่เขต
บางกอกใหญ่เท่านั้น แต่คนในพื้นท่ีอ่ืนสามารถรับรู้ได้ว่าเขตบางกอกใหญ่ก าลังจัดกิจกรรม ดังนั้น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์จึงถือว่าเป็นความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย” 
 - หนังสือพิมพ์ เป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพา
เที่ยวพ้ืนที่ประวัติศาสตร์เขตบางกอกใหญ่และกิจกรรมงานฟรีคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวในช่วงเปิดงานโดยเชิญนักข่าวจากหลายส านักมาท าข่าว    
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5.  บุคคลากรในการจัดคอนเสิร์ต 
     ในการจัดงานคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช มีการด าเนินงาน
ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผนการจัดงานจนถึงวันจัดงานนาน 4 เดือน ก่อนการด าเนินงาน จะมีการเรียก
ประชุมบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือแบ่งหน้าที่ในการท างานต่างๆ โดยแบ่งการท างานออกเป็นฝ่ายหลักๆ ดังนี้ 
     - ฝ่ายวางแผนงาน เป็นเหมือนหัวหน้าใหญ่ของการจัดงาน เป็นผู้ที่เริ่มต้นการท างาน
คอนเสิร์ตโดยเป็นผู้วางแผนรูปแบบของคอนเสิร์ต คิดกิจกรรมและการแสดงที่จะเกิดขึ้นในงาน โดยให้
มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดงานคือ แบบย้อนยุค นางพิมพ์ศิริ กล่าวว่า  
     “ต้องมีการคิดรูปแบบการจัดงานก่อน จึงจะคิดกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ในงานต่อได้ 
เพราะกิจกรรมและการแสดงภายในงานจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดให้เห็นจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้ง
นี้” 
    นอกจากนี้ฝ่ายวางแผนจะก าหนดงบประมาณต่างๆ เป็นผู้จัดหาสถานที่  ออกแบบเวที 
วางแผนแบ่งพ้ืนทีก่ารจัดงานและก าหนดศิลปินที่จะมาท าการแสดง ซึ่งจะมีการเรียกฝ่ายอ่ืนๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาประชุมกันเพ่ือบอกแผนงานและแจกจ่ายงานไปตามฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้าน 
โดยการประชุมจะประชุมทุกเดือนเพื่อดูความคืบหน้าการท างานของแต่ละฝ่าย 
   - ฝ่ายด าเนินการผลิต เมื่อมีการประชุมแบ่งงานกันแล้ว ฝ่ายด าเนินการผลิตจะท าหน้าที่
ในส่วนของการประสานงานด้านสถานที่ จัดหาบริษัทรับเหมาท าเวที ฉาก แสง สี เสียง และซุ้มออก
ร้าน อีกท้ังคอยควบคุมการท างานของผู้รับเหมาให้การจัดงานออกมาในรูปแบบที่ทีมงานต้องการ 
     นางพิมพ์ศิริ อธิบายการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ว่า ทางทีมงานต้องมีการส่งรูปแบบของ
เวทีให้กับบริษัทผู้รับเหมาต่างๆ ดูก่อนว่าสามารถจัดเวทีในแบบที่ต้องการได้หรือไม่และมีค่าใช้จ่าย
เท่าไร โดยจะหาบริษัทผู้รับเหมาไว้หลายที่เพ่ือน าเข้าที่ประชุมและคัดเลือกบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างถูกและสามารถท ารูปแบบเวทีตามที่ทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตต้องการได้  
     - ฝ่ายกิจกรรม เป็นฝ่ายที่คอยประสานงานด้านศิลปิน และจัดหาทีมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมที่จะมาร่วมแสดงภายในงาน โดยนางพิมพ์ศิริ อธิบายถึงการประสานงานครั้งนี้ว่า 
     “มีการพูดคุยเรื่องค่าตัวในการแสดงของศิลปิน คิวเพลงที่ศิลปินจะใช้ท าการแสดง โดย
ทางทีมงานจะส่งตารางล าดับการแสดง เพ่ือให้ทางค่ายเพลงหรือศิลปินอิสระเป็นผู้วางแผนบทเพลงที่
จะใช้ท าการแสดงเอง ส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจะติดต่อไปที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ เพ่ือให้ช่วย
ออกแบบการแสดงและมาแสดงภายในงาน โดยทางทีมงานจะบอกรายละเอียดคร่าวๆ ว่าอยากได้การ
แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร และก าหนดเวลาการแสดงเพื่อให้ทางวิทยาลัยวางแผนจัดการแสดงให้” 
     - ฝ่ายการตลาด เป็นผู้จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยวางแผนหาบริษัทและติดต่อ
ประสานงานเพ่ือเสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ พร้อมทั้งวางแผนจัดหา
ร้านค้าเพ่ือให้มาออกร้านภายในงาน  
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     - ฝ่ายการเงิน คอยควบคุมการใช้จ่ายของการจัดงานทั้งหมดตามค าสั่งของฝ่ายวางแผน
งาน มีอ านาจในการเบิกจ่ายเงินที่จะใช้จ่ายภายในงานและท าสรุปรายงานการใช้จ่าย นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่ส ารองเงินจ านวนหนึ่ง เพ่ือกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายในงานและจ าเป็นต้องใช้เงินทุน
ส ารอง 
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่วางแผนการประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนมาร่วมงานได้มากที่สุด โดยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกและมี
ความคงทน สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างยาวนานกว่าสื่อประเภทอ่ืน อีกทั้งยังท าหน้าที่เชิญนักข่าว
จากส านักต่างๆ เพ่ือมาท าข่าวในช่วงเปิดงาน และดูแลขั้นตอนการท าสื่อสิ่งพิมพ์ จ าพวกโบชัวร์ 
โปสเตอร์ และป้าย เพ่ือให้รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

จากการสัมภาษณ์ทีมงานผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสิน
มหาราช พบว่าในการจัดฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าว มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และ
กระบวนการท างาน ดังนี้ 

- ปัญหาด้านสถานที่ เนื่องจากสถานที่ที่เป็นลานกว้างในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ค่อนข้าง
หายากเนื่องจากแต่ละแห่งเป็นพ้ืนที่แหล่งชุมชนทั้งหมด จึงท าให้การหาสถานที่ในการจัดงานต้องใช้
เวลานานและกินเวลาการท างานไป แต่เมื่อหาสถานที่ได้คือ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กลับพบว่า
พ้ืนที่มีความแออัดกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดในการออกแบบพ้ืนที่งาน อีกทั้งการ
เดินทางมางานไม่มีความสะดวกเนื่องจากสถานที่จัดต้องเดินทางเข้าไปในซอยอีก ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าหรับการเดินทาง ดังนั้นผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมงาน จะเป็นคนในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ซะเป็น
ส่วนมาก นอกจากนี้ การจัดงานภายในบริเวณดังกล่าวท าให้ต้องปิดงานเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติด
แหล่งชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ภายในหมู่บ้าน 

- ปัญหาการแบ่งงาน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัด
คอนเสิร์ตมาก่อน บางครั้งจึงขาดความพร้อมและขาดการวางต าแหน่งหน้าที่การท างานอย่างเป็น
ระบบ บางขั้นตอนการท างานใช้บุคลากรเพียงคนเดียว จึงท าให้การท างานมีความล่าช้าและงานขาด
ความมีประสิทธิภาพ หรือบางคนท างานน้อยกว่าอันเนื่องมาจากไม่มีความรู้ในการจัดท าคอนเสิร์ตจึง
ท าให้ภาระงานตกไปอยู่กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จึงท าให้บางคนไม่พอใจกัน แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานมากนัก 
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4.  คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ 
บุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์   
1.  นายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 

วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  
2.  นายสุเมธ วรรณพฤกษ์ ผู้อ านวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 

วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  
 3.  นายภานุพงศ์ ถาวรนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์งานกิจกรรม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอ
ทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  

4.  นางสาวกานต์สินี วัจนสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอ
ทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  
 งานมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของช่องแฟน
ทีวี ซึ่งเป็นช่องรายการเพลงลูกทุ่งทางเคเบิลทีวี โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้บริหารช่อง 
ด าเนินการจัดงานคอนเสิร์ตโดย บริษัท อินเด็กซ์  ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วประเทศท้ังเพศชายและเพศหญิงที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่ง 
 งานฟรีคอนเสิร์ตแฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากปีแรกถูกจัดภายใต้ชื่อ
งาน มหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 4 ปีมีเฮ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน คือ 
 1.  เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างศิลปินลูกทุ่งค่ายแกรมมี่โกลด์และแฟนคลับเพลงลูกทุ่ง 

2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ศิลปินในสังกัด บริษัท แกรมมี่โกลด์ จ ากัด 
3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่องรายการแฟนทีวีผ่านการจัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
โดยการจัดฟรีคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 

28 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่ง sms 
พิมพ์ค าว่า FAN ตามด้วยชื่อ นามสกุล และจังหวัด ส่งไปที่ 4642999 โดย 1 ข้อความจะได้ 2 ที่นั่ง  
หรือ สามารถรับบัตรทาง www.facebook.com/fantvfantv ได้เช่นกัน 
 
 4.1 ปัจจัยความส าเร็จการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 4.1.1 รูปแบบการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตที่ผู้ชมชื่นชอบ 
     งานมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ มีรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งใน
รูปแบบของมหกรรมกีฬา 4 ภาค ซึ่งเป็นรูปแบบที่สร้างความน่าสนใจให้กับคอนเสิร์ตและสร้างความ
ใกล้ชิดระหว่างศิลปินและแฟนคลับ โดยนายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
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http://www.thaiid.org/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fihg.jobs.net%2Fsearch%2Fcategory%2Fmanagement%2Ftitle%2Faccount-manager%2F%3FSiteLang%3DRMThai&ei=K7ygUoCfA4TtrAfX84CgBw&usg=AFQjCNHQfoGYqFZQAmxUcZi9K0o73TSzhw&bvm=bv.57604443,d.bmk
http://www.youtube.com/watch?v=FKAweY4loX0
http://www.facebook.com/fantvfantv
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     “งานฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกภาคเข้ามาร่วมงาน 
เนื่องจากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตของแฟนทีวีในครั้งแรกได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจ
ให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก จึงท าให้การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตในครั้งที่สองมีประชาชนสนใจเข้ามาร่วม
กิจกรรมกันมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งที่ท าให้การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จและได้รับความ
นิยมจากผู้ชม มาจากรูปแบบการจัดงานที่มีความแปลกใหม่ ไม่เคยมีผู้ใดจัดงานในลักษณะนี้มาก่อน 
นั่นคือการให้ศิลปินและผู้ชมแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 ภาคของประเทศไทย เพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมนั่นคือ
การแข่งขันกีฬาร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างศิลปินและผู้ชม โดยรูปแบบ
ดังกล่าวจะท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจในตัวศิลปิน หรือจากผู้ที่ไม่ได้ชื่นชอบศิลปินบางท่าน ก็อาจ
กลายเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านนั้นได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปินและ
ค่ายเพลง” 
     นอกจากนี้นายสุเมธ วรรณพฤกษ์ ผู้อ านวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท อินเด็กซ์ ครี
เอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน) ยังให้ความเห็นอีกว่า  
     “การสร้างสรรค์รูปแบบงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งให้กับค่ายแกรมมี่โกลด์ ถือว่ามีความ
ง่าย เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ในการเข้าถึงศิลปิน เพราะค่ายแกรมมี่เป็นผู้จัดงานเองโดยตรง อีกทั้ง
ทางค่ายยังมีงบประมาณการสนับสนุนจ านวนมาก ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมและการ
แสดงจึงสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ต่างกับการจัดฟรีคอนเสิร์ตให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนที่
ไม่ใช่ค่ายเพลง เพราะต้องค านึงถึงงบประมาณการจัดงานซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงศิลปินของผู้ชมว่าควร
มีขีดจ ากัดแค่ไหน นอกจากนี้ความน่าเชื่อถือของค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์ ยังท าให้ผู้ชมเกิดความมั่นใจ
ในการจัดงานว่าจะสามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมได้มาก  ซึ่งมีส่วนที่ท าให้ผู้ชมตัดสินใจ
มาร่วมงานมากข้ึน” 
 4.1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
     ปัจจัยที่ท าให้การจัดฟรีคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งของแฟนทีวีประสบความส าเร็จได้ ส่วน
หนึ่งคือการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  ซึ่งองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ประกอบกันจนเกิดเป็นการจัดงานในครั้งนี้ได้ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ การจัดงานคอนเสิร์ตที่ท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบได้ เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน 
ดังนี้ 
     1) ศิลปินที่มาร่วมงาน 
         การเดินทางมาร่วมงานของผู้ชมคอนเสิร์ต เหตุผลหนึ่งที่ส าคัญคือความต้องการพบเห็น
ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ หากศิลปินที่มาร่วมงานมีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่น งานฟรีคอนเสิร์ตมัก
ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากศิลปินที่มีชื่อเสียงคือจุดขายของการจัดงานคอนเสิร์ต โดยนาย
สุเมธ อธิบายว่า 
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  “ในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของทางช่องแฟนทีวี ได้มีแนวคิดในการน าศิลปินทั้ง
ค่ายแกรมมี่โกลด์มาร่วมงานคอนเสิร์ตเพ่ือสร้างความสุขให้กับแฟนคลับ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการจัด
งานที่ท าให้มีประชาชนเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตกันอย่างล้นหลาม เนื่องจากเป็นความคุ้มค่าที่ผู้ชมจะได้
พบเห็นศิลปินหลายท่านภายในงานเดียว ซึ่งงานครั้งนี้เท่ากับเป็นการคืนก าไรให้กับแฟนเพลงด้วย” 
         ส าหรับศิลปินที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตของแฟนทีวีมีทั้งศิลปินเก่าและศิลปินใหม่มาร่วม
คอนเสิร์ตมากมาย ได้แก่ กริช ทอมัส, อ๊อฟ ศุภณัฐ, เปา เปาวลี พรพิมล, เอิร์น เดอะสตาร์, ต่าย 
อรทัย, รัชนก ศรีโลพันธุ์, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ไผ่ พงศธร, เดวิด อินธี, แสน นากา, ดอน ปาละกุล, แช่ม 
แช่มรัมย์, กล้วย แสตมป์, ศิริพร อ าไพพงษ์, มนต์แคน แก่นคูน, พี สะเดิด, โกไข่กับนายสน, เสถียร 
ท ามือ, ตั๊กแตน ชลดา, เจมส์ ชินกฤช, หญิงลี ศรีจุมพล, บิว The Star, นิ้วก้อย กรรณิการ์, เอ้ินขวัญ 
วรัญญา, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน, มีนตรา อินทิรา คว้าไมค์คว้าแชมป์, ศร สินชัย, ไม้เมือง, 
ต้นคูน อนันตา, จูน สิริพร, พลอย ฐิตินันท์, ดา อัจฉราพร, เต๋า ศรีสมบูรณ์, ล ายอง หนองหินห่าว, 
สมบูรณ์ ปากไฟ, ตั๊ก วัชเรนทร์, แบงค์ ญาณะ, ต้น นันทกร, นุกนิก พิมพ์นารา, โส สรรัศมิ์ เดอะ
สตาร์, เอลิน นาตาลี, ตั้ม เกรียงชัย, กานต์ ขวัญเมือง, หนุ่ม ศิวนรรธน์, , และ เอกชัย ศรีวิชัย 
         นายภานุพงศ์ ถาวรนุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์งานกิจกรรม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 
วิลเลจ จ ากัด (มหาชน)  กล่าวถึงการท างานว่า การจัดงานคอนเสิร์ตที่มีศิลปินมารวมตัวกันมากขนาด
นี้ จ าเป็นต้องมีการจัดตารางของศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ใหม่ โดยจะมีการจองคิวการแสดงของ
ศิลปินล่วงหน้าประมาณ 8 เดือน เนื่องจากศิลปินบางท่านมีตารางการท างานข้ามปีโดยมีการจองคิว
จากผู้จัดงานท่านอ่ืนไว้ก่อนหน้าตั้งแต่ปีที่แล้ว ดังนั้นการจัดฟรีคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีการวางแผน
ตั้งแต่การสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานร่วมปี ก่อนที่จะมีการจองคิวศิลปินแต่ละท่าน  
     2) การแสดงของศิลปิน 
        การแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตของแฟนทีวี เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ผู้ชมเดินทางมาคอนเสิร์ต
เนื่องจากการชมการแสดงของศิลปินยกค่ายแกรมมี่โกลด์นั้นหาโอกาสได้ยาก ดังนั้นคอนเสิร์ตดังกล่าว
จึงได้รับความสนใจจากผู้ชม โดยนายนายสุเมธ  กล่าวถึงล าดับคิวการแสดงว่า ในส่วนของการแสดง
คอนเสิร์ตบนเวทีจะท าเป็นรูปแบบของ ‘แฟนทีวีคาเฟ่’ เริ่มการแสดงแรกโดยศิลปินรุ่นใหญ่ ศิริพร 
อ าไพพงษ ์โดยมี แอนนา ชวนชื่น มาช่วยสร้างสีสันต้อนรับแฟนเพลงที่มาร่วมงาน  โชว์แต่ละช่วงจะมี
ชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ โชว์เพ่ือชีวิตฮิตไม่เลิก, โชว์เรียกน้ าตาแขก, โชว์แฟนแด๊นซ์กระจาย โชว์นักร้อง
สาวดาวเต้น เป็นต้น และปิดท้ายด้วยเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ซึ่งศิลปินและพิธีกรทั้งหมดได้ออกมาร่วมฉลองกัน
อย่างสนุกสนานพร้อมแจกขนมมงคลตระกูลทองกับแฟนๆ ได้ร่วมฉลองด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดง
พิเศษบนเวทีเพ่ือเป็นการเอาใจแฟนคลับ โดยการคิดการแสดงพิเศษใหม่ๆ คือการร้องเพลงร่วมกัน 
อีกทั้งยังมีทอล์คโชว์จากศิลปินตลกและพิธีกรในบางช่วง ท าให้การแสดงบนเวทีมีความสนุกสนานไป
ตลอดระยะเวลาที่ท าการแสดง    
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          การจัดงานในรูปแบบฟรีคอนเสิร์ตของเพลงลูกทุ่ง มักได้รับความนิยมในการจัดจากทาง
ค่ายเพลงมากข้ึน โดยนายวสันต์ กล่าวถึงข้อดีว่าของการจัดฟรีคอนเสิร์ตว่า    
          “เวทีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของแฟนทีวีเปรียบเสมือนเป็นเวทีเพ่ือประชาสัมพันธ์ศิลปิน
หน้าใหม่และบทเพลงจากอัลบั้มใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปินและค่ายเพลง ซึ่ง
จะส่งผลทางอ้อมต่อยอดขายเพลงของศิลปิน ทั้งการดาวน์โหลดเพลงและการซื้อแผ่นเพลง ซึ่งถือว่า
คุ้มค่าแม้ไม่ได้เก็บค่าเข้าชม ดังนั้น บทเพลงที่ใช้ท าการแสดงของศิลปินแต่ละท่าน มักจะมีการร้อง
เพลงจากอัลบั้มใหม่ด้วยเสมอเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เพลง แต่ทั้งนี้ต้องมีการน าเพลงยอดนิยมมา
แทรกด้วยเพื่อไม่ให้ผู้เกิดความเบื่อหน่ายหากต้องฟังเพลงใหม่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่
มักชอบฟังเพลงยอดนิยมมากกว่า เพราะผู้ชมสามารถร้องตามได้ และท าให้รู้สึกสนุกไปกับการแสดง  
ในขณะที่ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจะท าการแสดงปิดท้ายเสมอ ซึ่งถือเป็นช่วงอารมณ์ที่ผู้ชมมีความ
สนุกถึงที่สุด” 
     3) กิจกรรมภายในงาน 
  กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในงานฟรีคอนเสิร์ตแฟนทีวี เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของการจัดงาน
ฟรีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เนื่องจากจุดประสงค์ของการจัดงานคือต้องการให้ศิลปินและผู้ชมได้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินเพ่ิมขึ้นไปอีก ดังนั้นการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้ โดย นายสุเมธ  กล่าวว่า 
             “การจัดหากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างให้คอนเสิร์ตน่าสนใจ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
สร้างความแปลกใหม่ให้กับการจัดคอนเสิร์ต ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ยังไม่
เคยมีผู้จัดงานใดเคยท ามาก่อน ซึ่งเมื่อทางค่ายเพลงได้คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา จึงท าให้การจัดงานในปีแรก
มีประชาชนเข้ามาส ารองที่นั่ง เป็นจ านวนมากจนที่นั่งเต็มภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อปีแรกประสบ
ความส าเร็จ ท าให้ปีที่ 2 ทางทีมงานจัดในรูปแบบการแข่งขันกีฬาอีกครั้ง ซึ่งก็ยังได้รับการตอบรับที่ดี
จากประชาชนอย่างล้นหลามเหมือนเดิม ในส่วนนี้จึงถือเป็นเรื่องดีที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับศิลปิน
และค่ายเพลงด้วย จนการจัดงานดังกล่าว ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง
ของแฟนทีวีไปแล้ว” 
 ในขณะที่ล าดับการท ากิจกรรมนั้นจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลา 11.00 น. โดยศิลปินค่ายแกรมมี่
โกลด์ได้แบ่งขบวนพาเหรดศิลปินออกเป็น 5  ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมี ตั๊กแตน ชลดา, ต่าย อรทัย, หญิงลี ศรีจุมพล, 
เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ และ รัชนก  ศรีโลพันธุ์ เป็นแกนน า พร้อมด้วยขบวนจักรยาน ขบวนแตรวง 
ขบวนธง  และขบวนแดนเซอร์  เดินพาเหรดจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านหน้า
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง เข้าสู่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  จากนั้นต่อด้วยการจัดแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านโดยแข่งขันกันระหว่างภาค และจะคัดเลือกผู้ชมมาร่วมเล่นเกมแข่งขันกับศิลปินด้วย 
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ส าหรับผู้ร่วมสนุกจะมีการแบ่งทีมเป็นภาคเช่นกัน โดยแบ่งจากตอนที่ให้ผู้ร่วมสนุกส่ง sms โดยให้
พิมพ์จังหวัดลงไปด้วย จะมีการแยกทีมในช่วงที่ผู้ชมมาลงทะเบียน หากท่านใดอยู่ภาคกลางก็จะต้อง
ลงทะเบียนอีกเต็นท์หนึ่ง ภาคเหนืออีกเต็นท์หนึ่ง รวมทั้งสิ้น 5 เต็นท์ 
         นอกจากเกมกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรมการประมูลร าวงกับศิลปินโดยแฟนเพลงต้องซื้อมาลัย
คล้องคอศิลปินแล้วออกมาเต้นร าด้วยกัน รายได้จากมาลัยร าวงได้มอบมูลนิธิ  5 ธันวา
มหาราช นอกจากนี้ยังมีการมอบโชคให้กับแฟนเพลงตลอดงาน ทั้งทอง 5 เส้น, มอเตอร์ไซด จักรยาน, 
ไอโฟน 5, แท็บเล็ต, LED TV, ชุดโฮมเธียเตอร์ และของที่ระลึกจากแฟนทีวีอีกมากมาย 
  4) แสงสีภายในงาน 
             การใช้แสงสีภายในงานเป็นของคู่กันกับการจัดงานคอนเสิร์ต เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นและมุ่งความสนใจไปที่การแสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียว นาย
สุเมธ  อธิบายว่า การใช้แสงสีเป็นรูปแบบที่ส าเร็จรูปของการแสดงคอนเสิร์ต ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต
กลางแจ้งหรือในที่มืดก็ตาม แสงสีจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ของคนดูให้มีส่วนร่วมไปกับคอนเสิร์ตได้ตลอด
งาน หากไม่มีการใช้แสงสี การแสดงจะไม่มีมิติ ศิลปินไม่มีความโดดเด่นแม้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงก็ตาม ซึ่ง
ท าให้การแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้รับความสนใจตามไปด้วย 
             ในช่วงเช้าของการท ากิจกรรมจะยังไม่มีการใช้แสงสีมารบกวน เนื่องจากทางบุคลากรผู้
จัดคอนเสิร์ตอยากให้ผู้ชมสนใจกิจกรรมเพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการใช้แสงสีในช่วงกา ร
แสดงคอนเสิร์ต ไฟภายในอาคารจะมืดทันที และใช้ไฟแสงสีเป็นตัวช่วยในการด าเนินการแสดง
คอนเสิร์ตต่อไป จุดประสงค์หนึ่งของการใช้แสงสีในงานคอนเสิร์ต เนื่องจากต้องการให้ผู้ชมสนใจแต่
การแสดงของศิลปินเท่านั้น ไม่เสียสมาธิกับสิ่งรอบข้างซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชมสนใจการแสดงบนเวที
น้อยลง นอกจากนี้ไฟแสงสียังท าหน้าหน้าที่เปิดและปิดการแสดงในแต่ละครั้งด้วย 
             ในส่วนของลักษณะของการจัดไฟคอนเสิร์ต จะข้ึนอยู่กับขนาดเวทีและความสวยงามของ
เวที โดยนาย นายภานุพงศ์  กล่าวว่า 
             “การติดตั้งดวงไฟแสงสีจะนึกถึงความกว้างใหญ่ของเวทีและความสวยงามของเวทีเวลาที่
ถ่ายทอดออกทางโทรทัศน์ การจัดต าแหน่งดวงไฟโดยทั่วไป จะจัดไฟด้านหลังและด้านข้างเวที การ
ติดตั้งดวงไฟด้านข้างเวที จะท าให้ภาพรวมการแสดงทั้งหมดมีมิติ เน้นให้เห็นสัดส่วน รูปร่างของผู้
แสดงบนเวที  ส่วนการจัดไฟด้านหลังก็เพ่ือส่องไฟไปยังนักร้องและคนดูเพ่ือให้เห็นศิลปินได้ชัดเจนขึ้น 
แต่ผู้ชมจะไม่แสบตาเนื่องจากระยะระหว่างดวงไฟกับผู้ชมมีความห่างเพียงพอ”  
         ระบบไฟที่ใช้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะใช้ไฟพาร์ 64 1000 W และ moving led ลักษณะ
ของแสงสีจะใช้สี ส้ม แดง ฟ้า และขาว สลับกัน แบ่งต าแหน่งดวงไฟเป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือ  
           - ไฟเคลียร์ ใช้ส าหรับส่องสว่างบนเวทีเพ่ือให้ผู้ชมเห็นการแสดงได้อย่างชัดเจน โดยมีการ
ติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายและขวาของเวที 
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          - ไฟย้อม ใช้ส าหรับย้อมชุดนักร้องและแดนเซอร์ให้มีสีสัน โดยมีการติดตั้งไว้ทางด้านซ้าย 
ด้านขวา และด้านหลังของเวที  
           - ไฟโชว์ ส าหรับกระพริบตามจังหวะของดนตรี จะติดตั้งไว้ทางด้านหลังของเวที 
   5) การจัดเวทีและฉาก 
          การจัดตั้งเวทีคอนเสิร์ตของแฟนทีวีจะค านึงถึงพ้ืนที่ความกว้างและลักษณะของสถานที่
เป็นอันดับแรก เพ่ือน ามาใช้ค านวณและวาดแบบแปลนการวางต าแหน่งของเวที ซึ่งจะท าให้ได้ขนาด
ความกว้างของเวทีที่พอเหมาะส าหรับการจัดการแสดงคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมกีฬา โดย นาย
สุเมธ อธิบายว่า 
           “เวทีที่จัดท าขึ้น นอกจากจะใช้ท าการแสดงของศิลปินแล้ว ยังใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ระหว่าศิลปินกับผู้ชมด้วย ดังนั้นเวทีจึงต้องมีความกว้างเพียงพอ โดยรูปแบบของเวทีที่ท าขึ้นจะมี
ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเนื่องจากสถานที่เป็นที่นั่งแบบอัฒจันทร์ล้อมรอบเวที จึงท าให้รูปแบบ
ของเวทีต้องเปิดโล่งทั้งสามด้าน เพ่ือให้ผู้ชมได้ชมคอนเสิร์ตอย่างถนัดแม้จะอยู่ข้างเวทีก็ตาม       ทั้งนี้ 
การจัดพ้ืนที่บนเวทีจะไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใดใดบนเวที ให้เป็นเวทีที่สะอาดและโล่งที่สุด เพ่ือจะได้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการแสดงและการชมคอนเสิร์ต”  
          ในส่วนของขนาดเวทีมีความกว้างและความยาว 12X12 เมตร ซึ่งมีสัดส่วนที่พอเหมาะ
ส าหรับพื้นที่ภายในอาคารนิมิบุตร ภายในงานไม่มีการท าฉากแต่อย่างใดแต่จะติดตั้งจอมอนิเตอร์แทน
เพ่ือแสดงกราฟิกที่เปลี่ยนไปตามจังหวะดนตรี ซึ่งสร้างความรู้สึกที่หลากหลายได้มากกว่าการสร้าง
ฉากขึ้นเอง  

