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บทนํา 

 

 

ความสําคัญและท่ีมาของป�ญหาท่ีทําการวิจัย 
 
 ป�จจุบันช
องทางสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน�เป�นช
องทางท่ีองค�กรสามารถเผยแพร
และประชาสัมพันธ�
ข
าวสารไปยังคนภายนอกได'อย
างสะดวกและมีประสิทธิภาพสามารถเข'าถึงกลุ
มเป*าหมายได'โดยตรง 
ผู'อ
านเป/ดรับง
ายและสามารถเกิดเป�นกระแสทางสังคมได'อย
างรวดเร็วจากการยอมรับในประโยชน�ของสื่อ
สังคมออนไลน�ของหลายหน
วยงานโดยเฉพาะอย
างยิ่งสื่อมวลชนประเภทสถานีโทรทัศน�งานวิจัยของกัญภัสอุ

ตะเภาเรื่องกลยุทธ�การประชาสัมพันธ�กรณีศึกษาดิจิตอลทีวีป7 2558 ทําให'ได'ข'อมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ�
โยการเลือกเนื้อหาและตัดทอนเนื้อหาบางส
วนลงไว'บนสื่อออนไลน�ให'ผู'ชมเป/ดรับได'ง
ายข้ึนกําลังเป�นแนวโน'มท่ี
สําคัญในป7พศ. 2557 -2560 ประเทศไทยมีความความก'าวหน'าทางด'านเทคโนโลยี 
มีการพัฒนาด'านการรับส
งและออกอากาศโทรทัศน�รูปแบบใหม
จากระบบอนาลอกเดิมสู
ระบบใหม
คือระบบ
ดิจิตอลซ่ึงมีคุณภาพของภาพและเสียงท่ีคมชัดกว
าและมีช
องสัญญาณมากกว
าระบบเดิม (อนาลอก)ทําให'เกิด
การลงทุนในการเป/ดสถานีโทรทัศน�ดิจิตอลใหม
ข้ึนและอนุญาติให'ออกอากาศทีวีดิจิตอลครั้งแรกในประเทศไทย
อย
างเป�นทางการม่ือวันท่ี 4 เมษายนพ.ศ.2557ความหมายของโทรทัศน�ระบบดิจิตอล (Digital TV) 
คือการปรับเปลี่ยนเทคนิคการรับส
งสัญญาณระบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) จากระบบอนาล็อก 
ไปเป�นระบบดิจิตอลซ่ึงจะเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส
งสัญญาณให'มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนและทําใ 
ห'สามารถเพ่ิมช
องรายการโทรทัศน�ในการส
งได'มากยิ่งข้ึนด'วยโดยเฉพาะการส
งสัญญาณแบบความคม 
ชัดสูง (High-Definition)หรือHD(http://www.catdatacom.com/th/site/news/news_detail/111)การมี
ช
องรายการโทรทัศน�ท่ีมีมากข้ึนทําให'ผู'ชมมีทางเลือกในการรับชมมากข้ึนโดยเบ้ืองต'นมีการกําหนดจํานวนช
อง
รายการโทรทัศน�ระบบดิจิตอลไว'เบ้ืองต'นท้ังหมด 48 ช
องประกอบด'วยกลุ
มช
องประเภทบริการสาธารณะ
จํานวน 12 ช
องกลุ
มช
องประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติจํานวน 24 ช
อง (th.wikipedia.org) ซ่ึงป�จจบัน ( 
2560)บางช
องได'เลิกกิจการไปแล'วเนื่องจากการประชาสัมพันธ�เนื้อหาหรือความนิยมด'านเรตต้ิงไม
เพียงพอ 
(ช
อง LOCA TV )ในการปลี่ยนผ
านรูปแบบของการออกอากาศทีวีในประเทศไทยครั้งนี้ทําให'ข
าวสารข'อมูล 
และการเป/ดรับชมเปลี่ยนไปการสร'างเนื้อหาในรูปแบบของ SHORT CONTENT ( เนื้อหาสั้นเพ่ือชมได'บนทาง
อินเทอร�เนต ) จึงเป�นช
องทางประชาสัมพันธ�หนึ่งท่ีทางช
องทีวีเลือกนํามาใช'ข้ึนมาเพราะการเกิดการแข
งขันกัน
ในแง
ของการช
วงชิงผู'ชมได'เกิดข้ึนจริงแล'วสถานีดิจิตอลเกิดใหม
นอกจากจะต'องขยายฐานผู'ชมแล'วยังต'องสร'าง
ความหลากหลายในเนื้อหายังต'องส
งข
าวสารข'อมูลไปให'ถึงผู'ชมได'รวดเร็วและถูกกลุ
