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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “กลยุทธิ�การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื�อออนไลน์ : กรณีศึกษา ดจิิตอลทีวี 

“ เป�นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In-dept interview) และการสํารวจเอกสาร 
เป�นเครื่องมือในการเก็บข6อมูล โดยมีวัตถุประสงค ในการวิจัยคือเพ่ือศึกษาและวิเคราะห ถึงกลยุทธิ์การ
ดําเนินงาน และแนวโน6มของการทํางานด6านประชาสัมพันธ ของสถานีโทรทัศน ดิจิตอล โดยเน6นการ
ประชาสัมพันธ ทางสื่อออนไลน   
 ในการนําเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ข6อมูลตBาง ๆ ได6มาจากเอกสารของทางสถานี จากสื่อ 
ออนไลน และจากการสัมภาษณ เจาะลึกกับบุคลากรท่ีดูแลด6านการประชาสัมพันธ ในสถานีจํานวนรวมจํานวน 3 
                       1.  สถานีโทรทัศน  TNN 24 ขอปKดบังชื่อผู6ให6สัมภาษณ  
                       2. สถานีโทรทัศน  ไบรท ทีวี ระวิวรรณ สิเนหะสาร นักประชาสัมพันธ  
                                                        กฤศ ทองภาพพิเศษ  นักประชาสัมพันธ   
                       3. สถานีโทรทัศน โมโน 29ขอปKดบังชื่อผู6ให6สัมภาษณ  
   
หมายเหตุ มบีางสถานีไม ขอเป"ดเผยช่ือและนามกสุลของผู�ให�ข�อมูล 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
ผู6วิจัยได6นําเสนอในภาพรวมและประมวลผลของการนําเสนอ ใน3  ประเด็นตามวัตกุประสงค และประเด็น
คําถามท่ีตั้งไว6ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ  การวางแผนการประชาสัมพันธ  ของโทรทัศน ดิจิตอล 
ประเด็นท่ี 2 กลยุทธ การประชาสัมพันธ ในการเผยแพรBข6อมูลขBาวสารทางสื่อออนไลน  ของโทรทัศน 
ดิจิตอล 
ประเด็นท่ี 3 แนวโน6มในการใช6เครื่องสือเพ่ือให6สอดรับกับผู6บริโภค หรือผู6รับสารในยุคใหมB ประเด็นกล
ยุทธิ์การดําเนินงานของการทํางานด6านประชาสัมพันธ ของ สถานีโทรทัศน ระบบดิจิตอลในภาพรวม 
 

ประเด็นท่ี 1 การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ� การวางแผนการประชาสัมพันธ� ของโทรทัศน�ดิจิตอลท้ัง 3  
สถานีจากการวิเคราะห เอกสารหลักฐานและการสัมภาษณ เก็บข6อมูลพบวBาท้ัง 3 สถานี หรือแตBละขBองได6มีการ
วางกลุBมเปOาหมายและ จุดยืนของชBองไว6ชัดเจนและทําการประชาสัมพันธ ผBานสื่อและเครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ อยBางหลากหลายสาโดยมีหนBวยงานท่ีรับผิดชอบในการทําการประชาสัมพันธ  แยกจากสBวนงาน
อ่ืน ๆและมีการใช6เครื่องมือประชาสัมพันธ ท่ีหลากหลายจากการศึกษา 3 สถานีพบวBามี 2 ใน3 ท่ีมีการวิจัยกBอน
การทําการประชาสัมพันธ  นั่นคือชBองโมโน 29มีกาสํารวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถามเม่ือมีการลงพ้ืนท่ี 
ประชาสัมพันธ  โดยคําถาม ถามในประเด็นเก่ียวกับสื่อท่ีเปKดรับ และเนื้อหาท่ีสนใจรับชม 
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ประเด็นท่ี 2 กลยุทธ�การประชาสัมพันธ�ในการเผยแพร ข�อมูลข าวสารทางส่ือออนไลน� ของโทรทัศน�ดิจิตอล 
2.1 การใช�ส่ือประชาสัมพันธ�ของ สถานี TNN 24 
การทําการประชาสัมพันธ ของ TNN 24 มีการใช6สื่อไมBมากนักสําหรับสื่อออนไลน ท่ีทาง  TNN  24 เลือกใช6
ได6แกB 1. เวปไซต� 2. FACEBOOK3. Twitter4. Youtube5.  Instagram6.Application บนสมาร�ทโฟน 
7.บริการผ านมือถือ (SMS) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

รูปท่ี 4.1 เวปไซต� TNN  24 
 
Websiteเทคนิคของการนําเสนอของช องทางWebsite 
คือ การนําเสนอในชBองทาง Website มีท้ังการอัพเดทของขBาวสด ขBาวใหมB รวมท้ังขBาวท่ีเคยนําเสนอไปแล6ว ให6 
คนดูได6ทันตBอทุกสถานการณ  รวมท้ังยังมีข6อมูลองค กรท่ีให6ได6ค6นหากันอีกด6วยซ่ึงเหตุผลท่ีช องสถานี TNN24 
เลือกช องทาง Website ในการประชาสัมพันธ�คือ ชBองทางนี้เป�นชBองท่ีรวมข6อมูลองค กรตBาง ๆ มากมาย มีท้ัง
หมวดขBาวบันเทิง ขBาวการเมือง ขBาวเศรษฐกิจ ขBาวอาชญากรรม ขBาวสังคม  
ฯลฯ ซ่ึงงBายตBอการสืบค6น นั้นเอง 
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รูปท่ี 4.2 เฟซบุWคของ  TNN 24  
 

