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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเนื้อหา Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย 2) ศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย 3) ศึกษาการสร้าง Engagement ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิท ัล ในประเทศไทย เป็ น การวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้เ ครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบบันทึก ข้อมูล (Coding Form) การจัดการเนื้อหาและ
การสื่อ สารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ในประเทศไทย
จานวน 24 สถานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 (2) แนวคาถามสัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารหรือผูอ้ านวยการ จานวน 12 คน เจ้าหน้าที่ท่ปี ฏิบตั งิ านด้านโซเชียลมีเดีย จานวน 6
คน และผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี ร จานวน 8 คน รวมทัง้ สิน้ 26 คน จาก 11 สถานี โทรทัศน์ โดย
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แล้วนามาประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก
แบบบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทยและบทสัมภาษณ์เชิงลึกมาประมวลรวมกันและวิเคราะห์เนื้อหาตามเค้าโครงการนาเสนอ
โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) แล้วนาเสนอเป็ นความเรียงประกอบตาราง ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
1. การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ นโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและนโยบายทีก่ าหนดขึน้ โดยส่วนงานที่
รับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดีย ซึ่งสถานีโทรทัศน์ท่มี สี ดั ส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook
Live ต่ อ วัน มากที่สุ ด ได้แ ก่ สถานี โ ทรทัศ น์ ช่อง TNN 24 รวมทุ ก ประเภทรายการ คิด เป็ น
69.16% โดยประเภทรายการที่มกี ารนาเสนอผ่าน Facebook Live มากที่สุด คือ รายการข่าว
ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV ความยาว 12.55 ชัวโมงต่
่
อวัน ปั จจุบนั สถานีโทรทัศน์
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ Facebook Live ในการนามาต่อยอดนาเสนอเป็ นรายการออนไลน์
เพื่อสร้างยอดวิวและสร้างรายได้

จ
2. การสื่อ สารการตลาดผ่ า น Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ใน
ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทการประชาสัมพันธ์มาใช้
มากที่สุด รองลงมา คือ การโฆษณาตราสินค้าหรือสินค้าในรายการโทรทัศน์ และการวางสินค้า
บนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว การส่งเสริมการตลาดโดยผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี รแนะนาสินค้า และการจัด
กิจกรรมทางการตลาดโดยให้ผชู้ มร่วมสนุกรับของรางวัล และมีการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อ ก าหนดราคาในการน าเสนอรายการผ่า น Facebook Live เป็ น แพ็ค เกจเพื่อ ให้อ งค์ก ร
หน่วยงาน และผูผ้ ลิตสินค้าได้จดั ซื้อตามขนาดและความต้องการ
3. การสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ใช้วธิ กี ารสร้างพันธสัมพันธ์ด้วยการให้ผชู้ มกดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ผ่านทาง Facebook Live เพื่อรับของรางวัลหรือร่วมสนุกชิงรางวัล
ทัง้ ผ่านการจัดกิจกรรมและการแสดงคอนเสิรต์
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) study the management of the
Facebook Live content of TV stations Digital systems in Thailand 2) Study the marketing
communication via Facebook Live of digital TV stations in Thailand 3) Study the creation of
engagement of digital television stations in Thailand. Is a qualitative research (qualitative
research) using tools to collect data, namely (1) data recording form (Coding Form), content
management and marketing communication via Facebook Live of 24 digital TV stations in
Thailand during the day 1 November - 31 December 2018 (2) Questions for interviewing 12
executives or directors, 6 social media officers and announcers News or ceremonies of 8
people, a total of 26 people from 11 television stations, collecting data from in-depth interviews
and then processing the data obtained from the data recording form for Facebook Live analysis
of digital television stations. In Thailand and in-depth interviews to collect and analyze the
content according to the project presentation using descriptive statistics, frequency distribution
and percentage (Percentage) Then presented as a table composition Which the research found
1. Facebook Live content management of digital TV stations in Thailand divided into
2 types, which are written policies and policies established by the division responsible for Social
media Which TV stations that have the highest proportion of Facebook Live shows per day are
TNN 24 TV stations, including all types of programs, representing 69.16%. 12.55 hours TV per
day. Currently, most TV stations focus on Facebook Live to bring online presentations to create
View and Make Money

ช
2. Marketing communication via Facebook Live of digital TV stations in Thailand TV
stations use the most public relations tools for marketing communication, followed by advertising
of brands or products in television programs. And placing products on the announcer's table
Marketing promotion by news announcer or product introduction host And marketing activities
by allowing viewers to participate in receiving prizes And the use of marketing mix to determine
the price of the program offered via Facebook Live as a package for organizations, agencies
and manufacturers to purchase according to the size and needs
3. Engagement of digital TV stations in Thailand TV stations use methods to build
relationships by allowing viewers to like, click, share, and comment (Comment) via Facebook
Live to receive prizes or participate in prizes. Both through events and concerts.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิ จยั
ตัง้ แต่ ท ศวรรษที่ 1970 เป็ น ต้น มา สื่อ มวลชนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสื่อสารและ เทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในการทางานอย่างกว้างขวาง มีการนาเอาดาวเทียม
มาใช้ในการขยายประสิทธิภาพการสื่อสาร ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้สายสื่อสารใยแก้ว
นาแสง เพื่อเพิม่ ช่องทางการสื่อสารทีข่ จัดอุปสรรคด้านระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย จึงเป็ นที่นิยม
ของประชาชนโดยทัวไป
่ ในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยได้รบั เอาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
เข้ามาใช้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพจเจอร์ โทรทัศน์
บอกรับสมาชิก (Cable TV) โครงข่ายการสื่อสารดิจทิ ลั แบบบูรณาการ (Integrated Services
Digital Network: ISDN) การบริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียมการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบไร้สายและเทคโนโลยีร่วมสมัยทีน่ ามาใช้อย่างแพร่หลายในสื่อมวลชนทุกสาขาผ่านการใช้
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต มีการนาระบบเครือข่ายใยแมงมุมโลก (World Wide Web: WWW) มาเป็ น
ช่องทางเสริมในการสื่อสารจากสื่อมวลชนไปสู่สาธารณชน ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการทางานของ
สื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไป ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมแบบไร้สายที่ก้า วหน้ า
อย่างไม่หยุดยัง้ ต่อมามีการพัฒนาการให้บริการรับชมข้อมูลข่าวสารจากวิทยุโทรทัศน์ ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (TV On Mobile) ผูร้ บั สารสามารถเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ในเวลาใดก็ได้
โดยเลือกเอาลักษณะการโต้ตอบ (interactive) ของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อลดจุดอ่อนของระบบ
สื่อสารมวลชนแบบเดิมทีไ่ ม่อาจรูถ้ งึ ปฏิกริ ยิ าตอบกลับของผูร้ บั สารได้ ด้วยพัฒนาการทีก่ า้ วไกล
ทางด้านเทคนิคสถานีโทรทัศน์จงึ มีการจัดตัง้ โทรทัศน์อนิ เทอร์เน็ตขึน้ เพื่อเป็ นช่องทางเสริ มใน
การเผยแพร่รายการ และเนื้อหาต่างๆ ไปยังสาธารณชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 3)
วงการสื่อสารมวลชนจาเป็ นต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ
อยู่ตลอด (กาจร หลุยยะพงศ์, 2541: 1) อาจกล่าวได้ว่าสื่อมวลชนไทยเป็ นผูท้ ่อี ยู่แนวหน้า โดย
การรับนวัตกรรมมาใช้กบั การทางานของตนเอง ซึ่งข้อผลักดันประการสาคัญคือ ความเป็ นสื่อมวลชน
ทีต่ อ้ งนาเสนอข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัย ทันเหตุการณ์ดว้ ยเครื่องมือทีท่ นั สมัยตลอดเวลา (สมเพ็ชร
เจียรมณีทวีสนิ , 2543) โดยผลักดันให้เกิดการผสมผสานของสื่อ การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่
สร้างสื่อรูปแบบใหม่ๆ และวิธกี ารผลิตสื่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่านัน้ แต่ยงั สร้างรูปแบบอุตสาหกรรม
ใหม่ รูปแบบการสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บและการค้นหาและวิธกี ารสื่อสารต่อมวลชนผูร้ บั สาร
(Lowe,1997) คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต กลายเป็ นเครื่องมือที่ทาให้การอ่าน
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ข้อ มู ล ข่า วสารในรู ป แบบดิจิท ัล สะดวกและใช้ง านได้ทุ ก ที่ทุก เวลา ส่ ง ผลให้ก ว่า 92% ของ
สถานีโทรทัศน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาล้วนแล้ว แต่มีการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก และทวิต เตอร์
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยก็ได้นาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มนี้มาใช้เช่นกัน การเปลีย่ นแปลง
นี้ทาให้เนื้อหาทีน่ าเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์สามารถกระจายสู่ทุกแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเป็ นแพลตฟอร์มทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนามาใช้ทุกสถานี
เพื่อประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ ต่อมาเฟซบุ๊กก็ได้มกี ารพัฒนาฟั งชันให้
่ มี Facebook Live ในปี
2559 และได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายดังเช่นในวงการสื่อสารมวลชนทีน่ า Facebook Live
มาใช้ในการแข่งขันกันด้านความเร็วในการนาเสนอข่าว เหตุการณ์ รายการ และการถ่ายทอดสด
เรื่องราวต่างๆ แบบเรียลไทม์ ทาให้ผชู้ มหรือผูต้ ดิ ตามแฟนเพจของแต่ละสถานีสามารถมีส่วน
ร่วมและแสดงความคิด เห็นได้ โดยเห็นผลตอบรับทันทีเมื่อมีการถ่ายทอดสด Facebook Live
จึงเป็ นอีกหนึ่งรูปแบบของการนาเสนอเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ จากแต่ก่อนทีท่ าเนื้อหา
ได้เพียงข้อความ และรูปภาพ แต่ปัจจุบนั ผูช้ มมีตวั เลือกในการรับชมมากขึน้ และสิง่ ทีไ่ ด้รบั ต่อมา
คือ การโฆษณา (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557) สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
สถานีแรกทีน่ าเสนอข่าวผ่าน Facebook Live ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส โดยการนาเสนอ
ข่าวเทีย่ ง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เป็ นการออกอากาศทีด่ งึ เอาสัญญาณภาพจากการออกอากาศ
สดบนโทรทัศน์มาออกอากาศพร้อมกับออนไลน์ในเวลาเดียวกัน (thumbsupteam, 2016) ต่อมา
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยสถานีอ่นื ๆ ก็ได้นาเทคโนโลยีน้มี าใช้กนั อย่างแพร่หลาย
จนถึงปั จจุบนั
หลังจากสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ด้วยประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ มากขึน้
จากสื่อดัง้ เดิม คือ ผู้บริโภคสามารถพูดคุย วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และสามารถแบ่งปั น
ประสบการณ์ต่างๆ ทัง้ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทังการสร้
่
างโลกเสมือนจริง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีถ่ ูกเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทาให้ส่อื โซเชียลมีเดียถือเป็ นสื่อ
ใหม่ท่สี ามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในยุค ดิจิทลั อย่างเต็มรูปแบบ หรือเรียกได้ว่า
ปั จจุบนั นี้คอื ยุคของ lnternet of thing ที่ทุกสิง่ ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารผ่ านระบบ
ดิจทิ ลั (กุลธิดา เชวงวรรณ, 2558)
จากสถิติ Thailand Internet User Profile ในปี 2018 พบว่า คนไทยใช้อิน เทอร์เ น็ ต
เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย เป็ นอันดับ 1 คือ 93.64% และดูโทรทัศน์ 60.72% (กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม, 2561) และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดในปี 2561
ได้แก่ เฟซบุ๊ก มีผใู้ ช้งาน 2,234 ล้านคน รองลงมา คือ ยูทูบ 1,900 ล้านคน และมีจานวนผู้ใช้
โซเชียลมีเดียเป็ นประจาถึง 3,400 ล้านคน (2018 Global Digital Trends) ซึ่งในจานวนนัน้ เป็ น
คนไทย จานวน 51 ล้านคน (The Standard, 2018)
เมื่อจานวนผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียเพิม่ มากขึน้ ทุกปี การสื่อสารการตลาดก็ได้เข้ามามีส่วนสาคัญ
เปรียบเสมือนตัวกลาง ระหว่างสถานีโทรทัศน์และผูร้ บั ชมในการขับเคลื่อนรายการ ตราสินค้า
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และกระตุ้นให้ผชู้ มเกิดการซื้อสินค้าและบริการ ในอดีตการสื่อสารการตลาดทีน่ ิยมใช้และได้ผล
มากทีส่ ุด คือ การโฆษณา แต่ในปั จจุบนั การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยได้พฒ
