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บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การวิจัยเรื่อง กลยุทธิ์การประชาสัมพันธ� ผ�านสื่อออนไลน� : กรณีศึกษา ดิจิตอลทีวี 
 
( Strategies of Public Relations  :  Newtv station ) 
ผู>วิจัยได>ค>นคว>าและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือเปEนข>อมูลเบ้ืองต>นประกอบ
งานวิจัยให>มีความสมบูรณ� ดังนี้ 
 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� 
  2.3 ข>อมูลเก่ียวกับทีวีดิจิตอล 
  2.4. ข>อมูลของสถานีโทรทัศน� 3 ช�อง 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการประชาสัมพันธ% 
 
2.1.1 นิยามและความหมายของการประชาสัมพันธ� 
 Berneys(1955, pp. 3-4)บุคคลสําคัญท่ีมีชื่อเสียงและผู>บุกเบิกด>านการประชาสัมพันธ�ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได>อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ�ไว>ว�า การประชาสัมพันธ� หมายถึง ความพยายามใน
การสร>างสรรค�ความร�วมมือจากกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข>อง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม วัตถุประสงค� การดําเนินงาน 
หรือสถาบัน โดยการเผยแพร�ข>อมูลให>ประชาชนทราบการโน>มน>าวใจการประสานและการปรับเปลี่ยนความ
คิดเห็นของกลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข>องให>สอดคล>องกับจุดมุ�งหมาย และวิธีการดําเนินงานของสถาบัน 
  เสรี วงษ�มณฑา (2546) อธิบายว�า การประชาสัมพันธ�คือกิจกรรมท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือโน>มน>าวชักจูงใจหรือส�งผลต�อความรู>สึกนึกคิดของสาธารณชนท่ีเก่ียวข>องให>เกิดความรู>สึก ทัศนคติ ความ
เข>าใจท่ีดี ซ่ึงจะก�อให>เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างหน�วยงานกับสาธารณชนท่ีเก่ียวข>องอันจะนําไปสู�การร�วมมือ 
และการสนับสนุนท่ีดี 
 สถาบันการประชาสัมพันธ�แห�งสหราชอาณาจักร (The Institute of Public Relations: IPR)ซ่ึงจัดต้ัง
ข้ึนในปb ค.ศ.1948 และถือเปEนองค�กรวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ�แห�งสหราชอาณาจักร นิยามความหมาย
ของการประชาสัมพันธ�ไว>เม่ือปbค.ศ. 1987 ว�า “การประชาสัมพันธ� หมายถึงความพยายามท่ีมีการวางแผนและ
กระทําอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร>างและธํารงรักษาความนิยมชมชอบ และความเข>าใจท่ีดีระหว�างองค�การ และ
ประชาชนกลุ�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข>อง” (IPR, 1991) 
 สมาคมการประชาสัมพันธ�แห�งสหรัฐอเมริกา (The Public Relations Society of America: PRSA)
นิยามความหมายของการประชาสัมพันธ�เม่ือปb ค.ศ. 1970 ไว>ว�า การประชาสัมพันธ�เปEนอาชีพท่ีให>บริการ
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ผลประโยชน�อย�างถูกต>องตามกฎหมายแก�บรรดาลูกจ>างและผู>ว�าจ>าง อาชีพการประชาสัมพันธ�จึงมี
วัตถุประสงค�พ้ืนฐานอยู�ท่ีความเข>าใจร�วมกันและความร�วมมือระหว�างกลุ�มต�าง ๆ และสถาบันสังคม ต�อมา 
PRSA ได>ประกาศใช>คํานิยามความหมายอย�างเปEนทางการของการประชาสัมพันธ�ไว>ว�า “การประชาสัมพันธ� 
คือกิจกรรมซ่ึงช�วยให>องค�การและประชาชนกลุ�มต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข>องสามารถปรับตัวเข>าหากัน” (PRSA, 2004)  
 

2.1.2 วัตถุประสงค�ของการประชาสัมพันธ� 
 การดําเนินงานประชาสัมพันธ�ท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้นจําเปEนต>องมีการกําหนดวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน
เพ่ือเปEนแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ� 
 ลักษณา สตะเวทิน (2542) ได>กล�าวถึงวัตถุประสงค�ของการประชาสัมพันธ� ไว>ดังนี้ 
เพ่ือสร>างความรู> ความเข>าใจ เผยแพร�และชี้แจง สร>างความนิยมให>สาธารณชนได>รับรู>ถึงบทบาท นโยบาย 
เปkาหมาย และวัตถุประสงค�ขององค�การ ซ่ึงสาธารณชนนั้นประกอบด>วยสมาชิกขององค�การและประชาชน
นอกองค�การเพ่ือสร>างชื่อเสียงและปkองกันชื่อเสียงขององค�การ และสร>างความสัมพันธ�อันดีให>องค�การเปEนท่ี
รู>จัก ได>รับความไว>วางใจ ยกย�อง ศรัทธา โดยการแสดงเจตนารมณ�ท่ีถูกต>องตามบรรทัดฐานของสังคมเพ่ือ
แสวงหาความร�วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชน ถ>ามีการประชาสัมพันธ�ให>กลุ�มประชาชนมีความรู> 
ความเข>าใจก็ย�อมได>รับความร�วมมือและสนับสนุน เพราะฉะนั้นการตรวจสอบและประเมินผลความคิดเห็นของ
ประชาชนย�อมมีความสําคัญต�อองค�การในขณะท่ี วิรัช ลภิรัตนกุล (2553) ได>สรุปวัตถุประสงค�ของการ
ประชาสัมพันธ�ไว>ดังนี้เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค� การดําเนินงาน และประเภทของการดําเนิน 
ธุรกิจของหน�วยงานนั้น ๆ ให>กลุ�มประชาชนท่ีเก่ียวข>องได>ทราบเพ่ืออธิบายให>ฝnายบริหารหรือฝnายจัดการได>
ทราบถึงทัศนคติ ประชามติ หรือความรู>สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต�อหน�วยงานเพ่ือให>ประชาชนยอมรับ ซ่ึงถ>า
เปEนหน�วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช�นบริษัท ห>างร>าน ก็เพ่ือให>ลูกค>ายอมรับในบริษัทตน รวมท้ังยอมรับใน
ผลิตภัณฑ�และบริการท่ีบริษัทจําหน�ายอยู�รวมท้ังมีส�วนเพ่ิมพูนปริมาณการขายทางอ>อมด>วยเพ่ือคาดการณ�
ล�วงหน>าและค>นหาจุดบกพร�องต�าง ๆ เพ่ือปkองกันปoญหายุ�งยากต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในหน�วยงาน 
เพ่ือทําหน>าท่ีขจัดปoญหายุ�งยากต�าง ๆ ภายในหน�วยงานเพ่ือแนะนําฝnายบริหารหรือฝnายจัดการให>สามารถ
ดําเนินการได>อย�างถูกต>องเพ่ือความเจริญก>าวหน>าและชื่อเสียงท่ีดีของหน�วยงาน 
 
