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13600486 :  สาขาวิชานิเทศศาสตรB 
เร่ือง   : การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) 

	
จุลนิพนธBฉบับนี้มีวัตถุประสงคBเพื ่อสร>างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให>กับ      

“ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) โดยเปFนแบรนดBที่จัดตั้งขึ้นมาจากความที่สนใจใน
ภาพยนตรBสารคดี และต>องการให>ภาพยนตรBสารคดีเปFนส่ือภาพยนตรBอีกหน่ึงทางเลือก โดยมีความเช่ือ

วGาภาพยนตรBสารคดีท่ีนำเสนอประเด็นดี ๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงคนหรือสังคมได> โดยมีโครงการด็
อกคลับเธียรBเตอรB (Doc Club Theater) เปFนท่ีที่ต>องการให>ผู>คนมารGวมแลกเปลี่ยนความรู>และความ
คิดเห็นผGานการใช>ภาพยนตรBเปFนสื่อกลาง โดยต>องการให>แบรนดBเปFนที่รู>จักและเปFนอีกหนึ่งทางเลือก

ในการดูภาพยนตรBของคนไทย 
จากการสำรวจโดยการเก ็บข >อม ูลท ั ้งในเช ิงปร ิมาณและเช ิงค ุณภาพ ได >ผลวGา

กลุGมเป|าหมายเปFนกลุGมวัยรุGน อายุ 20-25 ปa โดยกลุGมเป|าหมายสGวนใหญGรู>จักแบรนดBเพียง 51% แตG

สGวนใหญGไมGเคยเข>ารGวมกิจกรรมฉายหนังเลย จากการวิเคราะหBแบรนดBและกลุGมเป|าหมายแล>วจึงได>คิด
การสื่อสารการตลาดโดยใช>แนวคิด “Let it Continue สานตGอเรื ่องราวที่ไมGมีวันจบ” มีที่มาจาก

ภาพยนตรBสารคดีนั้นทำมาจากเหตุการณBที่เกิดขึ้นจริงแม>ในภาพยนตรBที่ถูกถGายทอดออกมาจะจบไป
แล>วแตGเรื่องราวในนั้นยังดำเนินตGอไปอยูG ในอีกแงGนึงคือการที่โครงการด็อกคลับเธียรBเตอรB (Doc Club 
Theater) มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั้นสามารถทำให>เร่ืองราวตGาง ๆ นั้นเดินทางตGอไป 

โดยจะนำเสนอในเรื่องของความไมGจบของเรื่องราวตGาง ๆ ไมGวGาจะเปFนเหตุการณBจากภาพยนตรB 
ประสบการณBของลูกค>าท่ีเคยเข>ารGวม เปFนต>น 

การสื่อสารจะถูกนำเสนอผGานทางออนไลนBเปFนหลัก เชGน เฟซบุÉกแฟนเพจ (Facebook 

fan-page) ทวิตเตอรB (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) เว็บไซตB (Website) รวมไปถึงสร>าง
แอปพลิเคชั่น (Application) ขึ้นมาเพื่อให>กลุGมเป|าหมายสามารถเข>าถึงแบรนดBได>งGาย  และจัดการ
ตลาดเชิงกิจกรรม (Event) ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ของภาพยนตรBสารคดี รวมถึงตอกย้ำให>กลุGมเป|าหมาย 

เห็นถึงความเปFนกลุGม (Community) ของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club)



 

จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

จุลนิพนธBฉบับนี้สำเร็จลุลGวงด>วยดี เพราะความกรุณาจากอาจารยBวงศBศักดิ์ วงศBวชิรา

อาจารยBผู>ควบคุมดูแลจุลนิพนธB ที่ให>คำปรึกษา แนะนำ ชGวยเติมเต็มในจุดอGอนตGาง ๆ และแก>ไขสGวนท่ี
บกพรGองมาตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งอาจารยBประจำห>องอีก 4 ทGาน ได>แกG อาจารยBกฤตศิลปY 
เจริญธรรมโชค อาจารยBจุฑาภัทร บันไดเพชร อาจารยBพชรพล สุวรรณกูฏ และอาจารยBสายรุ>ง มหา

เปารยะ จนทำให>จุลนิพนธBฉบับน้ีสำเร็จได>ด>วยดี 
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยBคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกทGานท่ีได>ถGายทอดความรู> เรื่องราวตGาง ๆ จนทำให>สามารถนำความรู>ที่ได>รับมาสร>างสรรคB

ผลงานจนประสบความสำเร็จได>ด>วยดี   
ขอขอบคุณพี่ธิดา ผลิตผลการพิมพB ผู>กGอตั้ง “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) ที่ได>อนุญาตให>นำข>อมูลของแบรนดBมาเพื่อใช>ในการจัดทำจุลนิพนธBในครั้งน้ี รวมถึงขอบคุณ

พนักงานที่ “ฮัสแบนดB แอนดB ไวฟY” (Husband & Wife) ที่เปFนคนชGวยติดตGอกับ “ด็อกคิวเมนทาร่ี
คลับ” (Documentary Club)  โดยเบ้ืองต>นให> 

สุดท>ายขอกราบขอบพระคุณ พGอ แมG และญาติพี่น>อง ที่มอบความรัก การดูแล และ 

สนับสนุนการศึกษาจนถึงวันท่ีเรียนจบ	
	

 



สารบัญ 
 

หน#า 
บทคัดย,อ    ง 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
บทท่ี 1 บทนำ    1 

ท่ีมาและความสำคัญ  1 
วัตถุประสงคC  3 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธC  4 
ผลท่ีคาดว,าจะได#รับ  4 
ข้ันตอนการศึกษา  4 
แผนการดำเนินงาน  5 
นิยามศัพทC  6 

บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง    7 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดครบวงจร  7 
 แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรCสารคดี  10 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง  11 
บทท่ี 3 การเก็บข#อมูล    13 
 วิธีการดำเนินการ  13 
 ประชากรและกลุ,มตัวอย,าง  13 
 เคร่ืองมือท่ีใช#ในการศึกษา  14 
 การเก็บรวบรวมข#อมูล  15 
 การวิเคราะหCและนำเสนอข#อมูล  16 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา    17 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  17 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  27 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  27 
บทท่ี 5 กลยุทธการสร#างสรรคCและการผลิตช้ินงาน    29 
 วิเคราะหCสถานการณC  29 
 คู,แข,งขัน  30 
 กลุ,มเป_าหมายทางการตลาด  31 



 

สารบัญ (ต*อ) 
หน#า 

 แนวคิดในการส่ือสาร  31 
 วัตถุประสงคCประสงคCการส่ือสารการตลาด  31 
 กลยุทธการส่ือสาร  32 
 เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด  33 
 งานออกแบบสร#างสรรคC  37 
 แผนการดำเนินงานส่ือสาร  64 
บทท่ี 6 สรุป  65 
บรรณานุกรม   66 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก งานออกแบบสร#างสรรคC  69 
ภาคผนวก ข  ตัวอย,างแบบสอบถาม  74 
  
  

 
 
 
 



 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง หน#า 
1 – 2 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน  5 
4 – 1 จำนวน ร#อยละจำแนกตามเพศ  17 
4 – 2 จำนวน ร#อยละจำแนกตามอายุ  18 
4 – 3 จำนวน ร#อยละจำแนกตามอาชีพ  18 
4 – 4 จำนวน ร#อยละจำแนกตามรายได#ต,อเดือน  19 
4 – 5 จำนวน ร#อยละจำแนกตามงานอดิเรก  19 
4 – 9 จำนวน ร#อยละจำแนกตามช,องทางท่ีเคยรับชม  20 
4 – 12 จำนวน ร#อยละจำแนกตามเหตุผลท่ีเข#าร,วมกิจกรรมฉายภาพยนตรCและเสวนา  21 
4 – 13 จำนวน ร#อยละจำแนกตามช,องทางการรู#จักแบรนดC  22 
4 – 14 จำนวน ร#อยละจำแนกตามการติดตามแบรนดC  22 
4 – 15 จำนวน ร#อยละจำแนกตามส่ือท่ีเปcดรับ  23 
4 – 16 จำนวน ร#อยละจำแนกตามส่ือท่ีใช#  23 
4 – 17 จำนวน ร#อยละจำแนกตามช,วงเวลาท่ีเปcดรับส่ือ  24 
4 – 19 จำนวน ร#อยละจำแนกตามรูปแบบส่ือท่ีน,าสนใจ  24 
4 – 20 จำนวน ร#อยละจำแนกตามปdจจัยท่ีมีผลต,อการตัดสินใจ  25 
5 – 1 สตอร่ีบอรCดวิดีโอออนไลนC  38 
5 – 2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม  43 
5 – 3 หน#าต#อนรับเว็บไซตC  54 
5 – 4 แผนการดำเนินงานการส่ือสาร  66 
 
 



 

สารบัญภาพ 
 
ภาพ หน#า 
1 – 1 ตัวอย,างภาพยนตรCแปลซับไตเติลภาษาไทย  2 
1 – 2 ภาพงานฉายภาพยนตรCสารคดีด็อกคลับเธียเตอรC  3 
5 – 1 บทความออนไลนC  42 
5 – 2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม  44 
5 – 3 แบบจำลองงานกิจกรรม  46 
5 – 4 ตัวอย,างโพสตC คอนเทนตCเรียลไทมC  49 
5 – 5 ตัวอย,างโพสตC คอนเทนตCโปรโมชัน  49 
5 – 6 ตัวอย,างโพสตC คอนเทนตCแบรนดC  50 
5 – 7 เฟซบุgกอีเวนตC  51 
5 – 8 อินสตาแกรม  51 
5 – 9 ตัวอย,างหัวข#อสนทนาในคลับเฮ#าสC  52 
5 – 10 ภาพตัวอย,างกิจกรรมผ,านส่ือสังคมออนไลนC  52 
5 – 11 เว็ปไซตC  55 
5 – 12 แอปพลิเคชัน  62 
 
 
 



 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

ท่ีมาและความสำคัญของป3ญหา 
ป"จจุบันธุรกิจโรงภาพยนตร3ในประเทศไทยมีบริษัทเจ=าของเครือโรงภาพยนตร3

มัลติเพล็กซ3ขนาดใหญH 2 บริษัท โดยผู=ประกอบการรายใหญH ได=แกH บริษัท เมเจอร3 ซินีเพล็กซ3 กรุNป 
จำกัด (มหาชน) หรือเครือ MAJOR Cineplex และบริษัท เอส เอฟ คอร3ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) หรือ
เครือ SF Cinema City ตามตารางท่ี 1-1 
ตาราง 1-1 ผู=ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร3ในรูปแบบมัลติเพล็กซ3 (Multiplex) ในประเทศไทย 

บริษัทผู;ประกอบการ จำนวนสาขา จำนวนโรงภาพยนตรE 
บริษัทเมเจอร3 ซินีเพล็กซ3 กรุNป จำกัด (มหาชน) 164 778 
บริษัท เอสเอฟ คอร3ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 46 314 

ท่ีมา : บริษัท เมเจอร3ซินีเพล็กซ3กรุNป จำกัด (มหาชน). แบบแสดงรายการข=อมูลประจำปr 2563. 
เข=าถึงได=จาก https://major.listedcompany.com/misc/ar/major-ar2020-th-01.pdf 

ด=วยเหตุที่ธุรกิจมีขนาดของเงินลงทุนจำนวนมาก จึงทำให=ผู=ประกอบการรายใหมHที่จะเข=า
มาลงทุนเปÅนไปได=ยาก ผลกระทบที่ชัดเจนก็คือเครือโรงภาพยนตร3หลักกลายเปÅนผู=กำหนดทิศทาง ซ่ึง
สHงผลกระทบตHอทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร3และผู=ผลิตภาพยนตร3ไทย เนื่องจากผู=ประกอบการโรง
ภาพยนตร3มักจะใช=การทำรายได=ของการฉายภาพยนตร3มาเปÅนตัวกำหนดระยะเวลาการฉายของแตHละ
เรื่อง จึงสHงผลกระทบตHอผู=ผลิตภาพยนตร3โดยเฉพาะผู=ผลิตภาพยนตร3ขนาดเล็กหรือภาพยนตร3สารคดี 
ที ่ไมHสามารถทำรายได=ภายในเวลาอันสั ้นเนื ่องจากป"ญหาด=านเงินลงทุนที ่น=อย จึงทำให=เกิดโรง
ภาพยนตร3หรือพื้นที่จัดฉายภาพยนตร3ขนาดเล็กซึ่งเปÅนพื้นที่ทางเลือกสำหรับเผยแพรHภาพยนตร3ที่ตHาง
ไปจากโรงภาพยนตร3กระแสหลัก ที ่ทำให=ผู =ชมได=มีทางเลือกมากขึ ้นและได=มีโอกาสเข=าถึงสื ่อท่ี
หลากหลายตHางจากโรงภาพยนตร3ขนาดใหญH 

“ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) ก็เปÅนอีกหน่ึงในธุรกิจท่ีสร=างข้ึนมา
เพื่อเปÅนอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต=องการ ความแตกตHางจากภาพยนตร3กระแสหลัก เกิดขึ้นได=
โดย “ธิดา ผลิตผลการพิมพ3” อดีตบรรณาธิการนิตยสาร “ไบโอสโคป” (Bioscope) ที่เปลี่ยน
เส=นทางมาบริหาร “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) จากจุดเร่ิมต=นท่ีอยากนำเข=า
หนังสารคดี เพราะเริ่มจากเจ=าตัวชอบดูแล=วจึงรู=สึกวHาภาพยนตร3นั้นสามารถทำให=เธอรู=สึกเชื่อ
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และเข=าถึงสิ่งที่ภาพยนตร3สารคดีเรื่องนั้น ๆ ต=องการจะสื่อออกมา เพราะการที่ภาพยนตร3สาร
คดีทำจากเหตุการณ3จริ ง  อ= างอิ งจากเรื ่ องที ่ เก ิดขึ ้นจริ ง  โดย “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” 
(Documentary Club) แรกเริ่มเปÅนโครงการที่เฟãนหาและซื้อสิทธิหนังสารคดีที่ดีและที่นHาดู
จากท่ัวโลกมาจัดฉาย โดยแปลภาษาต=นฉบับ ทำซับไตเติลภาษาไทย สHงออกไปยังโรงภาพยนตร3
ตHาง ๆ เชHน “เอสเอฟ ซินีมHา” (SF cinema) “เฮ=าส3 สามยHาน” (House Samyan) เปÅนต=น  
ภาพท่ี 1-1 ตัวอยHางภาพยนตร3แปลซับไตเติลภาษาไทย 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/DocumentaryClubTH/ 
อีกโครงการหนึ่งของทาง “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) จัดขึ้น

คือ “ด็อกคลับเธียร3เตอร3” (Doc Club Theater) เปÅนพื้นที่การเรียนรู= (Learning space) ที่มี
ความตั้งมั่นและตั้งใจวHาจะเปÅนพื้นที่สาธารณะในสังคมที่ชักนำผู=คนมารHวมแลกเปลี่ยนความรู=
และความคิดเห็นกันผHานการใช=ภาพยนตร3เปÅนสื่อกลาง และนอกเหนือจากการเปÅนพื้นที่การ
เรียนรู = เชิงวิชาการโดยมีภาพยนตร3เปÅนสื ่อกลางแล=ว “ด็อกคลับเธียร3 เตอร3” (Doc Club 
Theater) ยังเปÅนพ้ืนท่ีท่ีเปìดโอกาสให=ทำกิจกรรมใหมH ๆ ของการชมภาพยนตร3  
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ภาพท่ี 1-2 ภาพงานฉายภาพยนตร3สารคดี Doc Club Theater 
ท่ีมา : https://documentaryclubthailand.com/doc-club-theater-คืออะไร/ 

โดยในชHวงกHอนหน=านี้ “ด็อกคลับเธียร3เตอร3” (Doc Club Theater) ปกติแล=วจะ
ทำการฉายอยูHที่ Warehouse30 (เจริญกรุง) แตHในป"จจุบันได=มีการปìดตัวลงไป ทำให=โครงการ    
“ด็อกคลับเธียร3 เตอร3” (Doc Club Theater) ที ่ เปรียบเสมือนสถานที่รวมตัวของคนรัก
ภาพยนตร3สารคดีได=ยุติลง จากที่กลHาวมาข=างต=นทำให=ผู=วิจัยต=องการทำ การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) ให=กับ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) เพราะผู=จัดทำ
เล็งเห็นวHาป"จจุบันภาพยนตร3ทางเลือกได=รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” 
(Documentary Club) ถือวHาเปÅนแบรนด3ที่มีเอกลักษณ3และมีกลุHมเปãาหมายที่ชัดเจนอยูHแล=ว 
แตHขาดในเรื่องของการสื่อสารที่ยังไมHแข็งแรงพอ ทางผู=จัดทำจึงเลือกที่จะนำเสนอการสื่อสารนี้
ผHานเอกลักษณ3ของแบรนด3เพ่ือสร=างกลยุทธ3การตลาด และสHงสารไปยังกลุHมเปãาหมาย 
 