มเป*าหมายเนื่องจากการมี
ช
องโทรทัศน�ท่ีมีมากข้ึนก็ตามไปด'วยข
าวสารข'อมูลท่ีมากข้ึนการแข
งจันในการผลิตเนื้อหา 
การประชาสัมพันธ�จึงเjป�ฯวิธlทางหนึ่งเพราะเนื้อหาดีแต
สื่อสารไปไม
ถึงผู'ชมก็สามารถทําให'ประสบผลสําเร็จในก
การบริหารงานได'ทางออกคือจะทําอย
างไรให'ข
าวสารนั้นไปถึงเป*าหมายเป*าหมายเป/ดรับเข'าใจและยอมรับสาร
นั้นและยังไม
แต
ยอมรับเท
านั้นแต
ประชาชนต'องติดตามเป�นประจําจนเกิดเป�นเรตต้ิงผู'ชมด'วยเพราะ 
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ทางสถานีต'องสามารถนําระดับเรตต้ิงท่ีต
างจากคุ
แข
งช
องอ่ืนนั้นไปทําการต
อรองทางการตลาดกับคู
ค'าต
อไป 
การประชาสัมพันธ�ในป7 2560จึงและมีกลยุทธิ์การดําเนินงานอย
างเป�นระบบอย
างรอบคอบซ่ึงประกอบไปด'วย
การใช'เครื่องมือการประชาสัมพันธ�ชนิดต
างๆและเน'นไปท่ีสื่อชนิดใหม
มากกว
าสื่อด้ังเดิม ซ่ึงการประชาสัมพันธ�
นี้ก็เพ่ือการเสริมสร'างความสัมพันธ�และความเข'าใจอันดีระหว
างองค�กรสถาบันกับกลุ
มผู'ชม 
เพ่ือหวังผลในความร
วมมือและสนับสนุนจากประชาชน (วิรัชลภิรัตนกุล, 2553)ซ่ึงในคํานิยมหรือแนวคิด
ทางการประชาสัมพันธ�ได'กล
าวถึงการดําเนินงานเป�นข้ันตอนท่ีประกอบไปด'วย 1.การวิจัยหรือการศึกษา
รวบรวมข'อมูลท่ีจําเป�น(research)2.การวางแผนหรือการกําหนดกิจกรรม (action)การสื่อสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ�(communication)3.และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation)Marston (1979, p. 
168)ทําให'ผู'วิจัยเห็นความสําคํญในแง
มุมของการประชาสัมพันธ�กลยุทธิ์การดําเนินงานของโทรทัศน�ดิจิตอล
เนื่องจากเป�นสิ่งใหม
ของประเทศไทยและเป�นสิ่งท่ีผู'ชมยังไม
คุ'นเคยนักและในบางช
องผู'ผลิตเนื้อหามีความ
ยากลําบากในการสื่อสารว
ามีความเป�นกลางเนื่องจากจัดต้ังโดยผู'มีส
วนเก่ียวข'องทางการเมืองระดับประเทศ 
ดังนั้นคณะผู'วิจัยจึงสนใจศึกษาการกลยุท์ิของงานประชาสัมพันธ�บนสื่อออนไลน�ของทีวีดิจิตอลว
ามีการ
ดําเนินงานในการสร'างเนื้อหาและรุปแบบอย
างไรท่ีจะดึงความสนใจให'ผู'ใช'ออนไลน�เข'ามากดอ
านหรืมเนื้อหา
และเกิดเป�นแฟนประจําขงอสถานีต
อไปท้ังนี้เพ่ือนําข'อมูลท่ีได'ไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ�และเป�นข'อมูลสําคัญให'แก
เจ'าหน'าท่ีด'านการประชาสัมพันธ�รวมถึงนักวิจัยท่ีสนใจศึกษาได'ต
อไป 
การวิจัยครั้งนี้มีเป*าหมายในการค'นหากลยุทธ�การดําเนินการประชาสัมพันธ�ในสื่อออนไลน�ขององค�กา 
รโทรทัศน�ดิจิตอลซ่ึงเป�นองค�กรประเภทสื่อสารมวชนโดยกรณlศึกษาช
องสถานีทีเอ็น เอ็น 24 ไบรท�ทีวี 
และสถานีโทรทัศน�โมโน 29 เพ่ือให'เห็นกลยุทธิ์ดังกล
าว 
 
 
วัตถุประสงค�ของโครงการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ถึงกลยุทธิ์การประชาสัมพันธ�บนสื่อออนไลน�ของโทรทัศน�ดิจิตอล 
2.ศึกษาแนวทางการนําสื่อออนไลน�มาใช'กับงานประชาสัมพันธ� 
และป�จจัยในการนําเสนอเนื้อหาบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัทพ�มือถือ 
 