 2.1.3 กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ� 
 Cutlipและ Center (1978, p. 4)ได>กล�าวถึงกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ�ไว> 4 ข้ันตอน คือ 
การวิจัย-การรับฟoง เปEนข้ันตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ� ซ่ึงเปEนการ 
หาข>อมูล ข>อเท็จจริง เก่ียวกับปoญหาท่ีสถาบันกําลังเผชิญอยู� เพ่ือเปEนจุดเริ่มต>นของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ�การวางแผน-การตัดสินใจ เปEนข้ันตอนของการวางแผน และการตัดสินใจว�า จะใช>กิจกรรมและ
กลยุทธ�ทางการประชาสัมพันธ�ใดบ>างในการดําเนินงานประชาสัมพันธ� หรือการแก>ไขปoญหาท่ีสถาบันกําลัง
เผชิญอยู�การสื่อสาร เปEนข้ันตอนของการปฏิบัติตามแผนท่ีได>วางไว>ในข้ันตอนท่ี 2 โดยใช>เครื่องมือ เทคนิค 
และกลยุทธ�ทางการสื่อสารในการเผยแพร�ข�าวสารการประเมินผล เปEนข้ันตอนสุดท>ายของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ�โดยมุ�งท่ีจะติดตามว�า งานประชาสัมพันธ�ท่ีได>ทําไปนั้นให>ผลดีมากน>อยเพียงใด 
จากการพิจารณากระบวนการประชาสัมพันธ� สรุปได>ว�าก�อนท่ีจะมีการดําเนินงานประชาสัมพันธ�จะต>องศึกษา
ค>นคว>าข>อมูล มีการวางแผนและการตัดสินใจ มีการติดต�อสื่อสารและประเมินผล ซ่ึงท้ัง 4 ข้ันตอนดังกล�าวถือ
ว�ามีความสําคัญเท�าเทียมกันเพราะเปEนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ�กันอย�างต�อเนื่อง 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ�การประชาสัมพันธ� 
 
2.2.1ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ�เพ่ือการประชาสัมพันธ� 
 “กลยุทธ� (strategy)”หมายถึง การกําหนดเปkาหมายและวัตถุประสงค�พ้ืนฐานระยะยาวขององค�การ 
รวมถึงการกําหนดกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปEนสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให>บรรลุเปkาหมายท่ีได>
กําหนดไว> (Robbins, 1990, p. 121) 
 ภากิตต์ิ ตรีสุกล (2556) ได>สรุปไว>ว�า การวางแผนกลยุทธ�เพ่ือการประชาสัมพันธ� คือการตัดสินใจ
เก่ียวกับเปkาหมายและวัตถุประสงค�ของการดําเนินกิจกรรม การระบุกลุ�มประชาชนเปkาหมายหลัก  การกําหนด
นโยบายและกฎเกณฑ�เพ่ือใช>เปEนแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช>กลยุทธ�และกลวิธีท่ีเหมาะสม การกําหนด
จํานวนและวิธีการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ตลอดจนแนวทางในการติดตามผลและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 อาจกล�าวได>ว�า การวางแผนกลยุทธ�เพ่ือการประชาสัมพันธ�มีความสําคัญต�อกระบวนการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ�ในประเด็นต�าง ๆ สรุปได> ดังนี้ (ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2556, น. 82)การวางแผนช�วยให>นัก
ประชาสัมพันธ�มีวิสัยทัศน�ท่ีกว>างขวางและกว>างไกล เนื่องจากการวางแผนเปEนการคาดการณ�ในอนาคต โดย
อาศัยการรวบรวมและการวิเคราะห�ข>อมูลตลอดจนสถานการณ�และสภาพแวดล>อมในปoจจุบัน การดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ ดังกล�าวนั้นจะช�วยฝsกทักษะในการคิดวิเคราะห� การสังเคราะห� และการคาดคะเนสิ่งต�าง ๆ 
อย�างรอบคอบด>วยข>อมูลและวิจารณญาณท่ีเท่ียงตรงการวางแผนช�วยให>นักประชาสัมพันธ�สามารถเจรจา
ต�อรองกับผู>บริหารในเรื่องงบประมาณ กําลังคน ทรัพยากร และกระบวนการปฏิบัติงานได> เนื่องจากแผนซ่ึง
กําหนดรายละเอียดอย�างชัดเจนจะช�วยให>ผู>บริหารมองเห็นภาพอนาคตท่ีชัดเจนได>ในปoจจุบัน และสามารถ
ประเมินความคุ>มค�าในการใช>งบประมาณได>ชัดเจนยิ่งข้ึนการวางแผนช�วยให>นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติงานได>
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากแผนปฏิบัติงานจะระบุลําดับก�อนหลังของกิจกรรมท่ีต>องทําจริง
และขจัดกิจกรรมท่ีไม�จําเปEนออกไป ดังนั้นการปฏิบัติงานตามแผนจึงเปEนวิธีการทํางานท่ีควรทําอย�างชาญ
ฉลาดแทนการทํางานท่ีไม�จําเปEนและงานหนักท่ีไร>ประโยชน�การวางแผนช�วยให>นักประชาสัมพันธ�ปฏิบัติภารกิจ
ได>คุ>มค�ากับงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช> เนื่องจากการวางแผนท่ีดีนั้นจะต>องกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ซ่ึงเปรียบเสมือนเปEนกรอบการปฏิบัติงานท่ีดีสําหรับนักประชาสัมพันธ�การวางแผนช�วยให>นัก
ประชาสัมพันธ�สามารถลดความขัดแย>งและแก>ไขปoญหาท่ีอาจเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานตามแผนในอนาคตได> 
เนื่องจากในข้ันตอนการวางแผนนักประชาสัมพันธ�ต>องคาดการณ�ถึงปoญหาและความขัดแย>งท่ีอาจเกิดข้ึน 
พร>อมกําหนดแนวทางแก>ไขรองรับไว>ล�วงหน>าแล>ว  การปฏิบัติงานดังกล�าวนี้ยังแสดงให>เห็นถึงศักยภาพของนัก
ประชาสัมพันธ�ท่ีปฏิบัติงานเชิงรุก ซ่ึงเปEนคุณลักษณะท่ีดีของนักประชาสัมพันธ�มืออาชีพการวางแผนช�วยให>นัก
ประชาสัมพันธ�และวิชาชีพการประชาสัมพันธ�ได>รับความเชื่อถือและยอมรับจากผู>บริหาร ในฐานะบุคลากรและ
กิจกรรมท่ีมีคุณค�าและมีประโยชน�ต�อองค�กร  
 
 
2.3 ทฤษฎีการกระจายข�าวสาร (Diffusion Theory) (Rogers, 1983)  
 