เฟซบุ[ค FACEBOOK 
กลยุทธิ์ของการนําเสนอเนื้อหาและประชาสัมพันธ�ทาง เฟซบุ[ค Facebook ของ  TNN  24  คือ สถานีได6
สร6างเพจข้ึนมาชื่อวBา TNN24  เพ่ือเป�นการใช6ชBองทางเฟซบุ[คFacebook ในการนําเสนอขBาวสาร ทางสถานีจะ
อัพเดทขBาวท่ีสดใหมB  นํามาย6อนหลังเพ่ือให6คนดูได6ชมซํ้า  และสถานีเองได6มีกิจกรรมเพ่ือให6คนดูได6รBวมสนุก
และลุ6นรางวัลด6วย เหตุผลท่ีช องสถานี TNN24 เลือกช องทางเฟซบุ[คFacebook ในการประชาสัมพันธ�
เพราะชBองทางท่ีไมBต6องมีคBาใช6จBายในการลงพ้ืนท่ี และชBองทางนี้สามารถคุย สนทนาตอบคําถามของแฟนสถานี
ได6งBาย จึงสามารถสร6างความสัมพันธ กับแฟนเพจสถานี และปรับเข6ากับสังคมสมัยนี้ท่ีนิยมบริโภคขBาวสารทาง
หน6าจอมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร มากกวBาทางโทรทัศน หรือสื่อแขนงอ่ืน ๆ 
ทวิตเตอร� Twitter 
กลยุทธิ์ของการนําเสนอทาง ทวิตเตอร� TwitterคือการพาดหัวหัวขBาวท่ีมีความนBาสนใจ ชวนให6ติดตาม ใช6
ถ6อยคําสั้นท่ีมีความชัดเจนดึงดูดผู6อBานและคลิ๊กเข6าไปอBานขBาวนั้นๆ เชBนการทวิตพาดหัวขBาวกรณีขBาวของป̂
เตอร  คอร ป “ไหว6ขอโทษ!! ป̂เตอร  ขอเคลียร  พลอย สBวนตัว” เหตุผลท่ีช องสถานี TNN เลือกช องทาง ทวิต
เตอร� Twitter ในการประชาสัมพันธ�คือ เป�นชBองทางท่ีไมBมีคBาใช6จBายในการลงพ้ืนท่ี และปรับเข6ากับสังคม
สมัยนี้ท่ีนิยมบริโภคขBาวสารทางหน6าจอมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร มากกวBาทางโทรทัศน หรือสื่อแขนงอ่ืน ๆ
และปรับเข6ากับสังคมสมัยนี้ท่ีนิยมบริโภคขBาวสารทางหน6าจอมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร มากกวBาทาง
โทรทัศน หรือสื่อแขนง อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3  ช องทางยูทูป  

 
กลยุทธิ์ของการนําเสนอทางช องยูทูบ  Youtubeคือ เทคนิคการนําเสนอของชBองทางนี้คือ การนําเสนอคลิป
ขBาวท่ีมีความทันตBอเหตุการณ ปaจจุบัน สถานีขBาวโทรทัศน  TNN24 เป�นสถานีขBาวท่ีถือหลักการของการนําเสนอ
ขBาวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต6อง แมBนยํา และเป�นกลาง โดยทีมขBาวมืออาชีพ 
เหตุผลท่ีช องสถานี TNN24 เลือกช องทางยูทูบ Youtube ในการประชาสัมพันธ�คือ เครื่องมือนี้เป�น
ชBองทางท่ีคนดูสนใจมากท่ีสุด เพราะผู6คนสBวนใหญBสนใจภาพหรือสื่อเคลื่อนไหวท่ีไมBต6องมานั่งอBานให6เสียเวลา 
และยังสามารถดูย6อนหลังหรือดูเฉพาะชBวงท่ีตนเองสนใจได6 
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อินสตาแกรม Instagramเทคนิคของการนําเสนอทางอินสตาแกรม InstagramคือการนําเสนอของชBองทาง
นี้จะเป�นการเก็บภาพถBายของนักขBาว โดยแตBละรูปนั้นจะมีความหมายของมันเพ่ือชักจูงให6ผู6ท่ีเห็นได6เข6ามา
ติดตามเหตุผลท่ีชBองสถานี TNN เลือกชBองทางอินสตาแกรมInstagram ในการประชาสัมพันธ�คือ เป�นชBองทาง
ท่ีสามารถโพสต รูปภาพได6มากมาย และไมBมีคBาใช6จBายในการลงขBาวอีกด6วยและปรับเข6ากับสังคมสมัยนี้ท่ีนิยม
บริโภคขBาวสารทางหน6าจอมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร มากกวBาทางโทรทัศน หรือสื่อแขนงอ่ืน ๆเป�นการ
เข6าถึงกลุBมเปOาหมายท่ีไมBสะดวกรับชมข6อมูลขBาวสารผBานทางชBองได6 และก็ทําให6เข6าถึงได6งBายกับผู6ท่ีใช6สมาร ท
โฟนในการรับสื่อมากกวBาการนั่งดูสื่อผBานโทรทัศน  ซ่ึงการทําเป�นแอพพลิชั่นก็จะทําให6สามารถเพ่ิม
กลุBมเปOาหมายได6มากข้ึนอีกด6วย 
 
แอพพลิเคช่ัน Application บนสมาร�ทโฟนหรือ  Application บนโทรศัพท�มือถือ  
กลยุทธิ์ของการนําเสนอทางApplication บนโทรศัทพ�มือถือ บนหน6าแอพฯของสมาร ทโฟน จะมีขBาวให6
เลือกรับชม คือจะมีท้ังท่ีเป�นเนื้อหาขBาว และรายการสดบนสมาร ทโฟน ซ่ึงการใช6เทคนิคนี้ ก็จะทําให6
กลุBมเปOาหมายท่ีเดินทางไปตBางท่ีบBอยๆ สามารถรับชมขBาวสารของชBองได6ในรูปแบบเคลื่อน 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.4  ช องทางบนโทรศัทพ�มือถือ 
 
เหตุผลท่ีช องสถานี บริการผ านมือถือ (SMS)กลยุทธิ์ของการนําเสนอทางระบบ SMSระบบ SMS ก็เป�นอีก 
เพราะเป�นการอัพเดตขBาวสารได6รวดเร็ว ทําให6กลุBมเปOาหมายหรือผู6รับสารได6รับขBาวท่ีสด และรวดเร็วกวBาการท่ี
จะมานั่งค6นหาขBาวสารด6วยตนเอง เป�นการชักนําให6ผู6รับขBาวสารนั้นต6องการท่ีจะรับรู6ข6อมูลเพ่ิมเติมได6ด6วย 
 



 

