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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 

งานวิจยั เรื�อง “กลยุทธิ�การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื อออนไลน์ : กรณีศึกษา ดจิิตอลทีวี 

”ในครั �งนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาและวิเคราะห์ถึงกลยุทธิ) การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื�อออนไลน์ ของ
โทรทศัน์ดจิิตอล ของแตล่ะชอ่งที�ได้ และเพื�อค้นหากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ที�เหมาะสมสําหรับการสื�อสาร
ประชาสมัพนัธ์กีบผู้ชมในยุคปัจจุบนั โดยการศึกษาครั �งนี �ใช้วิธีวิจัยเชิงคณุภาพและการสํารวจเอกสารที�
เกี�ยวข้องในการเก็บข้อมลูเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
สําหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ  ผู้ วิจยัได้เก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ มีหน้าที�ทําการประชาสมัพนัธ์ในระดบั
อํานวยการและผู้ปฏิบตัิงานร่วมกัน  โดยทําการติดต่อทางโทรศพัท์และการส่งจดหมายเพื�อขอสมัภาษณ์  
พร้อมทั �งส่งแนวคําถามสมัภาษณ์ไปยงัผู้ ให้สัมภาษณ์เพื�อที�ผู้ ให้สมัภาษณ์จะได้พิจารณาทําความเข้าใจ
เกี�ยวกบัคําถามดงักล่าว เพื�อให้ข้อมลูที�เป็นประโยชน์กบัการวิจยัมากที�สดุ    โดยในระหว่างการสมัภาษณ์
จะขออนุญาตทําการบนัทึกเทปสมัภาษณ์เพื�อให้สามารถนํามาวิเคราะห์ผลรวมทั �งมีการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร  จากสื�ออนไลน์   เพื�อนํามาใช้ประกอบสรุปผลการวิจยั 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้ ทําหน้าที�ดําเนินการและจากเอกสาร ข้อมลู สามารถสรุป
ประเดน็สําคญั ๆ ได้ดงันี � ในการสร้าง การรับรู้และ จะเข้าไปแทนที�หรือ ดงึความสนใจผู้ชมจากทีวี รูป
แบบเดมิเพื�อให้มารับชมทีวีรูปแบบใหมแ่ละ มีการแก้ปัญหาอย่างไรในเรื�องของความเป็นกลางในด้านการ
วางแผนและการวางกลยทุธิ)การสื�อสาร โดยเฉพาะทางออไลน์ พบวา่  ทางสถานีทําการประชาสมัพนัธ์ใน
รูปแบบใกล้เคียงกนัและยงัอยูใ่นขั �นทดสอบด้วยวา่ เครื�องมือใดดีดีกวา่  ทั �งสามสถานีได้ทําการเลือกใช้
เครื�องมือประชาสมัพนัธ์ในรุปแบบตา่งๆให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายของชอ่งตนเอง  และนําไปสูก่าร
ปฏิบตัิการทําประชาสมัพนัธ์ สรุปได้ดงันี �  
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ประเด็นด้านกลยุทธิ)การวางแผนและเลือกใช้เครื�องมือประชาสัมพันธ์พบว่าทั �งสองสถานีมีการเลือกใช้
เครื�องมือที�เป็นไปตามทฤษฏีการทําประชาสมัพนัธ์ คือการ พิจารณาเลือกใช้เครื�องมือ  
จาก1. กลุม่เป้าหมาย2.ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ที�มีผู้ ใช้จํานวนมาก 3. จํานวนทรัพยการด้านบคุลากร
และงบประมาณ 
ประเด็นในการดําเนินการประชาสมัพนัธ์ไม่พบความแตกต่างในการวางประเด็นการสื�อสารเนื�องจาก ทุก
สถานี ต้องการนําเนื �อหารายการที�น่าสนใจ ไว้ในสื�อออนไลน์เพื�อ เพื�อให้เกิดการเข้าไปชม และยงัเป็นการ“ 
การสร้างการรับรู้ “ ให้เกิดขึ �นกบักลุ่มเป้าหมาย กลุ่มใหม่ด้วย หากเนื �อหา นั �นถูกส่งตอ่ไป ด้วยวิธีการแชร์ 
ทางโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าได้รับประโยชน์มากขึ �นโดยหวังกลุ่มเป้าหมายที�เป็นคนเมือง มากกว่าคนใน
ต่างจงัหวดั เนื�องจากมีการใช้อินเทอร์เนตสูงกว่า และนิยมดูสิ�งที�คนอื�นแชร์ หรือกระจายมา และการนํา
เนื �อหาขึ �นไปไว้บนสื�ออนไลน์ก็ทําให้ เปิดดไูด้ง่ายเพราะมีทั �งภาพและเสียง 
ประเด็นด้านการใช้สื�ออนไลน์เพื�อทําการสื�อสารภาพลกัษณ์พบว่า เครื�องมือทางออนไลน์นี �ไม่นิยม ใช้เพื�อ