เง่ือนไข 5 ประการท่ีทําให>ผู>รับสารยอมรับความคิดหรือนวัตกรรมใหม� ๆ  
• -  ลักษณะของนวัตกรรม มีอิทธิพลต�อการยอมรับและนาไปใช>  
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• -  กระบวนการตัดสินใจ บุคคลจะพิจารณาว�าควรยอมรับความคิดใหม� ๆ หรือไม�  
• -  ลักษะของบุคคล ซ่ึงมีแนวโน>มว�าจะยอมรับความคิดใหม� ๆ หรือไม� -ผลท่ีเกิดขนึ้ต�อบุคคลหรือสังคม
ท่ียอมรับนวัตกรรม 
- ช�องทางการสื่อสารท่ีถูกใช>ในกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม เช�นผู>นาความคิดเห็น  
ผู>เชี่ยวชาญหรือคนใกล>ชิดผู>ส�งสารเปEนผู>เชี่ยวชาญ (Change Agent) ต>องมีความรู>และเชี่ยวชาญในความคิด
ใหม� ๆ  
ชุมชนให>การยอมรับ เคารพนับถือ ถ>าผู>ส�งสารเปEนผู>เชี่ยวชาญ แต�ไม�เปEนท่ีคุ>นเคยหรือยอมรับของชุมชน 
ผู>เชี่ยวชาญต>องกระจายสิ่งใหม�ๆ ให>แก�ผู>นาทางความคิดเห็นก�อนท่ีจะไปสู�ผู>รับสารเปkาหมาย ผู>นาทางความ 
คิดเห็น เช�น กานัน ผู>ใหญ�บ>าน 
 
 
2.4ข>อมูลทีวีดิจิตอล 
 

2.4.1 ลักษณะของทีวีดิตอล 
     โทรทัศน�ระบบดิจิทัล (Digital television) หรือทีวีดิจิตอล หรือ DTV คือการส�งผ�านของเสียงและ
วิดีโอโดยใช>กระบวนการและการผสมสัญญาณแบบดิจิทัลซ่ึงมีความแตกต�างโดยสิ้นเชิงกับการส�งผ�านสัญญาณ
แบบอนาล็อกท่ีมีการแยกสัญญาณในช�องท่ีแยกออกจากเปEนนวัตกรรมท่ีปฏิวัติเทคโนโลยีโทรทัศน�ท่ีสําคญยิ่ง
นับแต�นวัตกรรมทีวีสีเม่ือปb 1950S[1] มันสามารถส�งข>อมูลได>มากกว�าแบบอนาล็อกในหนึ่ช�องสัญญาณ จึงเรียก
ได>อีกอย�างว�า Multicasting การส�งสัญญาณเปEนแบบดิจิตอลจึงทําให>ได>คุณภาพของภาพและเสียงดีกว�าด>วย 
เช�น โทรทัศน�ระบบ HDTV  ขณะนี้หลายประเทศกําลังเปลี่ยนระบบการส�งสัญญาณจากอนาล{อกมาเปEนดิจิทัล
ซ่ึงเปEนการใช>ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีวิทยุในอีกรูปแบบหนึ่ง ในหลายๆส�วนของโลกอยู�ในระหว�างการนํา
เทคโนโลยีนี้มาใช> ในขันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง และอยู�ในระหว�างการพัฒนามาตรฐานท่ีแตกต�างกันออกไป  

2.4.2โทรทัศน�ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 
โทรทัศน�ระบบดิจิทัลในประเทศไทย( Digital television in Thailand) เปEนระบบรับส�งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน ภายในอาณาเขตประเทศไทย ด>วยระบบดิจิทัล โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) เปEนหน�วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงมีหน>าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เริ่มออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557 
โดยในปb 2561 สถานีโทรทัศน�ฟรีทีวีในระบบอนาล็อกจะยุติการออกอากาศพร>อมกัน 4 สถานี คือ ททบ., ช�อง 
7, โมเดิร�นไนน�ทีวี และสทท. แลกกับการได>ใบอนุญาตโครงข�ายอายุ 15 ปb โดยก�อนหน>านั้น ไทยพีบีเอส จะยุติ
การออกอากาศในระบบอนาล็อกในปb 2559 สําหรับช�อง 3 นั้นยังเหลืออายุสัมปทานออกอากาศแบบอนาล็อก
ไปจนถึงปb 2563 ท้ังนี้ กสทช. กําหนดจํานวนและรูปแบบ ช�องโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล เบ้ืองต>นไว>
ท้ังสิ้น 48 ช�อง ได>แก� กลุ�มช�องประเภทบริการสาธารณะและชุมชน จํานวน 24 ช�อง โดยใช>วธิีการคัดเลือก
คุณสมบัติ (Beauty Contest) เพ่ือรับรองใบอนุญาตใช>คลื่นความถ่ี ได>แก� 
ประเภทรายการบริการสาธารณะ จํานวน 12 ช�อง (ระดับชาติ) 
ประเภทรายการบริการชุมชน จํานวน 12 ช�อง (จําแนกเปEนแต�ละเขตบริการ) 
กลุ�มช�องประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จํานวน 24 ช�อง โดยใช>วิธีการประมูลคลื่นความถ่ี (Auction) เพ่ือ
รับรองใบอนุญาตใช>คลื่นความถ่ี ได>แก� 
 ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 ช�อง โดยกําหนดราคาประมูลข้ันตํ่าไว>ท่ี 140 ล>านบาท 
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 ประเภทรายการข�าวสาร และสาระ จํานวน 7 ช�อง โดยกําหนดราคาประมูลข้ันตํ่าไว>ท่ี 220 ล>านบาท  
ประเภทรายการท่ัวไป ภาพคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) จํานวน 7 ช�อง โดยกําหนดราคาประมูล
ข้ันตํ่าไว>ท่ี 380 ล>านบาท 
ประเภทรายการท่ัวไป ภาพคมชัดสูง (High Definition : HD) จํานวน 7 ช�อง โดยกําหนดราคาประมูลข้ันตํ่าไว>
ท่ี 1,510 ล>านบาท 
 
 2.4.3จํานวนและประเภทของทีวีดิจิตอลท้ังหมดในประเทศไทย 
 กสทช . เปEนผู>กําหนด จํานวนและรูปแบบช�อง โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตัลเบ้ืองต>นไว> 48 ช�อง ได>แก� 
1  กลุ�มช�องประเภทบริการสาธารณะและชุมชน จํานวน  24 ช�อง   
 