วัตถุประสงคE 

1. เพื่อสร=างกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมน
ทาร่ีคลับ” (Documentary Club) ซ่ึงสามารถนำมาพัฒนาแบรนด3ได=อยHางมีประสิทธิภาพ 

2. สร=างการรับรู=เกี่ยวกับแบรนด3ขยายกลุHมลูกค=าเพื่อจูงใจนำไปสูHการทดลองและสร=าง
ความจงรักภักดีตHอแบรนด3 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการ 
ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ3ในหัวข=อ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อก

คิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร3
รวมไปถึงป"จจัยอิทธิพลตHาง ๆ ความสนใจของกลุHมเปãาหมายที่มีผลตHอการเลือกชมภาพยนตร3 และ
แสวงหาแนวทางในการสร=างสรรค3ผลงาน รวมถึงการทำการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให=
กลุHมเปãาหมาย เกิดความสนใจตHอแบรนด3 

โดยทำการวิจัยเชิงปริมาณด=วยแบบสอบถามกับกลุHมตัวอยHางจำนวน 100 คน และทำ
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ3เชิงลึกกับกลุHมตัวอยHางจำนวน 6 คน  

 
ผลท่ีคาดวKาจะได;รับ 

สามารถนำการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาประยุกต3ใช=ได=ในธุรกิจจริง และ
แผนการสื่อสารสามารถเข=าถึงกลุHมเปãาหมายได=อยHางมีประสิทธิภาพ ทำให=กลุHมเปãาหมายเกิดความ
สนใจและอยากทดลองรับชมภาพยนตร3สารคดี ไปจนถึงการตัดสินใจซ้ือ  
 
ข้ันตอนการศึกษา 

1. การศึกษาข=อมูลจากแหลHงข=อมูลตHาง ๆ 
1.1 แหลHงข=อมูลปฐมภูมิ เปÅนขั้นตอนการเก็บรวบรวมข=อมูล โดยใช=วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยใช=แบบสอบถาม และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด=วยการสัมภาษณ3เชิงลึกมีรายละเอียดตHอไปน้ี  
1.1.1 การแจกแบบสอบถามออนไลน3 
1.1.2 การสัมภาษณ3เชิงลึกกลุHมคนที่เคยเข=ารHวมงานฉายภาพยนตร3ของ “ด็อกคิว

เมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ถึงสาเหตุของการตัดสินใจ และทัศนคติในการเลือกชม
ภาพยนตร3สารคดี 

1.1.3 การสัมภาษณ3เชิงลึกกลุHมคนที่ไมHเคยเข=ารHวมงานฉายภาพยนตร3ของ “ด็อก
คิวเมนทารี ่คลับ” (Documentary Club) เพื่อทราบความคิดรวมถึงทัศนคติในการเลือกชม
ภาพยนตร3สารคดี 

1.2 แหลHงข=อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข=อมูลจากอินเทอร3เน็ต 
2. วิเคราะห3และสรุปผลข=อมูลที่ได=มาเพื่อเปÅนแนวทางในการสร=างสรรค3ผลงานและวาง 

แผนการส่ือสารการตลาดอยHางเหมาะสม  
3. วางแผนกลยุทธ3การส่ือสารการตลาด และออกแบบสร=างสรรค3ส่ือโฆษณา  
4. ปรับปรุงแก=ไขผลงานตามความเหมาะสม 
5. สรุปผลการดำเนินงานและข=อเสนอแนะ 



 5 

แผนการดำเนินงาน 
ตารางท่ี 1-2 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข=อจุลนิพนธ3         
รวบรวมข=อมูล จากเอกสารท่ี
เก่ียวข=อง 

        

เก็บข=อมูลทำวิจัย วิเคราะห3
ข=อมูล 

        

กำหนดกลยุทธ3วางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

        

จัดทำงานส่ือสารการตลาดและ
บูรณาการ 

        

ปรับปรุงช้ินงานและสรุปผล         
จัดทำรูปเลHมจุลนิพนธ3         
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นิยามศัพทE 
 

ภาพยนตรEสารคดี (Documentary Film) หมายถึง ภาพยนตร3ที่บันทึกเหตุการณ3
จริงหรือแสดงให=เห็นสภาพทางสังคมอยHางสร=างสรรค3 ที ่มีเนื ้อหาสาระเกี่ยวข=องและสัมพันธ3กับ
ประวัติศาสตร3 สังคม และวิทยาศาสตร3หรือเศรษฐศาสตร3 ไมHวHาจะเปÅนรูปแบบของการบันทึก
เหตุการณ3ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร=างตกแตHงขึ้นมาใหมH แตHเนื้อหาการแสดงออกเน=นข=อเท็จจริง
มากกวHาความบันเทิง และเปÅนเร่ืองท่ีผูกพันกับเหตุการณ3และบุคคลจริงโดยไมHมีการแสดง 

 
ภาพยนตรEนอกกระแส (Independent Film) หมายถึง ภาพยนตร3ท่ีไมHใชHภาพยนตร3

กระแสหลักที่ฉายตามโรงภาพยนตร3ทั่วไป แตHเปÅนภาพยนตร3ที่เน=นความเปÅนศิลปะและความคิด
สร=างสรรค3มากกวHารายได= จากการเข=าชมภาพยนตร3 รวมท้ังมีทุนสร=างท่ีต่ำ 

 
โรงภาพยนตรEมัลติเพล็กซE (Multiplex) หมายถึง โรงภาพยนตร3เต็มรูปแบบ ที ่มี

มากกวHา 10 โรงขึ้นไปตHอหนึ่งแหHง มีองค3ประกอบการฉายภาพยนตร3ครบครันทั้งพื้นที่ที่กว=างขวาง 
ภาพ เสียงคมชัด และมักจะต้ังอยูHบนห=างสรรพสินค=า 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 

การดำเนินงานแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ”

(Documentary Club) ไดQศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี ่ยวขQอง เพื่อนำไปใชQประโยชน^ต_อแผน 

การส่ือสาร ดังน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing

Communication) 

2. แนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร̂สารคดี

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวขQอง

1. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing Communication)

โชติอนันต̂ พฤทธิ์พรชนัน (2560) ไดQกล_าวว_า IMC หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงาน 

การสื่อสารการตลาดที่ตQองใชQการสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ_มเปuาหมายอย_างต_อเนื่องเปuาหมายคือ 

การที่จะมุ_งเนQนสรQางพฤติกรรมของกลุ_มเปuาหมายใหQสอดคลQองกับความตQองการของตลาด โดยการ

พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคQาเพื่อใหQผูQบริโภคกลุ_มเปuาหมายไดQรู QจักสินคQา ซึ ่งจะนำไปความรูQ

ความคุQนเคยและมีความเช่ือม่ันในสินคQาแบรนด̂ใดแบรนด̂หน่ึง  

1. การโฆษณา (Advertising) เป{นการสื่อสารขQอมูลโดยมีวัตถุประสงค^เพื่อแจQงข_าวสาร

จูงใจ และเตือนความทรงจำเกี่ยวกับสินคQา (Goods) และบริการ (Service) หรือความคิด (Ideas) ซ่ึง 

สามารถ ระบุผูQอุปถัมภ^รายการ (ผูQผลิตหรือผูQจำหน_ายสินคQาที่โฆษณา) ไดQ โดยผูQอุปถัมภ^รายการตQอง 

เสีย ค_าใชQจ_ายสำหรับส่ือโฆษณา ซ่ึงส่ือท่ีใชQในการโฆษณาประกอบดQวย  

1.1 ส่ือส่ิงพิมพ̂ ไดQแก_หนังสือพิมพ̂ นิตยสาร โบรชัวร̂ โปสเตอร̂ เป{นตQน  

1.2 ส่ือแพร_ภาพและกระจายเสียง ไดQแก_ โทรทัศน̂ วิทยุ  

1.3 ส่ือกลางแจQง ไดQแก_ ปuายโฆษณาต_าง ๆ   

1.4 สื่อเคลื่อนที่ ไดQแก_ โฆษณาขQางรถโดยสารประจำทาง โฆษณาหลังรถตูQ โดยสาร 

หรือโฆษณาท่ีติดอยู_บนหลังคารถแท็กซ่ี เป{นตQน

1.5 ส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ ไดQแก_ เว็บไซต̂ 

1.6 ส่ือทQองถ่ิน ไดQแก_ รถแห_ เสียงตามสาย หอกระจายข_าว เป{นตQน
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1.7 สื่อบุคคล ไดQแก_ พนักงานขาย เป{นตQน ซึ่งการโฆษณาเป{นรูปแบบของการสรQาง

การติดต_อส่ือสารตราสินคQา (Brand contact) ท่ี เป{นท่ีนิยมใชQท่ีสุด 

2. การส_งเสริมการขาย (Sale promotion) เป{นเครื่องมือระยะสั้น เพื่อกระตุQนใหQเกิด 

การซื้อ หรือขายผลิตภัณฑ^ หรือเป{นสิ่งที่จูงใจที่มีคุณค_าพิเศษที่กระตุQนหน_วยงานขาย (Sale force)   

ผูQจัดจำหน_าย (Distributors) หรือผูQบริโภคคนสุดทQาย (Ultimate consumer) โดยมีจุดมุ_งหมาย 

เพ่ือใหQเกิดการขาย หรือเป{นเคร่ืองมือกระตุQนความตQองการ ซ่ึงใชQในการสนับสนุนการโฆษณา และการ

ขายโดยพนักงานขาย สามารถกระตุQนความสนใจทำใหQเกิดการทดลองใชQ หรือการซื้อโดยลูกคQา      

คนสุดทQายหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในช_องทางการจัดจำหน_าย  

3. การประชาสัมพันธ̂ (Public Relation: PR) หมายถึง การติดต_อส่ือสารขององค̂กรกับ

กลุ_มต_าง ๆ ที่มีผลกระทบต_อความสำเร็จขององค^กร ไม_ว_าจะเป{นผูQขายป�จจัยการผลิต ผูQถือหุQน หรือ

ลูกคQา โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อสรQางทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณ^ที่ดีต_อองค^การหรือ ผลิตภัณฑ̂ 

ตลอดจนเป{นการใหQความรู Qในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง หรือแกQไขขQอผิดพลาดในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง การ

ประชาสัมพันธ̂ทำหนQาท่ีต_อไปน้ี  

2.1 สรQางความสัมพันธ̂อันดีระหว_างองค̂การกับประชาชนท่ัวไป    

2.2 เผยแพร_ผลิตภัณฑ̂ เป{นการใหQขQอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ̂และสถาบันต_าง ๆ   

2.3 การติดต_อสื่อสาร โดยจะรวมการติดต_อสื่อสารเพื่อใหQเกิดความเขQาใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ̂ของบริษัท  

2.4 คุQมครองประชาชน เป{นความพยายามที่จะต_อตQานสิ่งที่ผิดกฎหมายและ ส_งเสริม

การกินดีอยู_ดีของประชาชน  

2.5 การแนะนำ เป{นการจัดหาคำแนะนำทั่ว ๆ ไปแก_บริษัทถึงสิงที่เกิดขึ้นสังคม สิ่งท่ี

บริษัทควรทำเก่ียวกับผลิตภัณฑ̂ หรือการปรับปรุงการติดต_อส่ือสาร  

2.6 การทำประโยชน̂ใหQกับสังคม 

3. การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษหรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 

เป{นการ จัดกิจกรรมพิเศษ เช_น การประกวด (Contest) การแข_งขัน (Competition) การฉลอง 

(Celebration) การ เป�ดตัวสินคQาใหม_ (Launching) ซึ่งเป{นวิธีที่นิยมมากขึ้นในป�จจุบัน เพราะว_าเป{น 

การสื่อสารการตลาดที่ สามารถจูงใจใหQผูQบริโภคเขQามามีส_วนร_วมไดQ และสามารถวัดผลไดQดQวยจำนวน 

ของผูQท่ีเขQามามีส_วนร_วม ในกิจกรรม และสนใจติดตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  

4. การจัดนิทรรศการ (Exhibition) เป{นเครื่องมือการติดต_อสื่อสารตราสินคQา (Brand 

contact) ที่ทำใหQเกิดความเขQาใจและเกิดการตอบสนองไดQโดยตรง เนื่องจากสินคQาบางชนิด สามารถ

สรQางความ ประทับใจใหQกับลูกคQาไดQดQวยวิธีการสาธิต หรือการแสดงรายละเอียดแบบเจาะลึก การ
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ส่ือสารกันดQวยส่ือ ไม_สามารถทำใหQเกิดความเขQาใจไดQดีเท_ากับการไดQเห็นของจริง ดังน้ันสินคQา บางชนิด

จึงจำเป{นตQองใชQ การจัดนิทรรศการ ซ่ึงจะนิยมใชQมากในกรณีต_อไปน้ี  

4.1 เม่ือรายละเอียดของสินคQามีมากเกินกว_าจะถ_ายทอดไดQดQวยโฆษณา  

4.2 เมื่อรายละเอียดของสินคQานั้นสามารถสรQางความประทับใจ หรือความรูQสึก ที่ดี

ใหQกับ ผูQบริโภคไดQ  

4.3 เมื่อการสาธิตการทำงานของสินคQาสามารถสรQางความประทับใจใหQกับ ผูQบริโภค

ทำ ใหQผูQบริโภคสนใจซ้ือสินคQาไดQ  

4.4 เมื ่อสินคQานั ้นสามารถทำใหQเกิดการติดต_อสื ่อสาร แบบ 2 ทาง (Two-way 

Communication) ไดQ ซ่ึงในกรณีน้ีตQองมีพนักงานขายอยู_ประจำจุดท่ีจัดแสดงนิทรรศการดQวย  

5. การใชQเครือข_ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส̂ (Internet) อินเตอร̂เน็ตเป{นระบบเครือข_าย

คอมพิวเตอร^เครือข_ายหนึ่ง ซึ่งติดต_อเชื่อมโยงกันเป{นเครือข_ายใหญ_ และสามารถส_งขQอมูลข_าวสารถึง

กันไดQอย_างกวQางขวาง  

บริษัทควรจะมีเว็บไซต^ของตนเอง เพื ่อบอกเล_าเรื ่องราวเกี ่ยวกับบริษัทและสินคQา 

ป�จจุบันผูQใชQอินเตอร̂เน็ตมีจำนวนเพ่ิมข้ึน และการซ้ือขายสินคQาผ_านอินเตอร̂เน็ตก็ไดQรับความนิยม มาก

ขึ้น จากการสำรวจพบว_าสินคQาที่นิยมซื้อผ_านระบบออนไลน^หรืออินเตอร^เน็ตมีดังนี้ หนังสือ (58%) 

เครื่องดนตรี (50%) ซอฟต^แวร^ (44%) ตั๋วเครื่องบิน (29%) อุปกรณ^ประกอบคอมพิวเตอร^ (28%) 

เสื้อผQา (26%) วิดีทัศน^ (24%) การจองโรงแรม (20%) ของเล_น (20%) ดอกไมQ (17%) และ อุปกรณ̂

อิเล็กทรอนิกส̂ใน ครัวเรือน (12%)  

5.1 อินเตอร̂เน็ตมีประโยชน̂ต_อผูQซ้ือ ดังน้ี     

5.1.1 ทำใหQไดQรับความสะดวกในการส่ังซ้ือมากข้ึน     

5.1.2 สามารถคQนหาขQอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินคQาและราคาไดQอย_างเป{น

ส_วนตัว 

5.2 อินเตอร̂เน็ตมีประโยชน̂ต_อผูQขาย ดังน้ี  

5.2.1 ช_วยลดค_าใชQจ_ายในการโฆษณาผ_านสื่อสารมวลชน ช_วยลดค_าใชQจ_ายในการ

จQางพนักงานขายเพราะผูQซื้อ และผูQขายจะติดต_อกันโดยตรงโดยไม_ตQองผ_านพ_อคQาคนกลางหรือตัวแทน

จำหน_าย  

5.2.2 การใชQผลิตภัณฑ^เป{นสื่อ (Merchandising) เป{นการจัดทำวัสดุสิ ่งของ

ขึ้นมา ซึ่งวัสดุสิ่งของเหล_านั้นมีข_าวสารเกี่ยวกับสินคQาอยู_ดQวย อาจจะเป{นโลโกQ ตราสินคQา คำขวัญ 

ผลิตภัณฑ^ เหล_านี้จะเป{นเสมือนสื่อเคลื่อนที่ (Moving media) ซ่ึงก_อใหQเกิดการสื่อสารตราสินคQา 

(Brand contact) ไดQเป{นอย_างดี และทำใหQเกิดการเป�ดรับ (Exposure)  
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ทั้งหมดนี้เป{นเพียงเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่นิยมใชQกันมากเท_านั้น อาจจะไม_ครบถQวน