สร้างภาพลักษณ์ จึงค่อยทําการสื�อสารลําดบัต่อไปคือการสร้างภาพลักษณ์และตัวตนของสถานี และ
สื�อสารความนา่สนใจของสถานีโดยนําเนื �อหาที�น่าสนใจเช่นรายการที�โดดเดน่และพิธีการที�มีความสามารถ
ในชอ่งไปนําเสนอผ่านสื�อตา่งๆ และสื�อออนไลน์เหมาะกบัการนําเสนอเนื �อหารายการและ มีความโดดเดน่
เรื�อง ความรวดเร็วของการนําเสนอ 
ประเด็นการประเมินผลจากการประชาสมัพนัธ์ทั �งสามสถานีมีการ ประเมินจากการชมผ่านผ่านสื�ออนไลน์ 
จากยอดกดไลค์ กดแบ่งปัน  ทั �งนี �ทกุสถานี เห็นตรงกันว่าพบข้อดีจากสื�อออนไลน์ เพราะผู้ ที�เข้ามามีส่วน
ร่วมจากการรับชมหรือแบง่ปันข้อมลูใดใดก็ตาม ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์สามารถเก็บข้อมลูบคุคลไว้ทําการ
ประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปได้เพราะสื�อออนไลน์มีฐานข้อมลูการเข้าถึง เมื�อรู้ว่าผุ้ชมนั �นเป็นใคร อายเุท่าไหร่ หรือ
สามารถนํามาประมวลผลเพื�อวิเคราะห์ว่าผู้นั �นชอบดเูนื �อหาแบบใดทําให้ข้อมลูดงักล่าวเป็นประโยชน์กับ
การทําประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปได้และยงันําข้อมลูดงักล่าวไปอ้างอิงกับทางเอเจนซี�โฆษณา และ ผู้สนบัสนุน
รายการได้อยา่งเป็นรูปธรรม  
แนวโน้มการประชาสมัพนัธ์ทั �งสามช่อง จะเลือกใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ �นโดยดจูากช่องทางที�มีผู้กดคลิก
เข้าชมมาก เชน่ชอ่งทาง ยทูบู และเพิ�มการทํากิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์ ในเฟซบุ๊คเนื�องจาก สามารถสื�อสารได้
สองทางอย่างสะดวก ผ่านทางกิจกรรมพิเศษในรูปแบบตา่งๆ เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมายได้
ต่อไป ทั �ง นี �ทั �งสามสถานีเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมผู้ บริโภคยุคใหม่  เปลี�ยนไปตลอดเวลา ทางผู้
ประชาสมัพนัธ์ ต้องทดทอง ทดสอบเก็บข้อมลูเรื�อย ๆ วา่กิจกรรมประเภทใด เนื �อหาประเภทใดที�ถกูใจผู้  ชม  
เนื�องจาก ในยคุปัจจบุนัและอนาคต ผู้ชมจะไม่เฝ้าหน้าจอทีวีและจะเสพสื�อต่างๆพร้อมกนัหลายๆสื�อผ่าน
หลายๆช่องทาง หากสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลจะดํารงอยู่ได้และเป็นที�นิยมต้องสามารถ นําเนื �อหาไป อยู่บน
อปุกรณ์ต่างรับชมๆเพื�อให้ผู้ชมรุ่นใหม่รับชมสะดวกยิ�งขึ �น เช่นไปอยู่บนแอพพลิเคชั�น   แม้กระทั�งต้องตดั
ทอนเนื �อหาให้สั �นลง เพื�อความสะดวกทันใจคนยุคใหม่ และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทันทีผ่านอุปรณ์ 
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เทคโนโลยีส่วนตวั หรือผ่านออนไลน์ได้ทกุที�เมื�อต้องการ นกัประชาสมัพนัธ์ทั �งสองสถานียงัเห็นตรงกันว่า
เมื�อเกิดการรับชมและชื�นชอบในเนื �อหาของรายการ กลุม่เป้าหมายจะแบง่ปันเนื �อหาดงักล่าวออกไปยงัผู้ รับ
คนอื�นๆ ( การแชร์ SHARE )จดัเป็นเครื�องมือการประชาสมัพนัธ์ชนิดหนึงที�ทางสถานีไม่ต้องลงทนุ แตผู่้ชม
เป็นผู้สง่ตอ่กนัเองในเครือข่าย และได้ประโยชน์กลบัมาถึงทางสถานีหรือองค์กรได้อย่างดี ข้อค้นพบสําคญั
ที� นอกเหนือไปจากกรอบวตัถุประสงค์ในงานวิจยัชิ �นนี �คือ ผุ้บริโภคหรือผู้ รับสารในปัจจบุนัที�เปลี�ยนไปคือ
การรับชมโทรทศัน์ ผา่นทางออนไลน์มากกว่าการรับชมผ่านทางจอโทรทศัน์ในบ้าน ซึ�งทําให้มีผลอย่างมาก
กับเรตติ �งจนนําไปสู่ การวางแผนการประชาสัมพันธ์และกลยุทธิ)การจัดการเนื �อหาของสถานีโทรทัศน์ 
ดิจิตอล ในยุคต่อไป และการรประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์นั �นเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถทได้อย่าง
รวดเร็ว ไมต้่องรอการวางแผนระยะยาว  
 