2.5ข>อมูลของดิจิตอลทีวี  3ช�อง 
2.5.1  ช�องTNN 24 ประวัติความเป0นมาขององค%กร 

สถานี TNN24       : ทันทุกความจริง 
วิสัยทัศน�ของสถานี TNN24 :การเปEนสถานีข�าวท่ีเปEนข�าวสดทุกรายการ เปEนสถานีข�าว 24 ชั่วโมง อย�างแท>จริง
ยึดหลักจรรยาบรรณเน>นความเปEนกลางในการนําเสนอ ข�าวทีเอ็นเอ็น24 ชื่อเต็มของทางช�องThai News 
Networkใช>ชื่อย�อว�า TNN เดิมชื่อ ยูบิซีนิวส�ต�อมาได>เปลี่ยนชื่อเปEน ทรู นิวส�24 แล>วจึงเปลี่ยนเปEนชื่อปoจจุบัน
ใน  วันท่ี 1มกราคม พ.ศ. 2551 ทีเอ็นเอ็นนําเสนอรายการข�าวและเหตุการณ�ปoจจุบัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ�าน 2 
ช�องรายการ คือช�อง ทีเอ็นเอ็น 24 (ออกอากาศทาง ทรูวิชั่นส� ช�อง 7) และ ทีเอ็นเอ็น 2 (ออกอากาศทาง ทรู
วิชั่นส� ช�อง 8) ต�อมา เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2552 ในโอกาสครบรอบ 2 ปb สถานีฯ เป�ดตัวเว็บไซต� เพ่ือ
การนําเสนอข�าวสารทางอินเทอร�เน็ต และต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2553 TNN 24 ได>มีการนําเสนอเนื้อหาผ�าน
ทางสถานีวิทยุ TNN RADIO ทางสถานีวิทยุ จส.2 FM 103 อีกด>วย ล�าสุดเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2553 TNN24 
ได>เริ่มส�งสัญญาณการออกอากาศในระบบ Free To Air เพ่ือขยายฐานสู�ผู>ชมท่ัวประเทศและท่ัวโลก ท�าน
สามารถรับชม TNN24 ผ�านทางจาน DTV และ PSI ช�อง 60 หรือท่ีระบบ KU-Band ความถ่ี 12604 H 
30000 และ C-Band ความถ่ี 3600 H 26667 

การเป�ดตัวสถานีข�าว TNN24 อย�างเปEนทางการโดย "เจ>าสัวซีพี-ธนินทร� เจียรวนนท�" เปEนประธาน
ด>วยตัวเอง เม่ือวันท่ี 9 กันยายนท่ีผ�านมา เสมือนเปEนการเดินเครื่องสู�การแข�งขันในด>านสมรภูมิสถานีข�าวอย�าง
เต็มรูปแบบ และดูเหมือนจะเปEนคู�แข�งท่ีน�าจับตามองอย�างยิ่ง  ก�อนหน>านี้ ช�องข�าวของทรูวิชั่นส� หรือยูบีซีเดิม 
ท่ีออกอากาศทางช�อง 07 (ท้ังระบบเคเบ้ิลและดาวเทียมจานแดง) อาจจะเปEนช�องท่ีถูกมองข>าม เนื่องจากถูก
มองว�าไม�ก�อให>เกิดรายได> เหมือนช�องกีฬาและช�องเรียลลิตี้โชว�ท่ีทํารายได>ให>ทรูวิชั่นส�เปEนกอบเปEนกํา 

สังเกตได>จากก�อนหน>านี้ รายการในช�องยูบีซี 07 มีรายการข�าวเพียงแค� 6 ชั่วโมง ส�วนใหญ�จะเปEนการ
ซ้ือข�าวจากสํานักข�าวไทยเปEนหลัก ผสมปนเปกับการทําข�าวเชิงพีอาร� เช�นการสัมมนาของกระทรวงต�างๆ ท่ีมี
หมายข�าวเชิญให>ไปทําข�าว อีกท้ังทีมข�าวของท่ีนั่นมีน>อยมากเพียงแค� 6-7 ทีม เม่ือเทียบกับช�องอ่ืนๆ ท่ีบางแห�ง
มีมากถึง 20-30 ทีม รายการท่ีมีชื่อเสียงอยู�บ>างมีเพียงรายการท่ีชื่อว�า "หนี้แผ�นดิน" ท่ีดําเนินรายการโดย ดุสิต 
ศิริวรรณ เท�านั้น  การปรับตัวของช�องข�าวทรูวิชั่นส� เริ่มต>นจากรีแบรนด�ช�องเสียใหม�เปEน "นิวส�ทเวนต้ีโฟร�" 
(News 24) โดยมีการจ>าง "ทอม มินเทียร�" (Tom Mintear) อดีตหัวหน>าข�าว CNN และเพ่ิมเวลารายการข�าว
เปEน 12 ชั่วโมง แต�ภายหลังทอมตัดสินใจลาออกจากตําแหน�ง เนื่องจากบรรยากาศในการทํางานไม�เอ้ืออํานวย
เท�าท่ีควร( http://oknation.nationtv.tv/blog/kittinunn/2008/10/05/entry-1/comment) สืบค>นเม่ือ 
21 กรกรฏาคม 2560 
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ภายหลังจึงมีการปรับเปลี่ยนแบรนด�ของสถานีข�าวใหม�เปEน TNN24 ซ่ึงความหมายของตัวย�อก็คือ 
Thai News Network ต้ังแต�ต>นปb 2551 ท่ีผ�านมา โดยทุ�มงบประมาณกว�า 70 ล>านบาทปรับโฉมบริเวณชั้น 5 
ของอาคารทิปโก>ย�านพระราม 6 ให>กลายเปEนห>องทํางานด>านสถานีข�าวเต็มรูปแบบ เพ่ิมเครื่องมืออุปกรณ�ทํา
ข�าว  พร>อมท้ังเพ่ิมทีมข�าวเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอดีตลูกหม>อยูบีซีเดิม ท้ังในส�วนกลางและภูมิภาค โดยมีท้ังอดีต
คนข�าวไอทีวี ทีมข�าวจากเนชั่น และช�องอ่ืนๆ เข>าร�วมงานในลักษณะสัญญาจ>าง รวมแล>วกว�า 200 คน 

9 เดือนท่ีผ�านมา ทีเอ็นเอ็นลองผิดลองถูกกับสถานีใหม� ด>วยการทํางานท่ีกระฉับกระเฉงมากข้ึน จุด
ขายของ TNN คือทีมรายงานสดท่ีสแตนบาย 24 ชั่วโมง และรูปแบบรายการท่ีไม�มีการรีรัน รวมท้ังจะเน>น
รายงานข�าวมากกว�าเน>นรายการวิเคราะห�ข�าว ท่ีแต�ละช�องรวมท้ังฟรีทีวีใช>เปEนจุดขาย โดยแต�ละช�วงจะมีชั่วโมง
ข�าวทีเอ็นเอ็น (TNN News Hour) เปEนระยะ   "เสี่ยธนินทร�" ให>โจทย�ในการทําสถานีข�าวครั้งนี้ว�า ขอให>เลี้ยง
ตัวเองให>รอด แต�ลึกๆ แล>วความหวังของ "ธนินทร�" คงไม�ได>ทําสถานีข�าวเพียงแค�ต>องการ "กําไร" หรือ "แฟชั่น" 
ตามสมัยของสังคมท่ีหันมาสนใจเสพข�าวสาร แต�ก>าวต�อไปของช�องนี้ดูเหมือนว�า "ธนินทร�" จะก>าวมาเปEนผู>นํา
ทางความคิด เฉกเช�น "สนธิ ลิ้มทองกุล" ท่ีเปEนผู>นําทางการเมืองในนามพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 