รูปท่ี 4.5 ช องทางประชาสัมพันธ� ทาง
 
 
ป̂ญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ�เป̀นเรื่องหลักเม่ือสอบถามเรื่องป̂ญหาในการประชาสัมพันธ� ทาง
สถานีตอบว าเป̀น เรื่องภาพลักษณ�ของสถานีโดยรวม  เนื่องด�วยเจ�าของสถานีเป̀นผู�ผูกขาดทางการตลาด 
สินค�าในการบริโภค( กลุ มบริษัท cp )  
อาจทําให� กลุ มผู�ท่ีมีผลกระทบต อข าวไม พอใจเพราะ ทัศนคติของผู�รับข าวสาร มีความคิดเห็นท่ีต างกัน 
ทางสถานีจะแก�ป̂ญหาข�างต�นโดยนําเสนอข�อมูลข�อเท็จจริงตามกระแสท่ีเป̀นประเด็นออกผ านส่ือทุก
ช องทางท่ีทางเรามี ท้ังทีวีและโซเชียลเผ่ือให�ประชาชนรั
หากเหตุการณ�ยังไม จบลงอาจมีการใช�ไหวพริบในการแก�ไขป̂ญหา ประกอบกับแผนงานประชาสัมพันธ�
อย างต อเนื่อง เพ่ือเป̀นการสร�างภาพลัก
 
 
2.กลยุทธิ์การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ  
การทําการประชาสัมพันธ ของ  ไบรท ทีวี 
ประชาสัมพันธ ได6แกB  
 

• Youtube 
• FAcebook 
• เวปไซต  ไบรท ทีวี 

 
2.2 กลยุทธิ์การประชาสัมพันธ�แบบออนไลน� 
 
“คือแก6คอนเทนต ในรายการ อยBาง 
ประมาณ 2,000,000 กวBาคน ซ่ึงถ6ามีคอนเทนต แบบนี้ก็จะลงออนไลน  เชBน 
ชBวงเวลาก็ทําแบนเนอร  เพ่ือออกไปโปรโมทเพ่ือให6เรียกคนเข6ามา
 

ช องทางประชาสัมพันธ� ทาง SMS หรือข�อความส้ันทางโทรศั

ป̂ญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ�เป̀นเรื่องหลักเม่ือสอบถามเรื่องป̂ญหาในการประชาสัมพันธ� ทาง
สถานีตอบว าเป̀น เรื่องภาพลักษณ�ของสถานีโดยรวม  เนื่องด�วยเจ�าของสถานีเป̀นผู�ผูกขาดทางการตลาด 

cp )  การนําเสนอข าวสารต างๆ ทางช องสถานี มีการนําเสนอเป̀นกลาง 
อาจทําให� กลุ มผู�ท่ีมีผลกระทบต อข าวไม พอใจเพราะ ทัศนคติของผู�รับข าวสาร มีความคิดเห็นท่ีต างกัน 
ทางสถานีจะแก�ป̂ญหาข�างต�นโดยนําเสนอข�อมูลข�อเท็จจริงตามกระแสท่ีเป̀นประเด็นออกผ านส่ือทุก
ช องทางท่ีทางเรามี ท้ังทีวีและโซเชียลเผ่ือให�ประชาชนรับทราบและเข�าใจส่ิงท่ีถูกต�องอย างรวดเร็วท่ีสุด  
หากเหตุการณ�ยังไม จบลงอาจมีการใช�ไหวพริบในการแก�ไขป̂ญหา ประกอบกับแผนงานประชาสัมพันธ�
อย างต อเนื่อง เพ่ือเป̀นการสร�างภาพลักษณ�อท่ีดีต อองค�กรให�คงอยู ต อไ 

การดําเนินงาน การประชาสัมพันธ  ของชBองไบร ททีวี 
ไบรท ทีวี สําหรับสื่อออนไลน ท่ีทาง ไบรท ทีวี เลือกเป�นกลยุทธิ์ในการ

การประชาสัมพันธ�แบบออนไลน� Social Media ของไบรท�ทีวี 

คือแก6คอนเทนต ในรายการ อยBาง YouTube ในรายการแรงชัดจัดเต็ม ลBาสุดเคยสัมภาษณ น6องโยชิคนดูก็
กวBาคน ซ่ึงถ6ามีคอนเทนต แบบนี้ก็จะลงออนไลน  เชBน Facebook 

เนอร  เพ่ือออกไปโปรโมทเพ่ือให6เรียกคนเข6ามา“ กฤศ ภพทองวิเศษ สัมภาษณ เม่ือ 
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หรือข�อความส้ันทางโทรศัพ�ท� 

ป̂ญหาในการดําเนินงานประชาสัมพันธ�เป̀นเรื่องหลักเม่ือสอบถามเรื่องป̂ญหาในการประชาสัมพันธ� ทาง
สถานีตอบว าเป̀น เรื่องภาพลักษณ�ของสถานีโดยรวม  เนื่องด�วยเจ�าของสถานีเป̀นผู�ผูกขาดทางการตลาด 

การนําเสนอเป̀นกลาง 
อาจทําให� กลุ มผู�ท่ีมีผลกระทบต อข าวไม พอใจเพราะ ทัศนคติของผู�รับข าวสาร มีความคิดเห็นท่ีต างกัน 
ทางสถานีจะแก�ป̂ญหาข�างต�นโดยนําเสนอข�อมูลข�อเท็จจริงตามกระแสท่ีเป̀นประเด็นออกผ านส่ือทุก

บทราบและเข�าใจส่ิงท่ีถูกต�องอย างรวดเร็วท่ีสุด  
หากเหตุการณ�ยังไม จบลงอาจมีการใช�ไหวพริบในการแก�ไขป̂ญหา ประกอบกับแผนงานประชาสัมพันธ�

เป�นกลยุทธิ์ในการ

ในรายการแรงชัดจัดเต็ม ลBาสุดเคยสัมภาษณ น6องโยชิคนดูก็
Facebook หรือเว็บไซต  หรือบาง

สัมภาษณ เม่ือ  



 

 
Youtube  
      เป�นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ หลักท่ีไบร ททีวีใช6ในการให6ข6อมูลขBาวสาร และคอยอัพคลิปวีดีโอราย
กายตBางๆไว6ให6ดูย6อนหลัง เพ่ือให6ผู6ชมกดติดตามและดูคลิปวีดีโอตBา
แตBละคลิปวีดีโอได6อีกด6วย 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 ยูทูปของไบรท ทีวี 