อภิปรายผลการวิจยั 
  
 การใช้สื�อออนไลน์เพื�อประชาสมัพนัธ์ โทรทศัน์ดจิิตอลใน ปี2560   จากการสํารวจกรณีศึกษา 
สามสถานีพบว่ามีเพียง 1  สถานีที�มีการเตรียมพร้อมการประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์คือมีการแบ่งการ
ดําเนินงานในองค์กรไว้เพื�อจดัทําสื�อออนไลน์โดยเฉพาะ ส่วนอีก  2  สถานี เป็นการทํางานรวมกนัทั �งแผนก
ประชาสมัพนัธ์โดยไมมี่ได้มีการเจาะจงหรือวางแผนงาน หรือวิจยั ด้านสื�อออนไลน์เอาไว้เฉพาะ  ซึ�งถือว่าไม่
เป็นไปตามหลกัแนวคิดการทําการประชาสมัพนัธ์คือ ต้องทราบว่าต้องสื�อสารกับใคร มีการวิจยัตรวจสอบ
ก่อนลงมือทําการประชาสัมพันธ์   อ้างอิงจากหลักกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ( Cutlipและ 
Center (1978, p. 4)ที�ได้กล่าวถึงกระบวนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ไว้ 4 ขั �นตอน คือโดยในขั �นตอน
แรก เป็นการวิจัย-การรับฟัง เป็นขั �นตอนแรกของการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ�งเป็นการหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริง เกี�ยวกับปัญหาที�สถาบนักําลงัเผชิญอยู่ เพื�อเป็นจุดเริ�มต้นของการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์
การวางแผน-การตดัสินใจทั �งนี � การวิจยัครั �งนี �พบเพียง 1  .ใน 3  ที�มีการตรวจสอบความต้องการของ
กลุม่เป้าหมาย โยการให้กรอกแบบสอบถาม เมื�อมีการลงพื �นที� ( ช่อง โมโน  29  )  ผลจากการศกึษาพบว่า
อีก สอง  สถานี ทําการประชาสมัพนัธ์แบบร่วมสมยัคือ ทําตามกระแส เมื�อพบว่าสื�อใดที�มีคนเข้าถึงมาก ก็
ไปนําเสนอในสื�อนั �น ก่อน โดยลําดบัจากการที�สื�อใด เข้าถึงได้ง่ายจากกลุ่มเป้าหมาย และมีผู้ เข้าชมในคลิป
เป็นจํานวนมาก เชน่ ชอ่ง   TNN  24  พบว่า เฟซบุ๊ค และ ยทูปูมีประสิทธิภาพในการสื�อสารมากกว่าสื�ออื�น 
เป็นต้น  
จากการศกึษาพบประเดน็ที�นา่สนใจในประเดน็ที� สองคือ คือใน การเลือกใช้เครื�องมือประชาสมัพนัธ์ ที�ไม่มี
ความแตกต่างกันเลย นั�นคือ เฟซบุ๊ค ยูทูบ โมบายแอพพลิเคชั�น เอสเอมเอสบนโทรศัพท์ มือถือ  สิ�งที�
เหมือนกนัในการตดัสินใจคือ สื�อออนไลน์นั �นไม่มีคา่ใช้จ่ายในการทําการประชาสมัพนัธ์ หรือถ้ามีคา่ใช้จ่าย
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ก็ไม่มากนกั และสื�อนั �นต้องเข้าถึงและตอบคําถามทางแฟนเพชได้ง่าย เป็นช่องทางที�จะสื�อสารสองทางได้
รวดเร็วและกลุม่เป้าหมาย ซึ�งสว่นใหญ่เป็นคนเมืองที�ต้องการความรวดเร็วในการนําเสนอ  
กลยทุธิ)โดยรวมจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและการสมัภาษณ์ ใน 3 สถานี ไม่พบความแตกตา่งใน
การใช้เครื� องมือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ด้านกลยุทธิ)การวางแผนและเลือกใช้เครื� องมือ
ประชาสมัพนัธ์พบวา่ทั �งสามสถานีมีการเลือกใช้เครื�องมือที�เป็นไปตามทฤษฏีการทําประชาสมัพนัธ์ คือการ 
พิจารณาเลือกใช้เครื�องมือ  
จาก  1. กลุม่เป้าหมาย 2.ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ที�มีผู้ ใช้จํานวนมาก 3. จํานวนทรัพยการด้านบคุลากร
และงบประมาณ แตน่อกเหนือจากทฤฏีในอดีคแล้วจะมีปัจจยัที�เพิ�มชึ �นมาคือ  
  2.1 ชอ่งทางนั �นเสนอได้รวดเร็ว ชว่งชิงพื �นที�ก่อนสถานีอื�น 
  2.2 นําเสนอเนื �อหาที�โดดเด่นที�ช่องอื�นไม่มี เช่นถ่ายทอดสด กีฬาสําคญัหาเป็นเครื�องมือหรือช่องทาง
เดียวกนั 
 