นอกจากองค์ประกอบที่ผู้ชมชื่นชอบเหล่านี้จะส่งผลให้งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของ
แฟนทีวีประสบความส าเร็จแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้านการท างานที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดงานประสบ
ความส าเร็จด้วยเช่นกัน มีดังนี้ 
 1.  วันและเวลาในการจัดงาน 
     การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตของแฟนทีวีในแต่ละครั้ง จะมีการวางแผนในด้านวันและเวลาใน
การจัดงานด้วยเสมอ โดยจะเลือกจัดคอนเสิร์ตให้ตรงกับวันหยุดของประชาชนคือวันเสาร์ เพ่ือให้
ประชาชนได้มีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดคอนเสิร์ตคือ
ประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่นิยมจัดในวันอาทิตย์ เนื่องจากจะเป็น
อุปสรรคในการเดินทางกลับของผู้ชมต่างจังหวัด ท าให้ประชาชนต้องเร่งรีบกลับบ้านเพ่ือมาท างานต่อ
ในวันจันทร์ 
 ในขณะที่เวลาในการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ
การท ากิจกรรม ในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีจะเริ่มตั้งแต่ 16.00-19.00 น.  โดยนายสุเมธ 
อธิบายเพิ่มเติมว่า 
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     “ในการจัดคอนเสิร์ต ทางทีมงานจะไม่นิยมจัดในช่วงเช้า เนื่องจากต้องการให้ผู้ชมมีเวลา
ในการเตรียมตัวเดินทางออกมาร่วมงาน ดังนั้นคอนเสิร์ตของแฟนทีวีจึงเริ่มจัดงานในช่วยสายของวัน 
เนื่องจากมีกิจกรรมให้ศิลปินและผู้ชมได้มาท ากิจกรรมร่วมกันนั่นคือการเดินขบวนพาเหรดของเหล่า
ศิลปินและการเล่นเกมแข่งขันกีฬา นอกจากนี้การจัดงานก็จะไม่ให้จบดึกจนเกินไป เพราะห่วงในเรื่อง
การเดินทางของผู้ชมต่างจังหวัด อาจเดินทางไม่สะดวกและมีอันตรายเกิดข้ึนได้” 

2.  สถานที่ในการจัดงาน 
    การหาสถานที่ในการจัดงาน ทางทีมงานจะค านึงถึงความสะดวกในการเดินทาง และหา
สถานที่ได้ง่าย ไม่หลบอยู่ในซอยซึ่งยากต่อการเดินทางมา โดยจะค านึงถึงผู้ชมจากต่างจังหวัดเป็น
ส าคัญ โดยนายวสันต์ อธิบายว่า 
 “การจัดหาสถานที่ในการแสดง ทีมงานมักจะนึกถึงผู้ชมต่างจังหวัดก่อน เนื่องจากเกรง
ว่าหากจัดในสถานที่แปลกและไม่รู้จักอาจท าให้เกิดความสับสนและหลงทาง ดังนั้น จึงเลือกสนาม
ศุภชลาศัยเป็นสถานที่ในการจัดงาน เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งที่มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ใกล้
ศูนย์การค้ามาบุญครอง และสยามพารากอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก อีกทั้งยังมีรถไฟฟ้าบีที
เอสผ่านด้วย นอกจากนี้ พ้ืนที่ภายในอาคารมีความกว้างขวางมากพอในการจัดงาน และทางทีมงาน
สามารถดูแลผู้ชมได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากเป็นอาคารปิด  
    ในขณะที่นายสุเมธ ให้ความเห็นว่า การจัดงานในสถานที่ที่รู้จัก จะท าให้ผู้ชมมีความอุ่น
ใจและไม่กังวลต่อการเดินทางมากนัก หากผู้ชมหลงทางก็สามารถสอบถามการเดินทางจากผู้อ่ืนได้
หรือค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักมีการบอกเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่ส าคัญไว้หลาย
แห่งอย่างชัดเจน 

3.  ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
     ผู้สนับสนุนการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของแฟนทีวี ส่วนใหญ่เป็นบริษัท ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค บริโภค โดยนายวสันต์ อธิบายว่า บริษัทเหล่านี้จะให้ความสนใจกับ
กลุ่มเป้าหมายของคอนเสิร์ตเป็นอย่างแรก หากกลุ่มเป้าหมายตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทต้องการ
โฆษณา บริษัทมักจะให้การสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ชื่อเสียงของบริษัทแกรมมี่ยังมีส่วนที่ท า
ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมการสนับสนุน เนื่องจากบริษัทต่างมีความเชื่อมั่นว่าการจัดคอนเสิร์ตจะต้อง
ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน อีกทั้งผลพวงจากความส าเร็จในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของ
แฟนทีวีในครั้งแรก ยังส่งผลให้มีผู้สนับสนุนรายใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งทางทีมงานจะมีการติดป้ายผู้สนับสนุน
ไว้ภายในบริเวณงานและบริเวณด้านข้างของเวทีคอนเสิร์ตเพื่อให้ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุด 
 นางสาวกานต์สินี วัจนสุนทร ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด (มหาชน) ให้ความคิดเห็นว่า การจัดคอนเสิร์ตทุกครั้งจะต้องท าให้ประสบผลส าเร็จและเกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะจะส่งผลต่อความเชื่อถือในการจัดงานครั้งต่อไปจากทั้งผู้ชมและ
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ผู้สนับสนุน หากการจัดงานครั้งแรกประสบความส าเร็จแล้ว การจัดงานครั้งต่อไปจะมีความง่ายยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผู้สนับสนุนให้ความไว้วางใจและต้องการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนอีก ส่วนข้อห้ามที่ส าคัญของการ
จัดหาผู้สนับสนุน คือต้องไม่เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าระหว่างกัน เนื่องจากอาจท าให้บริษัท
คู่แข่งเกิดการผิดใจกัน ซึ่งจะท าให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีกับทางผู้จัดคอนเสิร์ตและท าให้บริษัทเหล่านั้น
ไม่อยากร่วมงานกับผู้จัดคอนเสิร์ตอีกต่อไปได้ 

4.  การประชาสัมพันธ์ 
 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับการจัดคอนเสิร์ต เนื่องจากการจัดงานต่างๆ มีจุดประสงค์
เพ่ือต้องการให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ประชาชนตัดสินใจเดินทางมาร่วม
งาน โดยการประชาสัมพันธ์จะมีการเผยแพร่ไปในช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
    - โทรทัศน์ เป็นการประชาสัมพันธ์แบบสปอตโฆษณาของงานคอนเสิร์ตผ่านทางช่องแฟน
ทีวี ในช่วงต่างๆ ของรายการเพลงลูกทุ่ง ซึ่งช่องแฟนทีวีจะมีการออกอากาศทาง กล่อง GMM Z ช่อง 
9 และ ช่อง 298, จานดาวเทียมระบบ C Band (จานตระแกรงด า) PSI ช่อง 117 (PSI OK ช่อง 29), 
Big 4 (Infosat/ Leotech/ Ideasat/ Thaisat) ช่อง 47, Dynasat ช่อง 28,  จานดาวเทียมระบบ 
KU Band (จานทึบ) DTV ช่อง 19, 3BB ช่อง 25 และเจริญเคเบิล ช่อง 56 หลังจากคอนเสิร์ตจบลง
ไปแล้ว ก็จะมีการน าเทปบรรยากาศคอนเสิร์ตมาออกอากาศใหม่ผ่านช่องแฟนทีวีด้วย 
    - อินเทอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
www.gmmchannel.com และยั งป ระชาสั ม พันธ์ ผ่ านทา ง เฟสบุ ค ของทา งช่ อ งแฟนที วี 
www.facebook.com/fantvfantv นอกจากนี้ยังได้มีการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ที่มีการ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย โดยนางสาวกานต์สินี อธิบายว่า 
    “การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากว่าปัจจุบัน
จะมีการแบ่งปันข่าวสารต่างๆ ไปให้กับผู้อื่นอีกหลายคน ท าให้เข้าถึงประชาชนได้มาก อีกทั้งยังได้รับรู้
ถึงกระแสตอบรับของการจัดงานผ่านทางเฟสบุคด้วย” 
    ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์จะมีการด าเนินงานก่อนเริ่มคอนเสิร์ตประมาณ 2 เดือน เพ่ือ
ขยายเวลาให้กับผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวสารได้รับรู้และมีการเตรียมตัวหรือตัดสินใจ แต่ถ้าหากการ
ประชาสัมพันธ์ใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 2 เดือน จะท าให้ผู้ชมอาจลืมงานที่จะจัดข้ึนหรือเริ่มรู้สึกหมด
ความอดทนกับการรอคอยการจัดงาน 

5.  บุคลากรในการจัดคอนเสิร์ต 
     การผลิตคอนเสิร์ตเป็นงานที่ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมในรูปแบบของคณะท างาน ที่
จะต้องใช้ความสามารถทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ทางเทคนิคการผลิต ผสมผสานกันออกมาเพ่ือปรากฏต่อสายตาผู้ชม เนื่องจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ 
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มีการบันทึกเทปรายการในการจัดคอนเสิร์ตด้วย ดังนั้นบุคลากรแต่ละคนจะต้องท างานประสานกัน
อย่างมีเอกภาพและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้การบันทึกเทปคอนเสิร์ตเกิดความผิดพลาด โดยมี
บุคลากรในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
   - ผู้ควบคุมการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการอ านวยการผลิตคอนเสิร์ตและ
ประสานงานกับบุคลากรการผลิตกลุ่มต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ประชุมเพ่ือแบ่งหน้าที่ให้แก่ทีมงานก่อนการจัดคอนเสิร์ต ตั้งงบประมาณการใช้
จ่าย คอยบอกให้แก้ไข ปรับปรุงในจุดที่คิดว่าไม่เหมาะสม ซึ่งการควบคุมการด าเนินงานจะมีส่วนช่วย
ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้ท าไปแล้วในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจของงาน เป็น
การก ากับให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามแผนที่ได้วางไว้ ควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามนโยบาย และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
     - ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต เป็นผู้คิดรูปแบบการผลิตคอนเสิร์ตว่าจะน าเสนออย่างไรให้
ออกมาเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ชม และเลือกศิลปินที่จะเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต เมื่อคิดรูปแบบได้แล้ว 
จะเรียกประชุมกับฝ่ายประสานงานเพ่ือบอกแผนงานให้ด าเนินการจัดการตามที่ฝ่ายสร้างสรรค์การ
ผลิตได้คิด ทั้งในเรื่องของการจัดหาสถานที่และองค์ประกอบทุกอย่างในงานคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้เขียนบทและจัดคิวต่างๆ ให้กับพิธีกรและศิลปินด้วย 
     - ฝ่ายประสานงาน เป็นผู้ติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้  เช่น 
ติดต่อประสานงานกับศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ทั้งหมด เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่ในการ
ผลิตคอนเสิร์ตและส่งสคริปให้กับศิลปินและพิธีกร นอกจากนี้ยังเป็นผู้ติดต่อช่างแต่งหน้าท าผม และ
ดูแลสวัสดิการให้กับทีมงานขณะแสดงคอนเสิร์ตด้วย  
     - ฝ่ายฉากและเวที เป็นผู้รับข้อมูลการจัดงานคอนเสิร์ตจากฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต เพ่ือ
ออกแบบทั้งเวทีและท าฉากภายในงานคอนเสิร์ต ซึ่งฝ่ายฉากและเวทีจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้รับเหมาอีกที
หนึ่ง เพ่ือให้ผลิตเวที ฉาก แสงสี เสียง ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยฝ่ายฉากและเวทีจะเป็นผู้ควบคุมการ
ท างานของผู้รับเหมาตั้งแต่การท างานและการรื้อถอนอุปกรณ์หลังเสร็จสิ้นงาน 
     - ฝ่ายเครื่องแต่งกาย เป็นผู้ท าหน้าที่จัดหาเสื้อผ้าให้กับพิธีกร โดยการแต่งกายของศิลปิน
ในงานคอนเสิร์ตของแฟนทีวี จะจัดท าเป็นเสื้อยืดสกรีนโลโก้ของคอนเสิร์ตที่จัดขึ้น ซึ่งศิลปินทุกคนจะ
ใส่เสื้อยืดนี้ตลอดการจัดงาน ดังนั้นฝ่ายเครื่องแต่งกายจะเป็นผู้หาบริษัทรับสกรีนเสื้อ ค านวนจ านวน
เสื้อที่ต้องใช้ในงาน และเสนอราคาให้กับฝ่ายการเงินเพ่ือเบิกเงิน 
     - ฝ่ายช่างแต่งหน้าและท าผม ฝ่ายประสานงานจะเป็นผู้ติดต่อช่างแต่งหน้าและท าผม อีก
ทั้งแจ้งให้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตล่วงหน้า โดยในส่วนของช่างแต่งหน้าและ
ท าผม ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็นทาร์ จ ากัด 
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     - ฝ่ายบัญชี จัดท างบประมาณที่ทางฝ่ายควบคุมการผลิตก าหนด ดูแลค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
เตรียมเงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน และสรุปงบประมาณทั้งหมด เสนอไปยังฝ่ายควบคุมการผลิต 
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้คิดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
มาร่วมงานเป็นจ านวนมาก และเป็นฝ่ายออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 
     - ฝ่ายการตลาด เป็นผู้หาผู้สนับสนุนในการจัดคอนเสิร์ต เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของทางค่าย
เพลง ประสานงานกับผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุน และคิดช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนในการจัดคอนเสิร์ต     
    คอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ มีการบันทึกเทปคอนเสิร์ตเพ่ือน ามา
เผยแพร่ทางช่องแฟนทีวี ดังนั้นในการท างานจึงต้องท างานควบคู่กับฝ่ายผลิตรายการด้วย ซึ่งแบ่ง
หน้าที่การท างานได้ดังนี้ 
    - ผู้ก ากับรายการ ท าหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ รวมไปถึง
การสั่งการในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคนิค เพ่ือให้ได้ภาพและเสียงตามวัตถุประสงค์ของ
คอนเสิร์ต โดยผู้ก ากับรายการจะมีการคุยกับผู้คุมสคริป เพ่ือบอกให้ผู้ก ากับทราบว่าจุดเด่นในแต่ละ
เพลงควรจะจับตรงไหน หรืออยากได้ภาพอย่างไร แต่การตัดสินใจในเรื่องภาพนั้นว่าจะตัดภาพจาก
กล้องไหน เป็นอ านาจตัดสินใจของผู้ก ากับเอง เป็นอิสระให้กับผู้ก ากับรายการอย่างเต็มที่ 
   ในขณะท างาน ผู้ก ากับรายการจะอ านวยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ท าหน้าที่ของตนให้
ดีที่สุด จะเป็นผู้ชี้แจงให้ค าปรึกษา และชี้ความกระจ่างในประเด็นต่างๆ ที่เพ่ือนร่วมงานสงสัยหรือไม่
เข้าใจ เช่น  การถ่ายท า การวางต าแหน่งของกล้อง แม้แต่การเข้าฉากของผู้แสดง เป็นต้น 
 - ผู้ก ากับเวที เป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตคอนเสิร์ตทั้งหมดบนเวที เป็นผู้ให้คิวศิลปินแต่
ละท่านว่าต้องออกคิวไหนบ้าง เพ่ือศิลปินจะไมได้เกิดความกังวล สับสน นอกจากนี้จะเป็นผู้
ประสานงานระหว่างผู้ก ากับรายการกับศิลปินในเรื่องของการแสดงด้วย หากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การแสดงเพ่ือให้เข้ากับมุมกล้องที่ถ่าย 
    - ช่างควบคุมกล้อง หรือ ช่างกล้อง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกล้องในการบันทึกภาพการแสดง
คอนเสิร์ต มีหน้าที่ในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพและการเคลื่อนกล้องตามค าสั่งของผู้ก ากับ
รายการ ช่างกล้องจะต้องมีความช านาญ สามารถควบคุมกล้องได้ดี เพ่ือประสิทธิภาพในการ
บันทึกภาพ โดยคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ จะมีช่างกล้อง 6 คน เพ่ือประจ า
ตามที่ต่างๆ ภายในงานคอนเสิร์ต โดยจะมีพนักงานเครนอีก 2 คน เพ่ือควบคุมให้เครนเคลื่อนที่ตาม
ค าสั่งของผู้ก ากับรายการ 
    - ผู้ก ากับเสียง หรือ ช่างเสียง รับผิดชอบในการควบคุมเสียง ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุม
เครื่องผสมสัญญาณเสียงและเครื่องอุปกรณ์ด้านเสียง คอยควบคุมความดังของระดับเสียงให้มีความ
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พอดี แก้ไขปัญหาของเสียงการแสดงต่างๆ ภายในงาน ซึ่งช่างเสียงจะมีการประสานงานกับผู้ก ากับ
รายการตลอดการท างาน เพ่ือหาวิธีควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเสียงให้มีความพร้อม 
    - ผู้ก ากับภาพ ท าหน้าที่ปรับแต่งให้ภาพมีความสวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติ 
ปรับความสว่างและความเข้มของภาพ รวมทั้งด้านความถูกต้องของสี เพ่ือให้ภาพที่ออกมาดูดีมี
คุณภาพ โดยผู้ก ากับภาพจะต้องประสานงานกับผู้ก ากับรายการเพ่ือให้สีภาพออกมาตามรูปแบบและ
อารมณ์ท่ีผู้ก ากับรายการต้องการ 
    - ผู้ท ากราฟิค มีหน้าที่ในการผลิตภาพและตัวอักษรคอมพิวเตอร์หรือตัวหนังสือวิ่งบน
หน้าจอโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ท าภาพพิเศษ เช่น ภาพพลิกไปพลิกมา ภาพลอยเข้าจากเล็กมา
หาใหญ่ ภาพหมุน เป็นต้น เพ่ือให้การน าเสนอการแสดงคอนเสิร์ตผ่านจอโทรทัศน์มีความหลากหลาย
มากขึ้น 
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ตารางที่ 4-1 การเปรียบเทียบรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง  