ก>าวต�อไปของ TNN ว�ากันว�าจะเพ่ิมช�องทางในการให>สถานีข�าวแห�งนี้เปEนท่ีรับรู> ก�อนท่ีจะเปEนจุดขาย
ให>ช�องสามารถสร>างชื่อให>กับทรูวิชั่นส�ได> และมีแผน ร�วมมือกับทรูมูฟ ค�ายโทรศัพท�มือถืออันดับ 3 พัฒนาให>มี
บริการข�าวผ�านโทรศัพท�มือถือแก�ลูกค>าทรูมูฟท้ัง 13 ล>านราย ซ่ึงคาดว�าน�าจะทํารายได>ให>กับสถานี 
นอกเหนือจากการขายโฆษณา 

 
กลุ7มเป8าหมาย 

กลุ�มเปkาหมายหรือบุคคลท่ีชมสถานี TNN24 ทางสถานีวางเปkาหมายไว>สําหรับทุกเพศทุกวัยท่ีสนใจ
ข>อมูลข�าวสารท่ีเน>นข>อมูลเนื้อหาถูกต>องเร็วและจริงท่ีสุดแต�ถ>าเปEนคนท่ีดูช�องสถิติจะเปEนช�วงอายุ  35 ปbข้ึนไป
เปEนส�วนใหญ�และเนื่องจากสถานีไม�ได>เน>นข�าวทําให>ช�วงวัย 35-50 จะดูช�องสถานี TNN24 มากท่ีสุดและใน
อนาคตทางสถานีจะขยายกลุ�มเปkาหมายให>มากข้ึนโดยการจัดรายการเก่ียวกับวัยรุ�นเพ่ือจะได>มีกลุ�มเปkาหมายท่ี
กว>างกว�าเดิม 
 
 
2.5.2  ช�อง ไบรท�ทีวีประวัติความเปEนมาขององค�กรไบร�ททีวี (Bright TV) :Have A Bright Life 

วิสัยทัศน� คือ ชีวิตดีดูไบร�ททีวี เปEนช�องโทรทัศน�ระบบดิจิทัล ซ่ึงผลิตโดยบริษัท ไบร�ททีวี จํากัด (เดิมคือ บริษัท 
สามเอ มาร�เก็ตต้ิง จํากัด) เสนอรายการข�าวสารท่ีเจาะลึก และสาระบันเทิงรวมถึงละครชุด โดยเริ่มทดลอง
ออกอากาศ ในวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557เครือข�าย ช�องโทรทัศน�ระบบดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ ระบบภาพ 576 ไอ (16:9 คมชัดปกติ)สามารถดูทีวีออนไลน�ได> (เว็บไซต� www.brighttv.co.th)ช�อง
ดิจิทัล ช�อง 20 โทรทัศน�ดาวเทียมและเคเบ้ิล ช�อง 30  



 

กลุ�มเปkาหมายของไบร�ททีวี เปEนคนวัยทํางานท่ัวประเทศ ถ>าเน>นจะเปEนคนต�างจังหวัด  เพราะมีความคิดเห็น
ส�วนใหญ�คนกรุงเทพจะไม�ดูทีวี ซึงจุดมุ�งหมายของไบรท�ทีวีคืออยากให>คนไทยทุกคนมีชีวิตท่ีดีข้ึน จึงมุ�ง

กลุ�มเปkาหมายไปท่ีแมสระดับกลาง และตํ่า

โครงสร>างการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร  คุณ เบญจวรรณ รังสีธนาคารนนท�

ประธานเจ>าหน>าท่ีบริหาร คุณ สมชาย รังสีธนานนท�

รองประธานเจ>าหน>าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ คุณ ปรียาดา วุฒิภักดี

รองประธานเจ>าหน>าท่ีบริหารสายการเงิน  คุณ ชัยพร ต้ังสุวรรณพานิช

ผู>อํานวยการช�อง  คุณ วรวีร� วูวนิช 

โครงสร>างองค�กรแบ�งเปEน 3 ส�วน  

ส�วนท่ี 1 ฝnายโปรดักชั่นส�วนโปรดักชั่น  ฝnายโปรดักชั่นแยกออกเปEนส�วนฝnายข�าว และฝnายรายการ มีท้ังนักข�าว 
ช�างภาพตากล>อง สตูดิโอ และอีกส�วนหนึ่งคือส�วนการตลาด ฝnายการตลาดทําหน>าท่ี 
หน>าท่ีเปEนผู>ช�วย ทําหน>าท่ีโดยการหาลูกค>า ถ>าจะไปขายรายการอย�างเดียวขายไม�พอ ซ้ือยาก จากรายการ 
800 รายการ คูณเข>าไปอีก 3 เท�า  

ส�วนท่ี 2  ฝnายการตลาด Marketing
ท่ีเปEนสินทรัพย�ท่ีอยู�บนทีวี ทําให>มันมีค�ามากข้ึน เปEนการท่ีเอาไปลงใน 
และอีกส�วนหนึ่งท่ีเราขายโซลูชั่นให>กับลูกค>าอยู�แล>ว เวลาท่ีเดินเข>าไปหาลูกค>า จะบอกว�ามีแผนกดิจิตอลท่ีจะ
ช�วยทําให>คอนมีเคชั่นครบวงจร  

ส�วนท่ี 3. HR  AND FINANCE ฝnายแบคอัพ ข>อมูล ฝnาย

 

 

2.5.3 ประวัติ โน 29  หรือMONO GROUP 

กลุ�มเปkาหมายของไบร�ททีวี เปEนคนวัยทํางานท่ัวประเทศ ถ>าเน>นจะเปEนคนต�างจังหวัด  เพราะมีความคิดเห็น
ส�วนใหญ�คนกรุงเทพจะไม�ดูทีวี ซึงจุดมุ�งหมายของไบรท�ทีวีคืออยากให>คนไทยทุกคนมีชีวิตท่ีดีข้ึน จึงมุ�ง

กลุ�มเปkาหมายไปท่ีแมสระดับกลาง และตํ่า  

ะธานกรรมการบริหาร  คุณ เบญจวรรณ รังสีธนาคารนนท� 

ประธานเจ>าหน>าท่ีบริหาร คุณ สมชาย รังสีธนานนท� 

รองประธานเจ>าหน>าท่ีบริหารสายงานปฏิบัติการ คุณ ปรียาดา วุฒิภักดี 

รองประธานเจ>าหน>าท่ีบริหารสายการเงิน  คุณ ชัยพร ต้ังสุวรรณพานิช 

ผู>อํานวยการช�อง  คุณ วรวีร� วูวนิช  

 

ฝnายโปรดักชั่นส�วนโปรดักชั่น  ฝnายโปรดักชั่นแยกออกเปEนส�วนฝnายข�าว และฝnายรายการ มีท้ังนักข�าว 
ช�างภาพตากล>อง สตูดิโอ และอีกส�วนหนึ่งคือส�วนการตลาด ฝnายการตลาดทําหน>าท่ี promote 
หน>าท่ีเปEนผู>ช�วย ทําหน>าท่ีโดยการหาลูกค>า ถ>าจะไปขายรายการอย�างเดียวขายไม�พอ ซ้ือยาก จากรายการ 