ซึ�งตามหลกัการทฤษฏีประชาสมัพันธ์ของ รอบบบิ �นได้ให้ความหมายไว้ว่า“กลยุทธ์ (strategy)”หมายถึง 
การกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์พื �นฐานระยะยาวขององค์การ รวมถึงการกําหนดกิจกรรมและการ
จดัสรรทรัพยากรที�จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิงานเพื�อให้บรรลเุป้าหมายที�ได้กําหนดไว้ (Robbins, 1990, p. 
121) ดงัจะเห็นได้จากการเหตผุลที�ช่องสถานี TNN เลือกช่องทาง Instagram  ในการประชาสมัพนัธ์ คือ 
ผู้ รับสารบางกลุ่มก็ต้องการรับรู้ข่าวสารที�รวดเร็ว เช่น ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา ซึ�งไม่ได้เกิดจากการวางแผน
วา่สื�อนี �เหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไรในระยะยาว  
 
ประเดน็ด้านแนวโน้มการเครื�องมือการประชาสมัพนัธ์พบวา่ ทั �งสามชอ่งสถานี มีการใช้เครื�องมือการสื�อสาร
ประเภทออนไลน์  และการสื�อสารบรูณาการทั �งสื�อเก่าและสื�อใหม่ร่วมกนัไปโดยไม่ยึดกบัการสื�อสารในสื�อ
ดั �งเดิม ( อาทิ สิ�งพิมพ์ หรือ  วิทยุ )เพราะมีความคิดว่า เป็นสื�อที�ไม่สะดวกต่อการเปิดรับ นอกจากสื�อ
ออนไลน์แล้ว ทกุสถานียงัมีการลงทนุ ในกิจกรรมพิเศษตา่งๆเพื�อสร้างความสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วม ซึ�ง
ถือเป็นแนวทางในการสื�อสารแบบ TWO - WAY COMUNICATION (การสื�อสารสองทาง)  เพื�อรับทราบ
ความต้องการของอีกฝ่าย และยงัเพิ�มเทคนิคผ่านระบบการดแูลแฟนคลบัรายการ  การแจกของรางวลัให้
ผู้ชม และการจดักิจรรมพิเศษเพื�อสร้างความรู้ ความสนุกสาน เพื�อหวงัให้เกิดผลตอบแทนบางอย่างในใจ
กลุ่มเป้าหมาย มากกว่าการ ประชาสมัพนัธ์เพื�อสร้างการรับรู้เพียงฝ่ายเดียวอีกทั �งการประชาสมัพนัธ์ผ่าน
สื�อออนไลน์เพื�อมุห่วงัให้เกิดการแชร์ ( แบง่ปัน) กนัในกลุม่จนเกิดการยอมรับในเนื �อหาที�ถกูแชร์ตอ่กนัไป  
จากเพื�อน หรือจากคนรู้จกั ก็จะทําให้เปิดรับ  เช่นตวัอย่างกิจกรรม ร่วมสนกุกบักิจกรรม “แพรอท Shower 
โชว์เวอร์” ของ ช่องไบร์ททีวี จาก Bright Star เพียงส่งคลิปอาบนํ �ากับครีมอาบนํ �าแพรอทในแบบของคณุ 