งานฟรีคอนเสิร์ต 
เพลงลูกทุ่ง 

ศิลปิน การแสดง
บนเวที 

กิจกรรม เสียง 
 

แสง
สี 

วัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
111 ปี มีนบุรี 



 


 


 


 


 


 


 
 

 


 


 

 
7 สีคอนเสิร์ต 





 

 
   

 


 


 
 

 

เที่ยวบางกอกใหญ่
ไหว้พระเจ้าตากสิน
มหาราช 



 


 


 


 
 

 
 

 


 
 

 

มหกรรมกีฬาปาร์ตี้ 
แฟนทีวี  
5 ปี 5 ให้ 





 

 
 

 
  

 


 
 

 

 
1 หมายถึง ศิลปินค่ายเพลงลูกทุ่ง 
2 หมายถึง ศิลปินลูกทุ่งอิสระ 
3 หมายถึง โชว์พิเศษจากศิลปิน 
4 หมายถึง การแสดงเบ็ตเตล็ด 
5 หมายถึง การเล่นเกม การแข่งขัน 
6 หมายถึง การออกร้าน 
7 หมายถึง การเล่นดนตรีสด 
8 หมายถึง การเปิดดนตรีอิเล็กโทน 
9 หมายถึง วันธรรมดา 
10 หมายถึง วันหยุดเสาร์ - วันอาทิตย์ 
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ตารางที่ 4-1 การเปรียบเทียบรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง (ต่อ) 

งานฟรี
คอนเสิร์ต 
เพลงลูกทุ่ง 

เวลา 
 

ฉาก 

 

เวที 
สถานที่ ประชา

สัมพันธ์ 
ผู้สนับสนุน ทีมงาน 

11 12 13 14 15 16 17 18 
 
111 ปี มีนบุรี 



 


 
 

 


 
 

 


 


 


 
 

 
7 สีคอนเสิร์ต 



 
 

 


 
 

 


 


 


 


 


 

เที่ยวบางกอก
ใหญ่ไหว้พระเจ้า
ตากสินมหาราช 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

มหกรรมกีฬา
ปาร์ตี้ แฟนทีวี  
5 ปี 5 ให้ 



 
 

 


 
 

 


 


 
 

 


 

 

11 หมายถึง จัดคอนเสิร์ตช่วงกลางวัน  
12 หมายถึง จัดคอนเสิร์ตช่วงกลางคืน  
13 หมายถึง จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง 
14 หมายถึง จัดคอนเสิร์ตภายในอาคาร 
15 หมายถึง มีผู้สนับสนุนด้านงบประมาณเงิน 
16 หมายถึง มีผู้สนับสนุนด้านการบริการ 
17 หมายถึง ใช้ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ 
18 หมายถึง ใช้ทีมงานฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ 
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ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต 
ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ 
1 นางเต็มศิริ บัวระพัน 

 
35 มัธยมศึกษา 

3 
ต่ ากว่า 
10,000 

ค้าขายอาหารตามสั่ง 

2 นางสาวเอมอร ศรีโพธิ์ 
 

30 ปริญญาตรี 12,000 พนักงานฝ่ายบุคคล 
บริษัท เครดิตสยาม 

จ ากัด 

3 นายบุญธวัฒน์ สมสะอาด 
 

34 อนุปริญญา 15,000 พนักงานดูแล 
เครื่องยนต์  บริษัท 
รถไฟฟ้า รฟท จ ากัด 

4 นายอิสสระ ภักดีนอก 
 

45 อนุปริญญา ต่ ากว่า 
10,000 

ขับรถแท็กซ่ี 
 

5 นางสาว เครือวัลย์  แฝง
นอก 

37 มัธยมศึกษา 
6 

ต่ ากว่า 
10,000 

ค้าขายเสื้อผ้า 

6 นางสาวเกษสุดา อาจหาญ 
 

36 ปริญญาตรี 18,000 พนักงานขายสินค้า
ผลิตภัณฑ์น้ ายาแอร์ 

7 นางอัจฉรา  นิรันพร 
 

50 มัธยมศึกษา 
3 

ต่ ากว่า 
10,000 

แม่บ้าน 

8 นางสาววริศรา วงศ์พุฒ 31 ปริญญาตรี 10,001-
15,000 

พนักงานฝ่ายการตลาด 

9 นายพรพิบูลย์ นิ่มเนตร 
 

28 อนุปริญญา ต่ ากว่า 
10,000 

พนักงานช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

10 นางสาวเกศินี จิตรมั่น 30 อนุปริญญา 12,000  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 
ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ 

11 นางสาวทิติยา เครือจันทร์ 
 

37 ปริญญาตรี 20,000 พนักงานทั่วไป บริษัท 

ธนชาต จ ากัด 

   ส
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http://profile.yellowpages.co.th/522719740445001
http://profile.yellowpages.co.th/522719740445001
http://www.ghb.co.th/th/career.php?sec_id=7&cid_id=45
http://www.ghb.co.th/th/career.php?sec_id=7&cid_id=45
http://www.thanachartbank.co.th/
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ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4.1 สามารถแบ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้ดังนี้ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 4-3 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) 

ชาย 7 

หญิง 11 

รวม 18 
           

 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ 
12 นายเกษม บุญฤทธิ์ 

 
41 มัธยมศึกษา  

3 
30,000 
ขึ้นไป 

เจ้าของอู่ซ่อมรถ 

13 นายภิรมย์ ภูมิสา 
 

27 อนุปริญญา ต่ ากว่า 
10,000 

พนักงานช่างไฟ  
บริษัท นิวไวเต็ก  

จ ากัด 
14 นางศศิธร แก้วอาจ 

 
35 อนุปริญญา 15,000 พนักงานทั่วไปของการ

เคหะแห่งชาติ 
15 นางสาวเทียมจันทร์ จาน

เขื่อง 
42 ปริญญาโท 30,000 ผู้จัดการบริษัท

อุตสาหกรรม 
16 นางแก้วมณี อุดมสันต์ 

 
41 มัธยมศึกษา 

3 
ต่ ากว่า 
10,000 

แม่บ้าน 

17 นายอาทิตย์ แดงสีบัว 
 

45 ปริญญาตรี 25,000  พนักงานบริษัทขนส่ง 
จ ากัด 

18 นายจักรรินทร์ ปาทาน 
 

31 ปริญญาตรี 10,001-
15,000 

พนักงานทั่วไป 

   ส
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http://support.jobbkk.co.th/th/job/jobs_NTYzNzU5_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html
http://job.transport.co.th/
http://job.transport.co.th/
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ตารางที ่4-4 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต จ าแนกตามอายุ  

ช่วงอายุ จ านวน (คน) 

21-30 4 

31-40 8 

41-50 6 

รวม 18 
 
ตารางที่ 4-5 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

อนุปริญญา 6 

ปริญญาตรี 6 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 

รวม 18 
 
ตารางที่ 4-6 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต จ าแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จ านวน (คน) 

ส่วนตัว/อิสระ 4 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 

พนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน 8 

แม่บ้าน 2 

รวม 18 
   
 

 

   ส
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ตารางที่ 4-7 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่างผู้รับชมคอนเสิร์ต จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

รายได้ จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 7 

10,001-15,000 6 

15,001-20,000 2 

20,001-25,000 1 

25,000 ขึ้นไป 2 

รวม 18 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง โดย
แบ่งแยกเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ต 111 ปีมีนบุรี 
1.  นางเต็มศิริ บัวระพัน อายุ 35 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 

“อยากพาครอบครัวมาเปิดหูเปิดตาและสัมผัสบรรยากาศงานคอนเสิร์ตค่ะ เนื่องจากเป็น
วันหยุดและเห็นโฆษณาทางโทรทัศนว์่างานมีนบุรีครั้งนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยส่วนตัวชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
ทุกรูปแบบ ฟังแล้วท าให้เราหายเหนื่อยจากการท างาน จึงท าให้อยากมาเที่ยวงานคอนเสิร์ตนี้ด้วย” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “หากพูดถึงงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง มักจะนึกถึงภาพงานวัด ดังนั้นหากงานฟรี
คอนเสิร์ตจัดรูปแบบไทยๆ ทั้งการตกแต่งภายในบริเวณงาน สินค้าที่น ามาขาย รวมทั้งกิจกรรมและ
การแสดง จะท าให้ชื่นชอบมาก เพราะผู้ชมที่มาเที่ยวงานจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วย”  

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “เราชอบชมการแสดงของศิลปินเพราะช่วยคลายเครียดได้ดี หากได้ฟังเพลงไพเราะที่

สามารถร้องตามได้จะช่วยสร้างความสุขให้ตนเองได้มากขึ้น หากมีการจัดฟรีคอนเสิร์ตที่ใด เรามักจะ
ชอบมานั่งฟังตลอด โดยศิลปินจะมีชื่อเสียงหรือไม่ก็ได้ เพราะเน้นฟังเสียงร้องมากกว่า แต่หากมีศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานด้วยจะดีมาก เพราะท าให้คอนเสิร์ตมีความสนุกและน่ารับชมมากกว่าเดิม ส่วน
วันนี้ที่ตัดสินใจมางานเพราะเป็นแฟนคลับ เอ้ินขวัญ วรัญญา ติดตามมาตั้งแต่เพลง “บ่กล้าบอกครู” 
ซึ่งมีเนื้อหาที่แปลกและโดนใจ รวมกับท านองที่สนุกเลยท าให้รู้สึกประทับใจในเพลงและเสียงร้อง 

   ส
ำนกัหอ
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https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.likemax.com%2Fsong%2F%3Fid%3D227&ei=A2ObUsnVNY3JrQfWpYEQ&usg=AFQjCNHmm9MeeMINAkMbAawGofXlmuoMXg&bvm=bv.57155469,d.bmk
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นอกจากนี้ยังชอบนั่งชมแสงสีภายในงานในขณะที่มีการเปลี่ยนสีไปพร้อมๆ กับการแสดง 
ด้วย เพราะสร้างความเพลิดเพลินและท าให้ภาพรวมบนเวทีสวยงามน่าชม อีกทั้งมองเห็นศิลปินได้
ชัดเจนมากขึ้น   

กิจกรรมภายในงานยังท าให้บรรยากาศงานฟรีคอนเสิร์ตมีความครึกครื้น เราชอบเดิมชม
ในส่วนของร้านค้าขายอาหารเพราะชอบอาหารแปลกๆ ที่ไม่ค่อยนิยมมีขายข้างทาง จึงรู้สึกว่าเป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้เราอยากมาเที่ยวชมงาน เพราะอยากมาจับจ่ายซื้ออาหารด้วย” 

2.  นางสาวเอมอร ศรีโพธิ์ อายุ 30 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 

“อยากมาสัมผัสบรรยากาศของฟรีคอนเสิร์ต  เนื่องจากเห็นว่างานครั้งนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ 
มีหลากหลายกิจกรรมให้ได้รับชม อีกอย่างหนึ่งคือ มีศิลปินชื่อดังมาท าการแสดงด้วย จึงถือโอกาสมา
พบศิลปินตัวจริงและมาเท่ียวพักผ่อนไปในตัว” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “เราชอบรูปแบบฟรีคอนเสิร์ตที่เป็นวาไรตี้ คือมีโชว์ที่หลากหลายบนเวที ไม่ใช่มีเพียง
การร้องเพลงอย่างเดียว เพราะจะท าให้การแสดงไม่น่าเบื่อ ดังเช่นในงานนี้ที่มีการแสดงของเหล่า
เยาวชนและการประกวดต่างๆ ท าให้มีความรู้สึกตื่นเต้นและคุ้มค่าในการเดินทางมารับชม” 

- องค์ประกอบงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
“หากคอนเสิร์ตมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมางานจะชอบมากค่ะ เพราะอยากเห็นศิลปินตัวจริง

เสียงจริงว่าจะเหมือนในโทรทัศน์หรือเปล่า โดยส่วนตัวมาเที่ยวงานนี้เพราะเป็นแฟนคลับ เอิร์น เดอะ
สตาร์ ซึ่งจะมาร่วมแสดงในคืนนี้ ชื่นชอบเพราะเขาเป็นคนที่เสียงดี เนื้อหาเพลงเรื่องความรักโดนใจ
มาก ท านองเพลงมีแต่เพลงช้าแต่มีความน่าฟัง  ซึ่งฟังแล้วมีความสุข 

 อีกอย่างหนึ่งคือชอบแสงสีภายในงานคอนเสิร์ต หากเห็นไฟแสงสีที่ไหนจะวิ่งเข้าไป
รับชมตลอด เพราะอยากรู้ว่ามีการจัดงานอะไร เผื่อได้เจอศิลปินดาราหรือมีกิจกรรมชิงรางวัล  ซึ่ง
ดึงดูดความสนใจของเราได้มากและท าให้อยากมีส่วนร่วมกับงาน นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังท า
ให้อยากมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตมากขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ที่สร้างความสนุกระหว่างรอชม
คอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดี เหมือนเที่ยวงานเดียวแต่ได้ความสนุกครบรส”  

3.  นายบุญธวัฒน์ สมสะอาด อายุ 34 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมเป็นแฟนคลับของ แช่มแช่มรัมย์ ครบั จึงอยากมาชมศิลปินในงานคอนเสิร์ตนี้ อีกทั้ง
เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตที่จัดใกล้บ้านด้วย นั่งรถเมล์ก็ถึง จึงตัดสินใจมาเทีย่วชมงาน” 
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- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
“ผมชอบรูปแบบของงานวัดครับเพราะผมเคยชินกับงานรูปแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก อีกทั้ง

งานวัดมักมีความหลากหลายทั้งคอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้ได้รับชม อย่างเช่นภายในงานนี้ มีทั้ง
การประกวดต่างๆ การแสดงของเยาวชน เกมชิงรางวัล รวมทั้งมีสินค้าให้เลือกสรร” 

- องค์ประกอบงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
“ผมชอบดูแดนเซอร์ครับ เพราะมีความสวยงามทั้งการแต่งกายและท่าเต้น เวลาที่แดน

เซอร์ท าการแสดง ท าให้ผมมีความเพลิดเพลินมาก สามารถดูต่อได้เรื่อยๆ ไม่อยากลุกเดินไปไหน 
ส่วนศิลปินที่มีชื่อเสียง ก็ท าให้อยากมางานมากขึ้นครับ เพราะมีความรู้สึกว่าไม่เสียเวลา

ที่ได้ออกมางาน อีกท้ังอยากเห็นตัวจริงของศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะได้น าไปเล่าให้คนอ่ืนฟังว่าศิลปิน
หน้าตาดีแค่ไหน การแสดงสนุกเพียงใด แต่งานนี้ค่อนข้างเบื่อเล็กน้อยเนื่องจากศิลปินชื่อดังท าการ
แสดงดึกเกินไป แต่ก็จะยังรอดู 

นอกจากนี้ผมยังชอบแสงสีเสียงภายในงาน เพราะช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับการ
แสดงได้มาก หากไม่มีแสงไฟเหล่านี้ช่วยแล้ว การแสดงจะไม่น่าสนใจเลย หรืออาจเป็นเพราะผู้ชมชิน
กับการแสดงที่ต้องมีแสงไฟเป็นองค์ประกอบจึงท าให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการชมคอนเสิร์ต” 

4.  นายอิสสระ ภักดีนอก อายุ 45 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
  “ผมต้องการผ่อนคลายอารมณ์และคลายเครียดครับ เนื่องจากเห็นว่าเป็นวันหยุดจึงได้มี
โอกาสออกมาเที่ยวงานเพ่ือเป็นการให้รางวัลตัวเอง อีกอย่างหนึ่งคือ งานคอนเสิร์ตจัดใกล้บ้านด้วย จึง
ตัดสินใจขับรถมาเพราะคงอยู่จนถึงงานคอนเสิร์ตเลิกและกลัวไม่มีรถเมล์ตอนขากลับ แต่ยังดีที่ในงาน
มีที่จอดรถให้จึงไม่กังวลเท่าไร” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบทุกรูปแบบครับ แต่งานฟรีคอนเสิร์ตหากจะให้สนุกต้องมีการออกร้านภายใน
งาน เพราะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ประชาชนมาเที่ยวงานเยอะขึ้น ซึ่งจากการที่เคยเที่ยวชมงานคอนเสิร์ตมา
หลายงาน ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการจัดแบบเดียวกัน คือมีทั้งกิจกรรมและการออกร้านภายในงานครับ 
ส่วนงานฟรีคอนเสิร์ตมีนบุรีครั้งนี้มีรูปแบบการจัดที่ดีครับ เพราะให้ความส าคัญกับกิจกรรมการแสดง
และการประกวดอ่ืนๆ ไม่น้อยไปกว่าการแสดงคอนเสิร์ต” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “อย่างแรกที่ผมชอบมาเที่ยวงานฟรีคอนเสิร์ตบ่อยๆ คือ กิจกรรมภายในงานที่
นอกเหนือจากคอนเสิร์ต หากมีกิจกรรมหลากหลายก็ท าให้อยากมาเที่ยว เพราะบรรยากาศจะมีความ
คึกครื้นและท าให้รู้สึกคุ้มค่าในการออกจากบ้าน  
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 ส่วนศิลปินที่มาแสดง เป็นเป้าหมายหลักในการมาชมคอนเสิร์ตอยู่แล้ว เพราะอยากเห็น
ศิลปินตัวจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะยากมากหากจะเจอศิลปินในเวลาธรรมดาที่ไม่ใช่งาน
คอนเสิร์ต ผมอยากเห็นการแสดงว่ามีความสนุกมากขนาดไหน เสียงไพเราะหรือไม่ ซึ่งวันนี้ตั้งใจมาชม 
ไผ่ พงศธร ครับ เพราะชอบเสียงและเพลงของเขา 
  นอกจากศิลปินแล้วผมชอบชมเหล่าแดนเซอร์ด้วย เพราะช่วยท าให้การแสดงสนุกและท า
ให้อยากเต้นตาม หากการแต่งกายสวย เวลาท าการแสดงจะน่าชมมาก และคิดว่าแต่งกายที่โป๊บ้างก็
สร้างสีสันให้กับเวทีไปอีกแบบหนึ่งเพราะจะช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม ท าให้คลายเครียดได้ดี” 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมรายการสด 7 สีคอนเสิร์ต 
1.  นางสาวเครือวัลย์ แฝงนอก อายุ 37 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “เราเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ว่าจะมีพิธีกรรายการจันทร์พันดาวและรายการกิ๊กดู๋
สงครามเพลงจะมาท าการแสดงบนเวที 7 คอนเสิร์ต จึงอยากมาชมเพราะดูคิดว่าการแสดงต้องสนุก  
เนื่องจากศิลปินแต่ละคนมีนิสัยสนุกสนาน” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “จากการได้ไปงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมาหลายงาน การจัดรูปแบบงานวัดเป็นสิ่งที่
ชื่นชอบมากที่สุด เพราะการแสดงบนเวทีมักมีความหลากหลาย มีกิจกรรมที่แปลกใหม่ จึงเป็นจุด
ดึงดูดให้ประชาชนมาชมคอนเสิร์ตเป็นจ านวนมาก เนื่องจากบางคนไม่ได้มาชมคอนเสิร์ตเพียงอย่าง
เดียว แตอ่าจมาซื้อของหรือมาชมกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในงาน”  