ั นามาเป็ นการวางตราสินค้าในส่วนที่เป็ นเนื้อหาของรายการ
(product placement) และทาให้สนิ ค้าเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ (tie-in) มากขึน้ โดยทีส่ นิ ค้านัน้
อาจจะไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับเนื้อหารายการแต่เป็ นความตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างรายการหรือ
สถานี โ ทรทัศ น์ ก ับ เจ้า ของตราสิน ค้า (ธาม เชื้อ สถาปนะศิริ , 2552) ซึ่ง เป็ น วิธีก ารสื่อ สาร
การตลาดที่สถานีโทรทัศน์นามาใช้ในการผนวกตราสินค้าและบริการเข้าไปในเนื้อหารายการ
(กนกพร กอปรกีรติพงศ์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล, 2559) เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละสร้างรายได้
ด้วยพฤติกรรมการใช้ส่อื ของสถานีโทรทัศน์และผูช้ มรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยต่างก็หนั มาใช้ Facebook Live เพื่อเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ขา่ วสาร
การแข่งขันทางด้านเนื้อหาและการสื่อสารการตลาด จึงเป็ นปรากฏการณ์ท่นี ่ าสนใจว่าแต่ละ
สถานีโทรทัศน์จะมีการจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live และสร้างพันธสัมพันธ์
(Engagement) อย่างไร เพื่อสร้างความได้เปรียบในยุคทีส่ ถานีโทรทัศน์ประสบภาวะวิกฤต
ปัญหานาวิ จยั
1. การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเป็ น
อย่างไร
2. การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทยเป็ นอย่างไร
3. การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทยเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาการจัด การเนื้ อ หา Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย
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ขอบเขตในการวิ จยั
1. การใช้ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ จานวน 24 สถานี
เป็ นเวลา 2 เดือน (1พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561)
2. สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารและผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับการสื่อสารการตลาด จานวน 11 สถานี ทีม่ ี
การนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. การจัดการเนื้อหา Facebook Live หมายถึง การกาหนดนโยบาย การคัดเลือกเนื้อหา
การจัดผังรายการโดยแบ่งประเภทรายการตาม กสทช. และเทคนิคในการการนาเสนอรายการ
ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
2. การสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook Live หมายถึง การวางแผนการใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยการโฆษณา
การประชาสัม พัน ธ์ การขายโดยพนัก งาน การส่ ง เสริมการตลาด และการจัด กิจ กรรมและ
ประสบการณ์ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดมาช่วยในการสื่อสารการตลาดผ่านรายการขณะที่
มีการ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
3. การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live หมายถึง วิธกี ารทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทยนามาใช้ในการดึงดูดผูช้ มให้เข้ามามีส่วนร่วมทัง้ การกดไลก์ กดแชร์ แสดง
ความคิดเห็น การร่วมสนุ กชิงรางวัล ขณะที่รายการกาลังออกอากาศทาง Facebook Live โดย
ผ่านกิจกรรม รายการ และบุคคลทีน่ าเสนอ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทลั ในประเทศไทย จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริหารและผู้ท่รี บั ผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
คัดเลือกเนื้อหา จัดผังรายการ และการนาเสนอรายการที่มคี ุณภาพผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านด้านโซเชียลมีเดีย นาไปเป็ นข้อมูลสนับสนุนการกาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดรายได้มากขึน้
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3. ศึกษาการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่แอดมิน ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร การกาหนด
กลยุทธ์ในการสร้าง Engagement กับผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายที่รบั ชมรายการผ่าน Facebook Live
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั เรื่อง การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเนื้อหาในงานด้านโทรทัศน์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3. แนวคิดเกีย่ วกับการสร้างพันธสัมพันธ์
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดการเนื้ อหาในงานด้านโทรทัศน์
1.1 ความหมายและความสาคัญของการจัดการเนื้ อหา
1.1.1 ความหมายของการจัดการเนื้ อหา
การจัดการเนื้อหา (Content Management) มาจากการรวมกันของคา
สองคา คือ เนื้อหา และการจัดการ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
เนื้อหา หมายถึง ใจความสาคัญ ข้อสาคัญ และสาระสาคัญ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554) การจัดการ (Management) หมายถึง การดาเนินการในการวางแผน
ในเรื่องข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต โดยมีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผล
ความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ (Articlekey, 2017)
การจัดการเนื้อหา หมายถึง การสร้างเนื้อหาที่มกี ารวางแผนว่าเนื้อหา
เป็ นอย่างไร เกี่ยวกับอะไร เน้นไปในด้านใด กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร จากนัน้ ทาการตรวจสอบ
เนื้อหาว่าถูกต้องหรือไม่ ตรงกับความต้องการของผูช้ มหรือไม่ และนาไปสู่การนาเสนอเนื้อหา
รายการไปสู่ผชู้ ม (อานาจ สุคนเขตร์, 2552)
1.1.2 ความสาคัญของการจัดการเนื้ อหา
การจัดการมีผลต่อความสาเร็จขององค์กรทีส่ ามารถวัดและประเมินผลได้
การจัดการทาให้การใช้ทรัพยากรมีความคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิผลในการผลิต ผ่านการกาหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ มีความครอบคลุม
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เนื้อหาสาระหรือวัตถุประสงค์หลักขององค์กร มีการกาหนดขันตอนและบทบาทของผู
้
ท้ เ่ี กีย่ วข้อง
อย่างชัดเจน จากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความต่อเนื่อง (วิชยั
นาคสิงห์, 2010) ด้วยความต้องการของผูช้ มทีส่ ามารถเลือกชมเนื้อหารายการได้ตามความชอบ
ของแต่ละบุคคล ในงานด้านโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเนื้อหารายการให้ทนั สมัยอยู่เสมอ โดยนาเสนอรายการ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ต่อมาเมื่อมี Facebook Live แต่ละเนื้อหา
รายการจึงทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ สาระและความบันเทิงให้ก ับ
ผูช้ มได้ทุกเพศ ทุกวัย (วนิดา ฉัตรสกุลไพรัช, 2557 : 175)
สรุปได้วา่ การจัดการเนื้อหา เป็ นการกาหนดเนื้อหารายการทีจ่ ะนาเสนอ
ไปสู่ผชู้ มเป้ าหมายอย่างเป็ นขัน้ ตอน ตัง้ แต่การกาหนดเนื้อหารายการ ช่วงเวลาในการนาเสนอ
กลุ่มเป้ าหมาย วิธกี ารนาเสนอรายการ และช่องทางในการนาเสนอรายการ เพื่อให้ตรงกับตาม
ความต้องการของผูช้ มเป้ าหมายมากทีส่ ุด ผ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ทค่ี วามความสอดคล้อง
กับแผน เนื้อหา ขัน้ ตอนและบทบาทของผูท้ ่เี กี่ยวข้องจากทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความต่อเนื่อง
1.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบในการจัดการเนื้ อหา
1.2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเนื้ อหา
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเนื้อหา ประกอบไปด้วย 4 ส่วน (Jiradabbc,
2015) ได้แก่
1. ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (human resource) ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะทีอ่ งค์กรมีอยู่และสามารถจัดหามาได้
2. ทรัพยากรทางกายภาพ (physical resource) ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ทีน่ ามาใช้ในการผลิตและการดาเนินงานขององค์กร
3. ทรัพยากรทางการเงิน (financial resource) ได้แก่ เงินทุนทีอ่ งค์กรมีอยู่
หรือสามารถจัดหามาได้ ทัง้ จากทุนส่วนตัวของเจ้าของและจากแหล่งอื่น
4. ทรัพยากรด้านสารสนเทศ (information resource) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
ทีอ่ งค์กรมีอยู่ ซึ่งในปั จจุบนั ทรัพยากรด้านสารสนเทศได้กลายเป็ นทรัพยากรทีม่ คี วามสาคัญมาก
ยิง่ ขึน้ เพราะทาให้ผจู้ ดั การสามารถทาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยามากขึน้
สรุปได้วา่ ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเนื้อหา ประกอบด้วย บุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์การผลิตรายการทีท่ นั สมัย มีเงินทุน และข้อมูลข่าวสาร ทีท่ าให้
สถานีโทรทัศน์สามารถผลิตรายการทีม่ คี ุณภาพและตรงกลุ่มเป้ าหมาย
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1.2.2 องค์ประกอบในการจัดการเนื้ อหา
องค์ประกอบในการจัดการเนื้อหา เป็ นสิง่ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ
แต่ละองค์กรทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาการจัดการเนื้อหาทีส่ ามารถเชือ่ มโยงสิง่ ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูช้ มและสร้างรายได้ให้กบั สถานีโทรทัศน์ เนื่องจาก ผูช้ มรายการไม่จาเป็ นต้อง
นัง่ อยู่หน้าจอโทรทัศน์เพื่อรับชมรายการที่ตนชื่นชอบอีกต่อไป แต่สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต โดยไม่จากัดสถานทีแ่ ละเวลาในการรับชม (แสงวิทย์
เกวลีวงศ์ศธร, 2555) การจัดการเนื้อหา มีองค์ประกอบหลักสาคัญ คือ นโยบายการจัดการเนื้อหา
นโยบายการจัดการเนื้อหา หมายถึง แนวทางการปฏิบตั หิ รือวิธกี ารปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจน เพื่อการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาที่มปี ระสิทธิผล (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) โดยเป็ น
การเสริมสร้างเนื้อหา การพัฒนา ศักยภาพ และการนาเสนอเนื้อหารายการทีต่ รงความต้องการ
ของผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
ดังเช่น แผนการจัดทาข่าวทางสื่อออนไลน์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ได้กาหนดนโยบายด้านความหลากหลายของแพลตฟอร์ม มีการขยายการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ
เพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่หลากหลายซึ่งจะส่งผลถึงการขยายฐานผูช้ ม ได้แก่ เฟซบุ๊ก
เป็ นช่องทางเผยแพร่ข่าว แชร์ข่าวต่อ และสามารถรับปฏิกริ ยิ าตอบกลับได้ โดยเลือกประเด็น
ข่าวทีเ่ หมาะสมกับพฤติกรรมและรสนิยมของผูร้ บั สารผ่านทางเฟซบุ๊กและเป็ นการดึงดูดผู้ชมให้
เข้าไปดูขา่ ว ส่วนด้านการพัฒนาเนื้อหา มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรสนิยมของ
กลุ่มเป้ าหมายจากสื่อออนไลน์และเพื่อขยายฐานผู้รบั ข่าวสารให้กว้างมากขึน้ จึงมีแผนจัดทา
ข่าวทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
1. ผลิตและนาเสนอเนื้อหาที่เกาะติดกระแสความเคลื่อนไหวสาคัญ เน้ น
ความถูกต้องและรวดเร็วตามธรรมชาติของการบริโภคสื่อออนไลน์
2. ผลิตเนื้อหาพิเศษแยกต่างหากจากการผลิตเนื้อหาจากข่าวโทรทัศน์
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายทีม่ พี ฤติกรรมและรสนิยมในการรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า
โทรทัศ น์ โ ดยเลือกนาเสนอเนื้ อหาที่มีค วามใกล้ต ัวและอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย
ซึ่งเป็ นข่าวทัง้ ในและต่างประเทศ
3. ออกแบบการนาเสนอทีห่ ลากหลาย ทัง้ รายงานพิเศษ รวมทัง้ นาเสนอ
คลิปข่าวทีม่ าจากเครือข่ายและภาคประชาชนด้วย
4. ออกแบบท าข่า วให้มีส่ว นร่ ว มกับ ภาคประชาชนในการขับ เคลื่อน
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณะและสร้างเครือข่ายได้ (แผนการจัดทารายการองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), 2559)
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1.3 การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing)
การตลาดเชิงเนื้อหา เป็ นรูปแบบในการนาเสนอเนื้อหาที่ตรงจุด สร้างเนื้อหา
ข่าวสารให้โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง เพิม่ คุณค่า ความน่าสนใจ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจ และ
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อสินค้า และเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้า ซึ่งนิยมใช้กบั ช่องทางการสื่อสารผ่านสือ่
สังคมออนไลน์ (อภิชจั พุกสวัสดิ,์ 2559) และงานวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาการจัดการเนื้อหา
และการสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook Live ผูว้ จิ ยั จึงนาแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหามาประกอบ
ในการวิจยั เพื่อให้ผลการวิจยั สมบูรณ์และรอบด้าน
1.3.1 ความหมายของการตลาดเชิ งเนื้ อหา
การตลาดเชิงเนื้อหา คือ กระบวนการทาการตลาดด้วยวิธกี ารสร้างเนื้อหาที่
น่าสนใจ โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจ (อภิชจั พุกสวัสดิ ์, 2559)
และสร้างปรากฏการณ์แบบดังเพียงข้ามคืนได้ดว้ ยการนาเสนอในรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้การตลาด
เชิงเนื้อหาเป็ นตัวเชือ่ มโยงและต่อยอดการรณรงค์ทางการตลาด ระหว่างสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
(อุไรพร ชลสิรริ ุ่งสกุล, 2554)
การทาการตลาดเชิงเนื้อหา ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ
เนื้อหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในด้านสาระและความบันเทิง (ณัฐพล
ใยไพโรจน์ , 2558) ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจนเกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเพิม่ ทัศนคติทด่ี ตี ่อตราสินค้า บริการ และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั สารและตราสินค้า
ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ (ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรียญทอง, 2557)
สรุปได้วา่ การตลาดเชิงเนื้อหา คือ การทาการตลาดด้วยการผลิตเนื้อหาที่