 

Marketingฝnาย Marketing และฝnายออนไลน� ฝnายออนไลน�มีหน>าท่ีแปลงคอนเทนต� 
ทีวี ทําให>มันมีค�ามากข้ึน เปEนการท่ีเอาไปลงใน YouTube และหาโมเดลในการขาย 

และอีกส�วนหนึ่งท่ีเราขายโซลูชั่นให>กับลูกค>าอยู�แล>ว เวลาท่ีเดินเข>าไปหาลูกค>า จะบอกว�ามีแผนกดิจิตอลท่ีจะ

ฝnายแบคอัพ ข>อมูล ฝnายบริหารบุคคล  และบริหารการเงิน ท่ัวไปดูแลอาคาร 

MONO GROUP  
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กลุ�มเปkาหมายของไบร�ททีวี เปEนคนวัยทํางานท่ัวประเทศ ถ>าเน>นจะเปEนคนต�างจังหวัด  เพราะมีความคิดเห็น
ส�วนใหญ�คนกรุงเทพจะไม�ดูทีวี ซึงจุดมุ�งหมายของไบรท�ทีวีคืออยากให>คนไทยทุกคนมีชีวิตท่ีดีข้ึน จึงมุ�ง

ฝnายโปรดักชั่นส�วนโปรดักชั่น  ฝnายโปรดักชั่นแยกออกเปEนส�วนฝnายข�าว และฝnายรายการ มีท้ังนักข�าว 
promote ช�อง 2 ทํา

หน>าท่ีเปEนผู>ช�วย ทําหน>าท่ีโดยการหาลูกค>า ถ>าจะไปขายรายการอย�างเดียวขายไม�พอ ซ้ือยาก จากรายการ 

และฝnายออนไลน� ฝnายออนไลน�มีหน>าท่ีแปลงคอนเทนต� 
และหาโมเดลในการขาย 

และอีกส�วนหนึ่งท่ีเราขายโซลูชั่นให>กับลูกค>าอยู�แล>ว เวลาท่ีเดินเข>าไปหาลูกค>า จะบอกว�ามีแผนกดิจิตอลท่ีจะ

บริหารบุคคล  และบริหารการเงิน ท่ัวไปดูแลอาคาร  



 

กลุ7มบริษัท โมโน หรือ โมโน กรุ;ป 
มีเดีย แพลตฟอร%ม, คอนเทนต%และความบันเทิงในระดับแนวหน�าของประเทศเริ่มต�นธุรกิจด�วยการก7อตั้ง
บริษัทแรกข้ึนในป? พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค%ในการดําเนินงาธุรกิจให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกิจให�บริการข�อมูลข7าวสาร และให�บริการความบันเทิงอย7างครบวงจร โดยผสานสอดคล�องไปกับ ทุ
ไลฟBสไตล%การดําเนินชีวิตท่ีทันสมัยของกลุ7มผู�บริโภคในโลกยุคดิจิตอล

 ในปCจจุบันได�ขยายการดําเนินงานธุรกิจในเครือของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค
สมัยใหม7 ท้ังในประเทศและต7างประเทศ ด�วยบริการท่ีหลากหลายท้ังในส7วนธุรกิจมีเดีย แพลตฟอร%ม 
(Media Platform) และ คอนเทนต% 
อินเทอร%เน็ต (Internet) โทรศัพท%เคล่ือนท่ี 
(Publishing) ส่ือทีวี (Digital TV, Satellite TV and CableTV) 
สามารถครองใจผู�บริโภคไลฟBสไตล%ทันสมัย เพ่ือชีวิตมีระดับ ปCจจุบันยังได�ขยายการให�บริการคอนเทนต%ท้ัง
ในประเทศและต7างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและสร�างเครือข7ายไปยังผู�ใช�บริการท่ัวโลกอีกด�วยในปCจจุบัน 

โมโน กรุ;ป ได�มีการผนึกกําลังทางธุรกิจ พร�อมท้ังเช่ือมโย

อย7างครบวงจร เพ่ือให�ธุรกิจเติบโต และก�าวไปข�างหน�าด�วยกัน

1. ธุรกิจส่ือและการให�บริการข�อมูล

  
 
บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน

 

 

 
บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน 
จํากัด 

 

 

 
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด

 

กลุ7มบริษัท โมโน หรือ โมโน กรุ;ป (Mono Group) องค%กรธุรกิจช้ันนํา ผู�ผลิตสร�างสรรค%ให�บริการด�าน
คอนเทนต%และความบันเทิงในระดับแนวหน�าของประเทศเริ่มต�นธุรกิจด�วยการก7อตั้ง

โดยมีวัตถุประสงค%ในการดําเนินงาธุรกิจให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกิจให�บริการข�อมูลข7าวสาร และให�บริการความบันเทิงอย7างครบวงจร โดยผสานสอดคล�องไปกับ ทุ
ไลฟBสไตล%การดําเนินชีวิตท่ีทันสมัยของกลุ7มผู�บริโภคในโลกยุคดิจิตอล 

ในปCจจุบันได�ขยายการดําเนินงานธุรกิจในเครือของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค
สมัยใหม7 ท้ังในประเทศและต7างประเทศ ด�วยบริการท่ีหลากหลายท้ังในส7วนธุรกิจมีเดีย แพลตฟอร%ม 

และ คอนเทนต% (Content) ท่ีให�บริการผ7านทางส่ือมัลติมีเดียต7างๆ อาทิ 
โทรศัพท%เคล่ือนท่ี (Mobile) ยังครอบคลุม ไปถึงธุรกิจนิตยสารส่ือส่ิงพิมพ% 

Digital TV, Satellite TV and CableTV) และส่ือวิทยุ 
สามารถครองใจผู�บริโภคไลฟBสไตล%ทันสมัย เพ่ือชีวิตมีระดับ ปCจจุบันยังได�ขยายการให�บริการคอนเทนต%ท้ัง
ในประเทศและต7างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและสร�างเครือข7ายไปยังผู�ใช�บริการท่ัวโลกอีกด�วยในปCจจุบัน 

โมโน กรุ;ป ได�มีการผนึกกําลังทางธุรกิจ พร�อมท้ังเช่ือมโยงแต7ละหน7วยธุรกิจเข�าด�วยกัน

อย7างครบวงจร เพ่ือให�ธุรกิจเติบโต และก�าวไปข�างหน�าด�วยกัน 

ธุรกิจส่ือและการให�บริการข�อมูลของกลุ7มโมโนกรุ;ป 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี 
มหาชน)  

 
บริษัท โมโน อินโฟ
ซิสเต็มส% จํากัด

 

บริษัท โมโน เจนเนอเรช่ัน 

 

 
บริษัท โมโน โปรดักช่ัน 
จํากัด

 

บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด 

 

