บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “กระบวนการผลิ ต และเผยแพร่ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ” ของบริ ษทั แอล.พี.เอ็น. ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยมี
จุดประสงค์ในการผลิตสื่ อกิจกรรมพิเศษและเผยแพร่ ผา่ นทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์คของบริ ษทั แอล.พี.
เอ็น . ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จึ งมุ่ งศึ กษากระบวนการผลิ ตและเผยแพร่ สื่ อเพื่อการ
ประชาสัม พันธ์ กิ จกรรมพิ เศษให้มีค วามน่ าสนใจสามารถดึ งดู ดกลุ่ มเป้ าหายได้ในการทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผูศ้ ึกษาในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการสื่ อสารยุคดิจิทลั ( Communication Model in digital Age )
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.4 แนวคิดในการสร้างผลงานสื่ อกิจกรรมพิเศษ
2.1 แนวคิดการสื่ อสารยุคดิจิทลั (Communication Model in digital Age)
ปั จจุบนั สื่ อใหม่ถือเป็ นการสื่ อสารที่มีรูปแบบการสื่ อสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มส่ วนขยาย
ทางการสื่ อสารเปิ ดโอกาสให้มนุษย์สามารถนาเสนอเรื่ องราวความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความคิดเห็น
ได้อ ย่า งเสรี บ นพื้ น ที่ ส่ ว นตัว หรื อ โลกเสมื อ นจริ ง (Virtual Reality) และยัง สามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์ กบั ผูค้ นที่มีพ้ืนที่เสมื อนจริ งได้จนขยายเป็ นเครื อข่ายสังคม แบบออนไลน์( Social
Networking) สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้หลากหลายทั้งการตอบกลับในเวลาต่อมาและโต้ตอบแบบ
ทันทีทนั ใด (Real Time Interaction) อย่างไรก็ตามผลลัพธ์แห่ งการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เพียงแค่
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารเพียงอย่างเดียวแต่อาจหมายรวมถึงพฤติกรรมทางการ
สื่ อสารของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิ พลมาจากการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารใหม่ๆอีกด้วยการสื่ อสารผ่าน
สื่ อใหม่ทาให้บทบาททางการสื่ อสารมีความเปลี่ยนแปลงด้วยการทาลายข้อจากัดทางการสื่ อสารจาก
เดิมที่ผรู้ ับสารจะต้องรอเวลาในการเผยแพร่ เนื้ อหาผ่านสื่ อดั้งเดิ มบทบาททางการสื่ อสารของผูร้ ับ
สาร (Receiver) อยู่ ในลักษณะที่เป็ นผูต้ าม (Passive Receiver) แต่ดว้ ยคุณลักษณะของสื่ อใหม่ที่เปิ ด
โอกาสให้ผรู ้ ับสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการทั้งด้านเวลาสถานที่รวมถึงความสนใจ
ผูร้ ับสารสามารถเข้าถึงและแสวงหาข้อมูลด้วยตนเองทาให้บทบาทของผูร้ ับสารเป็ นไปในลักษณะ
ของการแสวงหาข้อมูลหรื อเป็ นผูเ้ ลือกมากกว่าผูต้ าม (Active Audience) หรื อ เรี ยกว่าเป็ นผูแ้ สวงหา
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หรื อเลือกข้อมูลที่โดยเสรี (Active Seeker) อย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการสื่ อสารได้เปลี่ยนแปลง
ไปมนุ ษ ย์ก็ จ ะตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นั้น ด้ว ยพฤติ ก รรมวัฒ นธรรมและค่ า นิ ย มเช่ น กัน
นับเป็ นพลวัตแห่ งการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นปั จจัยในการพัฒนาซึ่ งกันและกันไม่สามารถตัดปั จจัยตัว
ใดตัวหนึ่ งออกไปได้ ปรากฏการณ์ ทางการสื่ อสารในยุค ดิจิทลั เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ให้เห็ นถึ งลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่ อสารกับสังคมมนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ นทางเลื อกในการสื่ อสาร
ช่องทางการสื่ อสารใหม่ ๆ รู ปแบบการสื่ อสารพฤติกรรมในการสื่ อสารรวมไปถึงวัฒนธรรมการ
สื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับวลีของ มาร์ แชล แมคลูฮนั ที่วา่ “Medium is the message :
สื่ อเป็ นตัวกาหนดแนวทางการสื่ อสารของมวลมนุษยชาติ” (วรวุฒิ อ่อนน่วม,2555:2)
องค์ประกอบหลักของแบบจาลองการสื่ อสารประกอบด้วย (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์,2553:1)
1. ผูท้ าการสื่ อสาร
4. ตัวสาร
2. รหัส
5. บริ บท
3. ตัวสื่ อ/ช่องทาง
ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ให้พิจารณาในเรื่ องของบทบาทที่ท้ งั 5 องค์ประกอบสวมอยู่
จากองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อนามาประกอบเป็ นโครงสร้างของ
แบบจาลองได้นาเสนอไว้ในแผนภาพที่ 1 ลักษณะของแบบจาลองมีลกั ษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากโครงสร้างของ DNA ของมนุ ษย์ที่คน้ พบโดยเจมส์ วัตสัน กับ ฟรานซิ ส คริ ก (James D.