มีความน่าสนใจมีรูปแบบใหม่ๆ ทีต่ อบสนองต่อความต้องการและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อนาไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตราสินค้า และบริการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1.3.2 องค์ประกอบในการทาการตลาดเชิ งเนื้ อหา
การตลาดเชิงเนื้อหา มีองค์ประกอบหลัก คือ การนาเนื้อหาทีไ่ ด้รบั ความนิยม
บนสื่อโทรทัศน์ มาอยู่บนสื่อออนไลน์ เพราะสื่อออนไลน์ สามารถกาหนดจานวนคนดูได้ การทา
รายการทีม่ คี วามหลากหลาย ง่ายต่อการรับชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการผลิตเนื้อหาให้ถูกใจ
คนดู (ชลากรณ์ ปั ญญาโฉม, 2561) มีประโยชน์ สร้างคุณค่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมและอยู่ ใน
ความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายจะสามารถสร้างความแตกต่างของการทาการตลาดเชิงเนื้อหาได้
(Molek, 2018)
นอกจากนี้ การตลาดเชิงเนื้อหา ยังมีองค์ประกอบหลักที่สามารถสร้าง
การจดจาและความแตกต่างจากผูอ้ ่นื ใน 8 ประการ (พรวิช ศิลาอ่อน, 2561) ได้แก่
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1. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ต้องกาหนดว่าจะสือ่ สารกับใคร คนกลุ่มใด
วิเคราะห์ให้ได้วา่ ผูช้ มกาลังคิดอะไรอยู่ หรืออยากรูเ้ รื่องอะไรบ้าง
2. ใช้ความสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาให้โดดเด่น โดยการสอดแทรกเนื้อหา
ผ่านการใช้ภาษาทีม่ คี วามแปลกใหม่ เร้าอารมณ์ เพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ มีความทันสมัยที่
ประกอบไปด้วยความรูแ้ ละมีความแตกต่าง
3. รูปแบบในการนาเสนอ คือ การนาเสนอเนื้อหารายการทีแ่ ปลกใหม่
มีเทคนิคในการใช้ภาพ วีดโิ อ หรืออินโฟกราฟิ ก เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจ
4. หมันตามกระแส
่
เมื่อเกิดกระแสต่างๆ สามารถนามาต่อยอดทาเป็ น
เนื้อหาทีน่ ่าสนใจได้โดยคานึงถึงความเกีย่ วข้องของกระแสกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. สร้างคาหรือวลีทผ่ี ชู้ มส่วนมากใช้คน้ หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์
6. หัวเรื่อง (Headline) ทีโ่ ดนใจ คือ การสร้างหัวเรื่องทีค่ รอบคลุมเนื้อหา
ทัง้ หมด เพราะมีส่วนช่วยในการเพิม่ โอกาสดึงดูดสายตาของผูช้ ม
7. ข้อมูลแหล่งทีม่ า เพื่อสร้างความถูกต้องและเป็ นแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้
8. ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาให้มคี วามสดใหม่ กระชับ ชัดเจน มีประโยชน์
และมีระยะเวลาในการปล่อยเนื้อหาทีส่ ม่าเสมอเพื่อทาให้มผี ชู้ มติดตามเพิม่ มากขึน้
สรุปได้วา่ การตลาดเชิงเนื้อหา มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ คือ การนาเนื้อหา
ที่ได้รบั ความนิยมอยู่ในกระแส ตรงกลุ่มเป้ าหมายมานาเสนอบนสื่อออนไลน์ โดยมีรูปแบบที่
น่ าสนใจ สร้างความแตกต่าง ง่ายต่อการรับชม สร้างความแตกต่างของเนื้อหา และมีระยะเวลา
ในการปล่อยเนื้อหาทีเ่ หมาะสม
1.4 ประเภทรายการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(ฉบับที่ 4) ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีการกาหนดประเภทรายการ ดังนี้
1. รายการข่าวสาร ได้แก่ รายการที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั หรือเหตุการณ์ท่เี ป็ นข้อเท็จจริงที่เป็ นประเด็นสาธารณะและเป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าวและวิเคราะห์ขา่ ว รายการสนทนา
ปั ญหาเหตุการณ์ปัจจุบนั และรวมถึงเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีม่ คี วามคิดเห็นโต้แย้งกันใน
สังคม ประเด็นทางการเมืองทัง้ ในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสาธารณะซึ่งไม่รวมเนื้อหาทีเ่ ป็ นเรื่องบันเทิง
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รายการข่าว ได้แก่ รายการทีน่ าเสนอเกีย่ วกับเหตุการณ์ปัจจุบนั โดยมุ่งให้เห็น
องค์ประกอบในเชิงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในแง่ของใคร ทาอะไร หรือเกิดอะไรขึน้ ทีไ่ หน เมื่อใด
อย่างไรและผลกระทบของเหตุการณ์ดงั กล่าวโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการเล่าข่าว ได้แก่ รายการที่นาเนื้อหาข่าวมาเล่าให้ผู้ร ับชมหรือผู้ร ับฟั ง
เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยยึดโยงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่เี ป็ นข่าวซึ่งจะต้องปราศจากอคติหรือ
ความคิดเห็นส่วนตัวของผูด้ าเนินรายการ ทัง้ นี้โดยให้อยู่บนพืน้ ฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการวิเคราะห์ข่าว ได้แก่ รายการที่นาเสนอข่าวด้วยการเจาะลึกข้อมูล
การตรวจสอบถึงที่มาองค์ประกอบของปั ญหา หรือปรากฏการณ์ท่เี ป็ นข่าวอย่างรอบด้านและ
ลุ่มลึกเพื่อเป็ นฐานสาหรับความเข้าใจและการอภิปรายอย่างมีเหตุมผี ลในประเด็นข่าวดังกล่าว
โดยให้อยู่บนพืน้ ฐานทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
รายการสนทนาปั ญหาเหตุการณ์ปัจจุบนั ได้แก่ รายการที่มกี ารนาเสนอข่าว
หรือเหตุการณ์ปัจจุบนั ผ่านการสนทนาระหว่างผูด้ าเนินรายการและผูท้ ่เี ป็ นแขกรับเชิญในรายการ
ซึ่ง ต้อ งเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ป ระสบการณ์ ห รือมีส่ว นเกี่ยวข้องโดยตรงกับ เหตุการณ์ หรือปั ญหา
ดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อวิเคราะห์ถงึ ประเด็นปั ญหาและแสวงหาทางออกทีเ่ ป็ นไปได้โดยให้อยู่บนพื้นฐาน
ทางจริยธรรมด้านวารสารศาสตร์
2. รายการส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
ได้แก่ รายการที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การปกครองและระบบสังคมทีใ่ ห้หลักประกันพืน้ ฐานสาหรับสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การแสดงออกสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมืองสิทธิมนุ ษยชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ทัง้ ที่ผ่านการเลือกตัง้ และการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน การกระจายอานาจส่วน
ท้องถิน่ ธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐและองค์กรอิสระและการสร้างความเท่าเทียมในสังคม
และประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. รายการส่งเสริ มการศึกษา จริ ยธรรม ศิ ลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ รายการที่
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อส่งเสริมค่านิยมการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี งี ามและสานึกเกีย่ วกับความถูกและผิดบนบรรทัดฐาน
และมาตรฐานทางพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับของสังคม หรือเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยฝีมอื และทักษะเฉพาะตลอดจนเพื่อส่งเสริมวิถกี ารดาเนินชีวติ และการแสดงออกผ่าน
ภาษาดนตรีวรรณกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม การละคร การแสดงพื้นบ้าน และวัฒนธรรม
นิยม เป็ นต้น
4. รายการให้ ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิ จสังคม คุณ ภาพ
ชีวิต และสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ รายการที่มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต การจาหน่ ายจ่ายแจก การบริโภคและการใช้สอย
สิ่งต่างๆ ในสังคม ทัง้ ในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง

12
บุคคลและกลุ่มคนในสังคม ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ การสร้างความพร้อมและ
เสริมศักยภาพให้คนในสังคมทัง้ ในด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา จิตใจคุณธรรม การประกอบ
อาชีพ และการดารงชีวติ ในสังคมในทุกขัน้ ตอนของชีวติ การให้ค วามสาคัญและตระหนักถึง
คุณค่าของสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ ป่ าไม้ สัตว์ป่า อากาศดิน น้ า แร่ธาตุ เป็ นต้น
5. รายการเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในระบบวิธคี ดิ ความรูใ้ นเรื่องวิชาการตลอดจนความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ การพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวติ การเรียนรู้ยอมรับ เข้าใจและชื่นชม
ความหลากหลายในสังคม หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลซึ่งต้องไม่มเี นื้อหาทีแ่ สดงออกถึงพฤติกรรมด้านความรุนแรง เรื่องทางเพศและภาษา
6. รายการท้ องถิ่ น ได้แก่ รายการที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการและความสามารถหรือศักยภาพของท้องถิน่ เปิ ดโอกาสให้คนในสังคมหรือท้องถิน่ ได้
แสดงออกและอนุ รกั ษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจกรรมด้านต่างๆ ของท้องถิน่ รวมทัง้ การนาเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เกีย่ วกับ
ท้องถิน่ และการนาประเด็นปั ญหาในท้องถิน่ มาถกเถียงเพื่อหาทางออก
7. รายการวิ ทยาศาสตร์และสุขภาพ ได้แ ก่ รายการที่มีว ตั ถุ ป ระสงค์หลัก
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ในธรรมชาติทงั ้ ทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี ี วติ กระบวนการที่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การใช้เหตุผลและการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเสริมสร้างภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกายและจิตใจของ
คนในสังคมตลอดจนการสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยไปสู่ภาวะดังกล่าว
8. รายการกีฬา ได้แ ก่ รายการที่มีว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ นาเสนอเรื่อ งราว
เกี่ยวกับประเภทของกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
รวมทัง้ ส่งเสริมการมีน้ าใจนักกีฬาและการเคารพกติกาและให้รวมถึงรายการถ่ายทอดกีฬาและ
รายการปกิณกะเกีย่ วกับกีฬา
9. รายการข่าวสารและบันเทิ ง ได้แก่ รายการทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอ
เนื้อหา อันผสมผสานกันระหว่างรายการข่าวสารและรายการที่ให้ความสาราญและความเพลิดเพลิน
และรวมถึงประเด็นทีป่ ระชาชนให้ความสนใจ เช่น ข่าวดารา ข่าวบันเทิง เป็ นต้น
10. รายการบันเทิ ง ได้แก่ รายการที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ ให้ความสาราญ
ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจแก่ผรู้ บั ชมซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเกมโชว์ ทอล์คโชว์ หรือวาไรตี้
แต่ไม่รวมถึงรายการทีข่ ายสินค้าและบริการ
11. รายการพิ เศษ ได้แก่ รายการที่ไม่ได้ปรากฏในผังรายการตามปกติซ่งึ อาจ
เป็ นการสร้างขึน้ หรือถ่ายทอดออกอากาศจากเหตุการณ์จริงก็ได้หรืออาจออกอากาศเป็ นวาระที่
ไม่ต่อเนื่อง
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12. รายการเพลง ได้แก่ รายการที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอภาพและ
เสีย งอัน เกิด จากเครื่องดนตรีเ สีย งร้องในจัง หวะ ท านองและการเรียบเรีย งที่แ สดงออกถึง
สุนทรียะและอารมณ์
13. รายการภาพยนตร์ ได้แก่ รายการที่มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอภาพ
และเสียงหรือภาพเพียงอย่างเดียวซึ่งสามารถนามาฉายให้เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
เป็ นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ หรือเป็ นการแสดงหรือสร้างขึ้นจากจินตนาการของผูส้ ร้างก็ได้
14. รายการตลก ได้แก่ รายการทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอเนื้อหาอันน่ า
ขบขันชวนหัวเราะและเบาสมอง
15. รายการละคร ได้แก่ รายการทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอเรื่องราวผ่าน
ตัวละครอันเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ความขัดแย้งและธรรมชาติของมนุ ษย์โดยใช้การแสดงและ
บทสนทนา
16. รายการภาพยนตร์สารคดี ได้แก่ รายการภาพยนตร์ซ่งึ มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี ป็ นข้อเท็จจริง หรือประวัตศิ าสตร์ทงั ้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการศึกษาศิล ปวัฒ นธรรม โดยอาศัยแหล่ ง ข้อมูล ทางเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลบุคคลทีเ่ ป็ นทางการวิชาการ หรือสามารถตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือได้
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาประเภทรายการโทรทัศน์ จานวน 10
ประเภทรายการทีม่ กี ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย มากที่สุด ได้แก่ รายการข่าว รายการส่งเสริมความรู้ รายการเด็กและเยาวชน
รายการท้องถิน่ รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ รายการกีฬา รายการบันเทิง รายการพิเศษ/
ถ่ายทอดสด รายการเพลง และรายการละคร
1.5 การจัดผังรายการ
การจัดผังรายการ หมายถึง การนารายการทีเ่ ลือกไว้แล้วมาลงในเวลาทีเ่ หมาะสม
จัด ท าเป็ นตารางออกอากาศ มีปั จ จัยหลายประการ เช่น ตารางเวลาของสถานีคู่แ ข่ง ผู้ช ม
กลุ่มเป้ าหมาย รายการ และเวลาออกอากาศ เพื่อให้รายการที่ออกอากาศมีความเหมาะสมกับ
ผูช้ มหรือกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละช่วงเวลา (TrueSportMan, 2551) โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงของ
สถานีโทรทัศน์เป็ นผูว้ างรูปแบบของผังรายการ เพื่อให้รายการต่างๆ ทีน่ ามาออกอากาศมีความ
สอดคล้องกับนโยบายหลักหรือวัตถุประสงค์หลักของสถานีโทรทัศน์ (ดวงกมล เยี่ยมญาติ ,
2549: 24-28)
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องค์ประกอบของการจัดผังรายการ
การจัดผังรายการมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่
1. นโยบาย หรือวัตถุประสงค์หลักของสถานี
สถานีโทรทัศน์ ในระบบดิจิทลั ในประเทศไทยจะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันใน
การนาเสนอเนื้อหารายการตามประเภทรายการที่ กสทช.กาหนด แต่สดั ส่วนรายการที่นามา
เผยแพร่จะเป็ นไปตามนโยบายของแต่ละสถานี นโยบายหลักจะเป็ นส่วนสาคัญในการวางแผน
จัดการผังรายการของสถานี ซึ่งจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทนั ต่อพฤติกรรมของผู้ชมใน
ปั จจุบนั เพื่อให้สถานีได้รบั ความนิยมและมีผชู้ มจานวนมากทีส่ ุด
2. การแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศ
การแบ่งช่วงเป็ นส่วนสาคัญในการจัดผังรายการ เพื่อให้รายการทีน่ าออกอากาศ
มีความเหมาะสมกับผูช้ มในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในประเทศไทยมีการแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศ
เป็ น 4 ช่วงเวลา ดังนี้
- รายการภาคเช้า (Morning Programmes) ช่วงเวลา 05.00 – 12.00 น.