ตาม รูปแบบของ IMC เพราะการสื่อสารเป{นเรื่องของความคิดสรQางสรรค^ จึงอาจมีผูQคิดคQน วิธีการอ่ืน 

ๆ ขึ้นมาใหม_ไดQอีกมากมายไม_มีที่สิ้นสุด โดยสรุป ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated 

Marketing Communication) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ี

ตQองใชQการจูง ใจหลายรูปแบบ กับ กลุ_มเปuาหมายอย_างต_อเน่ือง 

  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพยนตรTสารคดี  

ภาพยนตร^สารคดี (Documentary) เป{นภาพยนตร^ที่บันทึกเหตุการณ^จริงหรือแสดงใหQ

เห็นสภาพทางสังคมอย_างสรQางสรรค̂โดยไม_ไดQทำเป{นนวนิยาย เป{นภาพยนตร̂ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวขQอง

และสัมพันธ^กับประวัติศาสตร^ สังคม และวิทยาศาสตร̂หรือเศรษฐศาสตร^ ไม_ว_าจะเป{นรูปแบบของการ

บันทึกเหตุการณ^ที ่เกิดขึ ้นจริง หรือการจัดสรQางตกแต_งขึ ้นมาใหม_ แต_เนื ้อหาการแสดงออกเนQน

ขQอเท็จจริงมากกว_าความบันเทิง และเป{นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ^และบุคคลจริงโดย ไม_มีการแสดง 

ภาพยนตร^สารคดีเป{นภาพยนตร^ที่ตั้งใจใหQเป{นบันทึกบางแง_มุมของความเป{นจริงบางอย_าง แรกเร่ิม

เพ่ือวัตถุประสงค̂ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร̂คำว_า “Documentary” คำน้ี

คิดขึ้นโดยจอห^น เกรียสัน (John Grierson) ผูQอำนวยการสรQางภาพยนตร^ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 

โดยใหQคำจำกัดความภาพยนตร^สารคดีว_าเป{น “การปฏิบัติที่เป{นการสรQางสรรค^ใน สิ่งที่เป{นจริง” เพ่ือ

อธิบายงานภาพยนตร^ของโรเบิร^ต ฟลาเฮอร^ตี้ (Robert Flaherty) ซึ่งเป{นคนแรกที่สรQางภาพยนตร̂

เก่ียวกับการวิจารณ̂สังคมโดยบรรยายใหQเห็นภาพของคนจริงในสถานการณ̂จริง  

ลักษณะสำคัญ 2 ประการของภาพยนตร̂สารคดี (สุรพงษ̂ พินิจคQา)  

1. ตQองรักษาความคงเดิมไวQใหQมากที่สุด เกี่ยวกับการแสดงความเป{นชีวิตและธรรมชาติท่ี 

เป{นอยู_ ไม_ว_าจะเป{นสารคดี ความเลว ความสวยงามหรือแมQแต_ความสนใจ สาระของภาพยนตร̂สารคดี 

ชนิดน้ี จะแสดงใหQเห็นถึงแนวทางใหม_ในการคQนพบหรือเป�ดหนQาต_างเพื่อคQนหาบางสิ่งบางอย_างท่ี 

ตามปกติแลQวผูQชมไม_เคยเห็นหรือเขQาใจมาก_อน  

2. นำไปสู_ความเปลี่ยนแปลง ปฏิรูป ใหQการศึกษา หนQาที่สำคัญคือแสดงออกใหQเห็นถึง 

ความยกย_องสรรเสริญหรือความไม_พอใจ กล_าวคือแสดงใหQเห็นถึงความดีหรือไม_ดี ผูQสรQางภาพยนตร̂ 

สารคดีจะตQองรับฟ�งการตัดสินใจหรือความเห็นของผูQชมเกี่ยวกับความเห็นในการถ_ายทาดQวยใน 

บางครั้งผูQสรQางภาพยนตร^สารคดีจะตQองทำใหQประชาชนเขQาใจในป�ญหา ขQอยุ_งยากต_าง ๆ เพื่อแสดงใหQ 

เห็นถึง สภาพการณ^ที่สลับซับซQอนหรือผลของการขัดแยQงเกี่ยวกับความตQองการและความปรารถนา 

ของมนุษย̂ ในลักษณะดังกล_าวนี้ ถQาผูQสรQางสารคดีไม_ไดQทำการวิจัยเพียงพอ หรืออยู_ในลักษณะที่จะโกง 
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ผูQชม เช_นแสดงป�ญหาหรือทรรศนะเพียงดQานเดียว เราจะเสียจุดมุ _งหมายสำคัญในการแสดงแก_ 

ประชาชน ภาพยนตร̂สารคดี ไม_ใช_การโฆษณาชวนเช่ือหรือทรรศนะแน_นอนทรรศนะเดียวโดยเฉพาะ  

 

3. วิจัยท่ีเก่ียวขWอง 

สรัสนันทT คำดีบุญ (2559) ไดQศึกษาเรื่อง กลยุทธ^การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร̂

นอกกระแส ของประเทศไทยผ_านสื ่อสังคมออนไลน̂ ผลการศึกษาพบว_าจากการสัมภาษณ̂

กลุ_มเปuาหมายทั้ง 3 กลุ_ม สื่อสังคมออนไลน^ โดยเฉพาะเฟซบุ�ก เป{นสื่อที่ใชQมากที่สุดเนื่องจาก ใชQ

เงินทุนที่ต่ำและเขQาถึงกลุ_มเปuาหมายไดQรวดเร็วที่สุด เพราะตอนนี้สื่อสังคมออนไลน^ ไดQกลายเป{นส_วน

หนึ่งชีวิตประจำวัน ของผูQบริโภค ซึ่งสอดคลQองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ที่ไดQกล_าวไวQว_า การใชQเว็บไซต̂เครือข_ายสังคมออนไลน^ เป{นการใชQเป{นสื่อกลางในการสื่อสารกับ

ผูQบริโภคที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เนื่องจากเป{นรูปแบบการสื่อสารที่มีการติดต_อสื่อสาร 24 ชั่วโมงและ

มีตQนทุนในการดำเนินงานที่ต่ำผสม กับการสื่อสารแบบปากต_อปาก (Word-of-Mouth) ที่เป{นพื้นฐาน

ของการส่ือสาร ซ่ึงเป{นการบอกต_อท่ีดีท่ีสุด (เอ็มมานูเอล โรเซน, 2545) 

สาเหตุที่ทำใหQผูQบริโภคหันมาสนใจภาพยนตร^นอกกระแสคือ ความแปลกใหม_ของเนื้อหา

และคุณภาพของภาพยนตร^นอกกระแสรวมถึงเพราะมีการวางแผนในการทำการตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลน^ที่ทำใหQเกิดกระแสปากต_อปาก ซึ่งสอดคลQองกับแนวคิดภาพยนตร^ ที่ไดQกล_าวไวQว_า ภาพยนตร̂

นอกกระแสเป{นภาพยนตร^ที่พยายามถ_ายทอดความคิดของตนเองไปสู_ผูQชม โดยจะปฏิเสธรูปแบบ

ภาพยนตร̂ในกระแสหลัก (Robert Stam, 2000 อQางถึงในอัญชลี ชัยวรพร, 2548) 

แนวโนQมการเติบโตของภาพยนตร^นอกกระแสในประเทศไทย พบว_าผูQบริโภคเริ่มหันมาดู

กันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของภาพยนตร^ในกระแสหลักที่เริ่มดQอยคุณภาพมากขึ้น และในเรื่อง

ของการผลิตภาพยนตร^ที่เริ่ม เทียบเท_ากับบริษัทผูQสรQางภาพยนตร^รายใหญ_ ๆ เพราะอุปกรณ^ในการ

ผลิตภาพยนตร^ เช_นกลQอง ซอฟแวร^ โปรแกรมตัดต_อมีราคาที่ถูก คนที่มีงบประมาณค_อนขQางจำกัด

สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพไดQ และต_อไปจะเริ ่มไม_มีเสQนกั ้นระหว_างภาพยนตร^นอกกระแสกับ

ภาพยนตร̂ในกระแสหลัก 

ป\ทมา สุวรรณภักดี (2560) ไดQศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อและความคาดหวัง

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต_อภาพยนตร^สารคดีไทย เพราะในบางประเทศมีตัวอย_าง

การทำภาพยนตร̂สารคดีท่ีสามารถลดความขัดแยQงในสังคม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย̂

ไดQ 

เมื่อแยกตามอายุตั้งแต_ 15 – 25 ป£ จะเนQนเนื้อหาที่ตQองการดูเกี่ยวกับการเรียน ชีวิตใน

วัยเรียน ซึ่งเกี่ยวขQองกับเรื่องใกลQตัว ส_วนคนที่อายุ 26 ป£ขึ้นไป ก็จะสนใจในเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดลQอม 

วิทยาศาสตร^เทคโนโลยี โดยอยากจะรูQว_ามีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับตัวเอง ส_วนในช_วงอายุที่มาก ๆ ข้ึน
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ไปก็จะเป{นเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม หรือเรื่องความเชื่อค_านิยม เนQนในเรื่องนามธรรมมากขึ้น ถQา

พิจารณาตามอาชีพของผูQตอบแบบสอบถาม กลุ_มอาชีพขQาราชการ พนักงานที่มีความมั่นคงในการ

ทำงาน ผ ู Qตอบแบบสอบถามส_วนใหญ_อยากที ่จะชมภาพยนตร ^เก ี ่ยวก ับประเพณี ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม แต_ถQาเป{นพนักงานเอกชนจะเนQนไปที่สุขภาพ สิ่งแวดลQอม หากพิจารณาในเรื่องรายไดQ

หากเกิน 50,000 บาทต_อเดือนข้ึนไปจะมีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี ส่ิงแวดลQอม ส_วนผูQท่ีมีรายไดQต่ำ

กว_าน้ันจะสนใจในเร่ืองใกลQ ๆ ตัว 

จากการท่ีผูQจัดทำไดQศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล_าวไปขQางตQนดังน้ัน ผูQจัดทำจึงไดQ

นำมาประยุกต^ใชQกับการทำการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” 

(Documentary Club) ดังต_อไปน้ี 

จากแนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวกับภาพยนตร^สารคดีผู QจัดทำไดQศึกษาเกี ่ยวกับความเป{น

ภาพยนตร^สารคดี และลักษณะสำคัญของภาพยนตร^สารคดีที่ทำใหQมีเอกลักษณ^แตกต_างออกมาจาก

ภาพยนตร^ประเภทอื่น ๆ และทำใหQไดQรู Qว_าควรดึงส_วนไหนมาเป{นจุดขายของภาพยนตร^สารคดี 

ประกอบกับงานวิจัยหัวขQอกลยุทธ^การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร^นอกกระแส ไดQกล_าวไวQว_า

แนวโนQมของผูQบริโภคเริ่มหันมาสนใจภาพยนตร^นอกกระแสกันมากขึ้น ในที่นี ้ภาพยนตร^สารคดีก็

สามารถเรียกไดQว_าเป{นภาพยนตร^นอกกระแสเนื่องจากยังไม_ใช_ประเภทภาพยนตร^ที่อยู_ในกระแสหลัก 

เมื่อศึกษาวิจัยนี้แลQวส_งผลใหQเห็นช_องทางที่ธุรกิจสามารถเติบโตไดQและมั่นใจว_ามีกลุ_มเปuาหมายรองรับ 

ประกอบกับงานวิจัยเรื ่อง พฤติกรรมการเป�ดรับสื ่อและความคาดหวังของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต_อภาพยนตร^สารคดีไทย ทำใหQไดQขQอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร^สารคดีท่ี

ไดQร ับความนิยมในช_วงวัยต_าง ๆ มีส_วนช_วยในการเลือกซื ้อภาพยนตร^สารคดีเขQามาเสนอใหQ

กลุ_มเปuาหมายไดQรับชม และเมื่อนำมาประยุกต^ใชQกับงานสื่อสารที่อิงมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร

การตลาดครบวงจรที่มีวิธีการสื่อสารอยู_มากมาย เพื่อหาช_องทางการสื่อสารที่จะเขQาถึงกลุ_มเปuาหมาย

ไดQอย_างมีประสิทธิภาพที่สุด หลังจากนำมาคิดประกอบกับที่ไดQวิจัยจากกลุ_มเปuาหมายแลQว ทำใหQเลือก

วิธีทางการสื่อสารออกมาทั้งสิ้น 5 วิธีดังนี้ การโฆษณา (Advertising) การส_งเสริมการขาย (Sale 

promotion) การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 

การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การใชQเครือข_ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส^ (Internet) เนื่องจากเห็น

ว_าช_องทางการส่ือสารเหล_าน้ีสามารถเขQาถึงกลุ_มเปuาหมายอย_างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด 



 

บทที่ 3 

การเก็บข-อมูล 
 

การศึกษาวิจัยในหัวข1อจุลนิพนธ7เรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิว

เมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ได1แบ[งการทำวิจัยออกเป^น 2 ส[วน คือ การศึกษาด1วย

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช1แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บ

ข1อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช1การสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth 

Interview) ในการเก็บข1อมูล เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและความต1องการในการวิเคราะห7เพ่ือ

กำหนดแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ“ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) นำไปสู[แนวทางในการสร1างสรรค7ชิ้นงาน และการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม 

เพ่ือให1เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน 

 
1. วิธีการดำเนินการ 

ผู1จัดทำได1แบ[งการศึกษาวิจัยออกเป̂น 2 ส[วนดังน้ี 

 1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

การเก็บข1อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) จำนวน 100 คน โดยเป̂น

แบบสอบถามออนไลน7ทั้งหมดจำนวน 80 ชุด โดยใช1วิธีการสุ[มตัวอย[างตามสะดวก (Convenience 

Sampling) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรู1เรื ่อง “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) 

พฤติกรรมการเปzดรับส่ือและทัศนคติ พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร7สารคดี 

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

การเก็บข1อมูลโดยการสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ7จาก

กลุ[มตัวอย[างจำนวน 6 คน แบ[งเป^น 2 กลุ[ม โดยกลุ[มแรกคือคนที่เคยรับชมภาพยนตร7สารคดีท่ี “ด็อก

คิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) เคยจัดฉาย และอีกกลุ[มคือกลุ[มคนที่เคยชมภาพยนตร7

สารคดีจากแหล[งอื่น ๆ โดยทำการสัมภาษณ7โดยใช1คำถามปลายเปzด (Open-ended Questions) 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับทัศนคติ พฤติกรรมท่ีมีต[อภาพยนตร7สารคดี 
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2. ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 
วิธีการสุ[มตัวอย[างการวิจัยน้ันแบ[งตามลักษณะการวิจัยได1 ดังน้ี 

2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เลือกใช1วิธีการสุ[มตัวอย[างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจาก

กลุ[มตัวอย[างท่ีรู1จักและเคยชมภาพยนตร7สารคดี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ใช1วิธีการสุ[มตัวอย[างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ[มตัวอย[าง ชาย-หญิง ท่ี

เคยรับชมภาพยนตร7สารคดี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

กลุ[มตัวอย[างที่ไม[เคยเข1าร[วมชมภาพยนตร7สารคดีกับ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” 

(Documentary Club) 

1) นพัสร  อายุ 21 ปÇ   นักศึกษา 

2) อภิสรา  อายุ 21 ปÇ   นักศึกษา 

3) ศุภิสรา  อายุ 22 ปÇ   นักศึกษา 

4) นัทห7หทัย อายุ 22 ปÇ   นักศึกษา 

กลุ [มตัวอย[างที ่เคยเข1าร[วมชมภาพยนตร7สารคดีกับ “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” 

(Documentary Club) 

1) กัลยรัตน7 อายุ 22 ปÇ   นักศึกษา 

2) วิชญะ  อายุ 21 ปÇ   นักศึกษา 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชCในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช1ในการวิจัยแบ[งตามลักษณะการวิจัยดังน้ี 
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

เก็บรวบรวมข1อมูลโดยใช1แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อทราบข1อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับการรับรู1เรื่องภาพยนตร7สารคดี และ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) 

พฤติกรรมการเปzดรับสื่อ และทัศนคติ พฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตร7สารคดี โดยแบ[ง

คำถามออกเป̂น 5 ส[วนดังน้ี 

  ส[วนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข1อมูลพ้ืนฐานของผู1ตอบแบบสอบถาม 

  ส[วนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับความเข1าใจ และการรับรู1เก่ียวกับภาพยนตร7สารคดี 

  ส[วนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติต[อแบรนด7 

  ส[วนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปzดรับส่ือ 

 ส[วนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตร7สารคดี 
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ในส[วนของการให1คะแนนความสำคัญต[อทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจการ

ตัดสินใจรับชมภาพยนตร7สารคดี มีความหมายค[าเฉล่ียระดับคะแนนดังน้ี 

1 มากท่ีสุด  ระดับคะแนนท่ีให้ เท่ากับ 5 
2 มาก  ระดับคะแนนท่ีให้ เท่ากับ 4 
3 ปานกลาง   ระดับคะแนนท่ีให้ เท่ากับ 3 
4 น้อย    ระดับคะแนนท่ีให้ เท่ากับ 2 
5 น้อยท่ีสุด   ระดับคะแนนท่ีให้ เท่ากับ 1 
เกณฑ์การให้ความหมาย 
คะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
1.00-1.80  ระดับความสำคัญ น้อยท่ีสุด 
1.81-2.60   ระดับความสำคัญ น้อย 
2.61-3.40  ระดับความสำคัญปานกลาง 
3.41 -4.20   ระดับความสำคัญ มาก 
4.21 -5.00  ระดับความสำคัญ มากท่ีสุด 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เก็บข1อมูลโดยการสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช1แบบสอบถามชนิด

ปลายเปzด เพื ่อใช 1อ 1างอิงในการทำการสื ่อสารการตลาดสำหรับ “ด ็อกคิ ว เมนทาร ี ่ คล ับ” 

(Documentary Club) โดยแบ[งออกเป̂น 2 ส[วน ดังน้ี 

ส[วนที่ 1 ปáจจัยที่ส[งผลต[อการเลือกรับชมภาพยนตร7สารคดีที่ทาง “ด็อกคิวเมนทารี่

คลับ” (Documentary Club) จัดฉายและความพอใจของลูกค1าเดิม 

ส[วนที ่ 2 ความคิดเห็นและความสนใจของกลุ [มเปàาหมายเพื ่อใช1ทำการสื ่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) 

 
4. การเก็บรวบรวมขCอมูล 

แหล[งข1อมูลท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูลต[าง ๆ มีดังต[อไปน้ี 

4.1 แหล[งข1อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

4.1.1 การใช1แบบสอบถามออนไลน7 โดยเลือกเก็บแบบสอบถามกับกลุ[มตัวอย[างท่ี

น[าจะรู1จัก และเคยรับชมภาพยนตร7สารคดีของทาง “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) ท่ีอาศัยอยู[ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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4.1.2 การสัมภาษณ7เชิงลึกโดยใช1คำถามปลายเปzด กับกลุ[มตัวอย[างที่เคยรับชม

ภาพยนตร7สารคดีท่ีทาง “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) จัดฉายและกลุ[มเปàาหมาย

ท่ีไม[เคยเข1าร[วมรับชมภาพยนตร7 

4.2 แหล[งข1อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

การรวบรวมข1อมูลจากแหล[งอ1างอิงและบทความทางอินเทอร7เน็ต เช[น บทความทาง

อินเทอร7เน็ต วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ7 เป^นต1น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข1องกับภาพยนตร7สารคดี 

ภาพยนตร7นอกกระแสและ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) 

 
5. การวิเคราะหNและนำเสนอขCอมูล 

การวิเคราะห7ข1อมูลแบ[งตามลักษณะการวิจัย ดังน้ี 

5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

นำข1อมูลที่ได1จากแบบสอบถามมาวิเคราะห7โดยใช1ค[าสถิติค[าร1อยละ และสรุปออกมาเป̂น

ตารางเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบชัดเจน 

5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

นำข1อมูลที่ได1จากการสัมภาษณ7 มาวิเคราะห7ความเหมือนและความแตกต[างในคำตอบ 

เพ่ือสรุปเป̂นแนวความคิดท่ีนำไปสู[การวางแผนการส่ือสารการตลาดอย[างมีประสิทธิภาพ 

 



 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในการเก็บรวบรวมข-อมูลการวิจัยจุลนิพนธ8ภายใต-หัวข-อ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ" (Documentary Club) ผู-จัดทำได-ทำการวิจัยทั้งในส\วนของการวิจัย

เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให-ได-มาซึ่งผลการวิจัยท่ีนำไปคิดเปbนไอเดีย (Idea) และ

แนวคิด (Concept) เพื่อสร-างสรรค8ผลงานรวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ8การสื่อสารผ\านช\องทางท่ี

มีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ\มเปgาหมายต\อไป โดยวิเคราะห8ผลวิจัยออกมา ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการใช-แบบสอบถาม 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ8เชิงลึก 

 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการใช4แบบสอบถาม (Questionnaires) 

มีการเก็บข-อมูลโดยใช-แบบสอบถาม (Questionnaires) ในกลุ\มตัวอย\างจำนวน 100 คน 

และวิเคราะห8ข-อมูลออกมาในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช-ค\าร-อยละเพื่ออธิบายถึง

ข-อมูล โดยการแบ\งการวิเคราะห8ข-อมูลเปbนส\วนคำถามออกเปbน 5 ส\วนดังน้ี 

ส\วนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข-อมูลพ้ืนฐานของผู-ตอบแบบสอบถาม 

ส\วนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับความเข-าใจ และการรับรู-เก่ียวกับภาพยนตร8สารคดี 

ส\วนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติต\อแบรนด8 

ส\วนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปyดรับส่ือ 

ส\วนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตร8สารคดี 

 

สGวนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับข4อมูลพ้ืนฐานของผู4ตอบแบบสอบถาม 

ข-อมูลในส\วนนี้จะนำเสนอข-อมูลทั่วไปทางด-านประชากรศาสตร8 เปbนจำนวนร-อยละของ

กลุ\มตัวอย\าง สามารถแจกแจงรายละเอียดได-ดังน้ี 

ตารางท่ี 4-1 จำนวน ร-อยละจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร4อยละ 

หญิง 62 62 

ชาย 27 27 
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ตารางท่ี 4-1 จำนวน ร-อยละจำแนกตามเพศ (ต\อ) 

เพศ จำนวน ร4อยละ 

เพศทางเลือก 11 11 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-1 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปYนเพศหญิง คิดเปYนร4อยละ 62 

รองลงมาคือเพศชาย ร-อยละ 27 และเพศ LGTQ+ ร-อยละ 11 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-2 จำนวน ร-อยละจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน ร4อยละ 

15 - 20 4 4 

21 - 25 63 63 

26 - 30 20 20 

31 - 35 8 8 

36 - 40 3 3 

41 ปÉข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-2 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGอายุ 21-25 ป̀ คิดเปYนร4อยละ 63 

รองลงมาคืออายุ 26-30 ปÉ ร-อยละ 20 และ 31-35 ปÉ ร-อยละ 8 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-3 จำนวน ร-อยละจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร4อยละ 

นักเรียน นักศึกษา 58 58 

ข-าราชการ รัฐวิสาหกิจ 4 4 

พนักงานบริษัท 27 27 

ธุรกิจส\วนตัว 8 8 

รวม 97 100 

จากตาราง 4-3 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGคือกลุGม นักเรียน นักศึกษา คิด

เปYนร4อยละ 58 รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัท ร-อยละ 27 และอาชีพธุรกิจส\วนตัว ร-อยละ 8 

ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4-4 จำนวน ร-อยละจำแนกตามรายได-ต\อเดือน 

รายได4 จำนวน ร4อยละ 

ต่ำกว\า 10,000 บาท 31 31 

10,001 – 20,000 บาท 38 38 

20,001 – 30,000 บาท 17 17 

30,001 – 40,000 บาท 6 6 

40,001 บาทข้ึนไป 8 8 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-4 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGมีรายได4ตGอเดือนอยู GในชGวง 

10,001-20,000 บาท คิดเปYนร4อยละ  38 รองลงมาคือ ต่ำกว\า 10,000 บาท ร-อยละ 31 และ 

20,001-30,000 บาท ร-อยละ 17 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-5 จำนวน ร-อยละจำแนกตามงานอดิเรก 

งานอดิเรก จำนวน ร4อยละ 

ดูหนัง ฟàงเพลง 78 78 

เล\นโซเชียลมีเดีย 71 71 

สังสรรค8กับเพ่ือน พบปะผู-คน 39 39 

อ\านหนังสือ 38 38 

เดินห-าง ช็อปปyâง 33 33 

ออกกำลังกาย  เล\นกีฬา 31 31 

ท\องเท่ียวต\างประเทศ ต\างจังหวัด 23 23 

รวม 313 100 

จากตาราง 4-5 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGมีงานอดิเรกเปYนการดูหนัง ฟiง

เพลง คิดเปYนร4อยละ  78 รองลงมาคือเล\นโซเชียลมีเดีย ร-อยละ 71 และสังสรรค8กับเพ่ือน ร-อยละ 39 

ตามลำดับ 

 

สGวนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับความเข4าใจ และการรับรู4เก่ียวกับภาพยนตรlสารคดี 

ข-อมูลในส\วนนี้นำเสนอข-อมูลเกี่ยวกับความเข-าใจและ การรับรู-เรื่องภาพยนตร8สารคดี 

ผู-ตอบแบบสอบถามเปbนจำนวน ร-อยละของกลุ\มตัวอย\าง สามารถแจกแจงรายละเอียดได-ดังต\อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4-6 จำนวน ร-อยละจำแนกตามความรู-จักภาพยนตร8สารคดี 

ความรู4จัก จำนวน ร4อยละ 

รู-จัก 92 92 

ไม\รู-จัก 8 8 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-6 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGรู4จักภาพยนตรlสารคดี คิดเปYน

ร4อยละ 92 รองลงมาคือ ไม\รู-จัก ร-อยละ 8 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4-7 จำนวน ร-อยละจำแนกตามความสนใจภาพยนตร8สารคดี 

ความสนใจ จำนวน ร4อยละ 

สนใจ 81 81 

ไม\สนใจ 19 19 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-7 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGสนใจภาพยนตรlสารคดี คิดเปYน

ร4อยละ 81 รองลงมาคือไม\สนใจ ร-อยละ 19 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4-8 จำนวน ร-อยละจำแนกตามความเคยชมภาพยนตร8สารคดี 

ความเคยชม จำนวน ร4อยละ 

เคย 85 85 

ไม\เคย 15 15 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-8 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเคยรับชมภาพยนตรlสารคดี คิด

เปYนร4อยละ 85 รองลงมาคือไม\เคยรับชม ร-อยละ 15 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4-9 จำนวน ร-อยละจำแนกตามช\องทางท่ีเคยรับชม  

ชGองทางท่ีรับชม จำนวน ร4อยละ 

สตรีมม่ิงออนไลน8 (Streaming Online) 57 63.7 

ยูทูป (Youtube) 54 61.4 

ช\องทางโทรทัศน8 48 54.5 

โรงภาพยนตร8 31 35.2 

ซีดี (CD) ดีวีดี (DVD) 8 9.1 
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ตารางท่ี 4-9 จำนวน ร-อยละจำแนกตามช\องทางท่ีเคยรับชม (ต\อ) 

ชGองทางท่ีรับชม จำนวน ร4อยละ 

เทศกาลฉายภาพยนตร8 2 2.2 

รวม 88 100 

จากตาราง 4-9 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGรับชมภาพยนตรlสารคดีผGาน

ชGองทางสตรีมมิ่งออนไลนl คิดเปYนร4อยละ 63.7 รองลงมาคือทางยูทูป ร-อยละ 54 และทางโทรทัศน8 

ร-อยละ 48 ตามลำดับ 

 
สGวนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติตGอแบรนดl 

แสดงจำนวนและร-อยละของผู-ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการรับรู-ถึงแบรนด8 “ด็อก

คิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) ของผู-ตอบแบบสอบถาม สามารถแจกแจงรายละเอียดได-

ดังต\อไปน้ี 

ตารางท่ี 4-10 จำนวน ร-อยละจำแนกตามความรู-จักแบรนด8  

ความรู4จักแบรนดl จำนวน ร4อยละ 

รู-จัก 51 51 

ไม\รู-จัก 49 49 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-10 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGรู4จักแบรนดl คิดเปYนร4อยละ 51 

รองลงมาคือไม\รู-จักแบรนด8 ร-อยละ 49 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4-11 จำนวน ร-อยละจำแนกตามความเคยเข-าร\วมกิจกรรม  

ความเคยเข4ารGวม จำนวน ร4อยละ 

เคย 19 19 

ไม\เคย 81 81 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-11 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGไมGเคยเข4ารGวมกิจกรรม คิดเปYน

ร4อยละ 81 รองลงมาคือเคยเข-าร\วม ร-อยละ 19 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-12 จำนวน ร-อยละจำแนกตามเหตุผลท่ีเข-าร\วมกิจกรรมฉายภาพยนตร8และเสวนา  

เหตุผลท่ีเข4ารGวมงาน จำนวน ร4อยละ 

เน้ือหาของภาพยนตร8และการเสวนามีความน\าสนใจ 25 71.4 
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ตารางท่ี 4-12 จำนวน ร-อยละจำแนกตามเหตุผลท่ีเข-าร\วมกิจกรรมฉายภาพยนตร8และเสวนา (ต\อ) 

เหตุผลท่ีเข4ารGวมงาน จำนวน ร4อยละ 

เพ่ือความบันเทิง 19 54.3 

รับชมตามคำแนะนำและรีวิว 12 34.3 

รับชมตามกระแสนิยม 8 22.9 

มีบทวิจารณ8ภาพยนตร8ไปในทางบวก 6 17.1 

อ่ืน ๆ 1 2.9 

รวม 71 100 

จากตาราง 4-12 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเข4ารGวมกิจกรรมเน่ืองจากเน้ือหา

ของภาพยนตรlและการเสวนามีความนGาสนใจ คิดเปYนร4อยละ 71.4 รองลงมาคือเพื่อความบันเทิง 

ร-อยละ 54.3 และรับชมตามคำแนะนำและรีวิว ร-อยละ 34.3 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-13 จำนวน ร-อยละจำแนกตามช\องทางการรู-จักแบรนด8  

ชGองทางการรู4จักแบรนดl จำนวน ร4อยละ 

ส่ือสังคมออนไลน8 (Social Media) 25 41 

เว็บไซต8ทางอินเทอร8เน็ต 18 29.5 

ครอบครัว เพ่ือน คนรู-จัก 13 21.3 

งานอีเวนต8 (Event) 3 4.9 

อ่ืน ๆ 2 3.2 

รวม 61 100 

จากตาราง 4-13 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGรู 4จักแบรนดlจากสื ่อสังคม

ออนไลนl คิดเปYนร4อยละ  41 รองลงมาคือเว็บไซต8ทางอินเทอร8เน็ต ร-อยละ 29.5 และครอบครัว 

เพ่ือน คนรู-จัก ร-อยละ 21.3 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-14 จำนวน ร-อยละจำแนกตามการติดตามแบรนด8  

การติดตามแบรนดl จำนวน ร4อยละ 

เฟซบุïกแฟนเพจ (Facebook Fan-page) 45 76.3 

ทวิตเตอร8 (Twitter) 16 27.1 

เว็บไซต8 (Website) 14 23.7 

อินสตาแกรม (Instagram) 10 16.9 

 



 23 

ตารางท่ี 4-14 จำนวน ร-อยละจำแนกตามการติดตามแบรนด8 (ต\อ) 

การติดตามแบรนดl จำนวน ร4อยละ 

อ่ืน ๆ 3 5.1 

รวม 88 100 

จากตาราง 4-14 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGติดตามเฟซบุqกแฟนเพจมาก

ท่ีสุด คิดเปYนร4อยละ  76.3 รองลงมาคือทวิตเตอร8 ร-อยละ 27.1 และเว็บไซต8 ร-อยละ 23.7 ตามลำดับ 

 

สGวนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปrดรับส่ือ 

ข-อมูลในส\วนนี้จะนำเสนอข-อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู-ตอบแบบสอบถาม

เปbน จำนวน ร-อยละของกลุ\มตัวอย\าง สามารถแจกแจงรายละเอียดได-ดังต\อไปน้ี  

ตารางท่ี 4-15 จำนวน ร-อยละจำแนกตามส่ือท่ีเปyดรับ  

ส่ือท่ีเปrดรับ จำนวน ร4อยละ 

ส่ือสังคมออนไลน8 (Social Media) 95 95 

เว็บไซต8 บล็อก (Website/Blog) 61 61 

โทรทัศน8 43 43 

ส่ือนอกบ-าน (Out Of Home) 35 35 

วารสาร นิตยสาร  24 24 

รวม 258 100 

จากตาราง 4-15 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGนิยมเปrดรับสื่อโซเชียลมีเดีย คิด

เปYนร4อยละ 95 รองลงมาคือเว็บไซต8 บล็อก ร-อยละ 61 และโทรทัศน8 ร-อยละ 43 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-16 จำนวน ร-อยละจำแนกตามส่ือท่ีใช-  

ส่ือท่ีใช4 จำนวน ร4อยละ 

เฟซบุïก (Facebook) 84 84 

ไลน8 (Line) 81 81 

อินสตาแกรม (Instagram) 78 78 

ยูทูป (YouTube) 75 75 

ทวิตเตอร8 (Twitter) 60 60 

อ่ืน ๆ 2 2 

รวม 380 100 



 24 

จากตาราง 4-16 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGใช4 เฟซบุqก (Facebook) มาก