Watson and Francis H.C. Crick: DNA Model,www.wikipedia.com)

ภาพที่ 2.1 ภาพแบบจาลองการสื่ อสารยุคดิจิทลั
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จากการที่ได้ศึกษาแนวคิด สื่ อดิ จิทลั หรื อสื่ อใหม่ (New Media) แล้วได้เห็ นว่าสื่ อในยุค
ดิจิทลั นั้นมีความสาคัญในทุก ๆ เรื่ องไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเผยแพร่ หรื อ
แสดงความคิ ดเห็ นต่ า ง ๆ ที่ ตนเองสนใจได้อย่า งอิ ส ระรวมถึ งมี ผ ลต่ อ การผลิ ตและเผยแพร่ สื่ อ
ออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั ต่าง ๆ ก็ได้นาแนวคิดสื่ อใหม่น้ ี มาใช้ใน
การผลิ ตสื่ อออนไลน์อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและยังสามารถสร้ างความผูกพันธ์อนั ดี กบั ผูท้ ี่ เข้าร่ วม
กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั ต่าง ๆ ได้อีกด้วยและสื่ อใหม่น้ ีประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง
ๆ ที่ตนเองสนใจที่จะโต้ตอบก็สามารถที่จะทาได้อย่างง่ายได้ดาย เพราะฉะนั้นสื่ อใหม่น้ ี ถือเป็ นการ
สื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เป็ นการติดต่อสื่ อสารที่ผรู้ ับสาร มีการตอบสนอง
และมีปฏิกิริยาตอบกลับไปยังผูส้ ่ งสาร สามารถโต้ตอบ ปรึ กษาหารื อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้ ซี่ งแตกต่างจากสื่ อเก่าในสมัยก่อนที่ผรู ้ ับสารไม่สามารถมีการตอบสนองหรื อมี ปฏิกิริยาตอบ
กลับไปยังผูส้ ่ งสารได้เลยที่เรี ยกว่าการสื่ อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารในลักษณะที่ผสู ้ ่ งเป็ นผูใ้ ห้ข่าวสารอย่างเดี ยว มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับเพียงฝ่ ายเดียวโดยผูร้ ับ
ไม่มีโอกาสได้โต้ตอบหรื อ ซักถามข้อสงสัยใด ๆ

ภาพที่ 2.2 ภาพการสื่ อสารทางเดียว (One-way Communication)

ภาพที่ 2.3 ภาพการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
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2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้ สื่อออนไลน์
พื้นฐานการเกิ ด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุ ษย์หรื อคนเราที่ ตอ้ งการ
ติดต่อสื่ อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์กนั จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่ งก็คือเว็บที่แสดงเนื้ อหาอย่างเดียว
บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรื อโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ ยุค 2.0 ก็มีการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่เรี ยกว่า web application ซึ่ งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรื อโปรแกรมต่างๆ ที่มีการ
โต้ตอบกับผูใ้ ช้งานมากขึ้ นผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่ น
Facebook , Line Application และ Twitter โลกออนไลน์หรื อโลกไซเบอร์ เป็ นโลกที่ไร้พรมแดนกั้น
ถ้าทุกคนในโลกใบนี้สามารถเข้าไปในโลกออนไลน์ได้ก็จะทาการเชื่ อมโยงได้ถึงกันทัว่ ทุกมุมโลก
เลยที เ ดี ย ว แต่ ก ารที่ จะเชื่ อมโยงโลกออนไลน์ น้ ันได้จ ะต้องมี จุ ดที่ เชื่ อมโยงนั้นด้วยแต่ ถ้า ไม่ มี
จุดเชื่ อมโยงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรื อข้อมูลได้เลยโลกออนไลน์นบั ว่ามีความสาคัญกับ
คนในยุคปั จจุบนั มากขึ้นเรื่ อย ๆ ตามความเจริ ญของเทคโนโลยี นี่ คือตลาดใหม่ของโลกธุ รกิจในยุค