สามารถส่งเข้ามาได้ที�  www.facebook.com/brighttv20 และตั �งชื�อคลิปพร้อมกับแฮชแท็กคําว่า 
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#ParrotShower คลิปของใครที�มีคนกดไลค์มากที�สดุในแตล่ะสปัดาห์ รับเงินรางวลัไปเลย 5,000 บาท ส่วน
คลิปของใครที�มีคนแชร์มากที�สุดจากคลิปทั �งหมด รับไปเลย iPhone6 ประกาศรายชื�อผู้ โชคดีทุกสปัดาห์ 
ในชว่งท้ายรายการBright Star@night ชอ่งไบร์ททีวี ดจิิตอลทีวี ชอ่ง 20 
 
ซึ�งกิจกรรมประเภทนี �ทางสถานีมีความคิดว่า จะทําให้ผู้ชมหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและยอมรับ เนื �อหาใน
สถานีมากขึ �น ได้ง่ายขึ �น  หรือการที� ช่อง โมโน29 เลือกสื�อสารสองทางกับผู้ชม เป็นไปตามทฤษฏีการ
สื�อสาร สองทาง และ ทฤษฏี  
การกระจายขา่วสาร  ซึ�งแนวคดิเกี�ยวกลับ ทฤษฎีการกระจายขา่วสาร (Diffusion Theory) (Rogers, 1983) 
ที�กล่าวถึง เงื�อนไขประการที�ว่าการทําให้ผู้ รับสารยอมรับความคิดหรือนวตักรรมใหม่ ๆ นั�นคือผู้ รับสารจะ
ยอมรับสารที�มาจากผู้ เชี�ยวชาญหรือคนใกล้ชิดผู้ ส่งสารเป็นผู้ เชี�ยวชาญ (Change Agent) ผู้นั �นต้องมี
ความรู้และเชี�ยวชาญในความคิดใหม่ ๆ ชมุชนให้การยอมรับ เคารพนบัถือ ถ้าผู้ส่งสารเป็นผู้ เชี�ยวชาญ แต่
ไมเ่ป็นที�คุ้นเคยหรือยอมรับของชมุชน ผู้ เชี�ยวชาญต้องกระจายสิ�งใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ นําทางความคิดเห็นก่อนที�
จะไปสู่ผู้ รับสารเป้าหมายซึ�ง ตรงกบัในข้อ 4  คือระบบสงัคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเข้าสู่
สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคม
สมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอื �อต่อการรับนวัตกรรม ทั �งความรวดเร็วและปริมาณที�จะรับ (Rate of 
Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยมของสังคมที�สนับสนุนการเปลี�ยนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม ดงันั �น เมื�อมีการแพร่กระจาย สิ�งใหม่เข้ามาสงัคมก็จะยอมรับได้ง่ายส่วนสงัคมโบราณหรือ