ที่สุด คิดเปYนร4อยละร4อยละ 84  มากที่สุด รองลงมาคือ ไลน8 (Line) ร-อยละ 81 และอินสตาแกรม 

(Instagram) ร-อยละ 78 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-17 จำนวน ร-อยละจำแนกตามช\วงเวลาท่ีเปyดรับส่ือ 

ชGวงเวลาท่ีเปrดรับส่ือ จำนวน ร4อยละ 

00:00 – 06:00 น. (ช\วงเท่ียงคืนถึงเช-ามืด) 6 6 

06:01 – 12:00 น. (ช\วงเช-าถึงเท่ียงวัน) 4 4 

12:01 – 18:00 น. (ช\วงบ\ายถึงเย็น) 25 25 

18:01 – 24:00 น. (ช\วงเย็นถึงค่ำ) 65 65 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-17 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปrดรับสื่อชGวงเวลา 18:01 – 

24:00 น. (ชGวงเย็นถึงค่ำ) มากที่สุด คิดเปYนร4อยละ 65 รองลงมาคือ 12:01 – 18:00 น. (ช\วงบ\าย

ถึงเย็น) ร-อยละ 25 และ 00:00 – 06:00 น. (ช\วงเท่ียงคืนถึงเช-ามืด) ร-อยละ 6 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4-18 จำนวน ร-อยละจำแนกตามการติดตามหรือหาข-อมูลของภาพยนตร8หรือภาพยนตร8สาร

คดี 

การติดตามหรือหาข4อมูล จำนวน ร4อยละ 

มีการหาข-อมูล 53 53 

ไม\มีการหาข-อมูล 47 47 

รวม 100 100 

จากตาราง 4-18 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGมีการหาข4อมูลกGอนรับชม คิด

เปYนร4อยละ 53 รองลงมาคือไม\มีการหาข-อมูล ร-อยละ 47 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4-19 จำนวน ร-อยละจำแนกตามรูปแบบส่ือท่ีน\าสนใจ  

รูปแบบส่ือ จำนวน ร4อยละ 

คลิปวิดีโอ 70 70 

ข-อมูลสรุปเปbนภาพ 44 44 

อินโฟกราฟyก 43 43 

รีวิว 41 41 

บทความบนอินเทอร8เน็ต 26 26 
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ตารางท่ี 4-19 จำนวน ร-อยละจำแนกตามรูปแบบส่ือท่ีน\าสนใจ (ต\อ) 

รูปแบบส่ือ จำนวน ร4อยละ 

รวม 224 100 

จากตาราง 4-19 พบว\า ผู4ตอบแบบสอบถามสGวนใหญGให4ความสนใจตGอส่ือรูปแบบคลิป

วิดีโอมากที่สุด คิดเปYนร4อยละ 70 รองลงมาคือสื่อแบบข-อมูลสรุปเปbนภาพ ร-อยละ 44 และสื่อแบบ

อินโฟกราฟyก ร-อยละ 43 ตามลำดับ 

 

สGวนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตรlสารคดี 

ข-อมูลในส\วนนี้จะนำเสนอข-อมูลเกี่ยวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู-ตอบ 

แบบสอบถามเปbนจำนวน ร-อยละของกลุ\มตัวอย\าง สามารถแจกแจงรายละเอียดได-ดังต\อไปน้ี  

ตาราง 4-20 จำแนกตามปàจจัยท่ีมีความสำคัญต\อการตัดสินใจชมภาพยนตร8สารคดี 
หัวข4อความสำคัญ คGาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

สถานท่ีของการฉายภาพยนตร8 3.8 สำคัญมาก 

ความสะดวกสบายของสถานท่ีรับชม 3.84 สำคัญมาก 

ความนิยมของภาพยนตร8สารคดี 4.09 สำคัญมาก 
เน้ือหาภาพยนตร8สารคดี 3.77 สำคัญมาก 
หัวข-อและประเด็นของการเสวนา 4.05 สำคัญมาก 
ความน\าสนใจของภาพยนตร8 3.61 สำคัญมาก 
ความเหมาะสมของราคาบัตร 3.72 สำคัญมาก 
ความสะดวกในการจองบัตรชมภาพยนตร8 2.95 สำคัญปานกลาง 
การประชาสัมพันธ8ผ\านช\องทางออนไลน8 3.81 สำคัญมาก 
การโฆษณาผ\านส่ือบุคคล (ปากต\อปาก) 3.54 สำคัญมาก 
การโฆษณาผ\านวิดีโอโฆษณา 3.48 สำคัญมาก 
การโฆษณาผ\านตัวอย\างภาพยนตร8 3.67 สำคัญมาก 

จากตารางที่ 4-20 พบว\า ระดับความสำคัญตGอการตัดสินใจชมภาพยนตรlสารคดีใน

ภาพรวมให4ความสำคัญมาก  
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณด-านพฤติกรรมการเปyดรับสื ่อ ปàจจัยที ่มีผลการเลือกรับชม

ภาพยนตร8สารคดี และทัศนคติต\อภาพยนตร8สารคดีและแบรนด8 

ส\วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข-อมูลพื้นฐานของผู-ตอบแบบสอบถาม พบว\ากลุ\มตัวอย\าง

จำนวน 100 คน ส\วนใหญ\เปbนเพศหญิง อายุ 21-25 ปÉ อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได-ต\อเดือน 

10,001-20,000 บาท มีงานอดิเรกคือการดูหนังและฟàงเพลง 

ส\วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความเข-าใจ และการรับรู-เกี่ยวกับภาพยนตร8สารคดี พบว\ากลุ\ม

ตัวอย\างรู-จัก สนใจ และเคยรับชมภาพยนตร8สารคดี ช\องทางท่ีรับชมมากท่ีสุดคือทางสตรีมม่ิงออนไลน8 

(Streaming Online)  

ส\วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติต\อแบรนด8 พบว\ากลุ\มตัวอย\างรู -จัก     

“ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) แต\ส\วนใหญ\ไม\เคยเข-าร\วมกิจกรรมฉายภาพยนตร8ท่ี

รู-จัก “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) จัดขึ้น เหตุผลที่เข-าร\วมกิจกรรมฉายภาพยนตร8 

เพราะเนื้อหาของภาพยนตร8และการเสวนามีความน\าสนใจ เหตุผลที่ไม\เคยเข-าร\วมคือไม\มีเวลา รู-จัก

แบรนด8จากทางสื ่อสังคมออนไลน8 (Social Media) มีการติดตามแบรนด8ทางเฟซบุ ïกแฟนเพจ 

(Facebook fan-page) มากท่ีสุด 

ส\วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปyดรับสื่อ พบว\ากลุ\มตัวอย\างเปyดรับสื่อผ\านทาง

สื่อสังคมออนไลน8 (Social Media) มากที่สุด สื่อที่ใช-มากที่สุดคือเฟซบุïก (Facebook) เปyดรับส่ือ

ช\วงเวลา 18:00 – 24:00 น. (ช\วงเย็นถึงช\วงค่ำ) ติดตามข\าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร8สารคดีผ\าน

ช\องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fan-page) เกี่ยวกับภาพยนตร8 กลุ\มตัวอย\างส\วนใหญ\มีการหา

ข-อมูลของภาพยนตร8สารคดีก\อนการรับชม ผ\านทางนักวิจารณ์ภาพยนตร์ และตามนิตยสารออนไลน์ 
(Online Magazine) สนใจส่ือรูปแบบวิดีโอมากท่ีสุด 

ส\วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตร8สารคดี 

พบว\ากลุ\มตัวอย\างให-ความสำคัญของแต\ละส\วนในระดับสำคัญมาก ยกเว-นเรื่องของช\องทางการ

จำหน\ายหรือจองบัตรชมภาพยนตร8ท่ีมีความสำคัญต\อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณlเชิงลึก (In-depth Interview) 

ส\วนท่ี 1 ข-อมูลท่ัวไปของผู-ให-สัมภาษณ8 

ส\วนท่ี 2 ทัศนคติต\อภาพยนตร8สารคดี และพฤติกรรมการเลือกรับชมภาพยนตร8สารคดี 

ส\วนท่ี 3 โอกาสในการเข-าร\วมกิจกรรม “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) 

ส\วนท่ี 4 พฤติกรรมการใช-ส่ือ 

 

ส\วนที่ 1 ข-อมูลทั่วไปของผู-ให-สัมภาษณ8 จากการสัมภาษณ8การวิจัยเชิงคุณภาพด-วยการ

สัมภาษณ8เชิงลึกผู-ให-สัมภาษณ8มีจำนวน 6 คน ประกอบด-วยเพศชาย 1 คน เพศหญิงจำนวน 5 คน 

อายุระหว\าง 20-22 ปÉ เปbนนักศึกษาทั้งหมด เปbนคนที่เคยเข-าร\วมงานฉายภาพยนตร8จำนวน 2 คน 

และไม\เคยเข-าร\วมงานฉายภาพยนตร8จำนวน 5 คน 

ส\วนที่ 2 ทัศนคติต\อภาพยนตร8สารคดี และพฤติกรรมการเลือกรับชมภาพยนตร8สารคดี 

จากการสัมภาษณ8พบว\า ผู-ให-สัมภาษณ8ให-ความคิดเห็นต\อภาพยนตร8สารคดีไว-ว\า ภาพยนตร8สารคดีน้ัน

สามารถเล\าเรื่องราวต\าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงได-ออกมาน\าสนใจ ทำให-ดูแล-วเหมือนได-รับความรู-ไปในตัว 

รวมถึงช่ืนชอบท่ีภาพยนตร8สารคดีสามารถพาพวกเขาไปรู-จักเร่ืองราวใหม\ ๆ ผ\านการดูอยู\เสมอ 

ส\วนที่ 3 โอกาสที่จะเลือกเข-าร\วมกิจกรรมของด็อกคิวเมนทารี่คลับ (Documentary 

Club) จากการสัมภาษณ8พบว\า ผู-ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยากไปเข-าร\วมงานกิจกรรม ถ-าหาก

วันและเวลาที่จัดนั้นตรงกับวันที่สะดวก หรือสถานที่ในการจัดสามารถเดินทางไป-กลับได-ง\าย ผู-ให-

สัมภาษณ8ให-เหตุผลที่สนใจว\า การไปเข-าร\วมจะเปyดโอกาสให-ตัวเองได-พบเจอกับกลุ\มคนที่มีความชอบ

และความสนใจคล-าย ๆ กันจึงเปbนเร่ืองท่ีดี 

ส\วนที่ 4 พฤติกรรมการใช-สื ่อ จากการสัมภาษณ8กลุ \มตัวอย\างพบว\า มักจะติดตาม

ข\าวสารของภาพยนตร8สารคดีจากกลุ\มนักวิจารณ8ภาพยนตร8หรือแฟนเพจในเฟซบุïก (Facebook fan-

page) และคิดว\าสื่อท่ีด็อกคิวเมนทารี่คลับ (Documentary Club) มีนั้นเพียงพอแล-วแต\ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ8ข\าวสารต\าง ๆ ให-มากข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กลุ\มเปgาหมายส\วนใหญ\คิดว\าภาพยนตร8สารคดีมีความน\าสนใจตรงที่เรื่องราวที่ถูกเล\า

ออกมานั้นเกิดขึ้นจากเหตุการณ8จริง ประเด็นและเนื้อหาของภาพยนตร8สารคดีมีผลต\อการตัดสินใจ

รับชมมากที่สุด ผู-ตอบแบบสอบถามส\วนใหญ\แล-วยังไม\รู-จัก “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) มากนัก และคิดว\ายังมีความเฉพาะกลุ\มอยู\มาก อีกส\วนหนึ่งให-ความเห็นว\าชอบเอกลักษณ8ของ

แบรนด8ที่เปbนมากกว\า ผู-จัดซื้อภาพยนตร8แต\สามารถสร-างสถานที่ของคนที่รักภาพยนตร8สารคดีขึ้นมา

ได- รวมถึงสร-างพ้ืนท่ีแห\งการสนทนา ท่ีแตกต\างจากการดูภาพยนตร8ท่ีอ่ืน ๆ 
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จากผลสรุปการวิจัยดังกล\าวเมื่อนำมาเปbนแนวทางในการสร-างสรรค8ผลงานและวางกล

ยุทธ8การสื่อสารการตลาดของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) จึงได-แนวคิด “Let it 

Continue สานต\อเรื่องราวที่ไม\มีวันจบ” มาพัฒนาเปbนแนวคิดหลักในการสร-างสรรค8ผลงานให-เกิด

ประสิทธิภาพต\อไป 



 

บทที่ 5 

กลยุทธ,การสร0างสรรค, และการผลิตชิ้นงาน  
 

จากผลการศึกษา ผู,จัดทำได,เก็บข,อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และทัศนคติของกลุFมตัวอยFาง

ซึ่งในที่นี้ได,ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และทัศนคติเกี่ยวกับ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) รวมถึงพฤติกรรมในการเป^ดรับสื่อของกลุFมตัวอยFาง เมื่อได,ผลของการวิจัย จึงนำข,อมูลที่ได,มา

วิเคราะหb เพื่อสรุปการกำหนดแนวทางในการสร,างสรรคbชิ้นงาน และการวางแผนสื่อทางการตลาด

ผFานชFองทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให,เข,าถึงกลุFมเปfาหมายได,ตรงกลุFม และดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีจุดมุFงหมายเพื่อสร,างการรับรู, และความเข,าใจเกี่ยวกับแบรนดb ซึ่งจะนำไปสูFการทดลองซื้อใน

ที่สุด ทั้งนี้ผู,จัดทำจึงได,นำผลของข,อมูลที่ได,ทำการศึกษาวิจัยมาวิเคราะหbเพื่อกำหนดแนวทางของส่ือ 

และงานสร,างสรรคbดังน้ี  
 

ส#วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 

1. ด,านผลิตภัณฑb (Product) การบริการและสินค,า 

1.1 จัดซื้อภาพยนตรbสารคดีและภาพยนตรbตFางประเทศที่นFาสนใจ พร,อมทำซับไตเติล

ภาษาไทย 

1.2 บริการภาพยนตรbในรูปแบบสตรีมม่ิงผFานสตรีมม่ิงวิมีโอ (Vimeo) 

1.3 ดีวีดีภาพยนตรbในรูปแบบซับไตเติลภาษาไทย  

2. ด,านราคา (Price) 

2.1 ราคาของภาพยนตรbที่ถูกจัดฉายในโรงภาพยนตรbเปsนไปตามที่โรงภาพยนตรbนั้น ๆ 

กำหนด 

2.2 การซื้อภาพยนตbผFานสตรีมมิ่งวิมีโอ (Vimeo) สามารถซื้อได,ในราคา 1 เครดิต 

โดย 1 เครดิตเทFากับ 60 บาท 

2.3 ภาพยนตรbรูปแบบดีวีดี มีหลายราคาโดยเร่ิมต,นท่ี 200 บาท 

3. ด,านสถานท่ีให,บริการ (Place) 

3.1 เว็บไซตb www.documentaryclubthailand.com สำหรับค,นหาข,อมูลตFาง ๆ 

ของแบรนดb 



 30 

3.2 โรงภาพยนตรbที่เน,นภาพยนตรbนอกกระแส เชFน ลิโด, คอนเน็ค (Lido Connect) 

และเฮ,าสb สามยFาน (House Samyan) 

3.2 ร,านขายซีดีและดีวีดี มีอยูF 7 ร,าน ได,แกF readery, happening, fathom book, 

boomerangshop, lido dvd, gammemagie, candide books เปsนต,น 

4. ด,านสFงเสริมการขาย (Promotion) เนื่องจากเงินทุนในการสื่อสารออกไปนั้นมีน,อย 

อีกทั้งยังเปsนประเภทภาพยนตรbที่นายทุนสFวนใหญFไมFคFอยให,ความสนใจนัก จึงใช,กลยุทธbเน,นไปที่การ

บอกปากตFอปากของลูกค,าเพื่อเผยแพรFเรื่องราวตFาง ๆ รวมถึงเผยแพรFขFาวสารตFาง ๆ ผFานสื่อออนไลนb 

เชFน แฟนเพจในโซเชียลมีเดีย เว็บไซตb และเฟซบุàกสFวนตัวของผู,กFอต้ัง  

 

วิเคราะหGจุดแข็ง จุดอ#อน (SWOT) 

1. จุดแข็ง (Strength) ผู ,กFอตั ้งแบรนดb “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” (Documentary 

Club) เปsนคนท่ีมีความรู,ความเข,าใจในเร่ืองของภาพยนตรbสารคดี 

2. จุดอFอน (Weakness) ภาพยนตรbสารคดียังไมFใชFภาพยนตรbที่ผู,บริโภคสFวนใหญFให,

ความสนใจ และแบรนดbยังไมFเปsนท่ีรู,จักมากพอ 

3. โอกาส (Opportunity) ภาพยนตรbนอกกระแสกำลังได,รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