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “แดนเซอร์คือสิ่งที่ท าให้ชื่นชอบฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ชม หากไม่มีแดนเซอร์ จะท าให้การแสดงจืดชืด เราจะชอบดูแดนเซอร์ท าการแสดง
เพลงเร็ว เพราะท าให้คอนเสิร์ตมีความสนุกมากขึ้นและช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 
 หากมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาท าการแสดงในงานคอนเสิร์ตหรืองานใดก็ตาม เราจะตัดสินใจ
ไปรับชมทันทีแบบไม่ลังเล เพราะอยากเห็นศิลปินตัวจริงว่าจะเหมือนในโทรทัศน์หรือไม่ เพ่ือจะได้ไป
พูดคยุกับเพ่ือน ซึ่งหากไม่มีรายการ 7 สีคอนเสิร์ต จะหาชมศิลปินชื่อดังได้ยากมากขึ้น  
 นอกจากนี้ รูปแบบเวทีก็เป็นสิ่งที่ท าให้การแสดงออกมาสวยได้ เราชื่นชอบเวที 7 สี
คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่มาก ซึ่งแตกต่างจากเวทีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด เพราะมีลูกเล่นของฉาก แสงสี 
ท าให้เวทีมีความน่าหลงใหล อีกท้ังการแสดงกลางแจ้งท าให้เห็นหน้าศิลปินชัดเจนขึ้นด้วย” 
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2.  นางสาวเกษสุดา อาจหาญ อายุ 36 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “วันนี้มีศิลปินมาท าการแสดงค่อนข้างมาก จึงอยากมาชมเพราะได้เจอศิลปินชื่อดังหลาย
คน ส่วนตัวชอบศิลปินจากรายการจันทร์พันดาว ทั้งยิ่งยง ยอดบัวงาม เอกชัย ศรีวิชัย และอาภาพร 
นครสวรรค์ เพราะเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันท าให้เรายิ้มและคลายเครียดได้ อีกทั้งยังเป็นนักร้องที่มี
คุณภาพ เพลงมีเนื้อหาที่ดี และมีเพลงดังเยอะมากค่ะ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “รูปแบบที่ชอบจะเป็นแบบรายการ 7 สีคอนเสิร์ต เพราะมีความหลากหลายของศิลปิน
และการแสดง บางครั้งศิลปินจะร่วมโชว์ร้องเพลงด้วยกัน มีการพูดคุยแบบสนุกสนานระหว่างพิธีกร
กับศิลปิน ท าให้คอนเสิร์ตมีความเป็นกันเอง นอกจากนี้ความหลากหลายของศิลปินเป็นเอกลักษณ์ที่
ท าให้รู้สึกประทับใจรายการ 7 สีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “แสงสีภายในงานท าให้รู้สึกชอบและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็น ช่วยท าให้การแสดงมีความ
สวยงามมากข้ึน จึงท าให้อยากชมคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆ อีกท้ังยังท าให้การแสดงมีความสวยงามมากข้ึน 
 นอกจากนี้ ศิลปินที่มีชื่อเสียงมีส่วนท าให้ชื่นชอบและอยากมาร่วมงานคอนเสิร์ตมากขึ้น 
ศิลปินที่ไม่มีชื่อเสียงมักท าให้เราไม่อยากมาเที่ยวงาน แต่หากมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมภายในงาน ก็
จะสามารถเรียกความสนใจได้ เพราะเราชอบไปจับจ่ายซื้อของและเดินผ่อนคลายอารมณ์ภายในงาน 
ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้อาจจะท าให้เราเปิดใจชมคอนเสิร์ตได้เช่นกัน” 

3.  นางอัจฉรา  นิรันพร อายุ 50 ปี 
- เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง  
“ป้าเป็นแฟนคลับ จินตรา พูนลาภ ค่ะ เราชอบเสียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เข้าถึง

อารมณ์เพลงได้ด ีซึ่งป้าไปเกือบทุกงานที่จินตราไปร้องเพลงจนเขาจ าหน้าได้แล้ว  โดยเมื่ออาทิตย์ก่อน 
ได้เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ว่าจินตราจะมางาน 7 สีคอนเสิร์ตก็เลยจะมาให้ก าลังใจเขาค่ะ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ป้าชอบคอนเสิร์ตแบบงานวัดค่ะ เพราะป้ารู้สึกว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะ
เป็นการประกวด การเล่นเกมภายในงาน ท าให้บรรยากาศคอนเสิร์ตมีความสนุกสนานมากขึ้น” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ป้าชอบองค์ประกอบด้านการแสดงบนเวทีที่มีความหลากหลาย เพราะช่วยสร้างความ
ตื่นเต้นให้ผู้ชมและรู้สึกคุ้มค่าต่อการมารับชม  อีกทั้งยังชอบการแสดงดนตรีสดมากกว่าการใช้ดนตรี
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อิเล็กโทน เพราะให้อารมณ์ความสนุกแบบคอนเสิร์ตได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังชอบการแสดงของแดน
เซอร์อีกด้วย เพราะช่วยสร้างความคึกครื้น สนุกสนานได้ดี หากเป็นแดนเซอร์ในสมัยก่อน การแต่ง
กายมีความอลังการมาก เมื่อเต้นเพลงช้า การเคลื่อนไหวจะสวยงาม แต่สมัยนี้เน้นท่าเต้นมากกว่าการ
แต่งกาย ซ่ึงก็ท าให้เราสนุกและมีความสุขไปอีกแบบ 
 นอกจากนี้ ศิลปินยังมีส่วนที่ท าให้ป้าชื่นชอบและอยากมางานคอนเสิร์ตมาก แต่ศิลปิน
ลูกทุ่งสมัยนี้หน้าใหม่ค่อนข้างเยอะ ไม่รู้จักหลายคน ป้าจึงไม่ค่อยได้ดูศิลปินหน้าใหม่ แต่หากเพลงไหน
ไพเราะ เนื้อหาโดนใจ เราก็อยากเห็นหน้าศิลปิน หากหน้าตาน่ารักก็จะชอบเป็นพิเศษ แต่ส่วนใหญ่ก็
จะฟังเสียงและเนื้อหาเพลงเป็นหลัก หากเสียงไม่ไพเราะก็จะท าให้รู้สึกไม่ดีต่อศิลปินคนนั้นเช่นกัน” 

4.  นางสาววริศรา วงศ์พุฒ อายุ 31 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “รายการ 7 สีคอนเสิร์ต เป็นรายการที่มีแต่ศิลปินชื่อดังมาร่วมงาน จึงท าให้อยากมาชม
การแสดงสดและพบปะศิลปินค่ะ ซึ่งโดยปกติจะมาเฉพาะสัปดาห์ที่ศิลปินลูกทุ่งเพราะชอบฟังเพลง
ลูกทุ่งมาก” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ชอบรูปแบบแบบงาน 7 สีคอนเสิร์ตค่ะ เป็นวาไรตี้คอนเสิร์ตที่มีศิลปินมามาก ท าให้ได้
รู้จักศิลปินเพิ่มข้ึนและได้ฟังแนวเพลงที่หลากหลาย แม้จะไม่มีกิจกรรมอะไรเสริมภายในงานแต่ก็ไม่ท า
ให้รู้สึกเบื่อ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของรายการ 7 สีคอนเสิร์ตค่ะ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “อย่างแรกคือศิลปินค่ะ เป็นองค์ประกอบที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ชอบมากที่สุด หากเป็น
ศิลปินมีชื่อเสียงมากจะท าให้คนดูเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคอนเสิร์ต เพราะศิลปินชื่อดังหาชมยาก หรือ
บางครั้งต้องเสียบัตรเข้าชม อย่างรายการ 7 สีคอนเสิร์ต ที่อยู่ได้นานขนาดนี้เพราะมีศิลปินให้ชม
หลากหลายรูปแบบท าให้ครองใจคนดูได้เยอะ 
 นอกจากนี้การใช้แสงสีภายในงาน เป็นสิ่งที่เราชอบและดึงดูดให้เดินเข้าไปในงานได้แม้
จะไม่รู้ว่าเป็นงานอะไร เพราะแสงไฟช่วยสร้างความตื่นเต้นให้เราตลอดเวลา อย่างรายการ  7 สี
คอนเสิร์ต ที่จริงไม่ต้องใช้แสงสียังได้ แต่ที่ใช้เพราะคงต้องการให้การแสดงต่างๆ มีมิติขึ้น ออกกล้อง
แล้วจะได้ไม่จืดชืด ส่วนการจัดฉากของเวทีก็ท าให้เกิดความประทับใจเหมือนกัน เราเป็นแฟนคลับของ
รายการ 7 สีคอนเสิร์ตมาตลอด หากไม่ได้มาดูการแสดงสดก็จะนั่งดูอยู่ที่บ้าน แต่ครั้งนี้เห็นรายการ
เปลี่ยนรูปแบบเวทีใหม่ ซึ่งเราคิดว่าเป็นเวทีที่สวยกว่าครั้งก่อนๆ ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
ส าหรับเวทีในท่ีโล่งแจ้งแบบนี้ เมื่อถ่ายทอดออกโทรทัศน์ท าให้เวทีเด่นและสวยงามน่ามองมาก” 
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5.  นายพรพิบูลย์ นิ่มเนตร อายุ 28 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมอยากเจอศิลปินลูกทุ่งครับ เพราะผมชอบฟังเพลงลูกทุ่งเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว หากเสาร์
ไหนเป็นศิลปินที่เรารู้จักมาท าการแสดงก็จะมาเกือบทุกเสาร์เลย ตั้งแต่รายการเปลี่ยนสถานที่ท าแสดง
ใหม่ผมมาบ่อยมาก เพราะที่พักอยู่ใกล้งาน 7 สีคอนเสิร์ต เดินทางสะดวกมากเพราะทางคอนเสิร์ตมี
บริการรถฟรีมารับเข้าไปในงานด้วย อีกทั้งช่วงวันหยุดไม่ค่อยมีอะไรท าจึงมาเท่ียวแก้เบื่อครับ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบความหลากหลายของการแสดงบนเวที เช่นพวกการแสดงพิเศษของเหล่าศิลปิน 
ซึ่งจะท าให้การแสดงไม่น่าเบื่อ สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม อีกอย่างคือท าให้การแสดงดูมีคุณค่าด้วย 
เพราะเราจะไม่ได้เห็นการแสดงแบบนี้ในคอนเสิร์ตอ่ืน จะเจอแค่ในคอนเสิร์ตนี้เท่านั้น ท าให้ผู้รู้สึกว่า
คอนเสิร์ตนี้มีการแสดงทีไ่ม่เหมือนใคร” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “สิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือกิจกรรมภายในงานคอนเสิร์ต เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้บรรยากาศมี
ความคึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คน ท าให้ผมไม่รู้สึกเหงาเพราะได้ฟังเพลงร่วมกับคนอีกหลายคน แม้ไม่
รู้จักแต่คนดูเหล่านี้ท าให้ผมมีความสุขกับงานคอนเสิร์ตได ้
 ศิลปินที่มางานก็ท าให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจ ส่วนใหญ่ผมชอบมาชมศิลปินที่มีชื่อเสียง
เพราะเห็นแล้วมีความสุข เพลงไหนที่ร้องได้จะท าให้มีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงมากขึ้น นอกจากนี้ 
หากมีศิลปินก็ต้องมีแดนเซอร์เป็นของคู่กันครับ เมื่อชมแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน โดยส่วนใหญ่จะชอบการ
แต่งกายของแดนเซอร์เป็นหลัก มีโป๊บ้างก็จะเป็นเสน่ห์ครับ แล้วก็ท าให้คนอยากชมการแสดงมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ส่วนแสงสีกช็่วยปลุกอารมณ์ให้สนุกไปกับการแสดงคอนเสิร์ตได้มากครับ” 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมคอนเสิร์ต เที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 
1.  นางสาวเกศินี จิตรม่ัน อายุ 30 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “เราเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะ พอรู้ว่าจะมีฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งเลยมาชม อีก
อย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบฟังเพลงในที่มีคนเยอะแบบนี้ค่ะ รู้สึกสนุกกว่านั่งฟังเพลงอยูท่ีบ่้าน” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “เราชอบรูปแบบการแสดงที่มีความหลากหลาย มีการแทรกการแสดงตลกหรือมายากล
ระหว่างการแสดงร้องเพลงลูกทุ่ง เพราะให้ความรู้สึกที่ไม่เบื่อหน่ายค่ะ ในบางงานมักจ้างศิลปินที่ไม่
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รู้จักมาร่วมท าการแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ชมมาร่วม
สนุกบนเวทีจะรู้สึกสนุกมากกว่าค่ะ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ชอบแดนเซอร์ค่ะ โดยเฉพาะการแต่งกาย เป็นคนชอบนั่งลุ้นว่าการแสดงต่อไปแดน
เซอร์จะแต่งกายแบบไหน สวยงามหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้เราตื่นเต้นไปกับทุกการแสดงค่ะ โดย
ส่วนตัวจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งจังหวะแดนซ์มาก หากได้ยินเมื่อไรจะรีบหาที่นั่งหน้าเวทีเลยค่ะ เพราะ
เวลาดูการแสดงสนุกๆ ก็ท าให้มีความสุขและอยากเต้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้คอนเสิร์ตที่มีศิลปินชื่อดังมาท าการแสดงจะท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการจัด
งาน เป็นส่วนที่กระตุ้นให้เราอยากมาชมฟรีคอนเสิร์ตอย่างมากค่ะ โดยศิลปินที่ชื่นชอบคือ ตั๊กแตน ชล
ดา เพราะชอบเนื้อหาเพลงและมีการถ่ายทอดอารมณ์ท่ีดี ท าให้เรามีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง” 

2.  นางสาวทิติยา เครือจันทร์ อายุ 37 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “อยากพาครอบครัวมาชมงานคอนเสิร์ตค่ะ โดยเฉพาะลูกๆ เพราะอยากให้มาเปิดหูเปิด
ตา อีกอย่างคืองานคอนเสิร์ตนี้เหมาะกับเด็กๆ มากเพราะเป็นบรรยากาศแบบย้อนยุค เด็กจะได้เรียนรู้
วิถีชีวิตคนสมัยก่อนด้วย โดยส่วนตัวชอบเพลงลูกทุ่งมาก งานนี้ก็ถือโอกาสมาฟังเพลงลูกทุ่งสร้างความ
บันเทิงให้ตัวเองด้วย” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “รูปแบบที่ชอบเป็นแบบย้อนยุคเหมือนในงานนี้เลยค่ะ คอนเสิร์ตนี้ดึงจุดเด่นออกมาได้
อย่างชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม บูธออกร้านแบบไทยๆ รวมทั้งคอนเสิร์ตลูกทุ่ง
ทุกอย่างมีความกลมกลืนกันหมด เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของงาน ซึ่งในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นการจัดงาน
คอนเสิร์ตแบบย้อนยุคเท่าไร จึงเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้มางานค่ะ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “องค์ประกอบหลักที่ชอบคือศิลปินค่ะ ศิลปินจะมีชื่อเสียงมากหรือน้อยก็ยังอยากมาชม 
แต่โดยส่วนตัวจะชอบศิลปินสังกัดค่ายเพลงมากกว่าศิลปินอิสระ เพราะได้เห็นศิลปินทางโทรทัศน์
เยอะจึงรู้สึกคุ้นชินและอยากเห็นศิลปินตัวจริง นอกจากนี้แดนเซอร์ก็ท าให้การแสดงน่าสนใจไม่ว่าจะ
ในยุคสมัยไหน ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูแดนเซอร์มาก โดยส่วนตัวคิดว่าแดนเซอร์สมัยนี้ไม่สวย
เหมือนสมัยก่อน เพราะเครื่องแต่งกายไม่หรูหราแต่เน้นไปทางเซ็กซ่ีแทน ซึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไร 
 ส่วนไฟแสงสีท าให้การแสดงสวยงามขึ้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเราได้มากเพราะช่วยสร้าง
บรรยากาศให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง หากมีพุและดรายไอซ์ด้วย จะท าให้การแสดงมีความ
ตื่นเต้นมากกว่าเดิม” 
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3.  นายเกษม บุญฤทธิ์ อายุ 41 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมอยากมาชมการแสดงของศิลปินอาร์สยามเพราะชื่นชอบเพลงของค่ายนี้ครับ โดยผม
ทราบข่าวการจัดงานจากทางวิทยุครับ เลยรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเพราะเป็นงานของเขตบางกอกใหญ่ใน
พ้ืนที่ของเราเอง จึงออกมาชมเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับคนจัดงานด้วยครับ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบทุกรูปแบบครับ แต่จะชอบมากหากคอนเสิร์ตนั้นมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 
อย่างเช่นงานนี้ ซ่ึงที่จริงแล้วกไ็มต่่างจากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตทั่วไป แต่มีความแปลกใหม่ตรงที่ผู้จัด
งานดึงเอกลักษณ์แบบย้อนยุคมาถ่ายทอดได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงต่างๆ ที่เป็นการเล่าถึงวิถีชีวิตใน
อดีตของชาวบางกอกใหญ่ การออกร้านที่มีสินค้าแบบไทย แม้กระทั่งการแต่งกายย้อนยุคของคนขาย
ของ ซ่ึงท าให้ผมชอบและประทับใจมากครับ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบชมแดนเซอร์ครับ ให้ความบันเทิงกับผมมาก เพราะผมชอบดูการแต่งกายของ
แดนเซอร์ โป๊บ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ผมยังชอบการแสดงที่มีความหลากหลายบนเวที คอนเสิร์ต
สมัยก่อนมักมีการแสดงตลก ปาหี่ค่อนข้างเยอะ ท าให้คอนเสิร์ตไม่น่าเบื่อ แต่สมัยนี้จะมีแต่การร้อง
เพลง หากศิลปินไมม่ีชื่อเสียงด้วยแล้ว การแสดงจะไม่สนุกเลย 
 ส่วนศิลปินเป็นสิ่งส าคัญของคอนเสิร์ตครับ การจัดงานต่างๆ หากมีศิลปินดารา จะท าให้
ผู้ชมสนใจ โดยส่วนตัวแล้วผมชอบศิลปินสมัยก่อนในยุคพุ่มพวง ดวงจันทร์ มากครับ สมัยนี้ผมไม่ค่อย
รู้จักแล้ว เพราะศิลปินเยอะเกินจ าไม่ไหว เพลงไม่ค่อยติดหู แต่วันนี้ที่ผมมาเพราะชอบ กุ้ง สุทธิราช 
มากครับ เป็นนักร้องท่ีมีเพลงไพเราะหลายเพลง เลยอยากฟังศิลปินร้องเพลงเก่าๆ  
 นอกจากนี้บรรยากาศร้านขายของมีส่วนท าให้งานคอนเสิร์ตคึกครื้นมากขึ้นครับ เพราะ
ร้านขายของจะช่วยฆ่าเวลาในขณะที่รอชมศิลปิน ซ่ึงท าให้ผมเพลิดเพลินและอยู่ภายในงานได้นาน” 