สงัคมที�ติดยึดกับความเชื�อต่างๆ  ซึ�งเป็นสงัคมล้าหลงัจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสงัคมสมยัใหม่ความ
รวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที�จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่
ยอมรับเลยก็ได้ จาก (Rogers, 1995ในหนงัสือ “การแพร่กระจายนวตักรรม” (Diffusion of Innovations) 
กล่าวโดยสรุปสามารถวิเคราะห์ แนวโน้มในการประชาสมัพนัธ์ได้เป็นข้อข้อคือ เลือกใช้การสื�อสารผ่านสื�อ
ออนไลน์ทั �งสามสถานีตอ่ไปแตไ่ม่ทิ �งสื�อดั �งเดิม เนื�องจากไว้สื�อสารคนละวตัถปุระสงค์ และมีการเพิ�มแอพลิ
เคชั�นบนโทรศพัทมือถือ เพื�อความรวดเร็วและเป็นการเพิ�มรายได้ให้สถานี เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พิเศษกบัผู้ชมและการสื�อสารงสองทางมากขึ �นร่วมกับผู้สนบัสนนุเช่นสินค้า ที�มีการจ่ายเงินมาทํากิจกรรม 
จะเลือกใช้เครื�องมือที�สามารถวดัผลคนดไูด้โดยไม่อิงเรตติ �งจากหน่วนงานเดิมประเด็นการประเมินผลจาก
การประชาสมัพนัธ์ทั �งสามสถานีมีการ ประเมินจากการชมผ่านผ่านสื�ออนไลน์ จากยอดกดไลค์ กดแบง่ปัน  
ทั �งนี �ทกุสถานี เห็นตรงกนัว่าพบข้อดีจากสื�อออนไลน์ เพราะผู้ ที�เข้ามามีส่วนร่วมจากการรับชมหรือแบง่ปัน
ข้อมลูใดใดก็ตาม ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์สามารถเก็บข้อมลูบคุคลไว้ทําการประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปได้เพราะ
สื�อออนไลน์มีฐานข้อมลูการเข้าถึง เมื�อรู้ว่าผุ้ชมนั �นเป็นใคร อายเุท่าไหร่ หรือสามารถนํามาประมวลผลเพื�อ
วิเคราะห์ว่าผู้นั �นชอบดเูนื �อหาแบบใดทําให้ข้อมลูดงักล่าวเป็นประโยชน์กบัการทําประชาสมัพนัธ์ต่อไปได้
และยงันําข้อมลูดงักลา่วไปอ้างอิงกบัทางเอเจนซี�โฆษณา และ ผู้สนบัสนนุรายการได้อยา่งเป็นรูปธรรม   



37 
 

ข้อค้นพบสําคญัที� นอกเหนือไปจากกรอบวตัถปุระสงค์ในงานวิจยัชิ �นนี �คือ ผุ้บริโภคหรือผู้ รับสารในปัจจบุนั
ที�เปลี�ยนไปคือการรับชมโทรทศัน์ ผ่านทางออนไลน์มากกว่าการรับชมผ่านทางจอโทรทศัน์ในบ้าน ซึ�งทําให้
มีผลอยา่งมากกบั 
เรตติ �งจนนําไปสู่ การวางแผนการประชาสมัพนัธ์และกลยทุธิ)การจดัการเนื �อหาของสถานีโทรทศัน์ ดิจิตอล 
ในยคุตอ่ไป และการรประชาสมัพนัธ์ทางออนไลน์นั �นเสียคา่ใช้จ่ายน้อย และสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ต้องรอการวางแผนระยะยาว เมื�อพบว่าสื�อหรือช่องทางหรือเครื�องมือใดมีคนสนใจ ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์
จะรีบนําเสนอเนื �อหา ชว่งชิงพื �นที�ก่อนคูแ่ขง่ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การศกึษาวิจยัเรื�อง  “เรื�อง “”กลยุทธิ์การประชาสัมพันธ� ผ�านสื่อออนไลน� : กรณีศึกษา ดิจิตอลทีวี 

” ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื�อเป็นประโยชน์สําหรับผู้ ที�สนใจจะศึกษาค้นคว้าและอาจจะทําการศึกาวิจัย
ตอ่เนื�องจากผลสรุปของการวิจยัที�ได้นําเสนอไว้แล้ว ดงันี � 
 

1. ควรศกึษาประสิทธิผลของการประชาสมัพนัธ์ เพื�อวดัผลสมัฤทธิ)การสื�อสารหรือวดัชนิดของ
เครื�องมือที�มีผลตอ่การรับรู้และการเกิดพฤตกิรรม เพื�อให้การประชาสมัพนัธ์เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสงูสดุ 

2. ศกึษาเพิ�มเตมิเรื�องกลยทุธิ)การดําเนินงาน ปัญหาและ แนวโน้มในการประชาสมัพนัธ์ของทีวี
ดจิิตอลในชอ่งอื�นๆ เพื�อนําเป็นการพฒันาการใช้เครื�องมือประชาสมัพนัธ์ในสอดรับกบัคนยคุ
ใหมไ่ด้ตอ่ไ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