เป�นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ หลักท่ีไบร ททีวีใช6ในการให6ข6อมูลขBาวสาร และคอยอัพคลิปวีดีโอราย
กายตBางๆไว6ให6ดูย6อนหลัง เพ่ือให6ผู6ชมกดติดตามและดูคลิปวีดีโอตBางๆท่ีไบร ททีวีอัพลงไว6 สามารถ
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เป�นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ หลักท่ีไบร ททีวีใช6ในการให6ข6อมูลขBาวสาร และคอยอัพคลิปวีดีโอราย
งๆท่ีไบร ททีวีอัพลงไว6 สามารถดูยอดวิวใน

 



 

รูปท่ี 4.7
 
 
โดยทางไบรท ทีวีจะสร6างกิจกรรมให6รBวมสนุก
ลงในแฟนเพจ Bright TV พร6อมกับไลค และแชร  
 
 

 
รูปท่ี 

 
หรือตัวอยBางกิจกรรม รBวมสนุกกับกิจกรรม 
อาบน้ํากับครีมอาบน้ําแพรอทในแบบของคุณ สามารถสBงเข6ามาได6ท่ี 
ต้ังชื่อคลิปพร6อมกับแฮชแท็กคําวBา 
เงินรางวัลไปเลย 5,000 บาท สBวนคลิปของใครท่ีมีคนแชร มากท่ีสุดจากคลิปท้ังหมด รับไปเลย 
ประกาศรายชื่อผู6โชคดีทุกสัปดาห  ในชBวงท6ายรายการ
 

 
4.7 เนื้อหา ทาง ยูทูบท่ีปรากฏทางสื่อออนไลน  

ให6รBวมสนุกเชBนกิจกรรมเพ่ือ สุขภาพดี ด่ืม Calza C เพียงแคBแชร เมนูสุขภาพ
พร6อมกับไลค และแชร  ซ่ึงทางสถานีก็ได6รับการสนับสนุน อีกทางด6วย

 

รูปท่ี 4.8 กิจกรรมการรBวมสนุกทางออนไลน  

รBวมสนุกกับกิจกรรม “แพรอท Shower โชว เวอร ” จาก Bright Star 
อาบน้ํากับครีมอาบน้ําแพรอทในแบบของคุณ สามารถสBงเข6ามาได6ท่ี www.facebook.com/brighttv20 
ต้ังชื่อคลิปพร6อมกับแฮชแท็กคําวBา #ParrotShower คลิปของใครท่ีมีคนกดไลค มากท่ีสุดในแตBละสัปดาห  รับ

บาท สBวนคลิปของใครท่ีมีคนแชร มากท่ีสุดจากคลิปท้ังหมด รับไปเลย 
ประกาศรายชื่อผู6โชคดีทุกสัปดาห  ในชBวงท6ายรายการBright Star@night ชBองไบร ททีวี ดิจิตอลทีวี ชBอง 
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เพียงแคBแชร เมนูสุขภาพ
ได6รับการสนับสนุน อีกทางด6วย 

Bright Star เพียงสBงคลิป
www.facebook.com/brighttv20 และ

คลิปของใครท่ีมีคนกดไลค มากท่ีสุดในแตBละสัปดาห  รับ
บาท สBวนคลิปของใครท่ีมีคนแชร มากท่ีสุดจากคลิปท้ังหมด รับไปเลย iPhone6 

ชBองไบร ททีวี ดิจิตอลทีวี ชBอง 20 



 

ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้ทางสถานีมีความคิดวBา จะทําให6ผู6ชมหน6าใหมBเข6ามามีสBวนรBวมและยอมรับ เนื้อหาใน
สถานีมากข้ึน  
 
ตัวอยBางกิจกรรมอ่ืน เชBน กิจกรรม ชีวิตดี ชีวิตนBาแชร  
   ป̂ใหมBนี้ รBวมสBง ส.ค.ส. มอบความสุข แชร ความหBวงใย
“ยิ่งแชร มาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ6นมาก ลุ6นรับ 
เขียนคําอวยพรใต6ภาพท่ีคุณชื่นชอบ จากอัลบ้ัมชีวิตดี ดูไบรท ทีวี 
Like & Share ไปยังเฟซบุคของคุณ พร6อม 
ได6มากกวBา 1 ครั้ง แชร ก่ีครั้งก็มีสิทธิ์ลุ6นรับรางวัลมากเทBานั้น
 

 
รูปท่ี 4.9 กิจกรรมผBานเฟซบุWคท่ีเป�นการสื่อสารสองทาง
 
เว็บไซท ไบร ททีวี 
     เป�นการให6ข6อมูล หลายอยBางในนั้น
ประวัติและข6อมูลการติดตBอตBางๆของทางสถานีโทรทัศน ดิจิตอลไบร ททีวี
 

-------------------------------------------------------------

รูป 
 
 

ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้ทางสถานีมีความคิดวBา จะทําให6ผู6ชมหน6าใหมBเข6ามามีสBวนรBวมและยอมรับ เนื้อหาใน

ชีวิตดี ชีวิตนBาแชร   
มอบความสุข แชร ความหBวงใย ให6คนท่ีคุณรักกับไบร ททีวี 20 

ยิ่งแชร มาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ6นมาก ลุ6นรับ iPhone 6”วิธีรBวมกิจกรรม 
เขียนคําอวยพรใต6ภาพท่ีคุณชื่นชอบ จากอัลบ้ัมชีวิตดี ดูไบรท ทีวี  

ไปยังเฟซบุคของคุณ พร6อม @Tag ชื่อเพ่ือน  อยBาลืมติดแฮชแทก#BrightTV20• 
ครั้ง แชร ก่ีครั้งก็มีสิทธิ์ลุ6นรับรางวัลมากเทBานั้น 

ท่ีเป�นการสื่อสารสองทาง 

หลายอยBางในนั้น มีท้ังขBาวลBาสุด ขBาวบันเทิง รายการทีวี ดูรายการย6อนหลัง ผังรายการ 
ประวัติและข6อมูลการติดตBอตBางๆของทางสถานีโทรทัศน ดิจิตอลไบร ททีวี 

-------------------------------------------------------------

 
 