เน่ืองจากภาพยนตรbในตลาดเร่ิมมีความจำเจ 

4. อุปสรรค (Threats) การดูภาพยนตรbผFานชFองทางสตรีมมิ่งที่กลายมาเปsนอีกหน่ึง

ชFองทางของการดูภาพยนตรbท่ีสะดวกมากกวFาการออกไปดูภาพยนตรbด,านนอก 

 
คู#แข#ง (Competitors) 

1. คูFแขFงทางตรง (Direct Competitors) คือภาพยนตรbที่อยูFในกระแสหลัก เปsนสื่อท่ี

ได,รับความสนใจจากสังคมมากกวFาภาพยนตรbสารคดีหรือภาพยนตรbนอกกระแส มาจากเครือโรง

ภาพยนตรbที่กลายเปsนผู,กำหนดทิศทาง และมักจะใช,การทำรายได,ของการฉายภาพยนตรbมาเปsน

ตัวกำหนดระยะเวลาการฉายของแตFละเรื่อง จึงสFงผลกระทบตFอภาพยนตรbขนาดเล็กหรือภาพยนตรb

สารคดี ไมFสามารถทำรายได,ภายในเวลาอันส้ันได, 

2. คูFแขFงทางอ,อม (Indirect Competitors) บริการสตรีมมิ่งหรือการดูภาพยนตรbผFาน

ทางออนไลนbและแอปพลิเคชันตFาง ๆ ที่สามารถดูได,ทุกชFวงเวลาโดยไมFต,องเดินทางไปไหน เชFน เน็ตฟ

ลิกซb (Netflix) ทรูไอดี (TrueID) เอชบีโอ (HBO) เปsนต,น 
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กลุ#มเปWาหมายทางการตลาด (Target Marketing) 

1. ด,านประชากรศาสตรb (Demographic Profile) ข,อมูลสถิติทางด,านประชากร ซึ่งได,

จากการวิจัยเบ้ืองต,น ได,แกF เพศ อายุ รายได, เปsนต,น สามารถแบFงลักษณะประชากรออกดังน้ี  

เพศ: ชายและหญิง   

กลุFมเปfาหมายหลักอายุ: 20-25 ปï  

กลุFมเปfาหมายรองอายุ: 26-30 ปïข้ึนไป  

รายได,: 10,000 บาทข้ึนไป  

2. ด,านจิตวิทยา (Psychographic Profile) กลุ Fมเปfาหมายของ “ด็อกคิวเมนทาร่ี

คลับ” (Documentary Club) มีพฤติกรรมชื่นชอบการชมภาพยนตรbสารคดี หรือมีความสนใจรวมไป

ถึงชอบพูดคุยแลกเปล่ียนประเด็นตFาง ๆ กับผู,อ่ืน  

 

แนวคิดในการส่ือสาร (Communication Concept)  

จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบวFา กลุFมเปfาหมายสFวนใหญFให,ความสนใจและ

ความสําคัญกับ เนื้อหาของภาพยนตรbสารคดีมากที่สุด สิ่งนี้คือปóจจัยหลักที่สFงผลตFอการตัดสินใจเลือก

รับชมของกลุFมเปfาหมาย จึงต,องการดึงดูดกลุFมเปfาหมายจากการนำเสนอเน้ือหาของภาพยนตรb รวมถึง

ต,องการเน,นย้ำให,กลุFมเปfาหมาย เห็นถึงความเปsนสังคม (Community) ของ “ด็อกคิวเมนทาร่ี

คลับ” (Documentary Club) จากงานเสวนา มาเปsนแนวคิดในการสื่อสารคือ “Let it continue 

สานตFอเร่ืองราวท่ีไมFมีวันจบ” 

 

วัตถุประสงคGการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Objective) 

1. สร,างการรับรู, (Brand Awareness) เพื่อกระตุ,นให,กลุFมเปfาหมาย เกิดการรับรู,และ

เข,าใจเกี่ยวกับแบรนดb “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) สร,างความเข,าใจเกี่ยวกับแบ

รนดbและภาพยนตรbสารคดีผFานทางการส่ือสารเพ่ือสFงไปยังกลุFมเปfาหมาย 

2. กระตุ,นให,เกิดการตัดสินใจซื้อ (Create Consideration) เพื่อให,กลุFมเปfาหมายเกิด

การยอมรับแบรนดbไปจนถึงเกิดการตัดสินใจซ้ือ   

3. ชFวงสร,างความสัมพันธbที่ดีระหวFางแบรนดbกับลูกค,า (Create Brand Relationship) 

หลังจากที่กลุFมเปfาหมายได,รับรู, และได,รับประสบการณbจากแบรนดb กFอให,เกิดความสัมพันธbที่ดีกับ

กลุFมเปfาหมายนำไปสูFการเปsนแบรนดbในใจผู,บริโภค 
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กลยุทธการส่ือสาร (Communication Strategy)  

จากข,อมูลที่ได,ทำการศึกษาวิจัยทำให,สามารถนำมาวางแผนกลยุทธbการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” (Documentary Club) จัดทำขึ ้นเพื ่อสร,างให,

กลุFมเปfาหมายเกิดการรับรู, สร,างการพิจารณาและกระตุ,น ให,กลุFมเปfาหมายเดินทางชมภาพยนตรbสาร

คดีกับทาง “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) โดยกลยุทธbในการสื่อสารได,แบFงออกเปsน 

3 ชFวง ดังน้ี  

1. ชFวงสร,างการรับรู, (Build Awareness) เพื่อกระตุ,นกลุFมเปfาหมายต,องการเรียนรู,

เกี่ยวกับแบรนดb “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) สFงผลให,กลุFมเปfาหมายเกิดความ

สนใจและจดจำแบรนดbได, เนื่องจากกลุFมเปfาหมายบางสFวนยังไมFรู,จักแบรนดbมากนักจึงเลือกนำเสนอ 

ด,วยจุดเดFนของภาพยนตรbสารคดีที่เปsนสินค,าหลักของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary 

Club) ควบคูFไปกับแนวคิด “Let it Continue” โดยใช,เคร่ืองมือส่ือสารดังตFอไปน้ี  

1.1 วิดีโอออนไลนb (Video Online)  

1.2 ส่ือสังคมออนไลนb (Social Media)  

1.3 เว็ปไซตb (Website)  

1.4 แอปพลิเคชัน (Application)  

2. ชFวงกระตุ,นการตัดสินใจซื้อ (Create Consideration) เพื่อให,กลุFมเปfาหมายเกิดการ

ตัดสินใจเพื่อเข,ารFวมกิจกรรมของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ได,งFายขึ้น โดยการ

ตอกย้ำถึงความเปsนสังคม (Community) ที่สามารถรวบรวมกลุFมคนที่สนใจประเด็นและเรื่องราว

เดียวกันไว,ได,มาก พร,อมทั้งแสดงให,เห็นถึงประสบการณbที่กลุFมเปfาหมายจะได,รับจากการเข,ารFวม

กิจกรรมของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ผFานสื่อที่สามารถกระตุ,นการตัดสินใจ

ซ้ือของกลุFมเปfาหมายได, ดังน้ี  

2.1 กิจกรรมผFานส่ือสังคมออนไลนb (Social Media Activities)  

2.2 ส่ือสังคมออนไลนb (Social Media)  

2.3 โฆษณาผFานผู,นำทางความคิด (Key Opinion Leader)  

3. ชFวงการซื้อและสร,างความสัมพันธbที่ดีระหวFางแบรนดbกับลูกค,า (Purchase and 

Create Brand Relationship) เพื่อให,ผู,บริโภคเกิดความภักดีกับแบรนดb เมื่อพวกเขาได,เข,ามารFวม

กิจกรรมที่จัดโดย “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) และทำให,ผู,บริโภคมีโอกาสกลับมา

ใช,บริการซ้ำ จึงเลือกใช,ส่ือดังน้ี  

3.1 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event)  

3.2 บทความออนไลนb (Online Magazine) 
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เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools)  

จุลนิพนธbหัวข,อการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” 

(Documentary Club) ได,ใช,เครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรม

ผู,บริโภค โดยแบFงออกเปsน 7 ส่ือ ตามกลยุทธbการส่ือสารการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตFอไปน้ี 

1. วิดีโอออนไลนb (Video Online)  

วิดีโอออนไลนbเปsนสื่อที่สามารถให,รายละเอียดในเรื่องของภาพและเสียง เพื่อดึงดูดความ

สนใจของกลุFมเปfาหมายและสามารถแพรFกระจายบนสื่อออนไลนbได,อยFางรวดเร็ว โดยจะมีการจัดทำ

วิดีโอออนไลนbเรื่อง “The Experience” เปsนสื่อที่ใช,สร,างการรับรู,ให,กับการทำการสื่อสารการตลาด 

โดยเนื้อเรื่องจะเปsนการเลFาถึงประสบการณbของการเข,ารFวมงานฉายภาพยนตรbของ “ด็อกคิวเมนทาร่ี

คลับ” (Documentary Club) ผFานกลุFมตัวอยFางที่ไมFเคยเข,ารFวมงานกิจกรรมด็อกคลับเธียรbเตอรb 

(Doc Club Theater) 

โดยการดำเนินเรื่องจะเปsนการเชิญกลุFมตัวอยFางชายและหญิงจำนวน 4 คน ที่ไมFเคยเข,า

รFวมกิจกรรมด็อกคลับเธียรbเตอรb (Doc Club Theater) ได,เข,ามานั่งสัมภาษณbถึงกิจกรรมที่พวกเขา

มักจะทำหลังจากดูภาพยนตรb และได,สFงกลุFมตัวอยFางเข,าไปทดลองเข,ารFวมงานกิจกรรม หลังจากนั้นก็

สัมภาษณbถึงความคิดเห็นของประสบการณbท่ีได,รับจากการเข,ารFวม 

2. บทความออนไลนb (Online Magazine)  

ใช,นิตยสารออนไลนbในการสื่อสารไปยังกลุFมเปfาหมาย โดยนิตยสารออนไลนbสามารถชFวย

สร,างความนFาเชื ่อถือตFอการสื ่อสารได,เปsนอยFางดี โดยเนื ้อหาของบทความออนไลนbจะเปsนการ

ประชาสัมพันธbแคมเปญ “Let it Continue สานตFอเรื่องราวที่ไมFมีวันจบ” โดยจะเน,นสื่อสารถึงแรง

บันดาลใจที่ได,จากการดูสารคดีจนสFงผลตFอเราในปóจจุบัน และกลุFมเปfาหมายมีความนิยมค,นหาข,อมูล

เกี ่ยวกับภาพยนตรbในนิตยสารออนไลนb ได,แกF A day Magazine Way Magazine และ The 

Standard  

3. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event)  

การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อให,ผู,บริโภคได,เข,ารFวม ถือเปsนแนวทางการตลาดเชิง

ประสบการณbอยFางหนึ่ง ชFวยให,กลุFมเปfาหมายรู,สึกใกล,ชิด กับแบรนดbมากกวFาการรับขFาวสารจากการ

ทำโฆษณาเพียงอยFางเดียว โดยกิจกรรมนี้ ต,องการให,กลุFมเปfาหมาย สามารถเข,าถึงได,มากขึ้นและ

สามารถแพรFออกไปในวงกว,างมากกวFาเดิมภายใต,ช่ือ “Doc Club Theater : Let it Continue” โดย

ต,องการสื่อให,เห็นถึงเรื่องราวที่ไมFมีวันจบของภาพยนตรbสารคดีและเรื่องราวของกลุFมคนที่อยูFในสังคม 

(Community) ของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) โดยมีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 

3.1 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 
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3.1.1 ตราสัญลักษณb (Logo) ออกแบบใหมFโดยอ,างอิงจากรูปทรงของโลโก, 

(Logo) ด็อกคลับเธียรbเตอรb (Doc Club Theater) เปsนรูปทรงกลม โดยใช,การออกแบบตัวอักษรให,มี

รูปทรงคล,ายมิโนFที่กำลังล,มตFอกันออกไป แทนความหมายถึงเรื่องราวของภาพยนตรbสารคดีที่แม,จะจบ

ไปแล,วแตFเหตุการณbในน้ันจะยังดำเนินตFอไป 

3.1.2 โปสเตอรb (Poster) ใช,วิธีเดียวกับการออกแบบของโลโก, (Logo) โดยใช,

การออกแบบตัวอักษรให,มีรูปทรงคล,ายมิโนFที่กำลังล,มตFอกันออกไป แทนความหมายถึงเรื่องราวของ

ภาพยนตรbสารคดีท่ีแม,จะจบไปแล,วแตFเหตุการณbในน้ันจะยังดำเนินตFอไป  

3.1.3 ใบปลิว (Brochure) ใบปลิวสำหรับแจกภายในงานมีเพื่อบอกรายละเอียด

และเวลาของการจัดกิจกรรม เน,นการใช,สีน้ำเงินและเขียวท่ีเปรียบเสมือนสีของโลกในการออกแบบ 

3.1.4 บัตร (Tickets) บัตรสำหรับเข,างานมีการออกแบบพิเศษเพื่อให,มีความ

นFาสนใจมากขึ ้น โดยจะเน,นการใช,สีน้ำเงินและเขียวที ่เปรียบเสมือนสีของโลกในการออกแบบ

เชFนเดียวกับใบปลิว และใช,สีเหลืองในการตัดเส,นขอบ เปsนสีท่ีเปsนเอกลักษณbของแบรนดb 

3.1.5 สายรัดข,อมือ (Wristband) สายรัดข,อมือสำหรับผู,เข,ารFวมงาน โดยจะเน,น

การใช,สีน้ำเงินและเขียวที่เปรียบเสมือนสีของโลกในการออกแบบเชFนเดียวกัน และใช,สีเหลืองในการ

ตัดเส,นขอบ เปsนสีท่ีเปsนเอกลักษณbของแบรนดb 

3.2 การตลาดเชิงกิจกรรม 

วัตถุประสงคb   : ให,ลูกค,าได,ใกล,ชิดกับแบรนดbในวงกว,างมากขึ้นกวFาเดิม ตอกย้ำและ

สFงเสริมให,แบรนดbเปsนพ้ืนท่ีในการรวมตัวของบุคคลท่ีรักและสนใจภาพยนตรbสารคดี 

ช่ืองาน        : Doc Club Theater - Let it Continue 

แนวคิดของงาน: Let it continue สานตFอเร่ืองราวท่ีไมFเคยจบ 

วันท่ีจัดงาน     : วันท่ี 4 มิถุนายน 2564 (เร่ิมงานเวลา 14:00 น. ถึงเวลา 23:00 น.) 