4.  นายภิรมย์ ภูมิสา อายุ 27 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมชอบสัมผัสบรรยากาศงานคอนเสิร์ตเพราะท าให้ผมผ่อนคลาย ยิ่งมีการแสดงลูกทุ่ง
ยิ่งชอบ เพราะผมชอบเพลงลูกทุ่งอยู่แล้ว วันก่อนผมเห็นป้ายโฆษณาว่า มีฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งและ
ตลาดย้อนยุค จึงท าให้อยากมาเที่ยว เพราะไม่เคยเห็นงานรูปแบบนี้มาก่อน จึงอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “หากพูดถึงรูปแบบงานฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งจะนึกถึงรูปแบบงานวัดครับ เพราะงานฟรี
คอนเสิร์ตส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบนี้ และคิดว่าเป็นรูปแบบเดียวที่ผมรู้สึกผูกพันและชื่นชอบ หากงาน
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ฟรีคอนเสิร์ตไม่มีกิจกรรมอื่นๆ ด้วย จะท าให้บรรยากาศของงานไม่สนุกเท่าที่ควร อย่างในคอนเสิร์ตนี้
โดยรวมก็คืองานวัดนั่นแหละครับ เพียงแต่เพ่ิมบรรยากาศย้อนยุคเข้าไป จึงท าให้มีความน่าสนใจขึ้น” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “อย่างแรกที่ชื่นชอบคือแสงสีภายในงานครับ เวลาที่ผมเห็นแสงไฟประดับริมทางก่อน
เข้างาน จะช่วยดึงดูดให้ผมแวะเข้าชมงานได้มากครับ เพราะผมอยากรู้ว่ามีงานอะไร ท าไมต้องประดับ
แสงสี และจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือไม่  
 นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือศิลปินครับ จะเป็นศิลปินชื่อดังหรือไม่ผมดูหมดหากเขาร้อง
เพลงโดนใจหรือสร้างความสนุกได้ดี นอกจากนี้ผมยังชอบบรรยากาศของคอนเสิร์ตด้วยครับ เพราะผม
เป็นคนชอบอยู่ในแหล่งที่มีคนมาก ซึ่งสามารถท าให้ผมคลายเครียดและมีความสุขได้ นอกจากนี้เรายัง
ได้เห็นวิถชีีวิตของคนอ่ืนด้วยซึ่งเป็นการเปิดโลกให้ตัวเองครับ  
 สถานที่การจัดคอนเสิร์ตก็ท าให้ผมชื่นชอบได้เหมือนกัน หากการจัดงานไม่ไกลเกินไป 
เดินทางสะดวก ผมก็อยากมาชมคอนเสิร์ต ยิ่งถ้ามีการอ านวยความสะดวกสบายเรื่องลานจอดรถยนต์
ด้วยแล้ว จะท าให้ผมชื่นชอบและอยากมาคอนเสิร์ตนั้นมากขึ้นครับ” 
 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ 
1.  นางศศิธร แก้วอาจ 35 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “เราอยากมาสัมผัสบรรยากาศของงานค่ะ เพราะได้ดูเทปบันทึกการจัดงานคอนเสิร์ต
ทางโทรทัศน์ช่องแฟนทีวีของแกรมมี่เมื่อปีก่อน ดูน่าสนุกมาก และยิ่งได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราหลาย
คนด้วยแล้ว จึงท าให้อยากมาคอนเสิร์ตนี้มากค่ะ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “รูปแบบที่ชอบและอยากเห็นคือ โชว์ของศิลปินที่มีความหลากหลาย มีการแทรกโชว์
ใหม่ๆ  ให้กับศิลปินได้ท าสิ่งที่แปลกใหม่บ้าง ซ่ึงเราจะชอบดูโชว์แบบนี้มากเพราะไม่เคยเห็นที่ไหน ส่วน
ใหญ่การแสดงแบบนี้จะมีในคอนเสิร์ตแบบเสียค่าเข้าชม แต่ถ้ามาโชว์ในฟรีคอนเสิร์ตบ้าง จะท าให้คน
ดูประทับใจงานคอนเสิร์ตนั้นมากค่ะ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “อย่างแรกที่ชอบคือศิลปินค่ะ เราไม่ได้เป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนเป็นพิเศษ แต่
คอนเสิร์ตนี้ได้เจอศิลปินเยอะมาก ท าให้เรารู้สึกว่าคุ้มและไม่เสียเวลาที่จะมางานนี้ กิจกรรมภายใน
งานกส็นุกมากและได้เห็นศิลปินอย่างใกล้ชิด เมื่อสักครู่ก็ได้ถ่ายรูปกับตั๊กแตน ชลลดา เขาก็เป็นกันเอง
กับผู้ชม ท าให้เรารู้สึกประทับใจและชื่นชอบทั้งศิลปินและงานคอนเสิร์ตนี้มากค่ะ  
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 กิจกรรมที่มาเสริมในงานคอนเสิร์ต เป็นสิ่งที่ท าให้ชอบงานคอนเสิร์ตนี้มากขึ้นไปอีก 
เพราะกิจกรรมได้สร้างความตื่นเต้นและท าให้ผู้ชมมีส่วนร่วมไปกับงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เราความ
ประทับใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อคอนเสิร์ตครั้งนี้  ส่วนการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต หากมีความแปลก
ใหม่และหลากหลายก็จะท าให้ผู้ชมประทับใจในการแสดงและถูกน าเอาไปพูดต่อกันถึงความ
สนุกสนานได้เช่นกัน” 

2.  นางสาวเทียมจันทร์ จานเขื่อง อายุ 42 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ดิฉันมางานคอนเสิร์ตนี้เพราะเป็นแฟนคลับ ไผ่ พงศธร ค่ะ เราชอบเพราะเขาหล่อและ
เสียงดี อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อหาเพลงรักมีความหมายที่ดีและโดนใจค่ะ ครั้งนี้เห็นว่าเขามาคอนเสิร์ตครั้ง
นี้ด้วยจึงตามมาให้ก าลังใจ นอกจากนี้ยังได้เจอศิลปินท่านอ่ืนด้วย ถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ” 

 - รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “รูปแบบที่ชอบจะเป็นแบบวาไรตี้คอนเสิร์ตค่ะ คือมีการแสดงหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่การ
ร้องเพลงอย่างเดียว เพราะบางทีเบื่อหน่ายเหมือนกัน หากมีการแสดงอ่ืนมาเสริมจะท าให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น เช่น มีการทอล์คโชว์ของศิลปินบ้าง หรือให้ผู้ชมขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับศิลปินบนเวที 
แตห่ากมีการร้องเพลงอย่างเดียว ถ้าศิลปินไม่ดังจริง ก็ไม่สามารถเอาคนอยู่ คนจะเบื่อกันหมด” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “องค์ประกอบที่ชอบมากที่สุดคงเป็นแดนเซอร์ค่ะ การแต่งกายของแดนเซอร์มีความโป๊
บ้างก็จะเป็นเสน่ห์ของการแสดง แต่ไม่ควรโป๊เกินงาม ส่วนใหญ่คอนเสิร์ตที่มีการแต่งโป๊เกินงามจะเป็น
การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งรับจ้างทั่วไปเพราะไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ โดยส่วนตัวชอบดูการแสดง
เพลงช้ามากกว่าเพลงเร็ว เพราะท่าทางการเต้นมีความเชื่องช้าน่าชม หากมีอุปกรณ์เสริมจ าพวกดราย
ไอซ์จะท าให้การแสดงสมบูรณ์แบบมาก” 
 สิ่งที่ชอบต่อมาก็คือศิลปินที่มาร่วมงานค่ะ เป็นอย่างแรกที่ท าให้ตัดสินใจว่าจะมาชม
คอนเสิร์ตดีหรือไม่ หากไม่ใช่ศิลปินชื่อดังจะไม่ค่อยอยากมาเพราะรู้สึกเสียเวลาหากจะมาชมศิลปินที่
ไม่รู้จัก เพราะรู้สึกไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดง” 

3.  นางแก้วมณี อุดมสันต์ อายุ 41 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ป้ามางานคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ ตอนจัดงานครั้งแรกก็มาชมเพราะชื่นชอบ
ศิลปินค่ายแกรมมี่โกลด์ ป้าประทับใจการจัดกิจกรรมและการแสดงของงานนี้ ศิลปินมีความเป็น
กันเองดีมาก หากครั้งหน้าจัดคอนเสิร์ตแบบนี้อีกก็จะมาอีกแน่นอนค่ะ” 
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- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ส่วนใหญ่ป้าชอบรูปแบบที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับงานคอนเสิร์ตด้วย เพราะท าให้เรา
รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับงาน อย่างในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผู้ชมได้มีส่วนร่วมเล่นเกมกับศิลปิน ท าให้ผู้ชม
เกิดความประทับใจในคอนเสิร์ต หลายคนจึงอยากมาคอนเสิร์ตนี้อีก” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
“ป้าชอบดูแดนเซอร์มากกว่าศิลปินเพราะเสื้อผ้าของแดนเซอร์มีความสวยงามและดึงดูด

สายตามาก การเต้นของแดนเซอร์มีความสนุก ดูแล้วไม่เบื่อหน่ายเพราะมีท่าเต้นเยอะกว่าสมัยก่อน  
รูปแบบของเวทีก็ท าให้ป้าชื่นชอบคอนเสิร์ตได้เหมือนกัน หากเวทีมีความสวยงาม ไม่วาง

เครื่องดนตรีจนรกหูรกตา จะท าให้รู้สึกว่าการแสดงมีความสบายตามาก ดังนั้นป้าจึงชอบการแสดงที่
ใช้ดนตรีอิเล็กโทนมากกว่าการเล่นดนตรีสดบนเวที เพราะท าให้เวทีมีความโล่ง ไม่เป็นอุปสรรคในการ
รับชม 

นอกจากนี้หากขาดแสงสีบนเวทีก็ เหมือนไม่ได้มาชมคอนเสิร์ต เพราะถือเป็น
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการแสดงทุกประเภท ป้าชอบมองแสงสีที่เปลี่ยนไปตามจังหวะเพลง 
เพราะช่วยสร้างเพลิดเพลินและกระตุ้นใหอ้ยากดูการแสดงอ่ืนต่อไป” 

4.  นายอาทิตย์ แดงสีบัว อายุ 45 ปี 
 - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมอยากมีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับศิลปินครับ เพราะงานนี้เป็นงานที่ได้ใกล้ชิดศิลปิน
มากที่สุดตั้งแต่เคยไปงานคอนเสิร์ตอ่ืนๆ มา ผมได้ขอลาหยุดงานหนึ่งวันเพ่ือมาชมคอนเสิร์ตนี้
โดยเฉพาะเลย เพราะส าหรับผมแล้วถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าไม่ได้มีกันบ่อยๆ ครับ” 

- รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบรูปแบบคอนเสิร์ตของแฟนทีวีมากที่สุดครับ เพราะมีกิจกรรมที่ท าให้ผมได้
ใกล้ชิดกับศิลปิน ซ่ึงหาไม่ได้ในงานคอนเสิร์ตอื่น ส าหรับผม คิดว่างานคอนเสิร์ตจะจัดรูปแบบไหนก็ได้ 
แต่ขอให้มีเอกลักษณ์ของงานที่ชัดเจน อย่างงานแฟนทีวีที่จัดในรูปแบบของเกมกีฬา ท าให้ผู้ชมรู้สึก
แปลกใหม่ หากการจัดงานมีความสนุกสนานด้วยก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นองค์ประกอบที่ชอบมากครับ โดยส่วนตัวแล้วชอบ หญิงลี ศรี
จุมพล ครับ เพ่ิงมาชอบเพราะเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร เป็นเพลงที่มีแรงดึงดูดมาก ผมคิดว่าถ้า
ศิลปินคนหนึ่งจะมีชื่อเสียงได้ ก็ต้องมีการโปรโมท แต่ทั้งนี้เพลงต้องดี เนื้อหาโดนใจ ท านองมีความ
ไพเราะ อยู่ในแนวที่คนส่วนใหญ่ชอบฟัง เพลงถึงจะดัง เมื่อเพลงดังศิลปินก็ดังครับ 
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 ส่วนเรื่องสถานที่เป็นสิ่งที่ท าให้ผมชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อคอนเสิร์ตด้วยครับ เพราะไม่
ว่าผมจะไปงานไหน ผมจะศึกษาเส้นทางในเว็บไซต์หรือโทรสอบถามก่อนว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหน 
เดินทางสะดวกหรือไม่ มีที่จอดหรือเปล่า เพราะผมชอบขับรถส่วนตัวไปเที่ยวงาน หากงานจัดใน
สถานที่สะดวกสบาย จะท าให้ผมรู้สึกอยากมางานนั้นมากขึ้นครับ   
 องค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือแสงสีภายในงานครับ เป็นสิ่งที่ผมชอบดูเมื่อมาชม
คอนเสิร์ต เพราะช่วยสร้างสีสันให้การแสดงบนเวที และดึงดูดให้ผู้ชมสนใจแต่บนเวทีเพียงอย่างเดียว 
หากงานไหนไม่ใช้แสงสีเลยถือว่าแปลกมากและคิดว่าคนคงไม่ดูครับ 
 ส าหรับคอนเสิร์ตนี้ ผมยังชอบกิจกรรมภายในงานที่สร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้ชม
กับศิลปิน ท าให้ผมไม่รู้สึกอึดอัดกับงานนี้ นอกจากนี้ยังชื่นชอบบรรยากาศของงาน เพราะมีการจัด
ฉากภายในบริเวณงานให้เป็นแบบทุ่งนาเหมาะกับแนวเพลงลูกทุ่ง ซึ่งผู้จัดงานใส่ใจในรายละเอียดดี”  

5.  นายจักรรินทร์ ปาทาน อายุ 31 ปี 
  - เหตุผลในการมาชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
 “ผมคิดว่าคอนเสิร์ตของแฟนทีวีมีความน่าสนใจมาก เป็นการรวมศิลปินลูกทุ่งทั้งค่าย
แกรมมี่โกลด์ไว้ในงานคอนเสิร์ตเดียว อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกับศิลปินแบบใกล้ชิดอีก
ด้วย ผมจึงอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศว่าจะสนุกแบบที่โฆษณาไว้หรือไม่” 

 - รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบรูปแบบที่ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตด้วยครับ อย่างคอนเสิร์ตนี้เป็นรูปแบบที่
ชอบมาก เนื่องจากกิจกรรมภายในงานจะเป็นรูปแบบของการเล่นเกมแข่งขันกันระหว่างศิลปินและผู้
มาร่วมงาน ซึ่งสร้างความอบอุ่นและใกล้ชิดระหว่างศิลปินและผู้ชมด้วย ถือเป็นจุดเด่นของการจัด
คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ” 

 - องค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ชื่นชอบ 
 “ผมชอบกิจกรรมภายในงานคอนเสิร์ตครับ เพราะเป็นสิ่งแรกที่ผมมักจะเดินไปดูหาก
คอนเสิร์ตเล่นไม่สนุก ส าหรับงานคอนเสิร์ตของแฟนทีวีมีกิจกรรมที่สนุกสนานมาก แม้ผมจะไม่ได้เล่น
เกมกับศิลปิน ได้แค่นั่งเชียร์ก็มีความสุขแล้วครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสร้างบรรยากาศ
คอนเสิร์ตเป็นแบบบ้านนา มีพร็อพรูปปั้นควาย แคร่ และฟางมาประดับในงาน ท าให้งานน่าสนใจขึ้น
 ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับผม เนื่องจากได้
เห็นศิลปินตัวจริง แม้ว่าในบางบทเพลงผมจะร้องเพลงของเขาไม่ได้แต่ก็ยังอยากดูการแสดงให้จบ 
เพราะโอกาสในการเจอศิลปินชื่อดังหายาก งานครั้งนี้จึงท าให้ผมตัดสินใจมาเพราะมาครั้งเดียวแต่ได้
เจอศิลปินหลายคน โดยส่วนตัวผมชอบ พี สะเดิด ครับ เสียงเขาเป็นคนมีเอกลักษณ์ ท านองเพลงมี
ความสนุก ติดหูมาก เนื้อเพลงของเขาก็มีการสะท้อนชีวิตแบบอีสาน ตรงกับชีวิตผมดีครับ” 
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บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ  4 
กรณีศึกษา” ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรในการผลิตฟรีคอนเสิร์ต
เพลงลูกทุ่ง และกลุ่มตัวอย่างผู้ชมที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งและรับชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นประจ า 
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น
ประเด็นดังนี้ 

ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
1.  รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 
2.  องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
ทั้งนี้จะท าการสรุปผลตามประเด็นที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเดียดดังต่อไปนี้ 
 

1.  ปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
ความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากความสนใจและการ

ให้การตอบรับที่ดีของประชาชน ปัจจัยต่างๆ ของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีผลต่อการเลือกเปิดรับ
ของประชาชน หากงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งสามารถท าให้ผู้เข้าชมประทับใจและเป็นที่ชื่นชอบได้ 
จะมีผลให้การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งนั้นๆ ประสบผลส าเร็จ โดยความส าเร็จเกิดขึ้นจากหลาย
ปัจจัย จ าแนกได้ดังนี้ 
 1.1 รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 

จากการศึกษารูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 กรณี พบว่า แต่ละคอนเสิร์ต
มีการเรียกชื่อรูปแบบที่แตกต่างกัน  แตโ่ดยภาพรวมเป็นการจัดในรูปแบบของ วาไรตี้คอนเสิร์ต หรือมี
การแสดงหลากหลายอย่างผสมผสานกันบนเวที โดยแต่ละคอนเสิร์ตจะมีการแสดงโชว์ที่แตกต่างกัน
ไป เช่น การแสดงโชว์จากคณะตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การแสดงโชว์พิเศษ จากศิลปิน 
รวมทั้งการร้องเพลงของศิลปิน นอกจากความหลากหลายทางการแสดงแล้ว กิจกรรมภายในงานของ
แต่ละคอนเสิร์ตยังมีความหลากหลายด้วย เช่น การประกวด การแข่งขันเล่นเกม การออกร้าน เป็นต้น 
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ผู้จัดคอนเสิร์ตต่างให้ความเห็นว่า การจัดงานคอนเสิร์ตที่มีความหลากหลายของการ
แสดงและกิจกรรม จะท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบ เนื่องจากได้เห็นความแปลกใหม่ของการแสดง และ
ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมไม่เบื่อที่จะรับชมคอนเสิร์ต สอดคล้องกับ
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ที่ชื่นชอบรูปแบบความหลากหลาย
ของการแสดงต่างๆ บนเวทีและกิจกรรมภายในงาน โดยให้เหตุผลว่า เป็นรูปแบบคอนเสิร์ตที่ท าให้
บรรยากาศมีความคึกครื้น สร้างความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ อีกทั้งยังท าให้คลายเครียดจากเรื่อง
ต่างๆ ได้ 
 1.2 องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 

นอกจากรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ยังมีองค์ประกอบของการจัดงานที่ผู้ชม
ชื่นชอบและส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดงานด้วย จ าแนกได้ดังนี้ 
 1.2.1 ศิลปินที่มีชื่อเสียง 
     ศิลปินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง 
โดยเฉพาะศิลปินที่มีชื่อเสียง จะท าให้ประชาชนเกิดความสนใจ หากผู้จัดงานฟรีคอนเสิร์ตสามารถ
จัดหาศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานได้ จะท าให้คอนเสิร์ตได้รับความสนใจจากประชาชน ส่วนศิลปินที่
ได้รับความนิยมในการจัดจ้างจากผู้จัดคอนเสิร์ตมากที่สุด คือศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ และสังกัด
ค่ายอาร์สยาม เนื่องจากค่ายเพลงดังกล่าวเป็นค่ายเพลงใหญ่ มีก าลังในการประชาสัมพันธ์ศิลปินทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ ค่อนข้างมาก ท าให้ประชาชนรู้จักและมีการสนับสนุนศิลปินทั้งสองค่ายในหมู่
ประชาชน โดยดูได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดของทั้งสองค่ายเพลงที่ครองอันดับ 1 และ 2 ของ
ประเทศไทย ซึ่งค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์มีส่วนแบ่งการตลาด 65% ในขณะที่ค่ายเพลงอาร์สยามมีส่วน
แบ่งการตลาด 19% (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2553, 10 สิงหาคม) ดังนั้นทั้งสองสังกัดค่ายเพลงจึงได้รับ
ความสนใจจากผู้จัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการดึงผู้ชมให้เข้าร่วมงานฟรี
คอนเสิร์ต ในขณะที่นักร้องอิสระที่มีชื่อเสียงก็ได้รับความนิยมในการจัดจ้างจากผู้จัดคอนเสิร์ตลดหลั่น
ตามล าดับ 
        งานฟรีคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะมีการจัดจ้างศิลปินหลายคน ภายในหนึ่งงานจะมีการรวม
ศิลปินสังกัดค่ายเพลงใดค่ายเพลงหนึ่ง หรือรวมศิลปินสังกัดค่ายกับศิลปินอิสระ เพ่ือกระตุ้นใน
คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจและเพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น ศิลปินสังกัดค่ายเพลงแต่ละคนจะมีฐาน
แฟนคลับของตนเอง ดังนั้นหากภายในงานคอนเสิร์ตมีการรวมศิลปินสังกัดค่ายมากเท่าไร ก็จะท าให้มี
ผู้มารวมงานคอนเสิร์ตมีจ านวนมากและหลากหลายกลุ่มยิ่งขึ้น 
        ศิลปินที่มีชื่อเสียงจะท าให้ประชาชนเปิดรับคอนเสิร์ตมากขึ้น เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ 
มักจะมางานคอนเสิร์ตด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการเห็นศิลปินที่มีชื่อเสียงตัวจริง  โดยจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การได้เห็นศิลปินตัวจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 