- รายการภาคบ่าย (Afternoon Programmes) ช่วงเวลา 12.00 – 18.00 น.
- รายการภาคค่า (Evening Programmes) ช่วงเวลา 18.00 – 00.00 น.
- รายการภาคดึก หรือภาคหลัง เที่ย งคืน (After Midnight Programmes)
ช่วงเวลา 00.00 – 05.00 น.
3. ลักษณะของสถานี และสภาพแวดล้อม คือ ความกว้างไกลในการกระจาย
เนื้อหาในช่วงเวลาการออกอากาศรายการทีเ่ หมาะสมระหว่างผูช้ มกับรายการ โดยผ่านปั จจัยสาคัญ
ของสภาพแวดล้อมของสถานีเป็ นหลัก ได้แก่
3.1 ผู้ชม โดยพิจารณาว่า รายการที่ออกอากาศเป็ นที่นิยมต่อผู้ชมหรือไม่
ซึ่งผูบ้ ริหารแต่ละสถานีจะพิจารณาส่วนแบ่งผูช้ มทีม่ อี ยู่ในแต่ละสถานีในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
มีการออกอากาศพร้อมกันหลายรายการ และผูช้ มสามารถเลือกชมตามความชืน่ ชอบของตนเอง
ได้ สถานีจงึ จาเป็ นต้องหาวิธที ส่ี ามารถดึงดูดผูช้ มให้ได้มากทีส่ ุด
3.2 คุณภาพรายการ นอกจากรายการจะตรงตามความต้องการของผู้ชมแล้ว
รายการทีน่ าเสนอต้องเป็ นรายการทีม่ เี นื้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ ดึงดูดความสนใจผูช้ ม มีความ
แตกต่าง รายการทีอ่ อกอากาศในปั จจุบนั จึงมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้รายการ
มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการผูช้ ม
3.3 ปริมาณความถี่และความยาวในการออกอากาศ การจัดผังรายการจะมี
ความถี่และความยาวของรายการที่พอดี เพราะถ้ารายการมีความยาวมากเกินไปหรือถี่มาก
เกินไปอาจทาให้ผชู้ มเกิดความเบื่อ
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3.4 ความสัมพันธ์ของรายการข้างเคียง โดยศึกษาความนิ ยมของผู้ชมต่อ
รายการข้างเคียงในช่วงเวลาทีอ่ อกอากาศ เพราะระดับความนิยมของอีกรายการจะมีอทิ ธิพลต่ออีก
รายการ จึงต้องวิเคราะห์วา่ จะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อรักษากลุ่มผูช้ มให้ได้มากทีส่ ุด
3.5 ความสามารถ ภาพลักษณ์ และค่านิยมของสถานี ความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบของแต่ละสถานี ทัง้ ทางด้านปฏิบตั งิ าน ความชานาญ และความทันสมัย เครื่องมืออุปกรณ์
เป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้รกั ษาผูช้ มได้เป็ นอย่างดี สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ทาให้สถานีมปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และปั จจัยทีจ่ ะทาให้สถานีมคี วามนิยมอยู่ตลอดเวลาคือ ความคล่องตัว ความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชือ่ ถือ
3.6 ระเบีย บ กฎหมาย ข้อ บัง คับ ใช้ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วกับ การเผยแพร่ ภ าพ
ซึ่งข้อบังคับใช้ต่างๆ จะเป็ นกรอบในการควบคุมรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีผลต่อการจัดผังรายการ
และการผลิตรายการ โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
4. การสารวจผู้ชม ต้องมีการทาอย่างสม่ าเสมอ เพราะมีส่วนในการพัฒ นา
ปรับปรุงผังรายการให้มคี วามทันสมัยและตรงความต้องการของผูช้ ม
รูปแบบการจัดผังรายการ
การจัดผังรายการ สามารถแบ่งได้ 11 รูปแบบ ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ (2559: 19-20)
และ รัฐติพงษ์ ชูนาค (2545: 18) ได้แก่
1. การจัดผังรายการแบบถ่ายเทผู้ชม (Audience Flow) คือ การถ่ายเทผูช้ มจาก
รายการหนึ่งไปยังรายการถัดไป ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วผูช้ มมักจะติดตามชมรายการถัดไปโดยธรรมชาติ
หากรายการทีน่ าเสนอต่อเนื่องนัน้ มีความคล้ายคลึงกับรายการทีอ่ ยู่ก่อนหน้า ดังนัน้ รายการทีม่ ี
รูปแบบและจุดดึงดูดผูช้ มคล้ายๆ กัน ผูจ้ ดั ผังรายการนามาจัดวางไว้ตดิ กันเพื่อถ่ายเทผูช้ มจาก
รายการหนึ่งไปอีกรายการหนึ่งและไม่ให้ผชู้ มเปลีย่ นไปชมช่องอื่น
2. การจัดผังรายการแบบช่วง (Blocking) คือ การนารายการทีม่ คี วามคล้ายคลึง
มาวางไว้ต่อกันเป็ นกลุ่ม 2-4 รายการ โดยอาจใช้เวลาออกอากาศ 1-2 ชัวโมง
่
หรือบางครัง้ อาจ
กินเวลา 3 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน เช่น การนาละควรมาวางไว้ตดิ ต่อกัน 2 เรื่อง หรือรายการบันเทิง
วางติดกัน 2 รายการ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่เี หมาะกับสถานีโทรทัศน์ท่มี รี ายการสะสมอยู่มากและมี
ผูช้ มเป็ นประจา
3. การจัดผังรายการแบบผังเลี่ยง (Blunting) คือ การนาเสนอรายการที่แตกต่าง
ไปจากสถานีโ ทรทัศน์ อ่นื ที่กาลังแข่งขันกัน โดยมากแล้วสถานีโทรทัศน์ ท่ใี ช้กลยุทธ์น้ีมกั เป็ น
สถานีโทรทัศน์ทท่ี ราบสถานะของตนเองว่าเป็ นรอง จึงนาเสนอรายการทีแ่ ตกต่างกันออกไปจาก
สถานีโทรทัศน์คู่แข่งในช่วงเวลาการนาเสนอเดียวกัน เพื่อดึงผูช้ มกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
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4. การจัดผังรายการแบบชน (Counter - programming) คือ การนาเสนอรายการ
ประเภทเดียวกับสถานีอ่นื เพื่อช่วงชิงกลุ่มผูช้ ม เป็ นกลยุทธ์ทส่ี ถานีโทรทัศน์มนใจว่
ั ่ ารายการของ
ตนเองมีคุณภาพดีหรือดีกว่ารายการคู่แข่งในช่วงเวลาเดียวกัน
5. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการพิ เศษ (Stunting) คือ การวางผัง
รายการโดยการนาเสนอรายการในวาระพิเศษเพื่อดึงดูดผูช้ ม เนื่องจากผูช้ มจะรูส้ กึ ว่ารายการที่
ชมอยู่ทุกวันจะชมเมื่อใดก็ได้ แต่โอกาสทีจ่ ะชมรายการพิเศษมีน้อย
6. การจัดผังรายการเดิ มต่ อเนื่ องทุกวัน (Stripping) คือ การวางผังรายการโดย
นาเสนอรายการเดิมต่อเนื่องในเวลาเดียวกันทุกวัน เช่น รายการข่าว ละคร รายการบันเทิง ในลักษณะ
5 วันต่อสัปดาห์ คือวันจันทร์ถึงศุกร์ และเปลี่ยนเป็ นรายการอื่นในวันเสาร์แ ละอาทิตย์ เช่น
รายการสาหรับเด็ก
7. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการขนาดยาวก่อนรายการอื่นแต่ จบ
ช้ ากว่ า (Front-Ending หรื อ Bridging) คือ การน าเสนอรายการที่ย าวกว่ า รายการของ
สถานีโทรทัศน์คู่แข่ง โดยการจัดผังรายการไว้ก่อนทีร่ ายการของคู่แข่งจะเริม่ ต้นแต่จบช้ากว่า
8. การจัดผังรายการแบบเกื้อหนุน (Ham mocking) คือ การวางผังรายการ
โดยนารายการที่มีแนวโน้ มว่าจะสู้รายการอื่นไม่ได้มาวางคันไว้
่ ระหว่างรายการยอดนิยม 2
รายการ เพื่อให้รายการดังกล่าวมีผชู้ มมากขึน้
9. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการประเภทเดียวกันแต่หลากหลาย
รายการ (Checkerboarding) คือ การนาเสนอรายการที่แตกต่างกันแต่อยู่ในประเภทรายการ
เดียวกัน เพื่อให้ผชู้ มรับชมเนื้อหารายการทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละวัน
10. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการเด่นหลังรายการด้อย (Tent poling)
คือ การนารายการใหม่หรือรายการทีไ่ ม่ค่อยได้รบั ความนิยมมาวางคันไว้
่ ระหว่างรายการทีไ่ ด้รบั
ความนิยม เพราะผูช้ มจะเปลีย่ นช่องมารอชมรายการถัดไป
11. การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการซา้ (Re-running) คือ การนารายการ
ทีอ่ อกอากาศแล้วมาออกอากาศซ้า วิธกี ารนี้ชว่ ยลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานีโทรทัศน์ แต่รายการนัน้
ต้องมีความเด่นจึงนามาออกอากาศซ้า และออกอากาศในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
1.6

เนื้ อหารายการและเทคนิ คการนาเสนอรายการ
1.6.1 เนื้ อหารายการ
ความหมายของเนื้ อหารายการ
เนื้อหารายการ คือ สิ่งที่ถ่ายทอดความคิดของผู้ผลิตไปสู่ผู้ชมรายการ
โดยอาศัยรูปแบบและวิธกี ารนาเสนอรายการทีส่ อดคล้อง กลมกลืนกัน เนื้อหาในแต่ละรายการที่
ผลิตขึน้ จะมีเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์รายการ กลุ่มเป้ าหมาย วันเวลาในการนาเสนอ
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(พรเพ็ญ ด่านภักดี อ้างถึงใน พิไลวรรณ ปุกหุด , 2531) เพราะการผลิตรายการที่ดี โดนใจผูช้ ม
ได้นัน้ เนื้ อ หารายการจะต้อ งท าให้ผู้ช มรู้สึกมีอารมณ์ ร่ วมไปกับเนื้ อหาสามารถเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ภายในของผูช้ มได้ (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2557)
เนื้ อ หารายการที่ผู้ช มชื่นชอบและแชร์เ ป็ น จานวนมาก ส่ ว นใหญ่ เป็ น
เนื้อหารายการที่ให้ประโยชน์ สร้างความบันเทิง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความประหลาดใจ
บอกแนวทางแก้ปัญหา ให้คาแนะนา ให้ความรู้ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่กาลังเป็ นกระแสและอยู่
ในความสนใจของผูช้ ม ซึ่งเป็ นการสร้างความรูส้ กึ ให้ผชู้ มรับรูถ้ งึ ความแตกต่าง มีขอ้ เท็จจริงทีจ่ ะ
ช่ว ยกระตุ้น ให้ค นรู้สึก อยากบอกต่ อเพื่อ ให้ค นอื่น มาร่ ว มประสบการณ์ เ ดีย วกัน (ณัฐ พัช ญ์
วงษ์เหรียญทอง, 2557)
ก่อนการนาเสนอเนื้อหารายการ จะมีขนั ้ ตอนในการจัดการเนื้อหารายการ
ใน 6 ขัน้ ตอน (สืบศักดิ ์ ลิว่ ลักษณ์, 2560) ได้แก่
1. กาหนดตารางการเผยแพร่เนื้อหา โดยมีกาหนดการและตารางเวลา
ทีช่ ดั เจนเพื่อวางแผนการผลิตเนื้อหาได้ถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้
2. การจัดการกระบวนการผลิตเนื้อหาอย่างมีขนตอน
ั้
เพื่อลดผลกระทบ
และความสูญเสียในด้านโอกาสทางธุรกิจ
3. ก าหนดเนื้ อหาให้ กบั ผู้ดู แ ลแฟนเพจ Facebook Live เพื่อ ควบคุม
คุณภาพของเนื้อหาทีจ่ ะนาเสนอ
4. กาหนดเวลาในการสร้างเนื้อหา เพื่อให้ทนั กาหนดเวลาออกอากาศที่
วางไว้และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
5. ปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหา โดยบรรณาธิการหรือบุคลากรทีท่ าหน้าที่
ด้านเนื้อหาโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
6. พิสูจน์อกั ษร ก่อนการเผยแพร่ทุกครัง้ จาเป็ นต้องพิสูจน์อกั ษรหรือ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารายการก่อน
สรุปได้ว่า เนื้อหารายการ เป็ นสิ่งที่เกิดจากการถ่ายทอดความคิดของ
ผูผ้ ลิตไปสู่ผชู้ มรายการ ทีอ่ าศัยรูปแบบและวิธกี ารนาเสนอรายการอย่างมีขนตอนที
ั้
ส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายการ เนื้อหารายการทีต่ รงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
1.6.2 เทคนิ คการนาเสนอรายการ
ความหมายของเทคนิ คการนาเสนอรายการ
การนาเสนอ หมายถึง การถ่ายทอดเนื้อหา ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่
ผูฟ้ ั งทีผ่ สมผสานกันระหว่างศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อและอุปกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เทคนิคหรือวิธกี ารต่างๆ อันจะทาให้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของการนาเสนอ (MEDIATHAILAND, 2017)
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เทคนิคการนาเสนอรายการ คือ วิธกี ารเฉพาะในการถ่ายทอดเรื่องราวที่
เกิดขึน้ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตรายการโดยอาศัยความรู้ความชานาญของบุคลากร
ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร ทัง้ ในแง่ การนาเสนอ กระบวนการผลิต และช่องทางการสื่อสาร
องค์ประกอบเทคนิ คการนาเสนอรายการ
เทคนิคการนาเสนอรายการมีองค์ประกอบที่หลากหลาย สุรชัย เงินคาคง,
2553: 20-21) ได้แก่
1. วัตถุ ประสงค์ของรายการ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
การผลิตรายการกับวัตถุประสงค์ของรายการทีต่ รงกับกลุ่มเป้ าหมายทีร่ บั ชมรายการ
2. เนื้อหาสาระของรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ เหมาะสมกับเวลา ตรงตาม
ความต้องการของผูช้ มหรือไม่ และมีความถูกต้องเทีย่ งตรงเพียงใด เพราะเนื้อหาจะช่วยให้ผชู้ ม
เกิดความเชือ่ ถือกับผูน้ าเสนอได้เป็ นอย่างดี
3. ผูด้ าเนินรายการ ที่ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด
การนาเสนอและการแสดงท่าทางประกอบคาพูด
4. สื่อที่ใช้ประกอบและเทคนิค การผลิตรายการ ได้แก่ มุมกล้อง วิดโี อ