ภายในงานมีกิจกรรมแบFงเปsน 3 โซน ดังน้ี 

โซน 1 พื้นที่ฉายภาพยนตรbสารคดี จัดขึ้นที่บริเวณ อัฒจันทรbกลางแจ,ง โดยมีการจัด

ฉายภาพยนตรbเรื ่อง An Inconvenient Truth และ An Inconvenient Truth 2 ภาพยนตรbท่ี

เกี่ยวกับภาวะโลกร,อน จากในวันที่ทั่วโลกยังไมFได,ตระหนักถึงภาวะนี้จนถึงปóจจุบันที่กลายเปsนปóญหา

ระดับโลกไปแล,ว 

โซน 2 เวทีเสวนา พื้นที่ระดมความคิดในแตFละประเด็นของภาพยนตรb เพื่อถกเถียงหา

เรื่องราวให,ตFอยอดออกไป กับ นรีกุล ธูปพุทธา วรรณสิงหb ประเสริฐกุล สฤณี อาชวานันทกุล อเล็กซb 

เรนเดลลb พิพัฒนb อภิรักษbธนากร (บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและขับเคล่ือนสังคมประเด็นภาวะโลกร,อน) 
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โซน 3 จัดแสดงศิลปะ (Art Exhibition) จัดโชวbศิลปะภาพวาดและภาพถFายเกี่ยวกับ

ภาวะโลกร ,อน จ ัดโชว bภาพท่ีรวบรวมจากผู , เข ,าร Fวมกิจกรรม #BestDocChallenge และ 

#NeverEndingStory ในเฟซบุàก (Facebook) มาจัดโชวbภายในงาน  

4. ส่ือสังคมออนไลนb (Social Media)  

สื่อสังคมออนไลนbซึ่งเปsน Owned Media และกลุFมเปfาหมายสามารถเข,าถึงได,มากที่สุด 

โดยส่ือออนไลนbท่ีเลือกใช,มีดังน้ี 

4.1 เฟซบุàกแฟนเพจ (Facebook Fan-page) โดยจะใช,ในการอัพเดตขFาวสารและ 

เร่ืองราวตFาง ๆ เปsนหลัก เพราะกลุFมเปfาหมายมีการติดตามและใช,งานเฟซบุàก (Facebook) มากท่ีสุด  

แบFงของคอนเทนตbออกเปsน ดังน้ี  

คอนเทนต b เร ียลไทม b  (Realt ime Content) 20% ใช ,  #LetitContinue 

#NeverendingStory ในการเลFาเรื่องราวทันเหตุการณb และโยงเข,ากับภาพยนตรbท่ี “ด็อกคิวเมนทาร่ี

คลับ” (Documentary Club) มีครอบครองอยูF เนื้อหาเลFาถึงความไมFจบของประเด็นที่ภาพยนตรbแตF

ละเร่ืองส่ือออกมา 

คอนเทนตbโปรโมชัน (Promotion Content) 30% ประชาสัมพันธbถึงงานกิจกรรมท่ี

จะเกิดข้ึน และโปรโมชันตFาง ๆ ไมFวFาจะเปsนสFวนลด หรือการแลกสิทธิพิเศษ เปsนต,น 

คอนเทนตbแบรนดb (Brand Content) 50% ใช, #LetitContinue #DocclubTheater 

สำหรับการอัปเดตภาพยนตรbเร ื ่องใหมF และกิจกรรมตFางๆ ที ่ทาง “ด็อคคิวเมนทารี ่คลับ” 

(Documentary Club) จัดข้ึนมา 

เฟซบุàกอีเวนตb (Facebook Event) ท่ีนอกจากจะชFวยโปรโมตงานอีเวนทbให,เปsนท่ีรับรู,

ในวงกว,างแล,ว ยังสามารถเก็บข,อมูลตFาง ๆ ได,มากมาย ไมFวFาจะเปsนคนที่จะเข,ารFวมงาน หรือคนที่มี

ความสนใจตFองาน 

4.2 อินสตาแกรม (Instagram) ลงเปsนบทสัมภาษณbของคนที่มีประสบการณbหรือ

ได,รับแรงบันดาลใจจากการดูภาพยนตรbสารคดีมาสัมภาษณbเปsนคลิปวิดีโอ โดยจะเน,นไปที่การใช,

อินสตาแกรมสตอรี ่ (Instagram Story) และ ไอจีทีวี (IG TV) เปsนชFองทางในการลงตัวอยFาง

ภาพยนตรb 

4.3 คลับเฮ,าสb (Clubhouse) สร,างห,องพูดคุย โดยจะเริ่มท่ีหัวข,อของเกี่ยวกับสารคดี 

ไปจนถึงประเด็นท่ีเราต,องการส่ือสารในกิจกรรมของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club)  

4.4 ทวิตเตอรb (Twitter) ตFอยอดจากประเด็นที่พูดคุยในคลับเฮ,าสb (Clubhouse) 

และจะเน,นไปที่การสร,างแฮชแท็กเพื่อให,คนเข,ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณb นอกเหนือจากการ

เข,าไปพูดคุยในห,องของคลับเฮ,าสb (Clubhouse) โดยมีแฮชแท็กดังนี ้ #DocclubTheater 

#LetitContinue #DocclubXClubhouse #NeverEndingStory 
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4.5 เว็ปไซตb (Website) เพ่ือให,หาข,อมูลของ “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary 

Club) ได,อยFางงFายดายและชัดเจน มีการออกแบบหน,าเว็บไซตbจากเดิมให,ดูทันสมัยมากขึ้นและ

ออกแบบหน,าดาวนbโหลด ให,มีการส่ือถึงคอนเซ็ป Let it Continue โดยจะมีอยูF 6 เมนูคือ 

4.5.1 ภาพยนตรbของเรา (Our Films) มีเมนูยFอยคือ Docs กับ Fictions ผู,ใช,

สามารถเลือกดูรายละเอียดของภาพยนตรbหรือภาพยนตรbสารคดีที่นำเข,ามา และเมนู Watch on 

Demand ท่ีสามารถซ้ือภาพยนตรbเพ่ือรับชมผFานทางออนไลนbในสตรีมม่ิงวิมีโอ (Vimeo) 

4.5.2 โรงภาพยนตรbด็อกคลับ (Doc Club Theater) สามารถดูรายการกิจกรรม

ตFาง ๆ จัดข้ึนท่ีไหน วัน หรือเวลาใด และสามารถกดจองบัตรได,ทันที 

4.5.3 ดูได,ท่ีไหน (Where to watch) สามารถเช็ครอบของภาพยนตรbที่ถูกนำเข,า

มา วFาสามารถไปดูได,ท่ีโรงภาพยนตรbใดและมีรอบก่ีโมง  

4.5.4 ทอลbก (Talk) สมาชิกหรือผู,เข,าชม สามารถตั้งกระทู,เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ

ภาพยนตรbและภาพยนตรbสารคดีตFาง ๆ ได, 

4.5.5 บทความ (Articles) บทความเกี่ยวกับภาพยนตรbและภาพยนตรbสารคดีท่ี

เขียนข้ึนโดย “ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) 

4.5.6 ติดตFอเรา (Contact us) ชFองทางติดตFอและสามารถติดตามขFาวสารผFาน

ทางอีเมลได, 

5. แอปพลิเคชัน (Application)  

ชFองทางสำหรับการสื่อสารที่ชFวยสร,างความสะดวกสบายให,กับลูกค,า เพื่อให,ลูกค,าเกิด

ความรู,สึกดีกับแบรนดb ซึ่งในแอพพลิเคชั่นของ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) มี 4 

เมนูหลัก ได,แกF  

5.1 บัญชี (Account) คนที่สนใจ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) 

สามารถสมัครสมาชิกสามารถใช,เปsนบัตรสมาชิกออนไลนb (Member Card Online) ได,และชFวยลด

ภาระของการพกบัตรติดตัว  

5.2 ภาพยนตรbของเรา (Our films) แบFงออกเปsน Docs, Fictions, Doc Club 

Theater, Watch on demand ผู,ใช,สามารถเลือกดูรายละเอียดของภาพยนตรbหรือภาพยนตรbสารคดี

ที่นำเข,ามาได, และสามารถเช็คงานกิจกรรมที่จะถูกจัดขึ้น รวมไปถึงสามารถซื้อภาพยนตรbเพื่อรับชม

ผFานทางออนไลนbใน Vimeo ได, 

5.3 โปรโมชั่น (Promotion) เพื่ออัปเดตโปรโมชั่น กิจกรรม และขFาวสาร รวมถึง

สามารถเก็บคะแนนใน การเข,ารFวมกิจกรรมเพ่ือเปsนสFวนลดในภายหน,าได,     

5.4 ทอลbก (Talk) ผู,ที่เปsนสมาชิกสามารถตั้งกระทู,เขียนเลFาเรื่องราวหรือถามคำถามท่ี

เก่ียวกับภาพยนตรbสารคดี เพ่ือให,สมาชิกคนอ่ืน ๆ เข,ามาแลกเปล่ียนความคิดเห็นตFอกันและกัน 
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5.5 ลิสตbของฉัน (My list) สามารถกดหัวใจสำหรับภาพยนตรbหรือกิจกรรม ไว,เพ่ือ

สร,างเปsนรายการเพ่ือสร,างความสะดวกตFอการค,นหาสำหรับผู,ใช,งาน 

6. กิจกรรมผFานส่ือสังคมออนไลนb (Social Media Activities)  

กิจกรรมผFานเฟซบุàก (Facebook) สร,างชาเลนจbเพื่อให,กลุFมเปfาหมายเข,ามาแชรbเรื่องราว

ประสบการณbของตัวเอง โดยแบFงออกเปsน 2 กิจกรรมคือ 

6.1 #BestDocChallenge ชาเลนจbชวนให,คนมาโพสตbรูปภาพยนตรbสารคดีที่รู,สึกวFา 

อิมแพ็คกับตัวเองมากที่สุดพร,อมแท็กเพื่อนเพื่อสFงตFอคำท,า โดยคนที่เริ่มชาเลนจbคนแรก จะเปsนคุณ

ธิดา (ผู,กFอตั้ง Documentary Club) เพราะในเฟซบุàก (Facebook) ของเธอมีผู,ติดตามที่สนใจและช่ืน

ชอบสารคดีอยูFเปsนจำนวนมาก 

6.2 #NeverEndingStory แชรbรูปภาพและคำบรรยายเกี่ยวกับความประทับใจของ

คุณที่มีตFอ “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ตั้งแตFวันแรกที่รู,จักกัน โดยกิจกรรมนี้จะ

แสดงให,เห็นวFาใครบ,างที่เข,ามาดูงานของเรา ถ,าหากมีคนดัง หรือคนใกล,ตัว อาจเกิดความสนใจไปใน

วงกว,าง   

7. โฆษณาผFานผู,นำทางความคิด (Key Opinion Leader) 

การโฆษณาผFานผู,นําทางความคิดจะเน,นไปที่ เฟซบุàกแฟนเพจ (Facebook fan-page) 

สร,างการรับรู,ผFานผู,นำความคิดที่มีอิทธิพลตFอกลุFมเปfาหมาย โดยใช,บุคคลที่มีชื ่อเสียงในด,านของ

ภาพยนตรbและภาพยนตรbสารคดีเชFน Film Club ศูนยbมานุษยวิทยาสิรินธร - SAC JustดูIt และ 

Zipevent  
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งานออกแบบสรfางสรรคG (Communication Design) 

1. วิดีโอออนไลนb (Online Video) 

ตาราง 5-1 แสดงสตอร่ีบอรbดวิดีโอออนไลนbโฆษณา The Experience ความยาว 1.20 นาที 

ลำดับ ภาพ คำอธิบายภาพ เสียง 

1 

 

เป̂ดมาด,วยข,อความสี

ขาวบนพื้นหลังสีดำ 

Announcer : 

80% 

ของกลุFมตัวอยFาง 

ไมFเคยเข,ารFวมงานของ 

Documentary Club 

2 

 

กลุFมตัวอยFาง 4 

คนเดินเข,ามาในเฟรม 

เสียงดนตรี  

Announcer : 

เราจึงเชิญพวกเขามา 

เพ่ือสัมภาษณb 

3 

 

กลุFมตัวอยFาง 4 

คนน่ังลงบนเก,าอ้ี 

เสียงดนตรี 

4 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

ต้ังใจฟóงทีมงานพูด 

เสียงดนตรี 

Announcer : 

ปกติแล,วแตFละคน 

ทำอะไรเวลาดูหนังจบ 

5 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

เลFาถึงกิจกรรมที่ 

ตัวเองทำ 

เสียงดนตรี 
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ตาราง 5-1 แสดงสตอร่ีบอรbดวิดีโอออนไลนbโฆษณา The Experience ความยาว 1.20 นาที (ตFอ) 

ลำดับ ภาพ คำอธิบายภาพ เสียง 

6 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

เลFนโทรศัพทb 

กลุFมตัวอยFางบรรยาย

ถึงกิจกรรมที่พวกเขา

ทำ 

7 

 

ภาพ CU 

หน,าจอโทรศัพทb 

เปsนแอปพลิเคชั่น 

ทวิตเตอรb 

กลุFมตัวอยFางบรรยาย

ถึง 

กจิกรรมท่ีพวกเขาทำ 

8 

 

ภาพ MS 

กลุFมตัวอยFางกำลังน่ัง

พิมพbอยูFหน,าโนàตบุàค 

กลุFมตัวอยFางบรรยาย

ถึงกิจกรรมที่พวกเขา

ทำ 

9 

 

ภาพ CU 

หน,าจอโนàตบุàคให,เห็น

วFากำลังเขียน 

รีวิวภาพยนตรbอยูF 

กลุFมตัวอยFางบรรยาย

ถึงกิจกรรมที่พวกเขา

ทำ 

10 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางสFายหน,า 

Announcer : 

ทุกคนไมFเคยไปงานข

อง ด็อกคลับใชFมั้ย 

11 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

ต้ังใจฟóงคำถาม 

Announcer : 

ทุกคนไมFเคยไปงานข

องด็อกคลับใชFมั้ย 
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ตาราง 5-1 แสดงสตอร่ีบอรbดวิดีโอออนไลนbโฆษณา The Experience ความยาว 1.20 นาที (ตFอ) 

ลำดับ ภาพ คำอธิบายภาพ เสียง 

12 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

ตอบคำถาม 

กลุFมตัวอยFางตอบ 

คำถาม 

13 

 

ภาพบ,านเมืองที่รถติด 

คนพลุกพลFาน 

กลุFมตัวอยFางตอบ 

คำถาม 

14 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางท่ีกำลัง 

ตอบคำถาม 

กลุFมตัวอยFางตอบ 

คำถาม 

15 

 

ข,อความสีขาวข้ึนมา 

บนจอพื้นหลังสีดำ 

Announcer : 

แล,วถ,าเราให,พวก 

เขาลองมางานของเรา

ลFะ? 

16 

 

ภาพบรรยากาศ 

ในงานและผู,คนท่ี 

ดูสนุกสนาน 

เสียงดนตรี 

17 

 

ภาพ CU 

กลุFมตัวอยFางพูดถึง 

ความรู,สึก 

กลุFมตัวอยFาง  

“ จริง ๆ เราไมFกล,าไป 

เพราะรู,สึกมันดู 

เฉพาะกลุFมมาก ” 

 



 41 

ตาราง 5-1 แสดงสตอร่ีบอรbดวิดีโอออนไลนbโฆษณา The Experience ความยาว 1.20 นาที (ตFอ) 

ลำดับ ภาพ คำอธิบายภาพ เสียง 

18 

 

ภาพ MS 

กลุFมตัวอยFางพูดถึง 

ความรู,สึก 

กลุFมตัวอยFาง 

“เคยคิดวFาที่น่ีก็ปกติเ

หมือนกับที่อื่น ๆ 

ที่จบแล,วแยกย,าย” 

19 

 

ภาพ MCU 

ขณะกลุFมตัวอยFางน่ัง

ฟóงตอนคนอื่นพูดอยูF 

ด,วยสีหน,าย้ิมแย,ม 

กลุFมตัวอยFาง 

“รู,สึกชอบที่น่ีเพราะ 

ไมFใชFแคFดูหนังแล,วจบ 

ปกติชอบรีวิวอยูFแล,ว 

รู,สึกเอ็นจอยมาก” 

20 

 

ภาพ MS 

กลุFมตัวอยFางพูดถึง 

ความรู,สึก 

กลุFมตัวอยFาง 

“ถ,ามีอีกก็อยากมา 

ได,รับประสบการณb 

ตFางจากที่บ,านจริง ๆ” 

21 

 

ภาพ MCU 

กลุFมตัวอยFางพูดถึง 

ความรู,สึก 

กลุFมตัวอยFาง 

“จริงๆบรรยากาศเปsน

กันเองมากได,เจอคน 

คอเดียวกันอีกด,วย” 

22 

 

ตัวหนังสือ

สีขาวข้ึนมาบนพื้น 

หลังสีดำ 

เสียงดนตรี 

23 

 

โลโก,ของ 

Documentary Club 

ข้ึนมา 

เสียงดนตรี 
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2. บทความออนไลนb (Online Magazine) 

 

ภาพท่ี 5-1 บทความออนไลนb 

ท่ีมา: ภาพจาก https://readthecloud.co/perfect-living-pipat-apirakthanakorn/ 
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3. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event)  

3.1 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 

ตารางท่ี 5-2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 

องคGประกอบ การออกแบบ 

โลโก, 
 

 

 

โทนสี 
#241C24 
#241C24 

ตัวอักษร Proxima Nova 
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โปสเตอรb (Poster) 

 

ภาพท่ี 5-2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม 
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ใบปลิว (Brochure) 

 
 

โปสเตอรb (Poster) 

 
 

 

ภาพท่ี 5-2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม (ตFอ) 

ท่ีมา: เข,าถึงจาก https://unblast.com/free-tickets-mockup-psd/ 

ท่ีมา: เข,าถึงจาก https://unblast.com/free-bifold-brochure-mockup-psd/ 
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สายรัดข,อมือ (Wristband) 

 
 

ภาพท่ี 5-2 การออกแบบการตลาดเชิงกิจกรรม (ตFอ) 

ท่ีมา: เข,าถึงจาก https://unblast.com/free-rfid-wristband-mockup-psd/ 

 
3.2 แบบจำลองงานกิจกรรม 

ภาพที่ 1 จุดลงทะเบียนหน,างาน 

ภาพท่ี 5-3 แบบจำลองงานกิจกรรม 
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ภาพที่ 2 บริเวณรับชมภาพยนตรbสารคดีและเวทีสนทนา 

ภาพที ่3 บริเวณจัดแสดงรูปภาพ 

ภาพท่ี 5-3 แบบจำลองงานกิจกรรม (ตFอ) 
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ภาพที ่4 บริเวณจัดแสดงรูปภาพ 

ภาพที ่5 บริเวณจัดแสดงภาพจากกิจกรรม 

 

ภาพท่ี 5-3 แบบจำลองงานกิจกรรม (ตFอ) 

ท่ีมา: เข,าถึงจาก https://3dwarehouse.sketchup.com/model/83d1b83e-2085-45a3-9c3b-

1256df464588/Event 
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3. ส่ือสังคมออนไลนb (Social Media) 

3.1 เฟซบุàกแฟนเพจ (Facebook fan-page)  