รูป 4.10  เวปไซต ไบร ทีวี ท่ีมีขBาวดBวนทันการณ  
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ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้ทางสถานีมีความคิดวBา จะทําให6ผู6ชมหน6าใหมBเข6ามามีสBวนรBวมและยอมรับ เนื้อหาใน

 

#BrightTV20• รูป 1 รูป แชร 

 

มีท้ังขBาวลBาสุด ขBาวบันเทิง รายการทีวี ดูรายการย6อนหลัง ผังรายการ 

----- 



 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.11อินสตาแกรม 
 

เม่ือหากถามถึงผลท่ีได6รับจากการประชาสัมพันธ ทางออนไลน  คุณรวิวรรณตอบวBา  
คBอยๆ เป�นคBอยๆไปคนบนออนไลน ก็ต6องใช6เวลานานหนBอยเพ่ือท่ีจะให6เขามาดูทีวี ก็ต6องหาวิธีการ
โฆษณาบนออนไลน  สBวนคูBแขBงของไบร ททีวีเราต6องรู6วBาคูBแขBงมีใครรู6ตลาดรู6การแขBงขันมองถึงคนดูวBา
คนดูเป�นยังไงเชBนสถานีท่ีเน6นเรื่องขาวเชBนทีเอ็นเอ็น
สปริงวอยซ ทีวีแตBอยBางวอยซ ทีวีทีเอ็นเอ็น

 
 

 

 

จากการประชาสัมพันธ ทางออนไลน  คุณรวิวรรณตอบวBา  
คBอยๆ เป�นคBอยๆไปคนบนออนไลน ก็ต6องใช6เวลานานหนBอยเพ่ือท่ีจะให6เขามาดูทีวี ก็ต6องหาวิธีการ

สBวนคูBแขBงของไบร ททีวีเราต6องรู6วBาคูBแขBงมีใครรู6ตลาดรู6การแขBงขันมองถึงคนดูวBา
คนดูเป�นยังไงเชBนสถานีท่ีเน6นเรื่องขาวเชBนทีเอ็นเอ็น 
สปริงวอยซ ทีวีแตBอยBางวอยซ ทีวีทีเอ็นเอ็น(รวิวรรณ  สัมภาษณ เม่ือ มกราคม , 2560

โลโก6ไบรท ทีวี 
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จากการประชาสัมพันธ ทางออนไลน  คุณรวิวรรณตอบวBา  “เราโอเคต6อง
คBอยๆ เป�นคBอยๆไปคนบนออนไลน ก็ต6องใช6เวลานานหนBอยเพ่ือท่ีจะให6เขามาดูทีวี ก็ต6องหาวิธีการ

สBวนคูBแขBงของไบร ททีวีเราต6องรู6วBาคูBแขBงมีใครรู6ตลาดรู6การแขBงขันมองถึงคนดูวBา

2560) 
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กลยุทธ์ิในการประชาสัมพันธ ของชBอง  Mono 29  พบวBา.สื่อภายชBอง Mono 29  
.มีเรื่องของหนัง ซีรี่ย   ตัวรายการทีวีในชBอง  รายการขBาว  และกีฬา ถ6าเห็นทางด6านปaจจุบันเราจะจับเรื่องของ
กีฬามวย ในการประชาสัมพันธ จริงๆแล6ว เราต6องทําขBาวสBงสื่อ เราต6องใช6พวกสื่อตBางๆให6เป�นประโยชน  เรา
อาจจะไมBมีหนังสือพิมพ เอง ดังนั้นเราจําเป�นท่ีต6องใช6 ไทยรัฐ เดลินิวส  คือตอนนี้สื่อหนังสือพิมพ ในบ6านเรามี
ประมาณไมBเกิน 30 ฉบับ คอนเทนส ตBางๆท่ีพ่ีพูดมาอยBางเชBน ซีรี่ เราจะเขียนขBาวเพ่ือแจ6งสื่อวBา ในแตBละ
สัปดาห ชBองเรามีซีรี่เรื่องอะไรบ6าง ซีรี่แตBละเรื่องเก่ียวกับอะไรใครแสดง ซ่ึงอันนี้เราต6องใช6สBงขBาว แบบสัปดาห นี้
จะออนเรื่องอะไร มีใครมาเป�นแขกรับเชิญ ในทางตัวพิธีกรหรือผู6ประกาศขBาว พีจะใช6เจาะในการทําคอลัมน  
ถ6าจะเห็นตามในหนังสือพิมพ หรือแมWกกาซีน เลBมใหญBๆ อยBางเชBน แพรว มันจะมีคอลัมน ใหญBๆ จะมีคนมานั่ง
สัมภาษณ  พีก็ต6องดึงประวัติหรือความหน6าสนใจในตัวของพิธีกร หรือผู6ประกาศขBาวเอาไปขายกับสื่อ หมายถึง
ท่ีอ่ืนนะ ไมBใชBของ Mono นะ เพ่ือให6พิธีกรกับผู6ประกาศขBาวได6ลงสัมภาษณ  อันนี้คือการทําประชาสัมพันธ 
อยBางหนึ่ง ไมBวBาจะเป�นท้ังแมWกกาซีน หนังสือพิมพ  หรือเว็บไซต   
 
