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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) วิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธ รวมถึงผลจาก

การใชสื่อประชาสัมพันธ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ

นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)ประสบความสําเร็จ ต้ังแตกอต้ังคณะเมื่อ พ.ศ. 2528  จนถึง

ปจจุบัน (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการ

สัมภาษณเจาะลึก (In - depth Interview) ผูกําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา      

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง 2 คน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2 คน หัวหนางาน

ที่เกี่ยวของ 4 คน สื่อมวลชนสายศิลปวัฒนธรรม 4 คน รวมถึงผูชมทั้ง ชาวไทย และชาวตางชาติ 30 

คน ประกอบกับการศึกษาเอกสารการประชาสัมพันธของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

เอกสารขาว และการสังเกต การนําเสนอขาวทางสื่อตางๆ  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. กลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 

ต้ังแตกอต้ัง พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน (31 มีนาคม พ.ศ. 2555) มีการใช 3 กลยุทธอยางสอดคลอง

สงเสริมกัน คือ 1) กลยุทธการสรางภาพลักษณ โดยสรางภาพลักษณหลักใหการแสดงหุนละครเล็ก

เปนศิลปะการแสดงอันงดงามทรงคุณคาของไทย และนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) เปนกลุม

บุคคลหรือองคกรที่มุงอนุรักษสืบสานศิลปะแขนงน้ี แตก็มีการสรางภาพลักษณเสริมที่มีรายละเอียด

แตกตางกันในแตละชวงเวลาตามสถานการณหรือแผนการประชาสัมพันธ  2) กลยุทธการเผยแพร

ขาวสารเพื่อนําภาพลักษณที่สรางเผยแพรสูผูรับเปาหมายและสาธารณะชน  3) กลยุทธการโนมนาว

ใจและจูงใจ ที่มีเน้ือหาไปในทิศทางเดียวกับภาพลักษณที่กําหนด แตมุงใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดย

ใชกลยุทธการเผยแพรขาวสารไปพรอมกับการสรางภาพลักษณ 
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 2. การวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) พบวา เน้ือหาการสื่อสารประชาสัมพันธในแตละชวงของ นาฏยศาลา    

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) สวนใหญจะเปนไปในทางบวกและสอดคลองกับกลยุทธการสราง

ภาพลักษณ และกลยุทธการโนมนาวใจ โดยมีสื่อมวลชนเปนสื่อหลักในการประชาสัมพันธดวย

หลากหลายรูปแบบ ทั้งขาว สกูปขาว รายการ คอลัมนพิเศษ ฯลฯ นอกจากน้ันยังมีสื่อบุคคล และใน

บางชวงยังมีการใชสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลตอความคิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ผานสื่อมวลชน เปนการขยายประสิทธิภาพการโนมนาวจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

เปนคุณสมบัติเดนของสื่อบุคคลใหกวางขวางขึ้นดวย 

 3. สวนผลจากการใชสื่อประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก

(โจหลุยส) พบวา เปนไปทิศทางที่นาพอใจ และเปนรูปธรรมชัดเจน คือ ทําใหมีประชาชนออกมา

สนับสนุนนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปน การรวมบริจาคเงินเพื่อให       

ครูสาคร ยังเขียวสด สรางหุนละครเล็กชุดใหม หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมหุนละครเล็กเกือบหมดใน

พ.ศ. 2542  หรือ การที่มีประชาชนไปชมการแสดงของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)เพิ่มขึ้น

มากมายหลายเทา หลังขาวโรงละครฯ ที่ สวนลุมไนทบาซาร ถูกตัดนํ้า ตัดไฟ เพราะคางคาเชา    

เปนตน 

 4. และสุดทายปจจัยที่ทําใหกลยุทธการประชาสัมพันธเพื่อความอยูรอดของ นาฏยศาลา

หุนละครเล็ก (โจหลุยส) ประสบความสําเร็จ(นอกเหนือจากกลยุทธการประชาสัมพันธ พบวา มี 3 

ดาน คือ 1) สื่อมวลชนที่ชวยเผยแพรขาวประชาสัมพันธ  2) คุณคาทางวัฒนธรรมของหุนละครเล็ก 

และ 3) รูปแบบการแสดงที่วิจิตรงดงามนาสนใจของ นาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส)  
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study strategies for the survival of the Traditional 

Thai Puppet Performance (Joe Louis), analyze public relations contents, formats and results, as 

well as factors that successfully help promote the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) since its debut in 1985 until now (March 31, 2012). The Qualitative Research method was 

used in the study by conducting in-depth interview with 2 strategic publicists who are the top 

management of the Traditional Thai Puppet Performance (Joe Louis) along with its 2 PR staff  

and 4 heads of the related working groups, as well as 4 arts and culture journalists and 30 Thai 

and foreign audience.  PR materials produced by the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) and news clippings from various types of media were also used in the study. 

 The research has found: 

1. There are three strategies having been used to promote the Traditional Thai Puppet 

Performance (Joe Louis) since its debut in 1985 until now (March 31, 2012), namely strategy for 

corporate image building strategy, strategy for corporate image publicity and strategy to attract 

public attendance. 

2.  The analysis of public relations contents and formats for the survival of the 

Traditional Thai Puppet Performance (Joe Louis) shows that there have been only positive PR 

contents disseminated since its early days. Those have fallen in line with the strategy for 

corporate image publicity and the strategy to attract public attendance. The main PR outlet is 

through various types of media, such as news coverage, special TV scoop, TV program, special 

feature on printed media, etc. Besides, words of mouths of elite group of people in the society 

have played an important role to attract more visitors to see the performance. 
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3. The results of the media usage to help the Traditional Thai Puppet Performance (Joe 

Louis) survive are satisfactory and obvious. For instance, as soon as the news story of the theatre 

being cut of water and electricity published, Master Sakorn Youndkaewsod received financial 

support from the public and the number of audience has been tremendously increasing.  

4. There are three other factors that help the main public relations strategies succeed. 

Those are the news coverage from media, the true value of the Traditional Puppet Performance 

(Joe Louis) and the magnificent performance itself.    
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