ภาพ เสียง หรือรูปแบบอื่นๆ ทีน่ ่าสนใจ ทีท่ าให้ผชู้ มไม่รสู้ กึ เบื่อขณะนาเสนอรายการ
5. วิธีการนาเสนอรายการ พิจารณาเลือกรู ปแบบและวิธีการน าเสนอที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา เวลา ความยาวรายการ และกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการนาเสนอที่
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ มให้ตดิ ตามรายการจนจบ
สรุปได้วา่ เทคนิคการนาเสนอรายการ เป็ นการถ่ายทอดเนื้อหา เรื่องราวที่
ผ่านกระบวนการผลิตและนาเสนอรายการทีท่ นั สมัย มีรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ ผ่านการนาเสนอของ
ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร ทัง้ ในแง่การนาเสนอเนื้อหารายการ บุคลิกภาพ เวลาและช่องทางการสื่อสาร
ทีเ่ หมาะสม
1.7 การใช้ Facebook Live ในงานโทรทัศน์
1.7.1 ประวัติความเป็ นมาของ Facebook Live
เฟซบุ๊ ก ก่ อ ตัง้ ครัง้ แรกในปี 2004 จากความคิดสร้างสรรค์ของ มาร์ค
ซัค เคอร์เบิร์ก ที่แ ต่ เ ดิมเป็ นช่องทางสาหรับ แชร์ภ าพในกลุ่มเพื่อนในมหาวิท ยาลัยฮาวาร์ด
จากนัน้ พัฒนามาเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทเ่ี ติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2011-2012 มีการปรับรูปแบบ
ไทม์ไลน์ จากนัน้ เฟซบุ๊กก็มกี ารพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปี 2016 เฟซบุ๊กได้เปิ ดตัวฟั งก์ชนใหม่
ั่
คือ Facebook Live ใช้ได้ทงั ้ ในระบบ IOS และ Android ในปี 2562 เฟซบุ๊กมีสมาชิกมากกว่า 2
พันล้านรายทัวโลก
่
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เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) คือ รูปแบบในการถ่ายทอดสดทีม่ กี ารรับ
และส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีใ่ ช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตในการเข้าถึง
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิม่ ช่องทางในการสื่อสารและเพิม่ ยอดผูเ้ ข้าชม ที่สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก โดยการถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือ โฆษณาให้ผู้ติดตามหรือ
กลุ่มเป้ าหมายชมเพื่อเพิม่ การรับรูแ้ ละมีประการณ์ร่วมกับกิจกรรมนัน้ ๆ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้สามารถ
เลือกความเป็ นส่วนตัวในการถ่ายทอดสดได้ว่าจะเผยแพร่เฉพาะกลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ผใู้ ช้กาหนด
เอง กลุ่มสาธารณะหรือเฉพาะส่วนตัวผูใ้ ช้ได้
Facebook Live เป็ นบริการถ่ายทอดสดด้วยฟั งชันของเฟซบุ
่
๊ก ทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดสดวิดโี อวิดโี อได้ สามารถกดแสดงความชอบ แสดงความคิดเห็น และบอกต่อไปยัง
ผูอ้ ่นื ได้ และหลังจบการถ่ายทอดสด แอปพลิเคชันจะท
่ าการบันทึกไว้เป็ นวิดโี อลงหน้าไทม์ไลน์
เพื่อเก็บไว้ดูยอ้ นหลังได้โดยอัตโนมัติ (สุทธาทิพย์ สุธาวา, 2559)
จากสถิติเ ฟซบุ๊ ก ในปี 2561 พบว่า เฟซบุ๊ ก มีก ารใช้ง าน 101 ภาษา
มียอดคนดูวดิ โี อบนเฟซบุ๊ก จานวน 8 พันล้านวิวต่อวัน โดย 85% ดูวดิ โี อแบบปิ ดเสียง ซึ่งเกิด
จากการรับชมวีดโี อบนสมาร์ทโฟนมากกว่าบนเดสก์ทอ็ ป 1.5 เท่า สาหรับการไลฟ์ วีดโิ อ คิดเป็ น
20% ของ Facebook Video ทัง้ หมด คาดการณ์วา่ วีดโิ อจะได้รบั ความนิยมสูงสุดภายในปี 2020
และ 75% ของเนื้อหาในมือถือจะเป็ นวีดโิ อ เนื่องจากคนจะอ่านเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเร็วกว่าเมื่อเล่น
จากมือถือ ทุก 1 นาที บนเฟซบุ๊กจะมีการไลก์ มากกว่า 4 ล้านไลก์ (วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, 2561)
1.7.2 ข้อดีและข้อเสียของ Facebook Live
ข้อดีและข้อเสียงของ Facebook Live (จิดาภา ทัดหอม, 2558) และ (กนกพร
ประสิทธิผล,
์ 2559) มีดงั นี้
ข้อดี
1. Facebook Live มีประโยชน์ ในการการสื่อสารการตลาดผ่า นเฟซบุ๊ก
เนื่องจากสามารถนาเสนอในรูปแบบวีดโิ อ ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถถ่ายทอดสด รวมไปถึงการพูดคุย
กับผูช้ มระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านข้อความการแสดงความเห็นของผูเ้ ข้าชม ณ เวลานัน้ ได้
2. Facebook Live มีความสด ทันต่อเหตุการณ์
3. Facebook Live สามารถนาเสนอสินค้าหรือการโฆษณาได้ เพราะ
การถ่า ยทอดสดเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มกี ารบอกกล่าวและเห็นภาพและเสียงจริง ทาให้ผชู้ ม
สามารถตัดสินใจได้วา่ เนื้อหาและสินค้านัน้ มีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ผา่ นรายการหรือพิธกี ร
4. Facebook Live สามารถสร้างคุณค่าให้กบั เพจ ด้วยการเชิญบุคคลที่
ผูช้ มชืน่ ชอบหรือคนทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้ามาให้ความรูห้ รือมาสาธิตวิธใี ช้สนิ ค้า รวมไป
ถึงการแก้ปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการใช้สนิ ค้าผ่านคาถามจากผูส้ นใจได้โดยตรงแบบเรียลไทม์
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5. หลัง จาก Facebook Live แล้ว วีดิโ อยัง คงอยู่ บ นแฟนเพจเฟซบุ๊ ก
ซึ่งทาให้ผชู้ มทีไ่ ม่ได้ชมช่วงการถ่ายทอดสดสามารถเข้ามาดูทหี ลังและแชร์ต่ อไปเรื่อยๆ ได้
ข้อเสีย
1. Facebook Live เป็ นการถ่ายทอดสด ถ้าพูดออกอากาศอะไรผิดพลาด
แล้วพลาดเลยผูช้ มสามารถแสดงความคิดเห็นหรือต่อว่าได้ทนั ที
2. คนผลิตสื่อถ้าถ่ายทอดสดเนื้อหาด้วยปริมาณมาก แต่ไม่ได้คุณภาพ
หรือไม่ตรงจริตผูช้ มหรือไม่เหมาะกับเครื่องมือของ Facebook Live ก็อาจเป็ นการรบกวน และ
ทาให้ส่งผลเสียกับตราสินค้าได้ เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องทีจ่ ะเหมาะกับการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มนี้
สื่อหรือผูผ้ ลิตเนื้อหา จึงต้องศึกษา ดูกรณีตวั อย่าง เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหา สร้าง
ความแตกต่างให้คนสนใจและอยากติดตามเพิม่ ขึน้
1.7.3 ขัน้ ตอนในการ Facebook Live
การเตรียมการ Facebook Live มีขนั ้ ตอนที่หลากหลายกว่าการเตรีย ม
การจัดการเนื้อหา เนื่องจาก การ Facebook Live เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูช้ มรายการ
หรือกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงตัง้ แต่การประชาสัมพันธ์ก่อนการถ่ายทอดสด ระหว่างการถ่ายทอดสด
และหลังการถ่ายทอดสด ซึ่งมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. เตรียมเนื้อหาทีจ่ ะถ่ายทอดสด เตรียมหัวข้อและเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้ าหมายและสามารถเชือ่ มโยงกับสินค้าหรือบริการของสินค้าได้ดว้ ย
2. เตรียมอุปกรณ์การถ่ายทอดสดก่อนทาการ Facebook Live เรื่องของ
อุปกรณ์การถ่ายทาก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นและสาคัญมาก เช่น สมาร์ทโฟน, อินเทอร์เน็ต, ไมโครโฟน,
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ชว่ ยให้การถ่ายทอดสดนัน้ มีภาพสวยคมชัด ช่วยเพิม่ อรรถรส
ในการรับชมมากขึน้
3. กาหนดระยะและช่วงเวลาทีจ่ ะถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live แต่ละ
ครัง้ ควรมีความยาวไม่เกิน 20-40 นาที เพราะเป็ นเวลาทีผ่ ชู้ มมีสมาธิในการจดจ่อรับชมได้ดีและ
มีประสิทธิภาพ
4. เขียนข้อความที่ดึงดูดใจ ก่อนเริ่มทาการถ่ายทอดสดทาง Facebook
Live เพื่อบอกถึงเรื่องราวทีก่ าลังจะได้รบั ชมและดึงดูดผูค้ นให้เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดนัน้ ๆ
5. ประชาสัมพันธ์รายการก่อนที่จะทาการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
Live ในแต่ละครัง้ เพื่อแจ้งให้ผชู้ มได้รบั ทราบล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะมีการถ่ายทอดสด
6. มีการสื่อสารกับผูช้ มอยู่เสมอ ในขณะที่กาลังทาการถ่ายทอดสดอยู่นัน้
จะมีผชู้ มบางท่านแสดงความคิดเห็นควรตอบกลับหรือชีแ้ จงอย่างสุ ภาพ เพื่อเป็ นการสื่อสารกับ
ผูช้ มทาให้ผชู้ มเกิดความพึงพอใจและอยากเข้ามาติดตามอีกครัง้ ต่อไป
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7. บอกสิง่ ที่เป็ นจุดขาย ข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนตราสินค้าอื่น โดยผ่าน
กิจกรรมถาม-ตอบ เพื่อแจกรางวัลให้กบั ผูช้ ม และนาเสนอสินค้าและโปรโมชันก่
่ อนจบการถ่ายทอดสด
1.7.4 แนวโน้ มการใช้ Facebook Live ในอนาคต
ในปี 2562 สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย มีแนวโน้มปรับตัวมาใช้
สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Live มากขึน้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ มีผใู้ ช้งานจานวนมากและเป็ นโอกาส
ในการสร้างรายได้ผา่ นรายการทีห่ ลากหลาย เช่น สถานีโทรทัศน์ชอ่ งเวิรค์ พอยท์ สถานีโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ช่องวัน 31 และ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 มีการตัง้ เป้ าหมายในการใช้ส่อื ออนไลน์
และสร้างชุมชนออนไลน์ให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ในรูปแบบการรับชมแบบเรียลไทม์ ทัง้ Facebook
Live และ Youtube Live ซึ่งเป็ นช่องทางที่มผี ใู้ ช้งานมากที่สุด เพื่อหาโอกาสในการสร้างรายได้
โดยเฉพาะในช่วงพักโฆษณาจากจอโทรทัศน์ ช่องทางFacebook Live จะเปลี่ยนรูปแบบเป็ น
การทารายการทีส่ ่งเสริมสินค้าและตราสินค้าจากการซื้อขายกับเจ้าของสินค้า โดยมีเนื้อหาและ
รูปแบบทีเ่ หมาะสมกับช่องทางออนไลน์ทท่ี าให้มโี อกาสทางานร่วมกับลูกค้า (ชลากรณ์ ปั ญญาโฉม,
2561) สร้างโอกาสในการขยายฐานผู้ชมรายการและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (เดียว วรตัง้ ตระกูล,
2560) ด้วยแนวคิดดิจทิ ลั มาร์เก็ตติ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย
และเข้าถึงผูช้ มในทุกแพลตฟอร์ม ในปี 2562 นี้ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 จะมีการผลิต
รายการใหม่ผา่ น Facebook Live จานวน 6 รายการ (ณัฐพล นาคพาณิชย์, 2562)
2. แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media
for Marketing Communications)
2.1 ความหมายการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารการตลาด คือ การผสมผสานการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ
ร่วมกัน (Armstrong และ Kotler, 2007) เพื่อแจ้งข่าวสาร โน้มน้าว จูงใจให้ผรู้ บั สารเกิดการรับรู้
(ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553: 4) เตือนความทรงจา และสร้างคุณค่าเพิม่ แก่
สินค้า โดยผ่านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดหลากหลายรูปแบบทีม่ คี วามสอดคล้องและตรงกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2551) เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และ
เครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต (Rossiter and Bellman,
2005: 3) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริโภคที่รบั ข่าวสารเกิดทัศนคติท่ดี ี เกิดความเชื่อถือ ชื่นชอบ
สินค้า (ปณิศา ลัญชานนท์, 2548: 237) ซึ่งการสื่อสารการตลาดสามารถนาเสนอได้ทงั ้ ข่าวสาร
และผลิตภัณฑ์ (Armstrong and Kotler, 2007)
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สรุปได้วา่ การสื่อสารการตลาด คือ การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการนา
เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบมาใช้ผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกันกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ผชู้ มรายการเกิดการรับรู้ จดจาสินค้า และเกิดทัศนคติท่ี
ดีต่อองค์กร
2.2 ความหมายของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจทิ ลั ทีม่ คี วามสามารถในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปได้รวดเร็วและกว้างไกล คุณลักษณะเชิงเทคนิค (Technical Aspect) บ่งชีถ้ งึ