คือเราพยายายามทําตัวเราให6เป�นกลางเพ่ือท่ีจะสามารถเข6าได6ทุกสื่อ คือทําท้ังขBาวแจกละขอซ้ือพ้ืนท่ีใน
หนังสือพิมพ  การทําประชาสัมพันธ ท่ีดี และทําจริงๆไมBจําเป�นจะต6องเสียเงินซ้ือ การท่ีคุณจะเอาน6องลงไปใน
คอลัมน  หรืออะไรยังนี้ มันไมBจําเป�นท่ีจะต6องให6ตังค เค6า หรือให6เงินใต6โตWะ การเป�นประชาสัมพันธ ท่ีดีคือ เค6า
เรียกวBาคอนเน็คชั่น ต6องรู6จักการสร6าง คอนเน็คชั่นกับสื่อ การสร6างมนุษยสัมพันธ ท่ีดีกับสื่อทํายังให6เค6ารู6จักเรา 
เรารู6จักเค6า  1.เราต6องศึกษากBอน วBาข6อมูลของเค6าในหนังสือท่ีเค6าดูแลเค6าดูแลอะไร ดูแลแบบไหน รับผิดชอบ
ตรงไหน และเราเอาของไปขายกับเค6าให6ตรงจุด ดึงจุดเดBนของของของเราออกมาวBามีอะไรอยBางเชBน ผู6
ประกาศขBาว คนนี้เป�นอะไรเป�นลูกอดีตนักการเมือง ตอนนี้มีธุรกิจสBวนตัว ตอนนี้มาเป�นผู6ประกาศขBาวของเรา 
เรียนปริญญาจบ 3 ใบ (สมมุติ) เราดึงข6อมูลจากฐานข6อมูลท่ีเค6ามาจริงๆเนี�ย เอามานําเสนอกับสื่อและก็สBงเป�น
โปรไฟล ไปให6 ถ6าเค6าอBานแล6วเราหน6าสนใจ เค6าก็จะนัดไปสัมภาษณ  แคBนี้ก็คือจบงาน เนี่ยละคือการจบงานPR
ของเราแล6ววBาเรียบร6อยไมBมีอะไร การท่ีเราซ้ือโฆษณาบนหนังสือพิมพ  มันจะเป�น Maedia PR markting 
มากกวBา ” 

ช่องทางของสื�อใดที�คิดวา่ประสบความสาํเร็จในการทําการประชาสมัพนัธ์มากที�สดุ 

“ ถ6าของ Mono tv ตอนนี้มันตรงอยูBแล6ว อยBางเชBน ตอนนี้เราเอากีฬามวย เข6ามาเป�นตัวดึงเรตต้ิงให6
เพ่ิมสูงข้ึน จากปaจจุบันท่ีเราใช6หนัง คือคนดูมวยเนี่ย ตามตBางจังหวัดจะดูคBอนข6างเยอะ  ไมBวBามวยไทย บัวขาว  
อยBางวันนี้พ่ีเสร็จจากน6องพ่ีจะออกไปงานแถลงขBาว บัวขาว ท่ีเซ็นทรัสเวิลด  เราก็จะเอากีฬามวยมาดึงเรตต้ิง 
ให6หันมากดดูชBองเรา  อันนี้เป�นการดึงเพ่ิมเรตต้ิงในแตBละวีคในแตBละสัปดาห ท่ีเราต6องมานั่งคิดกันแล6วทีม
ผู6บริหารวBาเราจะต6องทําอยBางไร PRอยBางนี้การแถลงขBาวเราต6องเชิญสื่อ สื่อก็จะเป�นสื่อหน6ากีฬา เป�นท้ัง
หนังสือพิมพ  ทีวี เป�นหน6ากีฬาเพ่ือมาทําขBาวบัวขาวท่ีเซ็นทรัสเวิลด  และเราก็เข6าไปดูหน6างาน เพ่ือให6สื่อได6
สัมภาษณ  ได6เอาขBาวได6เอาข6อมูลของงานเราเนี่ย เอากลับไปลงประชาสัมพันธ เราจะมีทีมบาส 2 ทีม คือ โมโน
ทิวไผBงาม กับโมโนแวมไพร  อยBางเม่ือวานนี้พ่ีมีงานแถลงขBาวบาส สื่อก็จะลงงานแถลงขBาวบาส (ตัวอยBาง) เราก็
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จะต6องมองให6ออกกBอนวBาContent ท่ีเรามีเนี่ย เหมาะกับสื่อประเภทไหน หน6ากีฬา หน6าบันเทิง หน6าเยาวชน 
หน6าสังคม ก็คือแยกกันไป ” (  

 
สําหรั้บการแบBงงานกันทําการประชาสัมพันธ แตBละชนิดนั้น ผู6ให6ข6อมูลเลBาวBา “ ตัวพ่ีทําเอง พ่ีจะดู

ท้ังหมด 6 หลัก ท้ังโมโนทีวี โมบายหนังสือ  โมโนเรดิโอ ฯลฯ ทุกอยBางดูเองหมด แตBพ่ีก็จะมีทีม  อยBางพ่ีเพลิน 
ก็จะเป�นทีม พ่ีเพลินจะอยูBในทีมของหนังสือพิมพ  ท่ีโมโนกรุWป เราจะแบBงทีม PR เป�นสาย พ่ีจะเป�นเฮดคลุมทุก
อยBาง และเราก็จะมีสายท่ีเป�นหนังสือพิมพ  ก็จะมีทีมท่ีดูหนังสือพิมพ  หนังสือพิมพ ก็จะดูหน6าบันเทิง อีกทีมนึง
เป�นทีมทีวีกับเคเบ้ิล คือออกไปขายรายการ ตี10 ท่ีนี่หมอชิต ก็ขายตามคอนเทนส ท่ีเราได6มาจากBU เพราะใน
นี้มันมี 6 BU อีกอันนึงเป�นแมกกาซีน เราก็จะดูแมกกาซีนท่ีเป�นบันเทิง ไลสไตล  ผญ. ผช. ทุกอยBางวัยรุBน และ
อีกอันนึง บิชเซอรเน็ต ก็จะ PR ท่ีเค6าดูเรื่องหนังสือพิมพ กับแมWกกาซีนท่ีเก่ียวกับธุรกิจตลาด เศรษฐกิจ ไอที คือ
จะแยกออกจากเยาชนกับบันเทิงเลย และก็มีอีกทีมนึงท่ีเป�นของในเรื่องของละครกับหนัง เราก็จะมีทีมท่ีดูแล
ด6วยซ่ึงท่ีนี่ก็จะแยกแบบนี้คะ ”“ เอาที�ไดผ้ล LOGO ไดผ้ลที�สุด อยา่งคาํวา่ Mono 29 คนจะจาํไดว้า่ อนันี, คือ
ช่องที�เคา้ดู ไดผ้ลมากที�สุดในไหนพี�มองวา่บิวบอรด ์กบัในหนงัสือพิมพ ์” 
เรามีวิธีวดัประสิทธภาพของสื�อแตล่ะชนิดอยา่งไร  คณุรวิวรณตอบวา่“ คือยงัไม่มีผลรับออกมาวา่มนัไม่ไดผ้ล 