ก่อให้เกิดความสุขและผ่อนคลายอารมณ์ ท าให้ยิ้มได้ในขณะชมฟรีคอนเสิร์ต หากศิลปินมีความเป็น
กันเองจะท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมาชมคอนเสิร์ตเพราะ
เป็นแฟนคลับของศิลปินอยู่แล้ว ซึ่งการได้เจอศิลปินที่มีชื่อเสียงตัวจริง ยังสามารถน าไปเป็นบท
สนทนาระหว่างเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องอีกด้วย กลุ่มตัวอย่างบางราย ยังให้ความเห็นอีกว่า ศิลปินมักมี
การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะ จึงท าให้เป็นที่สนใจ แต่ทั้งนี้บทเพลงของนักร้องต้องมีเนื้อหาที่ดี 
ท านองมีความไพเราะ และศิลปินมีเสียงร้องที่ดี จึงจะสามารถครองใจประชาชนได้ 
     1.2.2 การแสดงบนเวที 
          องค์ประกอบด้านการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ต เป็นจุดประสงค์หลักที่ผู้ชมต้องการเปิดรับ 
เป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมจนสามารถท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบได้ นอกจากการร้อง
เพลงของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว งานฟรีคอนเสิร์ตมักน าการแสดงอ่ืนๆ มาเป็นตัวประกอบเสริม
ให้การแสดงบนเวทีมีความหลากหลาย เช่น การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การรวมกลุ่ม
ของศิลปินเพื่อให้เกิดการแสดงที่แปลกใหม่ ท าให้การแสดงบนเวทีมีความน่าสนใจมากขึ้นและไม่สร้าง
ความเบื่อหน่ายแก่ผู้ชม 
       การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง มักมีการล าดับบทเพลงทั้งเพลงใหม่และเพลงยอด
นิยมของศิลปินสลับสับเปลี่ยนกันไปขึ้นอยู่กับความเห็นสมควรของค่ายเพลงที่นักร้องสังกัด แต่
โดยทั่วไปมักใช้เพลงยอดนิยมเป็นเพลงเปิดและเพลงปิดการแสดง  ซึ่งศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมัก
เป็นผู้ท าการแสดงปิดท้ายคอนเสิร์ต นอกจากนี้องค์ประกอบของนักเต้นหรือแดนเซอร์ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญของการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีส่วนในการกระตุ้น
อารมณ์ผู้ชมให้เกิดความสนุกสนานและสร้างความสวยงามให้การแสดงมีความน่าชมมากยิ่งขึ้น 
        กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ได้ยกตัวอย่างการแสดงอ่ืนๆ บนเวที
คอนเสิร์ตทีต่นเองชื่นชอบ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การรวมทีมของศิลปินเพื่อให้เกิดการแสดงที่แปลก
ใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเต้นของศิลปินหรือการร้องเพลงร่วมกันของศิลปิน เป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นบน
เวทีฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมากที่สุด เนื่องจากการแสดงดังกล่าวมักไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนักบนเวทีฟรี
คอนเสิร์ต มักมีให้เห็นในคอนเสิร์ตแบบเสียค่าเข้าชม หากมีการแสดงเหล่านี้บ้างจะท าให้รู้สึกชื่นชอบ
และคุ้มค่ากับการได้มารับชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนยัง นิยมการชม
แดนเซอร์เป็นหลัก เพราะถือเป็นการผ่อนคลายทางสายตาได้มาก โดยชอบการแต่งกายของแดนเซอร์
ที่มีความวาบหวิวแต่ไม่มากจนเกินพอดี 
     1.2.3 กิจกรรมภายในงาน 
 การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง สิ่งที่มักนิยมท าเป็นปกติคือการจัดกิจกรรมภายใน
งานที่นอกเหนือจากการแสดงคอนเสิร์ต เป็นส่วนที่เข้ามาเสริมเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศภายในบริเวณ
งานให้มีความสนุกสนานครื้นเครงมากยิ่งขึ้น ในงานฟรีคอนเสิร์ตหนึ่ง จะมีกิจกรรมเสริมภายในงาน
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ด้วยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดงานนั้นๆ โดยทั่วไปงานฟรีคอนเสิร์ตมักมีกิจกรรมที่
หลากหลายแตกต่างกันไป อาทิ เช่น การแสดงโชว์พิเศษของเหล่าเยาวชน การเล่นเกมโดยประชาชน
เป็นผู้ร่วมสนุก การประกวดเพ่ือชิงเงินรางวัล รวมไปถึงบรรดาเต็นท์ออกร้านต่างๆ การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวยังเป็นจุดสนใจที่สามารถเชิญชวนผู้ที่สัญจรผ่านไปมาซึ่งไม่ได้ตั้งใจมาชมฟรีคอนเสิร์ต ให้แวะ
เวียนเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในงานได้เป็นอย่างดี ยิ่งมีผู้ร่วมงานมากขึ้นก็ยิ่งท าให้งานฟรี
คอนเสิร์ตประสบผลส าเร็จตามไปด้วย 
 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรม
ภายในงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ชื่นชอบและเพ่ิมความสนุกสนานให้กับการจัดงานได้มาก เนื่องจาก
ได้เห็นความหลากหลายที่มากกว่าคอนเสิร์ต ซึ่งสร้างความคุ้มค่าและกระตุ้นให้อยากมาเที่ยวชมงาน
มากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายกล่าวว่า การจัดบรรยากาศโดยมีอุปกรณ์หรือพร็อพมาตกแต่ง
เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบของงาน ยังท าให้ผู้ชมเกิดความประทับใจได้อีกด้วย 
          1.2.4 การจัดไฟแสงสีภายในงาน 
              ไฟแสงสีเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีขาดไม่ได้ส าหรับงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งแม้งานจะ
จัดในที่โล่งแจ้งก็ตาม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณงานฟรีคอนเสิร์ต
หันมาสนใจ อีกทั้งช่วยสร้างอารมณ์และบรรยากาศให้งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีความสนุกสนาน
และเพ่ิมความสวยงามให้กับการแสดง  
     การใช้ไฟแสงสีของงานฟรีคอนเสิร์ต ขึ้นอยู่กับขนาดของเวทีและลักษณะของการแสดง 
ขนาดของเวทีส่งผลต่อการเพ่ิมหรือลดจ านวนดวงไฟ หากเวทีมีความยิ่งใหญ่ การใช้ดวงไฟก็จะเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือให้แสงไฟกระจายบนเวทีได้อย่างทั่วถึง โดยทั่วไปงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งจะใช้โคมไฟ 
Par Color เป็นหลัก เป็นดวงไฟที่ให้สีสัน ใช้ย้อมฉากหรือย้อมบรรยากาศของงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามรูปแบบสีที่ต้องการ โดยมีต าแหน่งดวงไฟที่ส าคัญ แบ่งเป็น 3 หลักใหญ่  คือ   
              - ไฟเคลียร์ คือไฟสีขาว ส าหรับส่องสว่างบนเวทีให้เห็นการแสดงได้อย่างชัดเจน ติดตั้งไว้
ทางด้านซ้ายและขวาของเวที 
        - ไฟย้อม คือไฟส าหรับย้อมเวทีให้มีสีสันที่หลากหลาย ติดตั้งทั้งด้านข้างและด้านหลัง
ของเวที ช่วยท าให้การแสดงมีสีสันสวยงาม  
 - ไฟโชว์ คือไฟส าหรับเล่นเป็นจังหวะตามดนตรี หรือกระพริบเป็นจังหวะ ช่วยกระตุ้น
อารมณ์ผู้ฟัง ติดต้ังไว้ทางด้านหลังของเวที  
 การจัดไฟในต าแหน่งต่างๆ ล้วนมีความส าคัญและส่งผลต่อความชื่นชอบงานฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แสงสี
ภายในงาน ท าให้เกิดความตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการรับชมคอนเสิร์ต หากขาดไฟแสงสีไปจะท า
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ให้การแสดงไม่นา่ชม ในขณะที่บางรายกล่าวว่า แสงสีภายในงานช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยาก
เห็นและสามารถดึงดูดให้เดินเข้าไปในงานได้ในทันที แม้จะไม่รู้ว่างานที่จัดนั้นคืองานอะไร 
       1.2.5 การจัดฉากและเวที 
 การจัดเวทีของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของงานและความต้องการของผู้จัดงาน การวางแผนรูปแบบเวทีจะเริ่มจากการส ารวจขนาดของ
สถานที่ก่อนเพื่อก าหนดขนาดและพ้ืนที่ของเวทีรวมทั้งจัดแบ่งโซนท ากิจกรรมต่อไป โดยขนาดของเวที
มักจะถูกออกแบบให้มีความกว้างพอเพ่ือรองรับกับเครื่องดนตรีและจ านวนแดนเซอร์ที่จะขึ้นท าการ
แสดงไม่ให้เกิดความแออัดบนเวที ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุระหว่างท าการแสดง หากสถานที่มี
พ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถขยายเวทีออกไปได้ มักจะมีการลดจ านวนของแดนเซอร์ตามความเหมาะสม
แทน ในบางงานฟรีคอนเสิร์ตมักใช้เสียงดนตรีส าเร็จรูปแทนการเล่นดนตรีสดบนเวที ท าให้พ้ืนที่ของ
เวทีมีความกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นองค์ประกอบของฉากและแดนเซอร์จึงมีความส าคัญต่อความ
สวยงามบนเวทีเพ่ือลดช่องว่างที่เกิดขึ้น ท าให้บนเวทีไม่โล่งจนเกินไปซึ่งส่งผลให้การแสดงมีความน่า
ชมมากยิ่งข้ึน 
   ในขณะที่ฉากหรือพ้ืนหลังของเวทีจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงาน 
ลักษณะโดยทั่วไปของฉากในปัจจุบันจะมีหลากหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ การใช้แผ่นไม้ขนาดใหญ่วาด
รูปหรือลวดลายต่างๆ เพื่อน ามาติดตั้งเป็นฉากหลัง หรือการใช้ป้ายไวนิลมาติดตั้งเป็นฉากหลังของเวที 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน นอกจากนี้การใช้จอมอนิเตอร์
ขนาดใหญต่ิดตั้งเป็นฉากหลังของเวทีก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในการจัดงานแบบฟรีคอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เมื่องานฟรีคอนเสิร์ตมีการใช้ดนตรีอิเล็คโทนแทนการเล่นดนตรีสดบนเวที 
ในขณะที่บนจอมอนิเตอร์จะมีลวดลายกราฟิกเปลี่ยนไปมาตามจังหวะดนตรี เพ่ิมความสนุกและความ
สวยงามให้กับการแสดงมากขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า 
ฉากและเวทีนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้ชื่นชอบงานฟรีคอนเสิร์ตนั้นๆ เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบที่ท าให้การแสดงมีความน่าหลงไหลและน่ามอง เพ่ิมความตื่นเต้นและความสวยงาม
ให้กับการแสดง 

นอกจากองค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งประสบผลส าเร็จแล้ว ในมุมผู้จัดงานฟรีคอนเสิร์ตได้เล็งเห็นว่า 
ปัจจัยอื่นๆ ก็มีความส าคัญและส่งผลให้เกิดความส าเร็จไม่แพ้กัน ซึ่งหากขาดปัจจัยเหล่านี้ไปแล้ว งาน
ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งก็มิอาจถือก าเนิดขึ้นได้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบเสียงในคอนเสิร์ต 
 ระบบเสียงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการแสดงคอนเสิร์ต เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ที่ช่วยให้ผู้ชมคอนเสิร์ตสามารถได้ยินเสียงของการแสดงอย่างทั่วถึงแม้อยู่ ห่างไกลจากเวที โดยระบบ
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เสียงของคอนเสิร์ตประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ แอมป์หรือล าโพงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเพ่ือขยาย
เสียงดนตรี ล าโพงมอนิเตอร์ ส าหรับนักดนตรีและนักร้องฟังเสียงดนตรีบนเวทีโดยติดตั้งในส่วนหน้า
ของพ้ืนเวที และล าโพง PA Speaker ติดตั้งไว้ด้านข้างของเวทีเพ่ือขยายเสียงให้ผู้ชมได้ยินใน
ระยะไกล  
 ในบางงานคอนเสิร์ตที่นิยมใช้ดนตรีอิเล็คโทนแทนการเล่นเครื่องดนตรีสดบนเวที จะใช้
ล าโพงเพียงสองแบบเท่านั้น ได้แก่ ล าโพงมอนิเตอร์และล าโพง PA Speaker ไม่จ าเป็นต้องใช้แอมป์
เนื่องจากไม่ได้เล่นดนตรีสด นอกจากนี้นักร้องจะมีหูฟังหรือ In Ear Monitor เพ่ือช่วยให้ได้ยินเสียง
ร้องของตัวเองที่ออกมาจากล าโพงมอนิเตอร์ได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากในขณะท าการแสดงจะมี
เสียงดนตรีและเสียงผู้ชมรบกวน ท าให้นักร้องไม่ได้ยินเสียงร้องของตนเองซึ่งอาจท าให้ร้องผิดจังหวะ
ได้ ดังนั้น In Ear Monitor จึงมีความส าคัญในทุกงานคอนเสิร์ต 

2.  วันและเวลาในการจัดงาน 
 ในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งแต่ละครั้ง ผู้จัดงานจะวางแผนตารางงานและ
ก าหนดวัน เวลาในการจัดการแสดง โดยส่วนใหญ่การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมักมีก าหนดจัด
ในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดงานหรือวันพักผ่อนของประชาชน สามารถละเว้น
จากงานและมาร่วมงานฟรีคอนเสิร์ตได้ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้งานฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จ
นอกจากนี้การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศก่อนจัดงานก็เป็นสิ่งส าคัญ ควรหลีกเลี่ยงการจัดงานในช่วง
ฤดูฝน เนื่องจากเป็นสภาพอากาศที่ประชาชนมักไม่ค่อยอยากออกจากบ้าน เพราะมีความแฉะชื้น ไม่
สะดวกต่อการเดินทาง จะท าให้มีผู้มาร่วมงานจ านวนน้อย 
  เวลาของการจัดคอนเสิร์ตมักขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานเป็นหลัก หากมีการเพ่ิมเติม
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการแสดงคอนเสิร์ต จะมีระยะเวลาการจัดงานที่ค่อนข้างนานเป็นวัน แต่ทั้งนี้
การจัดงานจะไม่เริ่มในช่วงเช้า มักจะเริ่มในช่วงสายของวันเป็นต้นไปเพ่ือให้ประชาชนได้มีการเตรียม
ตัวและออกเดินทางอย่างไม่เร่งรีบ การจัดงานช่วงเช้าจะเป็นอุปสรรคต่อการรับชมเนื่องจากผู้ชมต้อง
ตื่นเช้าในวันหยุดพักผ่อน อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนใจไม่เดินทางมารับชม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้เข้า
ชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งให้เหตุผลหนึ่งของการมาร่วมงานคอนเสิร์ตว่า เป็นงานที่จัดในช่วงวันหยุด
ซึ่งเป็นเวลาว่างและเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนจึงท าให้ตัดสินใจมาร่วมงานคอนเสิร์ตเพ่ือ
คลายเครียดจากการท างาน 

3.  สถานที่ในการจัดงาน 
     การจัดหาสถานที่ในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต มีความส าคัญต่อจ านวนผู้ชมที่จะเดินทางมา
รับชมคอนเสิร์ต หากสถานที่ในการจัดงานมีความเอ้ืออ านวยต่อการรับชมในด้านต่างๆ จะท าให้
ประชาชนตัดสินใจมารับชมคอนเสิร์ตมากขึ้น โดยผู้จัดคอนเสิร์ตมีเกณฑ์ในการจัดหาสถานที่ที่
เหมือนกันคือ ความสะดวกในการคมนาคม สถานที่ในการจัดงานส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ 
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ติดถนนใหญ่ หรือในบริเวณที่มีรถสาธารณะผ่าน เช่น รถไฟฟ้า รถตู้ หรือรถเมล์หลายสายผ่าน เพ่ือให้
ผู้ชมที่ไม่ได้น ารถส่วนตัวมาสามารถมาเที่ยวงานได้สะดวกขึ้น อีกทั้งงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนหรือในแหล่งที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยสามารถหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ต 
จะท าให้ผู้ชมมารับชมคอนเสิร์ตได้อย่างอุ่นใจและไม่กังวลต่อการเดินทาง 
     นอกจากความสะดวกในการคมนาคมแล้ว ความสะดวกสบายของพ้ืนที่จัดงาน เป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ผู้จัดงานค านึงถึงเพ่ือรองรับกับจ านวนคนและกิจกรรมต่างๆ ของงานที่จะเกิดขึ้น โดยขนาดของ
สถานที่จะเป็นตัวก าหนดขนาดและรูปแบบของเวที หากพ้ืนที่มีความกว้างขวาง จะสะดวกต่อการ
รับชมมากขึ้นและไม่เบียดเสียดกัน อีกทั้งการแบ่งโซนของกิจกรรมยังท าได้ง่ายดายและชัดเจน 
นอกจากนี้ผู้จัดงานยังต้องค านึงถึงสถานที่ส าหรับจอดรถยนต์ด้วย เนื่องจากผู้มาร่วมงานบางกลุ่มมี
ความสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หากมีสถานที่รองรับที่เพียงพอจะท าให้ผู้ชมไม่กังวลต่อ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมงานได้อย่างสบายใจและนานขึ้นมากขึ้น 
     สภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยที่ต้องค านึงในการเลือกสถานที่ หากมีการจัดฟรีคอนเสิร์ต
ในช่วงฤดูฝน การจัดงานบนพื้นหญ้าจะเป็นอุปสรรคต่อการรับชม เนื่องจากมีความชื้นแฉะมากกว่าพ้ืน
ซีเมนต์ และต้องมีการส ารองเต็นท์ไว้จ านวนหนึ่งเพ่ือป้องกันฝนให้กับผู้ชมด้วย นอกจากนี้หากมีการ
จัดฟรีคอนเสิร์ตในช่วงกลางวัน ผู้จัดงานมักเลือกสถานที่ภายในตัวอาคารเพ่ือป้องกันแสงแดดและ
ความร้อนอันจะท าให้ผู้ชมหมดความอดทนในการรับชมคอนเสิร์ต ในขณะที่การจัดงานคอนเสิร์ต
ในช่วงกลางคืนจะนิยมจัดที่โล่งกว้างนอกอาคารเพราะเหมาะแก่การสร้างบรรยากาศแบบคอนเสิร์ตคือ
ความมืดสลัว และเพ่ิมความโดดเด่นให้กับแสงสีที่เกิดขึ้นภายในงาน  
 ในการเลือกสถานที่จัดงานมักจะค านึงถึงความต้องการของผู้ชมเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกสบายและสร้างประทับใจต่อการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต  โดยกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมฟรี
คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งบางส่วนให้ความเห็นว่า สถานที่การจัดงานเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเดินทางมารับชมคอนเสิร์ต หากสถานที่จัดงานเป็นแหล่งชุมชนและมีความสะดวกต่อการ
เดินทางจะท าให้ผู้ชมอยากมาร่วมงานคอนเสิร์ตมากขึ้น ซึ่งผู้ชมจะหาข้อมูลการเดินทางจากการโทร
สอบถามผู้จัดงานและหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ในขณะที่บางรายเลือกเดินทางมารับชมฟรีคอนเสิร์ต
เนื่องจากมีการจัดงานใกล้ที่อยู่อาศัยของตนเอง  

4.  ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
      เป็นปัจจัยที่ท าให้งานฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจาก
การจัดงานในแต่ละครั้งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาผู้สนับสนุนจาก
หลากหลายแห่งเพ่ือช่วยสมทบทุนในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง โดยผู้สนับสนุนจะพิจารณา
จากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของคอนเสิร์ตเป็นหลัก หากกลุ่มเป้าหมายของงานฟรีคอนเสิร์ต
เพลงลูกทุ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่ผู้สนับสนุนต้องการโฆษณาจะท าให้เกิดการตอบรับ
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การสนับสนุนได้ง่ายขึ้น ผู้จัดงานคอนเสิร์ตมีความคาดหวังให้งานคอนเสิร์ตของตนเองประสบ
ความส าเร็จในทุกครั้ง ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้มี
ผู้สนับสนุนมาร่วมสมทบทุนมากขึ้น นอกจากนี้หากบริษัทผู้จัดงานคอนเสิร์ตมีชื่อเสียงจะท าให้บริษัท
ผู้สนับสนุนเกิดความมั่นใจต่อการจัดงานและคาดหวังถึงความคุ้มค่าในการร่วมสนับสนุน ท าให้ได้รับ
การสนับสนุนที่ง่ายขึ้น 
    ลักษณะของผู้สนับสนุนแบ่งออกเป็นสองลักษณะด้วยกันคือ การสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณเงิน และการสนับสนุนทางด้านบริการต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์เวที บริการแจก
น้ าฟรีภายในบริเวณงาน หรือให้ยืมสถานที่จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น หากมีผู้สนับสนุนหลาย
บริษัท จะต้องไม่เป็นบริษัทคู่แข่งทางการค้าต่อกัน เนื่องจากอาจเกิดการไม่พอใจกันระหว่างสอง
บริษัทและเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง 