การมีปฏิสมั พันธ์ได้ง่าย (Interactivity) เนื่องจากเป็ นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-Way
Communication) มีความสามารถเคลื่อนทีไ่ ด้สูง (Mobility) ทาให้สะดวกในการพกพา สามารถ
ดัดแปลงเปลี่ยนรูปได้ (Convertibility) สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่าย (Connectivity) สามารถ
ใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ใ นทุ ก ที่ (Ubiquity) มีค วามรวดเร็ว ในการสื่อ สาร มีล ัก ษณะที่ไ ร้พ รมแดน
(กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล, 2555: 16-17)
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ ระบบการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร เพื่อการโฆษณาและถ่ายทอดข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
ประหยัด เวลา ต้น ทุ น ของกิจ กรรมต่ า สามารถวัด ผลได้ และสร้า งความพึง พอใจแก่ ลูกค้า
เป้ า หมายได้ โดยอาศัย สื่อ สัง คมออนไลน์ (Esarn, 2561) เป็ น เครื่อ งมือ ในการท ากิจกรรม
การตลาดที่ทาให้สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกระจายสู่ผู้บริโภค
(Kaplan and Haenlein, 2010) ได้แก่ Facebook ซึ่งเป็ นสื่อสังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมใน
ปั จจุบนั (Esarn, 2561)
นอกจากนี้ การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยงั เป็ นเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดที่ธุรกิจใช้ในการสื่อสารกับผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และผูบ้ ริโภคมีต้นทุนในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ทต่ี ่ ากว่าสื่อมวลชนอื่น อีกทัง้ มีรูปแบบการ
สื่อสารออนไลน์ท่หี ลากหลายสอดคล้องกับผูบ้ ริโภคมีรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ออนไลน์มากขึน้ ทาให้การสื่อสารตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็ นเครื่องมือการตลาดที่
ได้รบั ความนิยมจากองค์การต่างๆ (นธกฤต วันต๊ะเมล์ , 2557) เป็ นช่องทางการทาธุรกิจใหม่ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ การทาการตลาดสิน ค้า บริก าร ข้อ มู ล และไอเดีย ผ่า นทางสื่อสังคมออนไลน์
(Dahnil, Marzuki, Langgat & Fabeil, 2014) โดยใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มอื ถือเคลื่อนที่ และเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิ จทิ ลั (PDA)
(นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
สรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือ การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร บริการและตราสินค้าทีต่ รงกลุ่มเป้ าหมาย ประหยัดเวลา
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ต้นทุนต่ า สามารถวัดผลได้ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้ าหมายได้ โดยอาศัยสื่อสังคม
ออนไลน์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มอื ถือ
2.3 ประโยชน์ ของการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประโยชน์ ข องการสื่ อ สารการตลาดผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ มี 14 ประการ
(กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล, 2555: 16-17) ได้แก่
2.3.1 เป็ นการสื่อสารสองทาง ที่ผรู้ บั สารสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ข่าวสาร ผูผ้ ลิต
รายการและผูด้ าเนินรายการพร้อมกันได้
2.3.2 ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจาย โดยที่ผรู้ บั สารสามารถเข้าถึงและ
ควบคุมการไหลของข่าวสารได้
2.3.3 ก่อให้เกิดการเรียนรูท้ ต่ี ่อเนื่อง
2.3.4 มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอื้อต่อการบูรณาการ (Alignment and
Integration) หมายถึง ความสามารถในการนาเนื้อหาที่แยกส่ วนมาเชื่อมโยงบูร ณาการเข้า
ด้วยกันได้โดยง่าย
2.3.5 เอือ้ ต่อการสร้างชุมชนได้ในทุกรูปแบบและทุกกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ชุมชน
การเรียนรู้ ชุมชนความบันเทิง และชุมชนทางการเมือง
2.3.6 ง่ า ยต่ อ การเคลื่อ นย้า ย พกพาสะดวก (Portability) เช่น สมาร์ท โฟน
ไอแพด และโน้ตบุ๊ก ซึ่งเป็ นเครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารทีส่ ามารถใช้ได้ทุกแห่ง
2.3.7 มีลกั ษณะหลอมรวมกัน (Convergence) คือ มีความสามารถในการประสาน
เนื้อหาจากสื่อหลายแบบเข้ามารวมกันไว้ในเครื่องมือการสื่อสารชิ้นเดียว
2.3.8 มีลกั ษณะปฏิบตั งิ านร่วมกันได้ (Interoperability) หลายแบบ เช่น การคุย
บนอินเทอร์เน็ต จะเป็ นการทางานร่วมกันทัง้ สื่อตัวอักษร ภาพ เสียง
2.3.9 ประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่งมาไว้ร่วมกัน (Aggregation of Content)
เพราะระบบการถ่ายโอนข้อมูลและสารสนเทศด้วยระบบดิจทิ ลั ทาได้สะดวกและรวดเร็ว
2.3.10 เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผผู้ ลิตสินค้าและบริการที่แตกต่าง เฉพาะกลุ่ม ได้มี
ช่องทางในการขายสินค้าและบริการ
2.3.11 ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารสามารถสลับบทบาทของการเป็ นผูส้ ่งสารและผู้รบั
สารได้
2.3.12 ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซเบอร์ (Social
Collectivity and Cyber-Cooperation) หมายถึง ทาให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มอื่นได้
2.3.13 เกิดวัฒนธรรมแบบรีมกิ ซ์ (Remix Culture) โดยการเลือกเนื้อหาจากสื่อ
ใหม่มาดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อกลุ่มเป้ าหมายใหม่ทเ่ี ป็ นรูปแบบเฉพาะบุคคล
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2.3.14 การเปลี่ย นแปลงจากการผลิต รายการและการน าเสนอรายการแบบ
ดัง้ เดิมมาเป็ นการบริการที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น รูปแบบการชมการถ่ายทอดสดกีฬาที่เปลี่ยนจาก
ชมทางโทรทัศน์มาเป็ นชมทาง Facebook Live
2.4 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Tools)
การสื่อสารการตลาด คือ การน าการสื่อสารและการตลาดมาร่ ว มกัน ท าให้มี
รูปแบบเป็ นกระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสารและกระบวนการทางการ
ตลาดไว้ดว้ ยกัน โดยผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 6 เครื่องมือ (ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล ,
2554) ได้แก่
2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นวิธีการสื่อสารการตลาดที่สาคัญวิธีหนึ่งมี
จุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การโน้มน้าวใจผูช้ มเพื่อนาไปสู่เป้ าหมายทางการตลาดของธุรกิจ ซึ่งมีทงั ้
การโฆษณาโดยตรงและโฆษณาแฝง ซึ่งการโฆษณาแฝง เช่น การจัดวางตราสินค้าหรือสินค้า
(Product Placement) เป็ นการจัดวางสินค้าทัง้ ในรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เช่น ละคร
วาไรตี้ และทอร์คโชว์ต่างๆ ซึ่งการจัดวางสินค้าเป็ นการกระทาทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง
เจ้าของสินค้าและผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ กลยุทธ์การจัดวางสินค้าหรือตราสินค้า นามาใช้เพื่อ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี ห้เกิดขึน้ ในใจผูบ้ ริโภค (Brand Relationship) โดยการตอกย้า
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไว้ในความทรงจาของผูบ้ ริโภค โดยคาดหวังว่าผูบ้ ริโภคที่เกิดความ
พอใจในรายการโทรทัศน์ จะทาให้เกิดความพอใจในตราสินค้านัน้ ไปด้วย การวางสินค้าใน
รายการโทรทัศน์ เป็ นการลดต้นทุนการผลิตโดยเจ้าของสินค้า
2.4.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อ
ส่งเสริมการตลาด ปั จจุบนั เกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจโทรทัศน์ เพิ่มขึ้น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการโทรทัศ น์ แ ก่ผู้ช มเพื่อโน้ มน้ าวชักจู งใจให้ต ัด สินใจรับ ชมรายการหรือซื้อผลิตภัณฑ์
การประชาสัมพันธ์ทไ่ี ด้มกี ารวางแผนและดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจะทาให้ผชู้ มมีทศั นคติท่ดี ีต่อ
ธุรกิจ และเกิดความเต็มใจทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนรายการ
2.4.3 การขายส่ วนบุ คคล (Personal Selling) โดยการใช้ผู้ประกาศข่า วหรื อ
พิธกี รนาเสนอสินค้าและบุคคลที่ทาหน้าทีส่ ่อื ข้อมูลข่า วสารทีม่ ที กั ษะทางด้านสารสนเทศเพื่อทา
การการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การโน้มน้าวชักจูงใจผูช้ ม
2.4.4 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นการใช้เครื่องมือ ที่ ช่ ว ย
กระตุน้ การขายในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจซื้อในเวลาอันรวดเร็วและจากัด
มีการส่งเสริมการขาย ด้วยการสื่อสาร เรียกร้องความสนใจ สร้างแรงจูงใจจากการเล่นเกมชิงของรางวัล
การสอดแทรกการส่งเสริมการขาย (Tie-in Promotion) การส่งเสริมการขายแบบข้ามตลาด
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2.4.5 การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นการใช้ชอ่ งทาง
การติดต่อกับผูบ้ ริโภคโดยตรงระหว่างธุรกิจกับผูบ้ ริโภคหรือกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงเพื่อทาให้
ลูกค้าเกิดความรู้สกึ พิเศษที่ตนเองก็ได้รบั การคัดเลือกเป็ นกลุ่มเป้ าหมายผ่านการพูดคุย หรือ
ผ่านข้อความ ซึ่งการพูดคุยถือเป็ นพืน้ ฐานของการสร้างความสัมพันธ์
2.4.6 การจัดกิ จกรรมพิ เศษและสร้างประสบการณ์ (Events and Experiences)
เป็ น การส่ ง เสริม การขายตราสิน ค้า รายการ ที่ส ร้า งความเชื่อ มโยงกับ กิจ กรรมเพื่อ สร้ า ง
ประสบการณ์แก่ผชู้ ม นักการตลาดส่วนมากนิยมใช้การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความคุ้นเคย
กับผูช้ มผ่านกิจกรรม เช่น กีฬา คอนเสิรต์ งานจัดแสดง ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้ ม
เกิดการบอกต่อถึงความประทับใจที่ได้รบั จากประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ อีกทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ ความต้องการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคหรือกลุ่มเป้ าหมายได้
2.5 ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิ จบริ การ (Service Marketing Mix) หรือ
7Ps
ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการมีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและ
บริโภคทัวไปเพราะมี
่
ทงั ้ ผลิตภัณฑ์ท่จี บั ต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่จี บั ต้องไม่ได้เป็ นสินค้าและ
บริการทีน่ าเสนอต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ธุรกิจบริการอย่างธุรกิจสื่อโทรทัศน์จงึ จาเป็ นต้อง
ใช้ส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างจากการตลาดโดยทัวไปควบคู
่
่ไปด้วย (nok, 2560) ดังนัน้
งานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาส่วนประสมทางการตลาดมาประกอบในการศึกษาวิจยั เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีค่ รบถ้วนและรอบด้านมากยิง่ ขึน้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถ
ควบคุมได้สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่วน
ประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปร (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
ช่องทาง (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 1997: 92) ต่อมามีการคิดตัวแปร
เพิม่ เติมขึน้ มาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจ
ทางด้านการบริการ ดังนัน้ จึงเรียกเป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดสาหรับธุรกิจบริการของสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย ได้แก่
2.5.1 ด้านผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหารายการ (Product)