นี้ ทุกธุ รกิ จในประเทศต่าง ๆ ที่เจริ ญก้าวหน้า ต่างก็หลัง่ ไหลเข้าสู่ ในโลกออนไลน์กนั มากขึ้น แต่
การที่จะเข้ามาสู่ ในโลกออนไลน์หรื อสังคมออนไลน์น้ นั ได้ ต้องมีความรู ้ความเข้าใจพอสมควร จึง
จะสามารถประสบความสาเร็ จในโลกออนไลน์หรื อสังคมออนไลน์น้ ีได้
ดังนั้นบริ ษทั ต่าง ๆ จึงได้นาแนวคิดการใช้สื่อออนไลน์มาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร
หรื อดาเนิ นกิ จกรรมที่ สาคัญต่าง ๆ ที่ จะทาให้องค์กรเป็ นที่ รู้จกั มากยิ่งขึ้นโดยการใช้แนวคิ ดการ
เชื่ อมโยงการเข้าถึ งเว็บไซต์หรื อข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อให้เกิ ดการเข้าถึ งกับกลุ่มเป้ าหมายหรื อ
ประชากรอื่น ๆ ทัว่ ไปเพราะคนในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับโลกออนไลน์เป็ นอย่างมากจึงสามารถ
ทาให้องค์กรที่ใช้แนวคิดการใช้สื่อออนไลน์ ดาเนิ นธุ รกิ จหรื อดาเนิ นกิ จกรรมประสบความสาเร็ จ
อย่างสู ง สุ ดไว้ว่า จะเป็ นการเข้า ถึ งกลุ่ ม เป้ าหมายอย่างทัว่ ถึ ง ในระยะเวลาอันสั้ น หรื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ กบั กลุ่ มเป้ าหมาย สร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั องค์กร รวมถึ งสามารถที่ จะรั บรู ้ การ
โต้ตอบหรื อการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เกิดจากการใช้แนวคิดการใช้
สื่ อออนไลน์ท้ งั สิ้ น
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ปั จจุบนั นี้ สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลอย่างมากทาให้ตอ้ งคิดไตร่ ตรองคัดเลือกผลงานให้
ออกมาตอบโจทย์ของกลุ่ มเป้ าหมายซึ่ งปั จจัยที่ จะทาให้ผลงานมีคุณภาพต้องทาให้เกิ ดสิ่ งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
2.3.1 ทาให้ เกิดการพูดถึง
การทาให้เกิ ดการบอกต่อเกิ ดการพูดถึ ง หรื อ กลายเป็ นกระแสโดยสื่ อออนไลน์จะไม่ มี
ความน่าเบื่อและมีความน่าสนใจสอดแทรกเนื้อหาที่จะสื่ อออกมาพร้อม ๆ กับความบันเทิง หรื อ ทา
ให้เกิดความเพลิดเพลิน
2.3.2 ทาให้ ง่ายทีส่ ุ ด
การทาสื่ อออนไลน์ออกมาให้เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อนเพื่อให้ผทู้ ี่ได้เข้าถึงทราบถึงเนื้ อหาที่เรา
จะสื่ อสารออกมา
2.3.3 เน้ นหรือโฟกัสแค่ เรื่องเดียว ให้ เนือ้ หามีความชัดเจน
ความชัดเจนเป็ นอีกจุดที่สาคัญ เพราะหากผูเ้ ข้าถึงไม่เข้าใจถึงสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อก็เท่ากับ
ว่าสื่ อออนไลน์ของเราล้มเหลวซึ่ งวิธีการแก้ไขนั้น คือ ควรจะเน้นให้เห็นชัดเจนเฉพาะเรื่ องที่สาคัญ
ๆ เท่านั้น โฟกัสให้เข้าใจได้ชดั เจนว่าต้องการสื่ อถึงอะไร เพื่ออะไร ให้ตรงประเด็นที่สุด
2.3.4 น่ าติดตาม
อรรถรสในการเข้าถึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ผเู้ ข้าถึงรู้สึกสนุกโดยมีการสื่ อสารแบบ
ไม่น่าเบื่อทาให้ผเู้ ข้าถึงอยากติดตามต่อไป
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2.4 แนวคิดในการสร้ างผลงานสื่ อออนไลน์
ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็ น ปรากฏการณ์ที่บุคคลสร้างสรรค์ ” สิ่ งใหม่ ” อาทิ ผลผลิต การ
แก้ปัญหา นวัตกรรม หรื องานศิลปะ ฯลฯ ซึ่ งมีคุณค่า การจะตีความเกี่ยวกับ ” ความใหม่ ” ขึ้นอยูก่ บั
ผูส้ ร้ างสรรค์หรื อสังคม หรื อแวดวงที่ สิ่งใหม่น้ นั เกิ ดขึ้ น การประเมิ นคุ ณค่าก็ในทานองเดี ยวกัน
คุณสมบัติที่มกั ใช้ในการตีความ “ ความใหม่ ” ประกอบด้วย สิ่ งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