หรือคนไม่รู้ แตBสBวนใหญBเทBาท่ีพ่ีจับต6องได6คือ สมมุติเปKดทีวี และเห็นโลโก6ตรงนี้เออจะรู6ละวBาชBองโมโน เออจะ
เป�นยังนั้นมากกวBา คือจะรู6เลยวBามีจากโลโก6 ” 

แนวโน6มของการประชาสัมพันธ  จากการสัมภาษณ  ทางสถานีบอกวBา สิ่งพิมพ จะเริ่มหายไปคนจะอยูB
กับมือถือจะเป�นออนไลน เกือบท้ังหมด ทําให6เราต6องมีแคมเปญเชคในมือถือ “ ถามวBาต่ืนมาคุณทาํอะไรก่อน 
สBวนใหญBก็จะจับมือถือ กBอนลืมตาสะอีก คือพ่ีมองวBาด6วยพฤติกรรมของคนเริ่มเปลี่ยนไป  Mono group ก็มอง
พฤติกรรมนี้มานานแล6ววBาคนอยูBกับออนไลน มาก แม6อยูBกับเพ่ือนคุณก็ยังถือมือคนละเครื่อง มันเป�นพฤติกรรม
ท่ีเรามองวBาจากชีวิตประจําวันของพนักงานท่ัวไปหรือคนท่ัวไปวBา มันอยูBยังไงเราก็จะเอาอันนี้ละไปเลBนกับ
พฤติกรรมของคนแบบนี้ สBวนใหญBพ่ีคิดวBาอีก 1 ป̂ข6างหน6า สBวนใหญBจะไปอยูBในโลกของออนไลน ท้ังหมด ตBอไป
วิทยุก็จะฟaงจากทางออนไลน  คุณจะไมBมีคลื่นอะไรท่ีจะฟaงได6จากทางวิทยุอีกแล6ว พ่ีมองวBาอีก 3 
ป̂วิทยุจะหายไป ”  

 
โดย แอพลิเคช่ันใหม  ที่เรียกว า เชคที่ทางโมโนทําน้ันจะยังทําต อเน่ืองไปหากได�รับการตอยรับ
อยู “ พ่ีจะมองวBาตัว sheck เนี่ยจะอยูBถึงต6นกุมภาพันธ ป̂หน6า ถ6ามันมีผลตอบรับท่ีดีก็อาจจะทําตBอเนื่อง ก็
อาจจะมีแอฟตัวอ่ืนท่ีให6คนออกมาเลBนได6อีก ถามวBากลุBม Mono มีกลุBมพัฒนาแอฟไหม ตอบเลยวBามี เรามี
พัฒนาตBอเนื่องตลอด แตBถามวBาถ6าให6คนท่ัวไปได6เลBน พนักงานในบริษัทก็จะได6เลBนกBอน ทดลองกBอนวBาเลBนแล6ว
เป�นยังไงเสถียรไหม สมุมติวBาคนท่ีเลBนมาครบ 1ป̂แล6วไมBได6รางวัลเลย หรือได6รางวัลไปแล6ว เค6าก็จะสุBมจับฉลาก
ได6บ6าน ผู6ท่ีลงทะเบียนสามารถมีสิทธิ์ได6ลุ6นบ6านทุกคน เคยเขยBาได6หรือไมBได6ยังนี้ไมBใชB ” 
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ประเด็นท่ี 3  แนวโน6ม การประชาสัมพันธ ในอนาคต 
 จากการสอบถามพบวBา เคร่ืองมือการประชาสัมพันธ ท่ีทางสถานี TNN24 ใช6แล6วได6ผลดีท่ีสุดคือ
ชBองทางYoutubeเพราะการนําเสนอแบบภาพเคล่ือนไหวทําให6ผู6คนมีความสนใจมากกวBาการท่ี
ผู6ชมมาน่ังอBานรายละเอียดข6อมูลขBาวสารเองเป�นตัวหนังสือ  และสามารดูย6อนหลัง หรือกดดู
เฉพาะชBวงท่ีตนเองสนใจ ได6อยBางทันใจเคร่ืองมือประชาสัมพันธ ท่ีใช6แล6วไมBคBอยมีประสิทธิภาพจาก
การสัมภาษณ  คุณ กูWด ฝ�ายดิจิตอลมีเดีย”คือ ทวิตเตอร และเฟซบุWค เพราะการแขBงขันเก่ียวกับ
ขBาวสารบนหน6าจอมือถือ Facebook คBอนข6างสูงประกอบกับทางเรานําข6อมูลขBาวสารบ6านเมือง
มากกวBาอิงกระแสขBาวใดขBาวหน่ึง หรือโพสต เรียกเรตติ้งจากหัวขBาวท่ีเป�นสีสันหรือสรุปผลเลย
เหมือนทาง Sanook , จบขBาว , MBKphon เป�นต6น สBวน Twitter น้ันเป�นกลุBมวัยรุBนท่ีติดตาม
ดาราท่ีตัวเองชอบมากกวBาขBาวสารท่ัวไป โดยวิธีการวัดผลวัดและวัดประสิทธิภาพส่ือ วัดจาก  
 1.จํานวนยอดคนติดตามเพจ หรือ  Subscribe 
 2.จํานวนยอดวิวหรือยอดกดไลค  ตัวเน้ือหาและ ขBาวแตBละขBาวท่ีโพสต  
 3. ยอดการแชร  ของแตBละขBาวหรือคลิป  
 