2.5.2 ด้านราคา (Price)
2.5.3 ด้านช่องทางในการนาเสนอ (Place)
2.5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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2.5.5 ด้านบุคคล (People)
2.5.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
2.5.7 ด้านกระบวนการ (Process)
2.5.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์หรือเนื้ อหารายการ
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโทรทัศน์ คือ รายการโทรทัศน์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
แบบจับต้องได้ (Tangible Product) อยู่ในลักษณะของเนื้อหารายการ (Content) และแบบทีจ่ บั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible Products) เป็ นรูปแบบของลิขสิทธิ ์ การผลิตรายการทีม่ คี ุณภาพองค์ประกอบ
สาคัญ คือ เนื้อหารายการ (Gates, 1996) เนื้อหา คือ สิง่ ที่ทาเงินได้จานวนมากบนอินเทอร์เน็ ต
เช่นเดียวกับการออกอากาศ โดยเนื้อหารายการที่มีคุณภาพ จะประกอบไปด้วย เนื้อหาที่มี
คุ ณ ภาพสู ง ไม่ ซับ ซ้ อ น สร้า งการรับ รู้แ ละเพิ่ม มู ล ค่ า ให้ก ับ ผู้ช ม (silkstream, 2014) เพราะ
รายการถือเป็ นหัวใจสาคัญทีส่ ุดของการทาธุรกิจโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั (องอาจ สิงห์ลาพอง, 2560)
2.5.2 ด้านราคา
รายการโทรทัศน์ท่ถี ูกผลิตขึน้ ล้วนมีราคา มีค่าใช้จ่ายที่มาจากการลงทุน
ในด้านเนื้อหา บุคลากร การโฆษณา และด้านการผลิตในทุกขันตอน
้
เพื่อก่อให้เกิดความสนใจ
ของเจ้าของสินค้าและกลุ่มเป้ าหมายที่รบั ชมรายการแล้วเกิดความพึงพอใจทัง้ ในด้านคุณภาพ
รายการและผลตอบแทนของเจ้าของตราสินค้าและผลประกอบการของสถานีโทรทัศน์
2.5.3 ด้านช่องทางในการนาเสนอ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เปลี่ยนไป สามารถตอบสนองในลักษณะ
การสร้างมีปฏิสมั พันธ์ (Interactivity) และความเป็ นส่วนตัว (Demassification) (Everett M. Rogers,
1986: 4-6) ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายสามารถตอบสนองพฤติกรรมการเสพข้อมูลของผูช้ มได้
ตามความสนใจ การชมผ่านจอโทรทัศน์หรือจอหลักอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ช มอีก ต่ อ ไป (สร เกีย รติค ณารัต น์ , 2557) เมื่อ หน้ า จอที่ส องเข้า มามีส่ว นในการแบ่ง
ความสาคัญในการใช้จอหลักให้ลดลงไป หน้าจอทีส่ อง เช่น โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต จึงเข้ามามี
ส่วนในการแบ่งความสาคัญ ในการใช้จอหลักให้ลดลงไป ทาให้มีช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหา
ต่ า งๆ ได้ง่ า ยขึ้น (องอาจ สิง ห์ล าพอง, 2560) ตัวอย่างเช่ น การผลิต รายการ “The Mask
Singer” ในซีซนที
ั ่ ่ 1 โดยช่องเวิร์คพอยท์ ทีว ี ภายหลังจากการออกอากาศ The Mask Singer
ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง เวิร์คพอยท์ ทีว ี ได้วางนโยบายเชื่อมโยงเนื้อหาทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์
กับแพลตฟอร์มดิจทิ ลั (Cross Platform) เพื่อให้ผชู้ มสามารถรับชม The Mask Singer ได้อย่าง
ทันท่วงทีผา่ น Facebook Live ซึ่งการถ่ายทอดสด The Mask Singer ผ่านทาง Facebook Live
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ทาให้มผี เู้ ข้าชมสูงถึง 4.6 ล้านคน และสร้างช่องทางให้ผชู้ มสามารถมีส่ วนร่วม เช่น การโหวต
การร่วมสนุกตลอดจนเทคโนโลยีในการเข้าถึงผูช้ มได้ทุกแพลตฟอร์ม ได้กลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ผชู้ มติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง (ณัฐชญา ทวีวทิ ย์ชาครียะ, 2560: 6)
2.5.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด
การส่งเสริมการตลาด เป็ นการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรูต้ ่อรายการโทรทัศน์
ของสถานีท่จี ะนามาออกอากาศ เพื่อทาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอยากชมรายการ เช่น การทา
สปอตโฆษณาส่งเสริมรายการ (Spot Promotion) การนาเนื้อหาของรายการบางส่วนทีจ่ ะเสนอ
ในตอนต่อไปมาออกอากาศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจติดตาม การโฆษณาส่งเสริมรายการทาง
ช่องทางอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง และการสร้างตลาดใหม่ (New Market)
คือ การสร้างสรรค์รายการใหม่ท่ไี ด้มาจากวิธกี ารวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อค้นหา
กลุ่มผูช้ มที่ยงั ไม่ได้มกี ารผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจาก
ลักษณะประชากร (Demographic) ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic) วัฒนธรรม (Culture)
และวิธกี ารดาเนินชีวติ (Lifestyle) เพื่อหาว่ากลุ่มเป้ าหมายต้องการอะไร อะไรคือสิง่ ทีข่ าดหายไป
และอะไรทีพ่ งึ พอใจทีแ่ ท้จริง โดยการสร้างสรรค์รายการใหม่จะเป็ นการขยายฐานกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อรายได้ทางการตลาดให้กบั สถานีในอนาคต (ณัฐฐ์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน , 2552) ทาให้ผชู้ มเกิด
การตระหนั ก รู้ แ ละจดจ ารายการ กระตุ้ น ความสนใจที่จ ะติด ตามชมรายการเมื่อ ถึง เวลา
ออกอากาศจริง และนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (อัฏฐ์ กูพ้ งษ์ศกั ดิ ์, 2554)
กรรพุม บุญทวี (2553: 1-33) เสนอกลยุทธ์ 3O’s เพื่อใช้ในการส่งเสริม
รายการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
1. On-air promotion เป็ นการผลิตสปอตส่งเสริมรายการทัง้ รายการใหม่
รายการประจา และรายการพิเ ศษ และการถ่ายทอดของสถานีผ่านสื่อโทรทัศน์ ก่อนรายการจะ
ออกอากาศจริงเพื่อกระตุน้ ให้ผชู้ มเกิดความสนใจ
2. Online Promotion เป็ นการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ทงั ้ LINE OFFICIAL, Facebook fan pages, YouTube และ Website ของสถานีโทรทัศน์
เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์รวมถึงการสร้างปฏิสมั พันธ์ (Interactive) ระหว่าง
ผูช้ มกับผูจ้ ดั รายการ และระหว่างกลุ่มผูช้ มด้วยกัน
3. On ground promotion เป็ น การจัด กิจกรรมเพื่อ ส่ง เสริม รายการ
โทรทัศน์ กบั ฐานผูช้ มที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักและเป้ าหมายรองของทางสถานีโทรทัศน์ เช่น
การจัดกิจกรรมกับกลุ่มแฟนละครโทรทัศน์ การจัดคอนเสิร์ตสัญจร การลดแลกแจกแถม เป็ น
การประชาสัมพันธ์ดว้ ยการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยไม่ใช้ส่อื มวลชน และเป็ นอีกหนึ่งวิธที ส่ี ามารถ
สร้างรายได้ใหม่ให้แก่ธุรกิจโทรทัศน์
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2.5.5 ด้านบุคคล
ในด้ า นบุ ค ลากร คื อ บุ ค คลทั ง้ เบื้ อ งหน้ า และเบื้ อ งหลัง ที่ มีค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสังคม จะสามารถจูงใจผูช้ มให้เข้ามาดูรายการ
สนใจและนาพาไปสู่การตัดสินใจติดตามชมจนเป็ นกลุ่มผูช้ มประจาในทีส่ ุด (องอาจ สิงห์ลาพอง,
2560) ซึ่งรายการทีเ่ ป็ นที่นิยมส่วนใหญ่จะมีพธิ กี รที่ดงึ ดูดใจ (ATTRACTIVE HOST) เนื่องจาก
พิธีกรเป็ นส่วนสาคัญในการส่งต่อเนื้อหา ดาเนินเรื่องราว รายการที่ดีจาเป็ นต้องมีพิธกี รที่ดี
เข้าใจเนื้อหาและเป็ นเนื้อเดียวกับรายการให้ได้ จนทาให้ผชู้ มรู้สกึ ว่า ถ้าไม่มพี ธิ กี รรายการก็จะ
หมดความสนุก (ธาม เชือ้ สถาปนศิร,ิ 2014)
2.5.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ
เป็ นการพยายามสร้างคุณค่าโดยรวมหรือต้องการแสดงให้ผชู้ มโทรทัศน์
เห็น คุ ณ ภาพของการน าเสนอรายการโทรทัศ น์ ห รือ ผ่า นการใช้ห ลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ เช่น
การแสดงของนักแสดงที่มคี ุณภาพความคมชัดของภาพ และเสียงการจัดแสงรายการทีส่ วยงาม
การตัดต่อรายการโทรทัศน์ท่นี ่าสนใจติดตาม รวมถึงเทคนิคการนาเสนอรายการมีการนาเสนอ
รายการที่มีคุณ ภาพเดีย วกันกับ การถ่ายทอดสดทางโทรทัศ น์ ด้ว ยการใช้อุป กรณ์ท่ที นั สมัย
ใช้รถโอบี และการตัดต่องานรายการทีน่ ่าสนใจติดตาม เพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่นาเสนอออกไป ความพึงพอใจในการรับชมรายการและการติด ตาม
Facebook Live ของกลุ่มเป้ าหมาย
2.5.7 ด้านกระบวนการ
กระบวนการมีการปฏิบตั ิงานการผลิตรายการโทรทัศน์ อย่างมืออาชีพ
พร้อมแพร่กระจายรายการโทรทัศน์ต่างๆ ให้กบั ผูช้ มเพื่อมอบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทาให้ผู้ชมรายการโทรทัศน์ เกิดความประทับใจจนกลายเป็ นแฟน
ประจาของรายการ
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live
3.1 ความหมายของการสร้างพันธสัมพันธ์
การสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) คือ การสร้างให้กลุ่มเป้ าหมายมีปฏิสมั พันธ์
กับรายการหรือตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปฏิสมั พันธ์ท่วี ่านี้ไม่ใช่แค่การมาซื้อสินค้าหรือใช้
บริการ แต่เป็ นการตลาดที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้ข้อเสนอจูงใจให้กดไลก์
กดแชร์ และร่วมสนุกกับรายการเพื่อรับของรางวัล ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและความคุน้ เคย
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กับผูช้ มผ่านการแสดงความคิดเห็นของรายการและกิจกรรมทีน่ าเสนอ (ชูศกั ดิ ์ เดชเกรียงไกรกุล,
2558) ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายจะได้มสี ่วนร่วมกับประสบการณ์ทส่ี ร้างขึน้ (Nuttaputch, 2017)
ตัง้ แต่ประมาณปี ค.ศ. 2005 เป็ นต้นมาคาว่าการสร้างพันธสัมพันธ์ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในแวดวงการตลาดและโฆษณาในสหรัฐอเมริกา Engagement Marketing เป็ นแนวคิด
ด้านการตลาดแบบใหม่ทเ่ี น้นให้ความสาคัญกับ “ความผูกพัน” และดึงดูดความสนใจด้วยการโฆษณา
(ประวัติ เพียรเจริญ, 2555)
สรุปได้ว่า การสร้างพันธสัมพันธ์ คือ วิธกี ารสร้างให้กลุ่มเป้ าหมายมีปฏิสมั พันธ์
กับรายการหรือตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ ด้วยการดึงดูดผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้
ข้อเสนอจูงใจให้กดไลก์ กดแชร์ และร่วมสนุ กกับรายการเพื่อรับของรางวัล ผ่านการสร้างการมี
ส่วนร่วมและความคุน้ เคยกับผูช้ มผ่านการแสดงความคิดเห็นของรายการและกิจกรรมทีน่ าเสนอ
ทีท่ าให้กลุ่มเป้ าหมายมีประสบการณ์ร่วมและสร้างความผูกพัน
3.2 วิ ธีการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live
3.2.1 ขัน้ ตอนการสร้างพันธสัมพันธ์
การสร้างพันธสัมพันธ์ มี 4 วิธี (Am2bmarketing, 2017) ได้แก่
1) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายของ Facebook Live อย่างชัดเจน คือ การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายจากช่วงอายุ เพศ ทีอ่ ยู่อาศัย และความสนใจของผูท้ จ่ี ะเห็น
ในแต่ละครัง้ เพื่อให้การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ง่ายขึน้
2) การพัฒนาเนื้อหาให้มคี ุณภาพ คือ การวางแผนและกาหนดเนื้อหาที่
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
3) กาหนดความถี่ในการ Facebook Live ให้เหมาะสม หรือตามพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้ าหมายเพื่อไม่ให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความรูส้ กึ ราคาญ
4) สารวจพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายผ่านจานวนการกดไลก์ การคอมเมนท์
หรือการแชร์เนื้อหาออกไป
3.2.2 วิ ธีการสร้างพันธสัมพันธ์
วิธีก ารสร้า งพัน ธสัม พัน ธ์เ พื่อ ส่ ง เสริม การตลาดผ่า น Facebook Live
ประกอบด้วย 9 วิธี (สายฤดี พัฒนพงศานนท์, 2555) อ้างถึงใน (อรรถชัย วรจรัสรังสี, 2556)
ได้แก่
1. การกดไลก์เพื่อลุน้ รางวัล
2. การกดแชร์เพื่อลุน้ รางวัล
3. การร่วมเกมส์เพื่อลุน้ รางวัล
4. การเปลีย่ นรูปโปรไฟล์เพื่อลุน้ รางวัล
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5.