5.  การประชาสัมพันธ์  
     เป็นปัจจัยที่จะท าให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ซึ่ง
ในปัจจุบันมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานคอนเสิร์ต จะมีการเผยแพร่ไปในหลายช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 - ป้ายหรือโปสเตอร์ มีรายละเอียดการจัดงานในเรื่องของวัน เวลา สถานที่ ศิลปินที่มา
ร่วมงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับในการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารและตัดสินใจมาร่วมงาน หากป้ายหรือโปสเตอร์มีการออกแบบที่สวยงามจะท าให้สะดุด
ตาผู้พบเห็นและเกิดความสนใจในงานคอนเสิร์ตได้มากขึ้น การติดตั้งป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จะติดในพ้ืนที่แหล่งชุมชนหรือตามแยกการจราจร เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ง่ายต่อการพบเห็นของประชาชน 
 - วิทยุ การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือการจัดท าเป็นสปอตวิทยุ ใช้
เปิดในช่วงพักเบรกรายการ โดยทั่วไปสปอตวิทยุจะมีความยาว 15-30 วินาที อีกรูปแบบหนึ่งคือการ
ฝากดีเจคลื่นประชาสัมพันธ์โดยบอกกล่าวผ่านรายการวิทยุ โดยค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่
กับระยะเวลาต่อวินาทีและความถี่ที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันคลื่นวิทยุถือก าเนิดขึ้น
มากมายหลายสถานีด้วยกัน ดังนั้นต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือที่การประชาสัมพันธ์
ทางสถานีวิทยุจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างตรงจุดและเกิดการตอบรับที่ดี 
    - อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะมี
ความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย โดยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดคอนเสิร์ตมักนิยมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดคอนเสิร์ตเอง เว็บไซต์
ฝากข่าวสาร รวมทั้งเว็บไซต์ของทางส านักข่าวต่างๆ นอกจากนี้ข่าวสารเหล่านี้ยังถูกส่งต่อกันผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Faceboook, Twitter ฯลฯ ท าให้ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
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นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ส าหรับอัพโหลดคลิปวิดีโอต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในการลงภาพความประทับใจ
หรือบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ตหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงไปแล้วให้ผู้อ่ืนได้รับชม ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงใจอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีผลดีหากผู้จัดงานต้องการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งต่อไป 
 - โทรทัศน์ เป็นสื่อที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยทั่วไปมักมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการต่างๆ โดยท าเป็นสกู๊ปหรือให้พิธีกรรายการเป็นผู้บอกกล่าว อีกรูปแบบ
คือ การประชาสัมพันธ์แบบสปอตโฆษณา โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์จะต้องนึกถึง
ช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุดหรือท่ีเรียกว่า ไพรม์ไทม์ (Prime time) เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงคน
หมู่มากและคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป ส าหรับเวลาไพรม์ไทม์ในประเทศไทย คือเวลาช่วง 19.00 - 
22.30 น. ของทุกวัน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่สถานีโทรทัศน์ท ารายได้จากค่าโฆษณามากที่สุด 
    - หนังสือพิมพ์ เป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
คอนเสิร์ต หรือเป็นการเชิญนักข่าวมาร่วมพิธีเปิดงานเพ่ือท าข่าว หากหนังสือพิมพ์ไม่มีพ้ืนที่ว่างพอใน
การประชาสัมพันธ์ข่าวฟรีคอนเสิร์ต มักจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักข่าวแทน 

6.  บุคคลากรในการผลิตคอนเสิร์ต 
     การประสานงานของทีมงานในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก การประสานงาน
ที่ดีและเป็นระบบจะท าให้เกิดปัญหาในการท างานได้น้อยและเป็นผลท าให้การจัดงานประสบ
ความส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยบุคลากรหลักๆ ในการจัดงานคอนเสิร์ตแบบออกเป็นดังนี้ 
   - ผู้ควบคุมการผลิต ท าหน้าที่ด้านอ านวยการผลิตคอนเสิร์ตและเรียกประชุมงานกับ
บุคลากรการผลิตกลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็นการก ากับให้การท างานด าเนินไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้
วางไว้และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด การควบคุมการด าเนินงานจะมีส่วนช่วยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ท าไปแล้วในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือคอยบอกจุดแก้ไขและปรับปรุงในจุดที่คิดว่าไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดคอนเสิร์ต รวมทั้งควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
      - ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต ท าหน้าที่คิดรูปแบบการจัดงานคอนเสิร์ต คิดกิจกรรมที่จะจัด
ภายในงาน รวมทั้งล าดับคิวการแสดงบนเวทีและกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่และวาง
แบบแปลนพ้ืนที่เพ่ือแบ่งโซนกิจกรรมภายในงาน ก าหนดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ภายในงาน รวมทั้ง
รับผิดชอบในส่วนของบทสคริปพิธีกรด้วย 
      - ฝ่ายผลิต ท าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ภายในงานคอนเสิร์ต 
เช่น เวที ระบบแสงสีเสียง เอฟเฟคต่างๆ โดยเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทรับเหมาจัดท าคอนเสิร์ต 
และคอยควบคุมดูแลการท างานของบริษัทรับเหมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่ได้มีการตก
ลงประชุมกับฝ่ายสร้างสรรค์ รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยในส่วนของการออกร้านภายในงานด้วย 
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     - ฝ่ายประสานงาน ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในส่วนของศิลปิน ช่างแต่งหน้า ช่างท า
ผม หากภายในงานมีกิจกรรมการแสดงอ่ืนๆ นอกเหนือจากการแสดงคอนเสิร์ต ฝ่ายประสานงานจะ
รับผิดชอบในการจัดหาคนมาท าการแสดง นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของฝ่าย
ผลิตทั้งในวันก่อนการแสดงและวันท าการแสดงคอนเสิร์ต 
     - ฝ่ายการตลาด ท าหน้าที่จัดหาผู้สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตให้ได้มากที่สุด เพ่ือน า
เงินสนับสนุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โดยจะต้องหาเงินสนับสนุนให้ได้มากกว่างบประมาณการ
จัดงาน ทั้งนี้เพ่ือที่ทางผู้จัดงานจะได้ไม่ต้องรับภาระด้านการเงินมากนัก 
     - ฝ่ายการเงิน ท าหน้าที่ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดงานคอนเสิร์ต 
รวมทั้งแบ่งสรรเงินส่วนหนึ่งเพ่ือเก็บไว้เมื่อยามฉุกเฉิน ต้องท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่าย
สร้างสรรค์การผลิตในการรายงานค่าใช้จ่ายหากงบประมาณไม่เพียงพอ 
     - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วางแผนช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปในสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตอย่างทั่วถึง ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งออกแบบสื่อจ าพวกป้ายและโปสเตอร์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้
ยังท าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าขายมาออกร้านภายในพ้ืนที่บริเวณงาน
คอนเสิร์ต 
     ทั้งนี้อาจมีบุคลากรต าแหน่งอ่ืนเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการจัดคอนเสิร์ต โดยหาก
เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตที่มีการถ่ายทอดสดหรือท าเป็นเทปบันทึกการแสดงสดออกอากาศทางโทรทัศน์ 
จะมีบุคลากรเพ่ิมเติมในส่วนของฝ่ายผลิตทางด้านของการถ่ายท าเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งจะเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมการผลิตและฝ่ายสร้างสรรค์การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาตามต้องการ  
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 หัวข้อวิจัยเรื่อง “รูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 4 กรณีศึกษา” 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ 

1.  รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งท่ีผู้ชมชื่นชอบ 
2.  องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 
โดยการศึกษาครั้งนี้  คาดว่าจะท าให้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จของการจัดงานฟรี

คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งได้ทราบถึงรูปแบบและองค์ประกอบของการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่
ผู้ชมชื่นชอบด้วย 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ 
กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง จ านวน 12 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงและกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งดังกล่าว จ านวน 18 คน 
อายุระหว่าง 20-50 ปี โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดเงื่อนไข โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556  

ทั้งนี้ ได้ท าการสรุปผลตามประเด็นที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
1.  รูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 

จากการศึกษารูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 คอนเสิร์ต พบว่า รูปแบบใน
การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง มักมีการสร้างรูปแบบหรือจุดเด่นที่ชัดเจนในการจัดงาน เช่น 
รูปแบบคอนเสิร์ตย้อนยุค รูปแบบคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬา และ รูปแบบวาไรตี้คอนเสิร์ต  แม้จะมีการ
เรียกรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความหลากหลายของการแสดงบนเวทีและการจัด
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การแสดงโชว์จากคณะตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การแสดงโชว์
พิเศษจากศิลปิน กิจกรรมการประกวด การแข่งขันเล่นเกม การออกร้าน เป็นต้น 

ความหลากหลายทั้งทางด้านการแสดงและกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ เรียกว่ารูปแบบ “วา
ไรตี้คอนเสิร์ต” ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างและลดความน่าเบื่อหน่ายทางการแสดงที่มีเพียงแค่การ
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ร้องเพลงเท่านั้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ชม อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชมกับศิลปิน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับค่ายเพลงด้วย 

นอกจากนี้ การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตมักมีจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ 
ของทางผู้จัดงานให้ประชาชนได้รับทราบและก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน นอกจากนี้การจัด
งานฟรีคอนเสิร์ตยังเป็นเวทีแห่งการประชาสัมพันธ์ศิลปิน และเป็นการส่งเสริมการขายประเภทหนึ่ง
ซ่ึงส่งผลต่อยอดขายเพลงของศิลปินในทางอ้อม 

การวางแผนรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ต้องมีการวางแผนในด้านต่างๆ คือ
ในเรื่องของปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร โดยการที่จะสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจในสิ่งที่เรา
สื่อสารนั้น จ าเป็นที่จะต้องทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญในการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตยังเกี่ยวข้องในเรื่องของพฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคาด้วย 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการตลาดเพ่ือสร้างความแตกต่าง ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
กิจกรรมนั้นๆ ด้วย ส่วนแนวคิดเรื่องการสร้างตลาดสัมพันธ์นั้น จะท าให้เกิดความประทับใจต่อผู้ จัด
งานและเกิดความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ชม ซึ่งการจัดฟรีคอนเสิร์ตจะประสบ
ผลส าเร็จได้ก็ต้องท าการศึกษาจาก แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  องค์ประกอบของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบ 

นอกจากรูปแบบรายการฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ยังมีองค์ประกอบของการจัดงานที่ผู้ชม
ชื่นชอบและส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดงานด้วย จ าแนกได้ดังนี้ 

2.1 ศิลปินที่มีชื่อเสียง 
 เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก หากศิลปินที่มีชื่อเสียงจะท าให้ประชาชนเกิด
ความสนใจในคอนเสิร์ตมากขึ้น โดยศิลปินที่ได้รับความนิยมในการจัดจ้างจากผู้จัดคอนเสิร์ตคือ ศิลปิน
สังกัดค่ายแกรมม่ีโกลด์ และสังกัดค่ายอาร์สยาม เนื่องจากประชาชนรู้จักและมีการสนับสนุนศิลปินทั้ง
สองค่ายในหมู่ประชาชน งานฟรีคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ จะมีการจัดจ้างศิลปินหลากหลายคนภายในหนึ่ง
งาน เพ่ือกระตุ้นให้คอนเสิร์ตไม่น่าเบื่อ หากภายในงานฟรีคอนเสิร์ตมีการรวมศิลปินสังกัดค่ายมาก
เท่าไร ก็จะท าให้มีผู้มาร่วมงานคอนเสิร์ตมากขึ้น เพราะศิลปินต่างมีแฟนคลับเป็นของตนเอง 
นอกจากนี้หากศิลปินมีความเป็นกันเอง จะท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตัวศิลปินด้วย 

2.2 การแสดงบนเวที  
งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมักน าการแสดงอ่ืนๆ มาเป็นตัวประกอบให้การแสดงบนเวที

มีความหลากหลาย เช่น การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงโชว์ที่แปลกใหม่ของ
ศิลปิน ท าให้การแสดงบนเวทีมีความน่าสนใจมากขึ้นและไม่สร้างความเบื่อหน่ายแก่ผู้ชม ในขณะที่
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การร้องเพลงของศิลปินนั้น องค์ประกอบของแดนเซอร์คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับการแสดงคอนเสิร์ต
เพลงลูกทุ่ง เนื่องจากประชาชนมีความเคยชิน อีกทั้งยังมีส่วนในการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมให้เกิด
ความสนุกสนานและสร้างความสวยงามให้การแสดงมีความน่าชมมากยิ่งขึ้น 

2.3 กิจกรรมภายในงาน 
ในงานฟรีคอนเสิร์ตจะมีกิจกรรมเสริมภายในงานด้วยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ

การจัดงานนั้นๆ โดยการจัดกิจกรรมภายในงานเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศภายใน
บริเวณงานให้มีความสนุกสนานครึกครื้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจุดสนใจให้กับผู้ที่
สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้างาน ได้เข้ามาแวะเวียนเที่ยวชมบรรยากาศภายในงานได้เป็นอย่างดี ยิ่งมี
ผู้ร่วมงานมากข้ึนก็ยิ่งท าให้บรรยากาศของงานฟรีคอนเสิร์ตสนุกมากข้ึนเท่านั้น 
 2.4 การจัดไฟแสงสีภายในงาน 

   ไฟแสงสีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ที่สัญจรผ่านงานฟรีคอนเสิร์ตหันมา
สนใจ อีกทั้งช่วยสร้างอารมณ์และบรรยากาศให้งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมีความตื่นเต้นและเพ่ิม
ความสวยงามให้กับการแสดง จ านวนการใช้ดวงไฟแสงสีจะขึ้นอยู่กับขนาดของเวที ซึ่งโดยทั่วไปงาน
ฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งจะใช้โคมไฟ Par Color เป็นหลัก เพื ่อใช้ย้อมเวทีตามรูปแบบสีที่
ต้องการ โดยมีต าแหน่งดวงไฟที่ส าคัญ 3 หลักใหญ่ คือ ไฟเคลียร์ ส าหรับส่องสว่างบนเวที, ไฟย้อม 
คือไฟส าหรับย้อมเวทีให้มีสีสัน และไฟโชว์ คือไฟส าหรับกระพริบตามจังหวะดนตรี  
 2.5 การจัดฉากและเวที 
  รูปแบบการจัดเวทีของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จัดงาน 
ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว โดยจะเริ่มจากการส ารวจขนาดของพ้ืนที่เพ่ือก าหนดขนาดและจัดโซนกิจกรรม
ต่อไป ในขณะที่ฉากหลังของเวทีจะมีลักษณะหลากหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ การใช้แผ่นไม้ขนาดใหญ่
วาดรูปหรือลวดลายเพ่ือน ามาติดตั้งเป็นฉากหลัง การใช้ป้ายไวนิลมาติดตั้งเป็นฉากหลังของเวที 
นอกจากนี้การใช้จอมอนิเตอร์มาติดตั้งเป็นฉากหลังของเวทีก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมี
ลวดลายกราฟิกเปลี่ยนไปมาตามจังหวะดนตรี เพ่ิมความสนุกและความสวยงามให้กับการแสดง  

นอกจากนี้ ในมุมของผู้จัดงานยังมองว่า นอกจากองค์ประกอบของงานฟรีคอนเสิร์ตเพลง
ลูกทุ่งที่ผู้ชมชื่นชอบแล้ว ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต หาก
ขาดปัจจัยเหล่านี้ไปแล้ว งานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบเสียงในคอนเสิร์ต 
เป็นอุปกรณ์เสริมที่ท าให้ผู้ชมสามารถได้ยินเสียงของการแสดงอย่างทั่วถึงแม้อยู่ห่างไกล

จากเวทีคอนเสิร์ต โดยอุปกรณ์เสียงประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ ล าโพงของเครื่องดนตรี , ล าโพง
มอนิเตอร์ และล าโพง PA Speaker ในบางงานคอนเสิร์ตที่ใช้ดนตรีอิเล็กโทนแทนการเล่นเครื่องดนตรี
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สดบนเวที จะใช้ล าโพงเพียงสองแบบ คือ ล าโพงมอนิเตอร์และล าโพง PA Speaker ในส่วนของ
นักร้องจะมีหูฟังหรือ In Ear Monitor ช่วยในการฟังเสียงร้องที่ออกมาจากล าโพงมอนิเตอร์ เนื่องจาก
ในการแสดงมักมีเสียงดนตรีและเสียงผู้ชมรบกวน อาจท าให้นักร้องร้องเพลงผิดจังหวะได้ 

2) วันและเวลาในการจัดงาน 
เป็นอีกปัจจัยความส าเร็จที่มีส่วนท าให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานฟรีคอนเสิร์ตมากขึ้น โดย

การจัดงานฟรีคอนเสิร์ต มักมีก าหนดจัดในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์ ในขณะที่ช่วงเวลาในการจัดงาน
ควรเริ่มในช่วงสายของวันเป็นต้นไป ไม่ควรจัดเช้าเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการรับชมเนื่องจากผู้ชม
ต้องตื่นเช้าในวันหยุดพักผ่อน อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนใจไม่มารับชมคอนเสิร์ต      

3) สถานที่ในการจัดงาน 
การเลือกสถานที่ที่ไม่เหมาะสม อาจท าให้ผู้ ชมไม่สามารถมาร่วมรับชมการจัดฟรี

คอนเสิร์ตได้ การจัดหาสถานที่จึงมีความส าคัญต่อจ านวนผู้ชม ผู้จัดคอนเสิร์ตมีเกณฑ์ในการจัดหา
สถานที่คือ ความสะดวกในการคมนาคม และความสะดวกสบายของพ้ืนที่จัดงาน โดยส่วนใหญ่ 
สถานที่การจัดงานจะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เนื่องจากผู้ร่วมงานสามารถหาข้อมูลการเดินทางได้ง่าย ซึ่ง 
สร้างความอุ่นใจและไม่กังวลต่อการเดินทาง นอกจากนี้ การเลือกสถานที่ต้องค านึงถึงสภาพ
ภูมิอากาศด้วย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจสร้างอุปสรรคต่อการรับชม  

4) ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
การจัดงานฟรีคอนเสิร์ตมักมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้สนับสนุนจึงมีความส าคัญต่อ

การจัดงาน ยิ่งมีผู้สนับสนุนมากเพียงใด คอนเสิร์ตก็จะสามารถด าเนินการได้ราบรื่นมากขึ้น โดย
ลักษณะของผู้สนับสนุนแบ่งออกเป็นสองแบบคือ สนับสนุนด้านงบประมาณเงิน และสนับสนุนด้าน
บริการ หากวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของคอนเสิร์ตตรงกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่
ผู้สนับสนุนต้องการโฆษณา จะท าให้เกิดการตอบรับจากผู้สนับสนุนได้ง่าย ซึ่งบริษัทผู้ร่วมสนับสนุน
จะต้องไม่เป็นคู่แข่งทางการค้ากัน 

5) การประชาสัมพันธ์  
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้ได้รับ

ทราบและเข้ามาร่วมรับชมงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง โดยการประชาสัมพันธ์จะเผยแพร่ไปในหลาย
ช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งมีช่องทางได้แก่ ป้ายหรือโปสเตอร์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์  

6) บุคคลากรในการผลิตคอนเสิร์ต 
 เป็นปัจจัยเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต หากบุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท าและมีการประสานงานที่ดี จะท า
ให้เกิดปัญหาในการจัดงานน้อยที่สุด เพราะการจัดฟรีจัดคอนเสิร์ตต้องมีการท างานเป็นทีม จึงจะท า
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ให้งานฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยหน้าที่หลักของบุคลากรในการท างาน ได้แก่ ผู้
ควบคุมการผลิต ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
การเงิน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

จะเห็นได้ว่า กว่าจะจัดงานฟรีคอนเสิร์ตให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลายอย่างเพ่ือให้เกิดคอนเสิร์ตที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้จัดงานและผู้ชม อีกทั้งยังท าให้
ผู้ชมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการจัดงาน และอยากติดตามคอนเสิร์ตในครั้งต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า การจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เป็นกิจกรรมความบันเทิงที่นิยมจัด
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อันได้แก่ คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี 
และคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งได้มีการน าฟรีคอนเสิร์ตมาเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการจัดงานเพ่ือดึงดูดให้ประชาชนหันมาสนใจโครงการที่ทางองค์กรจัดขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน กิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตยังถูกน ามาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรผู้จัดคอนเสิร์ต 
ดังจะเห็นได้จาก รายการ 7 สีคอนเสิร์ต และคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้ ซึ่ง
คอนเสิร์ตต่างๆ จะใช้บทเพลงและดนตรีเป็นหลักของการแสดง ดังนั้นคอนเสิร์ตจึงมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารอย่างหนึ่งที่ใช้บทเพลงสะท้อนความรู้สึกต่างๆ รวมทั้งใช้ท่าทางของนักร้องและแดนเซอร์ใน
การช่วยสื่อความหมายของเพลง ซึ่งสามารถประยุกต์กระบวนการสื่อสารของลาสเวลล์ SMCR 
(Source Message Channel Receiver) ในรูปแบบของการชมคอนเสิร์ต คือ ผู้ส่งสาร (Source) 
ได้แก่ นักร้อง นักแต่งเพลง มีการถ่ายทอดบทเพลง (Message) ไปในช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
ได้แก่ เวทีคอนเสิร์ต ไปหาผู้รับสาร (Receiver) ได้แก่ ผู้ฟังเพลง แต่ทั้งนี้ ผู้รับสารจะต้องเป็นผู้ที่มี
ทัศนคติคล้ายคลึงกับผู้ส่งสารจึงจะท าให้การสื่อสารได้ผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการเกิด
ประสิทธิผลทางการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารจะต้องมีความชื่นชอบ และมีความเข้าใจในเรื่องราวที่
ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับสารเป็นอย่างดี หากผู้ส่งสารขาดความสนใจ และไม่รู้สึกชื่นชมกับสารที่
ตนเองก าลังถ่ายทอดออกไปสู่ผู้อ่ืนย่อมน ามาซึ่งความล าบากใจในการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างมาก ในที่นี้หมายถึงนักร้องเพลงลูกทุ่งมีการสื่อสารผ่านบทเพลงไปใน
ช่องทางของเวทีคอนเสิร์ต รวมถึงช่องทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตที่มีการเผยแพร่บันทึกการแสดง
สดฟรีคอนเสิร์ตเพ่ือให้ผู้ชมที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งได้รับชม เมื่อนักร้องและผู้ฟังเพลงมีทัศนคติที่
เหมือนกันคือ ความชื่นชอบในเพลงลูกทุ่ง ดังนั้นผู้ชมจึงมีความเต็มใจในการเปิดรับสาร การสื่อสารจึง
เกิดประสิทธิภาพและท าให้การจัดคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จ ดังนั้นการจัดฟรีคอนเสิร์ตจึงถูก
น ามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดของผู้จัดคอนเสิร์ต ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่
สามารถสร้างสรรค์พฤติกรรมที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อผู้จัดคอนเสิร์ต 
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ความส าเร็จของการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เกิดจากการที่กลุ่มเป้าหมายให้ความ
สนใจต่อการจัดฟรีคอนเสิร์ต โดยความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการจัดฟรี
คอนเสิร์ตมีปัจจัยที่กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความชื่นชอบ นั่นคือลักษณะรูปแบบการจัดฟรี
คอนเสิร์ตที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงและกิจกรรมภายในงาน รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ของ
การจัดงานที่ประกอบกันจนกลายเป็นงานฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งที่สมบูรณ์ ได้แก่ ศิลปิน การแสดง 
กิจกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ในส่วนของกระบวนการท างาน ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การจัดงานฟรี
คอนเสิร์ตเป็นไปอย่างราบรื่น  โดยในแต่ละปัจจัยความส าเร็จของฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งได้เป็นไป
ตามแนวคิดและหลักทฤษฎีที่ทางทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตได้ให้ความส าคัญและมีการน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งมากที่สุด จะเห็นได้ว่าปัจจัยความส าเร็จเป็นไป
ตามแนวคิดต่างๆ 

โดยรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบ
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการจัดงาน ซึ่งรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตมักมีการสร้างความหลากหลายในแต่
ละคอนเสิร์ตแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา ประกอบด้วย
การสร้างความแตกต่าง โดยคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 กรณีเป็นการจัดแบบฟรีคอนเสิร์ต จึงมีการน า
วิธีการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 กรณี มีการสอดแทรก
การแสดงอ่ืนๆ นอกเหนือจากการร้องเพลง เช่น การแสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การพูดคุย 
และการแสดงพิเศษของศิลปินในแบบที่ไม่เคยเห็น รวมทั้งกิจกรรมภายในงานฟรีคอนเสิร์ตยังมีความ
หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นการสร้างความแตกต่างที่ตลาดไม่มีแต่เรามี ท าให้ได้รับความ
สนใจจากผู้ชมมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับคอนเสิร์ตนั้นๆ 

ในด้านองค์ประกอบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง ได้แก่ ศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดง
บนเวที และกิจกรรมภายในงาน มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านการสร้างตลาดสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management: CRM) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่กระท าต่อลูกค้าโดยมุ่งหวัง
ให้เกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ดี ตลอดจนเกิดความรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท 
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ
ลูกคา้ให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะเวลานาน (วรรณฎีกา โกศาริกา 2546: 23) ซึ่งจะเห็นได้
จากการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 กรณี ที่มีการมุ่งเน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง คือ
ผู้ชมคอนเสิร์ตสามารถที่จะมีส่วนร่วมไปกับการแสดงคอนเสิร์ตโดยการโต้ตอบกับศิลปินในขณะท า
การแสดงอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีให้กับผู้ชมคอนเสิร์ต อีกทั้งองค์ประกอบ
ด้านการแสดงบนเวทีและกิจกรรมภายในงาน ก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้
จัดฟรีคอนเสิร์ตและผู้ชมให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยผู้ชมก็ได้รับความสนุกสนาน ส่วนศิลปิน
และองค์กรผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ิมขึ้น ซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าว เกิดจากการที่องค์กรผู้
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จัดคอนเสิร์ตได้ใช้วิธีการซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ มาสร้างประสบการณ์ในใจของประชาชนจนเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ดังจะเห็นได้ชัดเจนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเสิร์ต มหกรรมกีฬาปาร์ตี้แฟนทีวี 5 ปี 5 ให้  และ 
รายการ 7 สีคอนเสิร์ต ที่ได้ใช้วิธีการสร้างภาพลักษณ์โดยการสร้างจุดเด่นให้กับคอนเสิร์ตของตนเอง
และส่งต่อความสนุกสนานจนท าให้สามารถครองใจผู้ชม  อีกทั้งการด าเนินการธุรกิจคอนเสิร์ตยังถือ
เป็นการคืนก าไรให้กับประชาชนแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปิน เนื่องจากเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ทางองค์กรยังใช้ศิลปินดาราในสังกัดของตนเองจัดกิจกรรมจิตสาธารณะต่างๆ ผ่านช่องทาง
สื่อเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับองค์กรอีกทางหนึ่ง ดังนั้นการจัดคอนเสิร์ตของทั้งสององค์กรจึงได้รับ
การตอบรับที่ดจีากประชาชนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีการสั่งสมภาพลักษณ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนาน
จนประชาชนมีความเชื่อถือในองค์กร 

นอกจากปัจจัยด้านการจัดคอนเสิร์ตจะท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบแล้ว  การค านึงถึง
ความเหมาะสมด้านวันและเวลาในการจัดคอนเสิร์ต ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมารับชมคอนเสิร์ต
ของผู้ชมได้เช่นกัน โดยผู้ชมคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า วันและเวลาในการจัดฟรีคอนเสิร์ต มี
ผลต่อการตัดสินใจในเดินทางมารับชม โดยวันเสาร์-อาทิตย์ คือวันที่ผู้ชมมีความสะดวกในการมา
รับชมงานเนื่องจากเป็นวันหยุดท างานโดยสากล เช่นเดียวกับที่ผู้จัดฟรีคอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี ได้
กล่าวว่า ในการจัดฟรีคอนเสิร์ตของ 111 ปี มีนบุรี ในช่วงวันธรรมดา จะมีผู้มาชมในช่วง เช้าค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากเป็นเวลาที่ประชาชนท างาน แต่จะมีความคึกคักในช่วงเวลาตอนเย็นเป็นต้นไป และใน
วันเสาร์-อาทิตย์จะมีผู้ชมเข้าร่วมชมงานเยอะเป็นพิเศษ ในการตัดสินใจรับชมคอนเสิร์ตของผู้ชมนั้น มี
ความสอดคล้องกันแนวคิดการเกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร ด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อัน
ได้แก่ เวลาและสถานที่ขณะท าการสื่อสาร โดยผู้ชมมักจะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการมา
รับชมคอนเสิร์ต หากมีอุปสรรคทางด้านวันเวลาและสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย ก็จะท าให้ตัดสินใจไม่มา
ร่วมงานได้ 

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการดึงให้ประชาชนเข้าร่วมงาน
คอนเสิร์ตเป็นจ านวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การจัดฟรีคอนเสิร์ตประสบความส าเร็จ ในการที่
จะท าการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
กระบวนการสื่อสารก่อน โดยในการท าการประชาสัมพันธ์ของฟรีคอนเสิร์ตทั้ง 4 กรณี ได้มีการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกันและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี และคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช มี
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกับการจัดงาน
ฟรีคอนเสิร์ต ดังนั้นจึงมีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นวิทยุเพลงลูกทุ่งและวิทยุชุมชน 
เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชื่นชอบเพลงลูกทุ่ง รวมทั้งใช้ป้ายหรือโปสเตอร์เพ่ือติดตั้งตามแหล่ง
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ชุมชนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในพ้ืนที่ได้รับทราบ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้งช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โทรทัศน์  อินเทอร์ เน็ต หนังสือพิมพ์ เนื่องจาก จะท าให้ได้
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่การจัดคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาปาร์ตี้ 5 ปี 5 ให้ และรายการ 7 
สีคอนเสิร์ต มีกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งทั่วไปทุกเพศทุกวัยโดยไม่ได้จ ากัดพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสะดวกกว่าและมีการ
เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางกว่าการใช้โปสเตอร์หรือป้าย นอกจากนี้ทั้งสองคอนเสิร์ตมีข้อได้เปรียบ
ทางการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นเจ้าของสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และมีเว็บไซต์เป็นของ
ตนเอง ดังนั้นการท าการประชาสัมพันธ์จึงมีความเชี่ยวชาญ มีความสะดวกและใช้เงินทุนในการ
ประชาสัมพันธ์น้อย ในขณะที่สารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อต่างๆ มีการใช้ถ้อยค าที่
อ่านง่าย สั้นกะทัดรัด ไม่ต้องใช้เวลาในการตีความ เนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตคือการจัดงานประเภท
สร้างความสนุกสนาน ดังนั้นการใช้ภาษาจึงไม่มีความเป็นทางการมากนัก เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งทุกเพศทุกวัย  

โดยการเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผู้จัดคอนเสิร์ตดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการเกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร กล่าวคือ องค์ประกอบของการสื่อสารนี้ แต่ละตัวจึงเป็น
ดัชนีบ่งชี้ถึงการเพ่ิมหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสาร นอกจากนี้องค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละ
ตัวต่างมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน กล่าวคือหากผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร แต่ถ้าช่องทางการสื่อสารด้วยคุณภาพหรือผู้รับสารขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
พฤติกรรมการสื่อสารก็ย่อมจะด้อยประสิทธิผลตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าต้องการให้พฤติกรรมการสื่อสาร
ประสบความส าเร็จมากที่สุด จ าเป็นจะต้องท าให้องค์ประกอบในการสื่อสารทุกองค์ประกอบมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ซึ่งความมีประสิทธิภาพขององค์ประกอบเหล่ านี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะปัจจัยย่อยต่างๆ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 2554: 32-35) 

จากการศึกษารูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง พบว่า การจัดฟรีคอนเสิร์ต เป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางองค์กรผู้จัดงาน ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ศิลปินหรือดาราของ
ตนเอง โดยใช้แนวคิดของการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การใช้การสื่อสารการตลาด
ทุกรูปแบบเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้หันมาสนใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ของธุรกิจ โดยมีรูปแบบการสื่อสารคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การจัด
กิจกรรมพิเศษ และการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการมุ่งความสัมพันธ์ในระยะยาว โดยจะเห็นได้ว่า
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ใช้วิธีการส่งเสริม
การตลาดแบบบูรณาการ โดยมีการผสมผสานการสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
และจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ คอนเสิร์ต ในการที่จะขายศิลปินหรือดาราในสังกัดตนเอง ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นความรู้สึกชื่นชอบ และมีการติดตามศิลปิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 

 

หรือดาราจนเกิดเป็นกลุ่มแฟนคลับขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการขายเทปเพลง ยอดการดาวโหลดเพลง 
หรือความนิยมของละคร ในขณะที่กระแสความชื่นชอบของแฟนคลับจะท าให้เกิดการจ้างงานศิลปิน
จากองค์กรอ่ืนๆ ดังจะเห็นได้จากคอนเสิร์ตเที่ยวบางกอกใหญ่ ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช และ 
คอนเสิร์ต 111 ปี มีนบุรี ที่มีการจัดจ้างศิลปินจากค่ายแกรมมี่มาท าการแสดงคอนเสิร์ตเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ขององค์กร เนื่องจากผู้จัดคอนเสิร์ตจากองค์กรอ่ืนๆ ได้เล็งเห็นถึงฐาน
แฟนคลับที่มีความหนาแน่นและเกิดความเชื่อมั่นว่าศิลปินจะสามารถดึงดูดประชาชนให้เข้ามาร่วม
งานได้ ซ่ึงในส่วนนี้เองจึงได้กลายเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว 

ในส่วนของผู้ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งและมีการเปิดรับฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งเป็นประจ า 
จากการสรุปลักษณะทางประชากรทั้งสิ้นจ านวน 18 คน พบว่า ผู้ที่ชื่นชอบและมีการเปิดรับฟรี
คอนเสิร์ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีจ านวน 11 คน และระดับอายุที่พบมากที่สุด
ส าหรับผู้ชมฟรีคอนเสิร์ตจะเป็นช่วง 31-40 ปี จ านวน 8 คน มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี จ านวนเท่ากันคือ 6 คน โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่ ที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท แสดงให้เห็นว่าผู้ชมคอนเสิร์ตที่จบการศึกษาแล้วและมีอาชีพ
ประจ า มีรายได้เป็นของตนเอง จะมีการตัดสินใจในการรับชมคอนเสิร์ตมาก เนื่องจากจบการศึกษา
แล้วท าให้มีเวลาในการเลือกท ากิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียน และพบว่ารายได้ของผู้ชมส่วน
ใหญ่ค่อนข้างต่ า จึงท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกรับชมฟรีคอนเสิร์ตเนื่องจากไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแทน
การรับชมคอนเสิร์ตแบบเสียค่าบัตรเข้าชม ผลจากการศึกษาด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ชมฟรีคอนเสิร์ตจึงสอดคล้องกับทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ที่ เชื่ อว่า คนที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไป เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มประชาชนย่อมจะมีกิจกรรมและ
การด าเนินชีวิต ตลอดจนการมีเวลาว่างแตกต่างกัน 

โดยเหตุผลในการรับชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งของผู้ชมส่วนใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่า 
เลือกรับชมเพราะมีความชื่นชอบในเพลงลูกทุ่ง และอยากชมการแสดงของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ โดย
การที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน มีผลมากในการตัดสินใจมาร่วมชมคอนเสิร์ต เนื่องจากผู้ชมส่วน
ใหญ่อยากเห็นตัวจริงของศิลปิน เพ่ือน ามาพูดคุยกับเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้อง ในขณะที่บางส่วนมา
ร่วมงานเพราะเป็นแฟนคลับของศิลปินอยู่ก่อนแล้ว หากศิลปินไม่มีชื่อเสียง จะท าให้ผู้ชมเกิดความ
ลังเลในการมารับชม นอกจากนี้ศิลปินที่มีความเป็นกันเองจะท าให้ผู้ชมเกิดความชื่นชอบทั้งกับศิลปิน
และผู้จัดคอนเสิร์ตมากยิ่งข้ึน ในส่วนของรูปแบบการจัดฟรีคอนเสิร์ต หากมีความหลากหลายทางด้าน
การแสดงและกิจกรรม อีกทั้งมีความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดฟรีคอนเสิร์ต จะกระตุ้นให้อยากมาชม
งานมากขึ้น เนื่องจากมีความรู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางมารับชม อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่สร้างความ
ตื่นเต้นได้มาก ไม่สร้างความเบื่อหน่ายต่อการรับชม เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่ต้องการความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินจากการรับชมคอนเสิร์ต  
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ซึ่งเหตุผลดังกล่าว มีความสอดคล้องกันแนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ โดย
แนวทางศึกษาในเรื่องการใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจของมนุษย์เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าผู้รับสาร
เป็นผู้ก าหนดว่า ตนต้องการอะไร สื่ออะไร และสารอะไร จึงจะสนองความพอใจของตนได้ เป็นการ
เน้นความสัมพันธ์ของผู้รับสารในฐานะผู้กระท าการสื่อสาร ผู้รับสารนั้นไม่ได้เป็นเพียงผู้รับเอาอิทธิพล
จากสื่อมวลชนเท่านั้น หากแต่ผู้รับสารจะเลือกใช้สื่อและรับสารที่สามารถสนองความต้องการและ
ความพอใจของตน แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหนึ่งทางด้านการสื่อสารในแง่ที่ผู้ รับสารคือตัวจักรที่จะ
ตัดสินใจ โดยอาศัยพ้ืนฐานความต้องการของตนเป็นหลัก (ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2540 อ้างใน ณัฐพร 
พานิช 2549: 9) 

องค์ประกอบการจัดฟรีคอนเสิร์ตดังกล่าว ท าให้ผู้ชมเกิดความผ่อนคลายความเครียด
จากการท างาน สร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับตนเอง มีเรื่ องในการสนทนาพูดคุยกับ
ผู้อ่ืน ในขณะที่ผู้ชมบางรายกล่าวว่าช่วยลดความเหงาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ซึ่งแม็คเควล และคณะ (McQuail, Blumler, and 
Brown, 1974) กล่าวถึงความต้องการและสิ่งที่ตอบสนองในการใช้สื่อ 4 ด้าน คือ (1) Diversion การ
หันเหไปจากสิ่งที่สร้างความเครียดในชีวิตประจ าวันจากปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ ความต้องการการ
ผ่อนคลายและความบันเทิง เป็นแรงจูงใจหลักอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากสื่อ (2) Personal 
Relationship การสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อเพ่ือเป็นเพ่ือน เป็น
ช่องทางมีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมโดยอ้อมทางความรู้สึกนึกคิด หรือการใช้ข่าวสารสื่อมวลชน
เพ่ือน าไปสนทนากับบุคคลอ่ืนในสังคมโดยตรง (3) Personal Identity or individual Psychology 
การก าหนดอัตลักษณ์และจิตวิทยาของปัจเจกบุคคลแต่ละคน จากการใช้สื่อท าให้ได้ข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดที่จะเป็นแรงเสริมหรือตอกย้ าให้กับคุณค่าบางอย่างที่จะรับมาใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจตนเอง 
และเพ่ือส ารวจค้นหาความจริงต่างๆในชีวิต เป็นต้น (4) Surveillance การสอดส่องแสดงข่าวสารใน
เรื่องที่อาจมีผลกระทบ หรือเป็นผลเสียหายกับตนเอง รวมทั้งช่วยให้ได้ข่าวสารที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในบางเรื่อง 
 ในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง การศึกษาหลักแนวคิดต่างๆ ในการจัดคอนเสิร์ต ก็ถือ
เป็นความส าคัญอย่างหนึ่งที่ให้ประสบความส าเร็จได้  โดยในการจัดฟรีคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งนั้น ได้มี
การน าแนวคิด วิธีการส่งเสริมการตลาด และใช้หลักพฤติกรรมการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างให้กับการจัดงาน จนเกิดเป็นความประทับใจต่อประชาชน อีกทั้งการสร้างตลาดสัมพันธ์
ก็มีความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้จัดคอนเสิร์ต ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบ ทางผู้จัดคอนเสิร์ตจะต้องมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและศึกษาพฤติกรรม
การใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่ผู้จัดคอนเสิร์ตจะได้เลือกสื่อมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  การสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในการชมฟรีคอนเสิร์ต คือ ความสมบูรณ์ของ

คอนเสิร์ตทั้งทางด้านแสง สี เสียง การแสดงบนเวที สิ่งเหล่านี้จะต้องผสมผสานออกมาให้ดูกลมกลืน
และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตทุกส่วนตั้งแต่ นักร้อง นักดนตรี 
แดนเซอร์ และทีมงาน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหน้าที่ของตนเองและทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี เพราะคอนเสิร์ตจะออกมาประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทีมงานของคอนเสิร์ต
ทุกคน 

2.  การจัดงานฟรีคอนเสิร์ต ทุกคนจะต้องมีความรู้ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือ
หน้าที่ของตนเองให้มากที่สุด เช่น ฝ่ายสร้างสรรค์จะต้องมีความคิดริเริ่มที่ดี มีความเป็นผู้น าทางด้าน
การสร้างสรรค์ ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีความเป็นผู้น า มีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี แต่หากทางผู้จัดฟรีคอนเสิร์ตยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดท า
คอนเสิร์ตที่เชี่ยวชาญพอ ซึ่งจะน าไปสู่การท างานที่ล้มเหลวได้ การได้รับค าแนะน าหรือจ้างวาน บริษัท
ออกแกไนซ์ ในการผลิตคอนเสิร์ตเป็นทางออกที่ดี เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมทั้งทางด้าน
ประสบการณ์การท างาน ระบบการท างาน จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดี  อันจะท าให้การจัด
คอนเสิร์ตประสบผลส าเร็จได้ 

3.  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเสิร์ต ควรมีการผลิตต าราหรือหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตคอนเสิร์ตโดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยอันก่อให้เกิดผลส าเร็จ 
เนื่องจากผลงานวิชาการในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตมีน้อยและไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางด้าน
การจัดคอนเสิร์ตโดยตรง ผู้ที่ท าอาชีพนี้ส่วนมากท าจากความคุ้นเคย และจากประสบการณ์ท างานที่
ยาวนาน ดังนั้นหากมีผู้เชี่ยวชาญในด้านคอนเสิร์ตมาถ่ายทอดความรู้เป็นต าราหรือหนังสือ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่องการผลิตคอนเสิร์ตให้เป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งจะได้มีบุคลากรรุ่นใหม่
ที่มีคุณภาพในด้านการผลิตคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นต่อไป 

4.  จากการศึกษาพบว่า ทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ได้เรียนจบจากทางด้านนี้โดยตรง แต่
เกิดจากประสบการณ์ในการท างานที่นานจนเกิดความเชี่ยวชาญ ดังนั้น หากสถาบันทางการศึกษาควร
มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านคอนเสิร์ตโดยตรง จะช่วยสร้างความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้า
มาพัฒนาการจัดคอนเสิร์ตของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบแบบแผนการท างานที่
แน่นอน 
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