 
บริษัท โมโน สปอร%ต
เอ็นเตอร%เทนเมนท% จํากัด
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องค%กรธุรกิจช้ันนํา ผู�ผลิตสร�างสรรค%ให�บริการด�าน
คอนเทนต%และความบันเทิงในระดับแนวหน�าของประเทศเริ่มต�นธุรกิจด�วยการก7อตั้ง

โดยมีวัตถุประสงค%ในการดําเนินงาธุรกิจให�บริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกิจให�บริการข�อมูลข7าวสาร และให�บริการความบันเทิงอย7างครบวงจร โดยผสานสอดคล�องไปกับ ทุก

ในปCจจุบันได�ขยายการดําเนินงานธุรกิจในเครือของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค
สมัยใหม7 ท้ังในประเทศและต7างประเทศ ด�วยบริการท่ีหลากหลายท้ังในส7วนธุรกิจมีเดีย แพลตฟอร%ม 

ท่ีให�บริการผ7านทางส่ือมัลติมีเดียต7างๆ อาทิ 
ยังครอบคลุม ไปถึงธุรกิจนิตยสารส่ือส่ิงพิมพ% 

และส่ือวิทยุ (Radio) อีกด�วย ซ่ึง
สามารถครองใจผู�บริโภคไลฟBสไตล%ทันสมัย เพ่ือชีวิตมีระดับ ปCจจุบันยังได�ขยายการให�บริการคอนเทนต%ท้ัง
ในประเทศและต7างประเทศ เพ่ือการพัฒนาและสร�างเครือข7ายไปยังผู�ใช�บริการท่ัวโลกอีกด�วยในปCจจุบัน  

งแต7ละหน7วยธุรกิจเข�าด�วยกัน 

บริษัท โมโน อินโฟ  
ซิสเต็มส% จํากัด 

บริษัท โมโน โปรดักช่ัน 
จํากัด 

บริษัท โมโน สปอร%ต 
เอ็นเตอร%เทนเมนท% จํากัด 
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บริษัท โมโน บรอดคาซท% 
จํากัด 

 

 

 
บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 

 

 

 
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอด
คาซท% จํากัด 

 

 

 

 

ธุรกิจส่ือและการให�บริการข�อมูล (ในต7างประเทศ) 

 

 
 
PT. Mono 
Technology 
Indonesia 

 

  
 
Mono Technology 
Korea Corporation 

 

  
 
Mono Technology 
Vietnam Co.,Ltd 

 

  
 
Mono Technology 
Hong Kong Limited 

 

 

2. ธุรกิจการให�บริการด�านบันเทิง 

  
 
บริษัท โมโน ฟhล%ม 
จํากัด 

 

  
 
บริษัท โมโน เอ็นเตอร% 
เทนเมนท% จํากัด 

 



 

 

โครงสร�างกลุ7มธุรกิจและการลงทุน

 

แผนผังคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร�างกลุ7มธุรกิจและการลงทุน 
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ประวัติช#อง MONO 29 

บริษัท โมโน บรอดคาซท% จํากัดหรือ Mono Broadcast จัดตั้งข้ึนวันท่ี 9 กันยายน 2556 ปCจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 500 ล�านบาท ถือหุ�นท้ังหมดโดย Mono Production – Mono Broadcast ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน%ในระบบทีวีดิจิตอล Mono Broadcast( 
https://mono29.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%
A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E
0%B8%B2 ) 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ได�เข�าร7วมประมูลใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี เพ่ือให�บริการโทรทัศน%ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู7ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน%และกิจการโทรคมนาคมแห7งชาติ (กสทช.) โดยเสนอราคาสูงสุดเป0น
อันดับ 6 ราคาประมูล 2,250 ล�านบาท และจะเริ่มออกอากาศด�วยระบบดิจิตอลได�ในบางพ้ืนท่ี โดยบริษัท
ได�หมายเลขช7อง 29 ในการออกอากาศช7อง MONO 29” (โมโน ทเวนตี้ไนน%) ท่ีออกอากาศในระบบSD 
เริ่มวันอังคารท่ี 29 เมษายน 2557 นี้ ตั้งแต7เวลา 06.00 น. ภายใต�คอนเซปต% “Motion Nonstop 
Channel” ด�วยคอนเทนต%ระดับพรีเมียมมากมาย ท้ังภาพยนตร%ไทยและภาพยนตร%นานาชาติ ละครซิท
คอมและซีรีส%ท้ังไทยและเทศ กับงบลงทุน 500 ล�านบาท  หลังจากท่ีบริษัทสามารถประมูลทีวีดิจิตอลมาได� 
ทางบริษัทก็ได�เตรียมความพร�อมในทุกๆ ด�าน ไม7ว7าจะเป0นสถานท่ี อุปกรณ% บุคลากร งบลงทุนต7างๆ และ
การวางระบบออกอากาศร7วมกับ โครงข7ายของสถานีวิทยุโทรทัศน%กองทัพบก (ททบ.) ซ่ึงวันนี้โมโนกรุ;ป
พร�อมท่ีจะก�าวลงสนามแข7งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอลแล�ว ภายใต�คอนเซปต% “Motion Nonstop Channel” 
ซ่ึงทีวีดิจิตอล “ช7อง MONO 29” (ช7องโมโน ทเวนตี้ไนน%) พร�อมออกอากาศจริงในวันอังคารท่ี 29 
เมษายนนี้ เวลา 06.00 น. กับรายการสด “Good Morning Thailand 