 ในอนาคตข6างหน6าชBองโทรทัศน TNN24 จะมีแนวโน6มในการประชาสัมพันธ   ให6รวดเร็วยิ่งข้ึน ตาม
จุดยืนของ TNN  24คือ" เป�นสถานีขBาวท่ีท่ีนําเสนอขBาวสดทุกรายการ เป�นสถานีขBาว 24 ชั่วโมงอยBางแท6จริง 
ยึดหลักจรรยาบรรณ  เน6นความเป�นกลางในการนําเสนอขBาว "   ก6าวทันยุค  Digital  จากเดิมท่ีมุBงเน6นการ
ประชาสัมพันธ ทางชBอง TNN  เป�นหลัก  หันมาเน6นทางด6าน  Social media มาก ให6ทันยุคสมัยของสังคม 
เม่ือถามถึงแนวทางในอนาคตท่ีทางไบร ททีวีจะทํา หรือในแนวโน6มไปในทิศทางการประชาสัมพันธฺ 
คุณ รวิวรรณบอกวBา“ต6องทํา คอนเทนต หรือโปรเจ็ค ท่ีจะแข็งแรงแบบท่ีคนอ่ืนไมBทํา การสร6างแบรนด  ให6
แข็งแรงอีกแล6วทุกอยBางจะงBายตBอจะไปออนไลน และพีอาร ได6งBาย คิดวBาทีวีมันอยูBยาวและไมBใชBการขายสินค6า 
ถ6าจะทําไทยชBองแข็งแรงยังต6องมีโปรเจคท่ีใหญBมากพอและยังต6อง Impact คนดูและคนซ้ือมากพอ ชBองไบร 
ททีวีมีสัมปทาน 15 ป̂ ปaญหาคือเป�นชBองใหมB เริ่มทําทีหลังเขา เข6าถึงคนรุBนใหมBยาก !!! เราจะทํายังไง! เด๋ียวจะ
มี โมบายแอปพิเคชั่น  “ 
 
“ ต6องบอกวBา  โมโน 29 เราปรับผังกันทุกวัน ไมBอยูBนิ่ง ทุกวันจะต6อง อยBางเชBนทีมท่ีอยูBกันข6างบน บางทีก็กลับ
ตี 5 ต6องเช็คเรตต้ิง มันข้ึนท้ังวัน มันจะข้ึนสักประมาณตี 2 จะเห็นแล6ววBาท้ังวันท่ีผBานมาเนี่ย ครดูแตBละท่ีเป�น
เทBาไหรB แล6วเราก็จะแก6เกมกันโดยปรับหนัง สมมติ หนังแนวนี้ไมBใชBละไมBเวิค ไมBใชB Target ในชBวงเวลานี้ เรา
จะรู6เลยวBาชBวงเวลานี้คนไมBดูหนังประเภทนี้ แตBไปดูหนังอีกชBองหนึ่ง ซ่ึงเราก็จะมีมอนิเตอร วBาชBองไหน ชBวงเวลา
ไหน ฉายอะไร แล6วเราก็จะปรับวBา อ�อ คนดูแบบนี้ เราก็เอาหนังแบบนี้มาลองใสBดู มันเป�นการลองผิดลองถูก 
เพราะวBาเราไมBรู6วBา พฤติกรรมของคนรามันเปลี่ยนไปเยอะไปเรื่อย ตัวเราเองยังรู6เลยวันนี้เราแบบข้ีเกียจ เรา
เบ่ือ เราไมBอยากทําอะไร ตรงนี้มันลดไมBได6 มันเลยทําให6เราต6องทํางานกันท้ังวัน ตลอด 24 ชม. เราจะมีทีม
มอนิเตอร ตลอด เราจะเห็นของทุกชBองเลย คือเราต6องทําการบ6านของเราเยอะ ” 
ท้ังนี้แม6เปOนการประชาสัมพันธ ทางออนไลน  ธัญญารัตน  รี้พลกุล  ตําแหนBง Public Relation ก็ยังให6
ความสําคัญกักลยุทธิ์ในการเขียนพาดหัวขBาวในนBาสนใจวBา“ การพาดหัวขBาวเป�นสิ่งสําคัญ หรือประเด็นท่ีแปลก
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ใหมB แตBก็ข้ึนอยูBกับเนื้อหาของเราด6วย ”และแม6วBา หนังสือพิมพ เป�นสื่อของคนยุคเกBาท่ีคนมองวBาอีกไมBก่ีป̂จะ
คBอยๆหายไป แตBสBวนตัวพ่ีคิดวBามันก็ยังจะมีอยูBเป�นสิบกวBาป̂ข้ึนแนBนอน เพราะตอนนี้หนังสือพิมพ ตBางๆก็มี
เว็บไซต สําหรับให6อBานขBาวออนไลน  ก็คือจะทํา2ทาง ในอนาคตอาจจะมีหรือไมBมีแตBในตอนนี้หนังสือพิมพ ตBางๆ
ก็มีเว็บไซต สําหรับคนรุBนใหมBให6อBานออนไลน อยูBแล6ว สBวนคนรุBนเกBาก็อาจจะยังอBานหนังสือพิมพ อยูB เพราะ
สBวนตัวคิดวBาหนังสือพิมพ เป�นสื่อท่ีจับต6องได6มากกวBา  กลุBมคนแมส ยังคงอBานอยูB” 
 
3.สรุปกลยุทธิ์ การประชาสัมพันธ�ทางออนไลน�ของโทรทัศน�ดิจิตอล  
การวิเคราะห ข6อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ  ใน 3 สถานี ไมBพบความแตกตBางในการใช6เครื่องมือออนไลน  

และการใช6เครื่องมือใดนั้น จะเลือกจาก  

1.1 ชBองทางนั้นเสนอได6รวดเร็ว ชBวงชิงพ้ืนท่ีกBอนสถานีอ่ืน 

1.2 นําเสนอเนื้อหาท่ีโดดเดBนท่ีชBองอ่ืนไมBมี เชBนถBายทอดสด กีฬาสําคัญหาเป�นเครื่องมือหรือชBองทาง
เดียวกัน 

กลBาวโดยสรุปสามารถวิเคราะห  แนวโน6มในการประชาสัมพันธ ได6เป�นข6อข6อคือ 

2.1 เลือกใช6การสื่อสารผBานสื่อออนไลน ท้ังสามสถานีตBอไปแตBไมBท้ิงสื่อด้ังเดิม เนื่องจากไว6สื่อสารคนละ
วัตถุประสงค  
2.2 มีการเพ่ิมแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทย มือถือ เพ่ือความรวดเร็วและเปOนการเพ่ิมรายได6ให6สถานี  
2.3 เน6นการมีสBวนรBวมในกิจกรรมพิเศษกับผู6ชมและการสื่อสารงสองทางมากข้ึนรBวมกับผู6สนับสนุน
เชBนสินค6า ท่ีมีการจBายเงินมาทํากิจกรรม 
2.4 จะเลือกใช6เครื่องมือท่ีสามารถวัดผลคนดูได6โดยไมBอิงเรตต้ิงจากหนBวนงานเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