3.1.1 คอนเทนตbเรียลไทมb (Realtime Content) 20%  

ภาพที่ 5-4 ตัวอยFางโพสตb คอนเทนตbเรียลไทมb (Realtime Content) 

ท่ีมา: รูปภาพเข,าถึงได,จาก https://www.learningforjustice.org/ 

 

3.1.2 คอนเทนตbโปรโมชัน (Content Promotion) 30%  

ภาพที่ 5-5 ตัวอยFางโพสตb คอนเทนตbโปรโมชัน (Content Promotion) 
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3.1.3 คอนเทนตbแบรนดb (Brand Content) 50%  

ภาพที่ 5-6 ตัวอยFางโพสตb คอนเทนตbแบรนดb (Brand Content) 
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3.1.4 เฟซบุàกอีเวนตb (Facebook Event)  

ภาพที่ 5-7 เฟซบุàกอีเวนตb (Facebook Event) 

 

3.2 อินสตาแกรม (Instagram)  

ภาพที่ 5-8 อินสตาแกรม (Instagram) 
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3.3 คลับเฮ,าสb (Clubhouse) 

ภาพที่ 5-9 ตัวอยFางหัวข,อสนทนาในแอปพลิเคชัน Clubhouse 

 

3.4 กิจกรรมผFานส่ือสังคมออนไลนb (Social Media Activities) 

 ภาพที่ 1 กิจกรรม #MyBestDocChallenge 

ภาพที่ 5-10 ภาพตัวอยFางกิจกรรมผFานส่ือสังคมออนไลนb 
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 ภาพที่ 2 กิจกรรม #NeverEndingStory 

ภาพที่ 5-10 ภาพตัวอยFางกิจกรรมผFานส่ือสังคมออนไลนb (ตFอ) 

ท่ีมา:  เข,าถึงได,จาก https://documentaryclubthailand.com/wp-content/uploads/2018/01/DCT-5.jpg  

ท่ีมา:  เข,าถึงได,จาก https://th.foursquare.com/v/doc-club-theater/5a8d604b8c812a571e254ec3 
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3.5 เว็ปไซตb (Website) 

3.5.1 หน,าต,อนรับ (Introduction Website) 

ตารางท่ี 5-3 หน,าต,อนรับ (Introduction Website) 

ลำดับ ภาพ คำอธิบาย 

1 

 

ตัวอักษร I รูปทรงคล,ายโดมิโนFปรากฏข้ึนมา 

2 

 

คำวFา LET เล่ือนเข,ามาจากทางซ,ายมือ 

3 

 

คำวFา LET เล่ือนเข,ามาจากทางซ,ายมือ หยุด

ตรงท่ีตัวอักษร I รูปทรงโดมิโนF 

4 

 

คำวFา LET เล่ือนเข,ามาจากทางซ,ายมือ หยุด

ตรงท่ีรูปทรงโดมิโนF ตัวอักษร I ล,มเรียงกัน 

5 

 

ตัวอักษรเล่ือนออกมาจากตัว I ตัวสุดท,าย 

6 

 

กลายเปsนคำวFา Let It Continue 
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3.5.2 เว็ปไซตb (Website) 

 

ภาพท่ี 1 หน,า Home และหน,า Menu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website)  
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ภาพท่ี 2 หน,า Docs 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ)  
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ภาพท่ี 3 หน,า Fictions 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ) 
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ภาพที ่4 หน,า Doc Club Theater 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ) 
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ภาพท่ี 5 หน,า Watch on demand 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ) 
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ภาพท่ี 6 หน,า Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หน,า Article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ)  
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ภาพท่ี 8 หน,า Contact Us 

ภาพที่ 5-11 เว็ปไซตb (Website) (ตFอ) 

ท่ีมา: เข,าถึงได,จาก https://documentaryclubthailand.com/ 
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4. แอปพลิเคชั่น (Application) 

 

 ภาพที่ 1-2 หน,าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4 หน,า Home และหน,าตFาง Menu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5-12 แอปพลิเคชัน (Application)  
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ภาพท่ี 5 หน,า Account Setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่6 หน,า Our films  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-12 แอปพลิเคชัน (Application) (ตFอ) 
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ภาพที ่7-8 หน,า Docs 

ภาพที ่9-11 หน,า Events และหน,า Booking 

 

ภาพที่ 5-12 แอปพลิเคชัน (Application) (ตFอ) 
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ภาพที ่12 หน,า Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13-14 หน,า Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-12 แอปพลิเคชัน (Application) (ตFอ) 
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แผนการดำเนินงานการส่ือสาร (Communication Plan) 

การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในครั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานที่จะถูก

แบFงออกตามวัตถุประสงคbของการจัดทำ มีระยะเวลาในการดำเนินงานท้ังส้ิน 1 ปï 

ตารางท่ี 5-4 แผนการดำเนินงานการส่ือสาร 

สื่อ 
ระยะเวลา 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ช7วงที่ 1 สร;างการรับรู; (Build Awareness) 

วิดีโอออนไลน*             
สื่อสังคมออนไลน*             
เว็บไซต*             
แอปพลิเคชัน             
ช7วงที่ 2 กระตุ;นการตัดสินใจซื้อ (Create Consideration) 

กิจกรรมผ@าน
ออนไลน* 

            

สื่อสังคมออนไลน*             
โฆษณาผ@านผูFนำทาง
ความคิด 

            

ช7วงที่ 3 การซื้อและสร;างความสัมพันธZที่ดี (Purchase and Create Brand Relationship) 

การตลาดเชิง
กิจกรรม 

            

บทความออนไลน*             
 



บทที่  6 

สรุป  
 

ในป$จจุบันท่ีตลาดของภาพยนตร7ในไทยถูกกำหนดโดยธุรกิจโรงภาพยนตร7ในประเทศไทย
ท่ีมีบริษัทเครือโรงภาพยนตร7อยูH 2 บริษัทท่ีครอบครองตลาดอยูH เน่ืองจากผูLประกอบการโรงภาพยนตร7
มักจะใชLการทำรายไดLของการฉายภาพยนตร7มาเปOนตัวกำหนดระยะเวลาการฉายของแตHละเรื่อง จึง
สHงผลกระทบตHอผูLผลิตภาพยนตร7โดยเฉพาะผูLผลิตภาพยนตร7ขนาดเล็กหรือภาพยนตร7สารคดี ไมH
สามารถทำรายไดLภายในเวลาอันสั้น ทำใหLภาพยนตร7ที่คนไทยไดLดูกันสHวนใหญHจะเปOนภาพยนตร7ใน
กระแสหลักที่ดูเขLาใจงHาย เนLนเพื่อความบันเทิงเปOนหลัก สHงผลใหLพื้นที่ของภาพยนตร7นอกกระแสและ
ภาพยนตร7สารคดีน้ันมีอยูHนLอยมากในประเทศไทย 

ภาพยนตร7นอกกระแสและภาพยนตร7สารคดีอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับคนท่ีอยากไดLรับ
ประสบการณ7ที่แตกตHางจากภาพยนตร7กระแสหลัก เพราะป$จจุบันภาพยนตร7กระแสหลักมักมีความ
จำเจ และถูกกำหนดภายใตLธุรกิจ แตHภาพยนตร7นอกกระแสนั้นมีความแปลกใหมHทั้งดLานเนื้อหาและ
มุมมองที่นำเสนอ ทำใหLในป$จจุบันคนสHวนใหญHหันมาสนใจในเรื่องของภาพยนตร7นอกกระแสมากข้ึน 
รวมถึงความสนใจของผูLจัดทำ จึงอยากนำแบรนด7 “ด็อกคิวเมนทารี่คลับ” (Documentary Club) ใหL
เปOนท่ีรูLจัก และเปOนอีกหน่ึงทางเลือกของการชมภาพยนตร7 

จากการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรม ป$จจัยในการเลือก
รับชมภาพยนตร7 พบวHากลุHมเปkาหมายสHวนใหญHแลLวรูLจักแบรนด7 แตHยังไมHเคยเขLารHวมกิจกรรมใด ๆ มี
ความสนใจในภาพยนตร7สารคดี และนิยมดูผHานทางสตรีมมิ่งออนไลน7มากกวHา เมื่อไดLขLอมูลดังนี้ จึง
นำมารวบรวมเพื่อวางแผนงาน โดยใชLแนวคิดที่มาจากเอกลักษณ7ของภาพยนตร7สารคดีคือถึงแมL
เรื่องราวในภาพยนตร7จะจบไปแตHเหตุการณ7นั้นก็ยังดำเนินตHอมา ซึ่งเปOนสิ่งที่ทำใหLภาพยนตร7สารคดี
แตกตHางจากภาพยนตร7แบบปกติ รวมถึงยังสอดคลLองกับกิจกรรมของ “ด็อกคิวเมนทารี ่คลับ” 
(Documentary Club) ที่จะมีการเสวนากันหลังภาพยนตร7จบเสมอเปOนอีกเอกลักษณ7ที่ทำใหLแบรนด7
แตกตHางจากที่อื ่น เพราะมีกิจกรรมที่ใหLผูLคนไดLมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนั้น ๆ ของ
ภาพยนตร7 โดยธิดา ผลิตผลการพิมพ7 ผูLกHอตั้งแบรนด7 มีความเชื่อวHา การสนทนาจะสามารถชHวยใหLคน
สานตHอประสิทธิภาพของภาพยนตร7ไปไดLมากที่สุด โดยใชLชื่อวHา “Let it Continue” สานตHอเรื่องราว
ที่ไมHมีวันจบ เพื่อครอบคลุมช้ินงานสรLางสรรค7ทั้งหมด เนLนการสื่อสารไปยังกลุHมคนรุHนใหมHท่ีนิยม
เปpดรับประสบการณ7แบบใหมH ๆ มีความสนใจดLานสังคมและภาพยนตร7 วัตถุประสงค7ในการสื่อสาร
เพื่อทำใหLเกิดการรับรูL กระตุLนใหLเกิดการสนใจซื้อ รวมไปถึงสรLางความสัมพันธ7ที่ดีระหวHางแบรนด7   
“ด็อกคิวเมนทาร่ีคลับ” (Documentary Club) และลูกคLา 
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สตอร่ีบอร0ดวิดีโอออนไลน0 ช่ือ The Experience 
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ตัวอยHางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามโครงการจุลนิพนธ0 

เร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ “Documentary Club” 

คำช้ีแจง  

แบบสอบถามนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และปCจจัยที่สDงผลตDอการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับ Documentary Club รวมถึงพฤติกรรมการเปVดรับสื่อของผูXตอบแบบสอบถาม จึง

ใครDขอความรDวมมือจากทDานในการตอบแบบสอบถามตามความเปYนจริง ซึ่งขXอมูลดังกลDาวถูกนำไปใชX

ประโยชน_เพ่ือการศึกษาเทDาน้ัน 

 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข/อมูลพ้ืนฐานของผู/ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

o ชาย 

o หญิง 

2. อายุ 

o 15-20 

o 20-25 

o 25-30 

o 35-40 

o 45-50 

3. อาชีพ 

o นักเรียนและนักศึกษา 

o ขXาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

o พนักงานบริษัท 

o ธุรกิจสDวนตัว 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

4. รายไดX/เดือน 

o ต่ำกวDา – 10,000 บาท 

o 10,000 – 20,000 บาท 

o 20,000 – 30,000 บาท 

o 30,000 – 40,000 บาท 

o 40,000 บาทข้ึนไป 
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5. งานอดิเรก 

o ดูหนัง / ฟCงเพลง 

o อDานหนังสือ 

o ออกกำลังกาย / เลDนกีฬา 

o เลDนอินเทอร_เน็ต Social Media 

o Shopping เดินหXาง 

o สังสรรค_กับเพ่ือน พบปะผูXคน 

o ทDองเท่ียวตDางจังหวัด / ประเทศ 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ตอนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับความเข/าใจ และการรับรู/เก่ียวกับภาพยนตร0สารคดี 

1. คุณรูXจักภาพยนตร_สารคดีหรือไมD 

o รูXจัก 

o ไมDรูXจัก 

2. คุณสนใจภาพยนตร_สารคดีหรือไมD 

o สนใจ 

o ไมDสนใจ 

3. คุณเคยชมภาพยนตร_สารคดีหรือไมD 

o เคย 

o ไมDเคย 

4. คุณรับชมภาพยนตร_สารคดีจากชDองทางใดบXาง (ตอบไดXมากกวDา 1 ขXอ) 

o โรงภาพยนตร_ 

o ชDองโทรทัศน_ 

o Streaming Online 

o YouTube 

o DVD 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
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ตอนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติตHอแบรนด0 

1. คุณรูXจัก Documentary Clube หรือไมD 

o รูXจัก 

o ไมDรูXจัก 

2. คุณเคยเขXารDวมกิจกรรมฉายหนังและเสวนาของ Documentary Club หรือไมD 

o เคย 

o ไมDเคย 

3. เหตุผลที่คุณเลือกเขXารDวมกิจกรรมฉายหนังและเสวนาของ Documentary Club (ตอบไดX

มากกวDา 1 ขXอ) 

o เพ่ือความบันเทิง 

o รับชมตามกระแสนิยม 

o เน้ือหาของภาพยนตร_และการเสวนามีความนDาสนใจ 

o รับชมตามคำแนะนำและรีวิว 

o มีบทวิจารณ_ภาพยนตร_ไปในทางบวก 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

4. คุณรูXจัก Documentary Club จากท่ีใด 

o เว็บไซต_ทางอินเทอร_เน็ต 

o ครอบครัว/เพ่ือน/คนรูXจัก 

o งาน Event 

o ส่ือสังคม (Social Media) 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

5. คุณติดตาม Documentary Club ผDานชDองทางใดบXาง (ตอบไดXมากกวDา 1ขXอ) 

o Facebook Page “Documentary Club” 

o Website “documentaryclubthailand.com” 

o Twitter “@DocClubTH” 

o Instagram “Documentary_club” 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
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ตอนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปkดรับส่ือ 

1. ส่ือท่ีคุณเปVดรับ (ตอบไดXมากกวDา 1 ขXอ) 

o Social Media 

o Website/Blog 

o โทรทัศน_ 

o วารสาร/นิตยสาร 

o ส่ือนอกบXาน 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

2. ส่ือสังคมออนไลน_ (Social Media) ท่ีทDานใชX (ตอบไดXมากกวDา 1 ขXอ) 

o Facebook 

o YouTube 

o Instagram 

o Line 

o Twitter 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

3. ชDวงเวลาใดท่ีคุณเปVดรับส่ือบDอยท่ีสุด 

o 00:00-06:00 น.  

o 06:00-12:00 น.  

o 12:00-18:00 น.  

o 18:00-24:00 น.  

4. คุณติดตามขDาวสารเกี่ยวกับภาพยนตร_/ภาพยนตร_สารคดีผDานชDองทางใดบXาง (หากไมDมี

สามารถขXามไปไดX) 

5. คุณมีการติดตามหรือหาขXอมูลของภาพยนตร_/ภาพยนตร_สารคดีกDอนรับชมหรือไมD 

o มีการหาขXอมูล 

o ไมDมีการหาขXอมูล 

6. แหลDงคXนหาขXอมูลเก่ียวกับภาพยนตร_/ภาพยนตร_สารคดี (หากไมDมีการหาสามารถขXามไปไดX) 

7. เน้ือหาแบบไหนท่ีคุณใหXความสนใจ (เลือกตอบไดXมากกวDา 1 ขXอ) 

o ใหXความรูX / ใหXขXอมูล 

o รีวิว 

o ขXอมูลสรุปเปYนรูปภาพ 

o ขXอมูลสรุปเปYนวิดีโอ 
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o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 

ตอนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับทัศนคติพฤติกรรมและการตัดสินใจรับชมภาพยนตร0สารคดี 

คำชี้แจง: ระดับความสำคัญตDอการตัดสินใจชมภาพยนตร_สารคดี โปรดเลือกขXอที่ตรงกับความคิดเห็น

ของคุณมากท่ีสุด 

นXอยท่ีสุด = 1    นXอย = 2     ปานกลาง = 3     มาก = 4  มากท่ีสุด = 5  

 

ความสำคัญตHอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร0สารคดี 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. สถานท่ีของการฉายภาพยนตร_      

2. ความสะดวกสบายของสถานท่ีรับชม      

3. ความนิยมของภาพยนตร_สารคดี      

4. เน้ือหาภาพยนตร_สารคดี      

5. หัวขXอและประเด็นของการเสวนา      

6. ความนDาสนใจของภาพยนตร_      

7. ความเหมาะสมของราคาบัตร      

8. ความสะดวกสบายในการจำหนDายบัตรชมภาพยนตร_

ทางออนไลน_/หนXาเคXาเตอร_  

     

9. การประชาสัมพันธ_ผDานชDองทางออนไลน_      

10. การโฆษณาผDานส่ือบุคคล (ปากตDอปาก)       

11. การโฆษณาผDานวิดีโอโฆษณา      

12. การโฆษณาผDานตัวอยDางภาพยนตร_      
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