  สําหรับผังรายการของช7อง MONO 29 ได�กําหนดสัดส7วนผังรายการออกเป0น ข7าวสาร
สาระ 25% ,ข7าวสารสาระประโยชน%บันเทิง 14%, บันเทิง 56%, เด็กและเยาวชน 5% โดยเน�นเจาะกลุ7ม 
Gen X, Y และ Z ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต7างจังหวัด โดยมุ7งเน�นสร�างความแตกต7างด�วยเนื้อหา
รายการระดับเวิลด%คลาส เพ่ือให�เป0น The Real Social TV. 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข>อง 
จุฑารัตน�ศราวณะวงศ�ได>ศึกษาเรื่องแนวทางการใช>สื่อสังคมออนไลน�กับงานประชาสัมพันธ� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ผลการวิจัยพบว�าประเภทของสื่อสังคมออนไลน�ท่ีใช>พบว�าส�วนใหญ�ผู>ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�มีการใช>งาน Facebook มากท่ีสุด(ร>อยละ 63.9) ในขณะท่ีมีการใช> 
YouTubeในระดับมาก (ร>อยละ 47.2)ซ่ึงสอดคล>องกับงานของ Wright และ Hinson (2009) Zerfass et al. 
(2010) และMacnamara, & Zerfass (2012) ท่ีสารวจพบว�านักประชาสัมพันธ�ในออสเตรเลียและยุโรปใช>
Facebook มากท่ีสุดรองลงมาคือ YouTube ส�วนสื่อสังคมออนไลน�ประเภท Twitter และ Blog พบว�าส�วน
ใหญ�ไม�เคยใช>(ร>อยละ 47.2และ 52.8 ตามลําดับ) ผลการวิจัยด>านความพร>อมพบว�าการนําสื่อสังคมออนไลน�มา
ใช>กับงานประชาสัมพันธ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�มีความพร>อมด>านผู>บริหารเห็นความสําคัญให>การสนับสนุน
ส�งเสริมผู>ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ�มีการรับรู>และเข>าใจคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน�ในเชิงบวกเห็น
ความสําคัญประโยชน�ของการนําสื่อสังคมออนไลน�มาใช>กับงานประชาสัมพันธ�ส�วนใหญ�มีการนําสื่อสังคม
ออนไลน�มาใช>กับภารกิจด>านประชาสัมพันธ�องค�กรอย�างไรก็ตามพบว�ายังไม�มีการใช>งานสื่อสังคมออนไลน�บาง
ประเภทเช�น Twitter และใช>งานได>ไม�ครบ functionและพบปoญหาว�าไม�สามารถใช>งานได>เต็มศักยภาพเพราะ 
สื่อสังคมออนไลน�เปEนเครื่องมือท่ีมีประโยชน�อย�างมากในการสื่อสารและประชาสัมพันธ�องค�กรแต�ด>วยความท่ี
เปEนสื่อใหม�หรือ new media ทําให>หน�วยงานท่ีนํามาใช>ยังขาดแนวทางและการบริหารจัดการอย�างเปEนระบบ
เพ่ือการประยุกต�ใช>อย�างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพท่ีเครื่องมือเหล�านี้มีอยู� 
  
สุรัชณา ฤกษ�ชนะ (2552) ได>ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานประชาสัมพันธ�ของหน�วยงานภาครัฐในการนํานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ�แห�งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2545-2549) ไปสู�การปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว�า (1) 
ผู>บริหารระดับสูงระดับต>นและกลางระบุว�าได>นํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ�แห�งชาติฉบับท่ี 4 ไปสู�
การปฏิบัติโดยรวมในระดับปานกลาง (2) ผู>บริหารระดับสูงระบุว�านโยบายของผู>บริหารเปEนปoจจัยสนับสนุน
การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ�ฯไปสู�การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดขณะท่ีผู>บริหารระดับต>นและ
กลางเห็นว�าการสนับสนุนโดยรวมอยู�ในระดับน>อย (3) ผู>บริหารระดับสูงระบุว�านโยบายของผู>บริหารเปEนปoญหา
อุปสรรคในการนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ�ฯไปสู�การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดขณะท่ีผู>บริหารระดับ
ต>นและกลางระบุว�าอยู�ในระดับน>อย (4) การสนับสนุนของหน�วยงานภาครัฐมีความสัมพันธ�กับการนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ�ฯไปสู�การปฏิบัติ (5) ปoญหาอุปสรรคของหน�วยงานภาครัฐไม�มีความสัมพันธ�กับการ
นานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ�ฯไปสู�การปฏิบัติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
  
 
อภิชัจพุกสวัสด์ิ. ( 2557 ) ได>ศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ�ภายใต>กระแสสื่อสังคมออนไลน�ผลการวิจัยพบว�า 
ปoญหาสําคัญประการหนึ่งท่ีนักประชาสัมพันธ�ไม�สามารถวางแผนการใช>สื่ออย�างมีประสิทธิภาพกล�าวคือความรู>
เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารบทบาทและหน>าท่ีของนักประชาสัมพันธ�ในอดีตการประชาสัมพันธ�เปEนการสื่อสาร
ทางเดียว (one-waycommunication) นักประชาสัมพันธ�เปEนผู>ควบคุมท้ังกระบวนการสื่อสารแต�ปoจจุบันนัก
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ประชาสัมพันธ�จะต>องเปEนท้ังผู>สื่อสารข>อมูลขององค�กรต�อสาธารณชนในขณะเดียวกันก็ต>องเปEนผู>ตรวจสอบ
และรับฟoงความคิดเห็นจากสาธารณชนด>วยศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน�นักประชาสัมพันธ�สามารถสื่อสาร
กับกลุ�มเปkาหมายได>หลากหลายข้ึนกล�าวอีกนัยหนึ่งนักประชาสัมพันธ�สามารถกําหนดกลุ�มเปkาหมายได>มากข้ึน
อนึ่งกลุ�มเปkาหมายท่ีหลากหลายอาจมีท้ังกลุ�มท่ีเปEนมิตรหรือเปEนศัตรูกับองค�กรนักประชาสัมพันธ�ควร
เตรียมพร>อมและรับมือกับกลุ�มเปkาหมายท่ีหลากหลายด>วยการนําเสนอเนื้อหานักประชาสัมพันธ�สามารถบูรณา
การสื่อสังคมออนไลน�ในการนําเสนอเนื้อหาให>น�าสนใจมีความหลากหลายเช�นการใช>ตัวอักษรภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวเสียงผ�านบล็อคผ�านสื่อท่ีเปEนประเภทเว็บหรือแบ�งปoนและผ�านชุมชนออนไลน� 
 

เสริมพงศ� หงส�พันธ� (2534) ได>ศึกษาเรื่อง การใช>สื่อและปoญหาการใช>สื่อในการประชาสัมพันธ�ของ
วิทยาลัยครูการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานด>านประชาสัมพันธ�
รวมท้ังการใช>สื่อและปoญหาการใช>สื่อในการประชาสัมพันธ�ของวิทยาลัยครู(2) เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกัย
การดําเนินงานด>านการปะชาสัมพันฺธ�รวมท้ังสภาพการใช>สื่อในการประชาสัมพันธ� ของบุคลากร 3 กลุ�มคือ 
กลุ�มผู>บริหาร กลุ�มผู>สอน และกลุ�มผู>ปฎิบัติผลการวิจัยพบว�า(1)บุคลากรของวิทยาลัยครูท้ังกลุ�มผู>บริหารกลุ�ม
ผู>สอนและกลุ�มผู>ปฏบัติมีความคิดเห็นต�อการดําเนินการประชาสัมพันธ�ระดับปานกลางทุกข้ันตอน(2)บุคลากร
ของวิทยาลัยครูท้ังกลุ�มผู>บริหาร ลกุ�มผู>สอนและกลุ�มผู>ปฏิบัติ มีความคิดเห็นในภาพรวมว�ามีการใช>สื่อในการ
ประชาสัมพันธ� ทุกประเภทในระดับปานกลางและสื่อแต�ละปะเภทมาภพาปoญหาหรือข>อยุ�งยากไม�มากนักเม่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง พบกว�า กลุ�มผู>สอนมีความคิดเห็นแต�กต�างไปจากกลุ�มผู>ปฏิบัติ ใน
เรื่องการใช>สื่อ 5 ประเภทยกเว>น ประเภทโฆษณาเพ่ือการปะชาสัมพันธ� ท่ีมีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน 
 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาวะปัจจุบนัทางการสื�อ
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