สิ่ งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยูท่ ี่อื่น แต่มีผสู ้ ร้างสรรค์ข้ ึนใหม่โดยอิสระ การคิดวิธีดาเนินการใหม่
ปรั บกระบวนการผลผลิ ตเข้าสู่ ตลาดที่ แตกต่างออกไปคิ ดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปั ญหาเปลี่ ยน
แนวคิดที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น (เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์,2553:1)
ดังนั้นก่อนที่ลงมือสร้างผลงานสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษสักเรื่ องจะต้องผ่านกระบวนการ
คิดวางแผนมาอย่างรอบคอบ ไม่ใช่แค่สร้างขึ้นมาแล้วก็นาไปเผยแพร่ โดยไม่มีการคิดให้ดีก่อนที่จะ
เผยแพร่ เพราะปั ญหาที่มกั เกิดขึ้นเสมอก็คือการที่ไม่เข้าถึงเนื้ อหาที่ถ่ายทอดมาและไม่สอดคล้องกับ
สิ่ งที่ ตอ้ งการให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมกิ จกรรม ในที่ น้ ี ขอแนะนาแนวคิดในการทางาน
สร้างผลงานสื่ อออนไลน์กิจกรรมพิเศษอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความต้องการขององค์กรและ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายจะได้ไม่เกิ ดการผิดพลาดหลังจากการเผยแพร่ สื่อออนไลน์กิจกรรมพิเศษ
โดยมีลาดับแนวคิดของงานสร้างผลงานสื่ อกิจกรรมพิเศษเบื้องต้น ดังนี้
2.4.1 กระบวนการคิด
สิ่ งแรกที่เราควรเรี ยนรู ้ก่อนการสร้างผลงานสื่ อกิจกรรมพิเศษ ก็คือการคิดถึงกิจกรรมที่จะ
สร้ างขึ้ นมาว่าจะสร้ างสื่ อกิ จกรรมพิเศษอะไร และ สอดคล้องกับข่าวสารขององค์กรในปั จจุ บนั
หรื อไม่เพราะการสร้างผลงานสื่ อกิจกรรมพิเศษจาเป็ นที่จะต้องสอดคล้องกับข่าวสารขององค์กรใน
ปั จจุบนั เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้ร่วมสนุ กกับกิจกรรมพิเศษขององค์กรและเป็ นช่องทาง
ในการรับรู ้ข่าวสารขององค์กรในปั จจุบนั อีกด้วย
2.4.2 วาดภาพประกอบ
ในการสร้างผลงานสื่ อกิ จกรรมพิเศษจาเป็ นที่จะต้องมีการวาดภาพประกอบขึ้นมาเพื่อให้
เห็ นถึ ง ภาพงานที่ จะสร้ า งรวมถึ งการออกแบบองค์ประกอบต่ าง ๆ ที่ สาคัญไม่ ว่าจะเป็ นการวาง
รู ปภาพต่าง ๆ การวางข้อความตัวอักษรที่จะทาให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเข้าใจง่าย
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2.4.3 การใช้ โปรแกรมในออกแบบ
หลังจากการวาดภาพประกอบแล้วก็จะเป็ นขั้นตอนในการลงมือสร้างผลงานสื่ อกิ จกรรม
พิเศษโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ อย่างโปรแกรม Adobe photoshop ในการจัดวางรู ปภาพต่าง
ๆ ให้สวยงามเหมาะสมกับกิจกรรมรวมไปถึงการสร้างส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญกับสื่ อกิจกรรม
พิเศษ และ โประแกรม Adobe illustrator ในการสร้างตัวอักษรต่าง ๆ ที่จาเป็ นในสื่ อกิจกรรมพิเศษ
2.4.4 การตรวจสอบสื่ อกิจกรรมพิเศษ
ในการสร้ างผลงานสื่ อกิ จกรรมพิเศษเมื่อมี การสร้ างสื่ อกิ จกรรมพิเศษเสร็ จสิ้ นแล้วสิ่ งที่
สาคัญ คือ การให้ผจู้ ดั การฝ่ ายผลิตสื่ อกิจกรรมพิเศษเป็ นผูต้ รวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ สู่ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย
2.4.5 การเผยแพร่ สื่อกิจกรรมพิเศษ
ขั้นตอนการเผยแพร่ สื่อกิ จกรรมพิเศษนั้นเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากผ่านการตรวจสอบ
จากผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิ ตสื่ อกิ จกรรมพิเศษเรี ยบร้ อยแล้วจึงจะสามารถนาผลงานสื่ อกิ จกรรมพิเศษไป
เผยแพร่ สู่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายและใช้งานได้ทนั ที