ป�ญหานําวิจัย 
 
1. ผู'ท่ีมีส
วนเก่ียวข'องกับการกําหนดทิศทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ�ของสถานีโทรทัสน�ท่ีออกอากาศใน 
    ระบบดิจิตอล  
2. สถานีโทรทัศน�ท่ีออกอากาศในระบบดิจิตอล กําหนดแนวทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ�อย
างไร  
ภายใต'สภาวะ การแข
งขันหลายสถานี 
 
นิยามศัพท�ปฏิบัติการ 
 
 การดําเนินงานด'านการประชาสัมพันธ� หมายถึง กระบวนการในการทํางานด'านการสื่อสารอัน
ประกอบด'วยการวิจัย การวางแผน การสื่อสาร และการประเมินผลการดําเนินงานของการสื่อสารและเผยแพร

ข'อมูลต
าง ๆ 
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 กลยุทธ�การประชาสัมพันธ� หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับเป*าหมาย วัตถุประสงค� กลุ
มเป*าหมาย 
การดําเนินกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือดําเนินงานประชาสัมพันธ�ให'บรรลุป*าหมาย 
 
 ดิจิตอลทีวีDigital television) หมายถึง สถานีโทรทัศน�ท่ีได'รับใบอนุญาติการออกอากาศระบบ
ดิจิตอลจาก กสทช. 
ส่ือใหม,เควิ้น  คาวาโมโต'  (Kevin Kawamoto, 1997)  ได'ให'ความหมายของ "สื่อใหม
"  (New Media) ว
า
หมายถึง ระบบการสื่อสาร หรือระบบท่ีมีการเชื่อมต
อทางอิเล็กทรอนิกส� ของเครือข
ายในระดับโลก 
ธิดาพร ชนะชัย (2550: 1-3)  ได'ให'ความหมายของ สื่อใหม
 (New media)  โดยแยกออกเป�น 3 ประเด็น
ดังต
อไปนี้1)  Digital Media เป�นการสื่อสารไร'สายท่ีรวดเร็วด'วยระบบไฟเบอร�ออฟติก เชื่อมต
อข'อมูลผ
าน
ดาวเทียม2)  สื่อซ่ึงเป�นสื่อใหม
ท่ีนอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมท่ีมีอยู
3)  สื่อสร'างสรรค�ข้ึนใหม
เพ่ือ Support 
งานบางอย
าง โดยเน'น Creativity Innovationเคนท�  เวอร�ทาม และ เอียน เฟนวิกค� (Kent Wertime and 
Ian Fenwick) ได'ให'แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม
 (New Media) และการตลาดดิจิทัล และนิยามสื่อใหม
ว
าหมายถึง 
เนื้อหา (content) ท่ีอยู
ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะสําคัญของเนื้อหาอยู
ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด'วย 
“อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได'แก
 (ณงลักษณ� จารุวัฒน� และ ประภัสสร วรรณสถิต, ผู'แปล, 2551) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
1.การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะห�รูปแบบเนื้อหาและการ 
ประชาสัมพันธ�และการตลาดของสถานีโทรทัศน�ท่ีได'รับใบอนุญาติจากกสทชให'ออกอากาศในระบบดิจิตอล 
โดยใช'แนวคิดทางการตลาดและแนวคิดทางการประชาสัมพันธ�มาศึกษา 
2.ขอบเขตของกลุ
มตัวอย
างท่ีทําการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้คือผู'ทําการประชาสัมพันธ� และมีส
วน 
ผู'กําหนดเนื้อหาทางออนไลน�ของสถานีโทรทัศน�หรือ 
เจ'าหน'าท่ีของสถานีโทรทัศน�ท่ีมีส
วนเก่ียวข'องในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ทางการตลาดของสถานี 
3 .ขอบเขตเนื้อหาเก็บรวบรวมข'อมูลต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม– 30 กันยายนพศ 2560 
 
ประโยชน�ท่ีคาดว,าจะได'รับ 
1.ข'อค'นพบจากการวิจัยนี้จะได'ความรู'ในการกําหนดแนวทางกลยุทธ�ทางด'านการประชาสัมพันธ� 
เพ่ือให'ประเทศไทยมีความก'าวหน'าทางด'านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ�ท่ีทันสมัยและสอดคล'อ 
งกับจุดประสงค�และสามารถเป�นแนวทางให'องค�กรเอกชนและรัฐบาลนําไปประยุกต�ใช'ได'ต
อไป 
 
2.ได'องค�ความรู'เพ่ือเป�นข'อมูลในการชี้นํานโยบายเชิงกลยุทธ�ให'แก
โทรทัศน�ดิจิตอลซ่ึงถือเป�นหน
วยงาน 
สําคัญของภาคเอกชนยุคใหม
ท่ีมีบทบาทในด'านการเผยแพร
ข
าวสารแก
ประชาชนในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 