6.
7.
8.
9.

การคอมเม้นต์ตอบคาถามเพื่อลุน้ รางวัล
การอัพเดทรูปภาพตัวเองคู่กบั ตราสินค้าเพื่อลุน้ ของรางวัล
การอัพโหลดหลักฐานการซื้อสินค้าเพื่อลุน้ รางวัล
การลงทะเบียนเพื่อลุน้ ของรางวัล
การส่งคลิปวิดโี อประกวดแข่งขันชิงรางวัล

สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิธกี ารสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook
Live ได้แก่ การกดไลก์ กดแชร์เพื่อลุน้ รางวัล การแสดงความคิดเห็น การร่วมสนุกชิงรางวัล
4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาค้นคว้า ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยเท่านัน้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อหา ได้แก่ การบริหารรายการข่าว การจัดผังรายการ การนาเสนอ
รายการ การเปิ ดรับเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ และการรับรู้ การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
Facebook Live ดังนี้
ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ (2559) เป็ นงานวิจยั เรื่อง “การบริหารรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์
ดิจทิ ลั เพื่อการแข่งขัน” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์
ดิจิท ัล หมวดหมู่ข่า วสารและสาระ 2) เพื่อ ศึก ษาการบริหารด้านการจัดผัง รายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั หมวดหมู่ขา่ วสารและสาระ 3) เพื่อศึกษาการบริหารด้านรูปแบบการนาเสนอ
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ ดิจทิ ลั หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาการจัดผังรายการและรูปแบบการนาเสนอรายการของรายการข่าว และการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารจัดการรายการของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั บริการทางธุรกิจใน
หมวดหมู่ขา่ วสารและสาระ จานวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีโทรทัศน์นิวทีว ี
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทวี ี และสถานีโทรทัศ น์
เนชันที
่ ว ี ผลการศึก ษาพบว่า การบริห ารจัด การรายการข่าวยัง คงยึด ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าทีข่ องสื่อมวลชน โดยเน้นนาเสนอข่าวตรงประเด็น มีความครบถ้วน ครบมิติ มีผทู้ ่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นทุกฝ่ าย มีความรวดเร็ว ความเป็ นกลาง ความถูกต้อง ความแม่นยา และ
ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทัง้ ยึดหลักจรรยาบรรณของการเป็ นนักสื่อสารมวลชนเป็ นสิ่งสาคัญ
การจัดผังรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ได้ใช้รูปแบบประเภท Blocking Program
ซึ่งเป็ นการจัดผังรายการโดยมีรายการหลากหลายรูปแบบภายในสถานี เช่น ละคร สารคดี ข่าว
ดนตรี เป็ นต้น มาแทรกรายการข่าวสารที่นาเสนอในผังรายการของสถานีโทรทัศน์โดยในวัน
เสาร์ วันอาทิตย์ แต่ละสถานีโทรทัศน์จะลดรายการข่าวสารลง และเติมรายการทีใ่ ห้ความบันเทิง
และผ่อนคลายเพิม่ ขึน้
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มินตรา ครองห้าว (2559) เป็ นการวิจยั เรื่อง “การเปิ ดรับและความพึงพอใจของผู้ชมที่มี
ต่อ Facebook Thai PBS” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรทีเ่ ปิ ดรับ Facebook Thai
PBS การเปิ ดรับของผู้ชมที่มีต่อ Facebook Thai PBS ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อ
Facebook Thai PBS ศึกษาความแตกต่างของ ลักษณะประชากร กับการเปิ ดรับ Facebook
Thai PBS ของผูช้ ม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับและความพึงพอใจของผูช้ มที่มตี ่อ
Facebook Thai PBS และในลาดับสุดท้าย นาเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องเกีย่ วกับการวิจยั ในอนาคต
เป็ นการวิจยั เชิงรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผูช้ มที่ตดิ ตาม Thai PBS
Facebook จานวน 300 คน ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามในลักษณะของ
แบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 300
คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 33 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีโดย
พฤติกรรมการเปิ ดรับของผู้ชมต่อ Facebook Thai PBS ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเปิ ดรับข้อมูล
Facebook Thai PBS จานวน 300 คน ส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการเปิ ดรับของผูช้ มต่อ Facebook
Thai PBS 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาในการเปิ ดรับ Facebook Thai PBS ในแต่ละครัง้ นาน
14 นาทีต่อครัง้ ช่วงเวลาที่เปิ ดรับ Facebook Thai PBS คือช่วงเวลา 18.01 – 21.00 น. โดย
อุปกรณ์ในการเปิ ดรับ Facebook Thai PBS ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน และส่วนใหญ่
จะเปิ ดรับเนื้อหาประเภทรายการข่าว เช่น ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคม การประชาสัมพันธ์
รายการข่าว รับชมคลิปข่าว และชมรายการข่ าวผ่าน Facebook Live มากที่สุดในส่วนความ
พึงพอใจต่อ Facebook Thai PBS ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยเปิ ดรับข้อมูล Facebook Thai PBS
โดยภาพรวม มีความพึงพอใจต่อ Facebook Thai PBS ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายเนื้อหา พบว่า ประเด็นความพึงพอใจต่อรายการทัวไป
่ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา
เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัยมากทีส่ ุด และส่วนของภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามพึงพอใจต่อ
Facebook Thai PBS ด้านรูปแบบการนาเสนออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีค วามพึงพอใจต่อการนาเสนอรายการจากหน้าจอผ่าน Facebook Live ของสถานี ฯ ที่ช่วย
เพิม่ ความสะดวกสบายให้แฟนรายการมากทีส่ ุด
ปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช (2560) เป็ นงานวิจยั เรื่อง “การรับรูค้ ุณสมบัติ ความสามารถใน
การใช้งาน และการเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณสมบัตกิ บั ความสามารถในการใช้งาน การเปิ ดรับชมรายการ
โทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูช้ มขณะออกอากาศสด โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ ง เป็ น ผู้ช มรายการโทรทัศ น์ ท างเฟซบุ๊ ก ไลฟ์ ผลการวิจ ัย พบว่ า การรับ รู้ คุ ณ สมบัติข อง
เฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูช้ มมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการใช้งานเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูช้ ม ขณะที่
การรับรูค้ ุณสมบัตขิ องเฟซบุ๊กไลฟ์ ทัง้ ในด้านความถีแ่ ละระยะเวลาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปิ ด
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รับชมรายการโทรทัศน์ ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วนความสามารถในการใช้งานในด้านความถี่และ
ระยะเวลาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์
เสกสรร รอดกสิกรรม (2558) เป็ นการวิจยั เรื่อง “การสร้างความยังยื
่ นด้วยการใช้เนื้อหา
เชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการสร้างความยังยื
่ นด้วยการใช้เนื้อหา
เชิงการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ จานวน 200 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทัง้ รูปแบบ
ออนไลน์และรูปแบบเอกสาร จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์สมการถดถอย เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า การสร้าง
ความยังยื
่ นด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
ต้องประกอบด้วยหลายปั จจัย โดยต้องเริม่ จากแหล่งทรัพยากรภายในองค์กรด้านทักษะ บุคลากร
และนวัตกรรมทีต่ อ้ งมีความพร้อมและมีศกั ยภาพเพียงพอ ส่วนลักษณะของเนื้อหาเชิงการตลาด
ต้องมีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย อีกทัง้ การอัพเดท ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหา
ให้มคี วามถูกต้อง ทันสมัยรวมถึงการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการสร้างกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม
จะทาให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจได้ และสร้างความได้เปรียบทาง
การแข่งขันด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาดอย่างยังยื
่ นเหนือคู่แข่ง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ดังนี้
สุทธาทิพย์ สุธาวา (2559) เป็ นงานวิจยั เรื่อง “การยอมรับเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เพื่อเป็ นช่องทาง
โฆษณาสินค้าแก่ผบู้ ริโภค” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เพื่อเป็ นช่องทาง
ออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าแก่ผบู้ ริโภค ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวัง
ในความพยายามอิทธิพลทางสังคม การรับรูด้ า้ นความสนุกสนาน สภาพสิง่ อานวยความสะดวก
ความเคยชิน ทัศนคติต่อการโฆษณาสินค้าโดยใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ส่งผลต่อความตัง้ ใจใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ สอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ จานวน 153 ราย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ความสนุ กสนาน
สภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการใช้งาน ความเคยชิน ส่งผลต่อทัศนคติต่อการโฆษณาสินค้า
โดยใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ อย่างมีนยั สาคัญและทัศนคติต่อการโฆษณาสินค้าโดยใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ผูท้ ่สี นใจในการนา
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ มาใช้ในโฆษณาสินค้าเพื่อให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าควรนาปั จจัยทุกๆ ด้ านมา
ประกอบและเน้นในเรื่องของการรับรูค้ วามสนุกสนาน แต่ยงั คงเนื้อหา และข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
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อีกทัง้ ในด้านของสภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ไม่วา่ จะเป็ นคอมพิวเตอร์
มือถือสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต
จิดาภา ทัดหอม (2558) เป็ นงานวิจยั เรื่อง “การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจ
และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของผู้บริโภคออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดทีผ่ ่านการตรวจสอบความเชื่อมันและความตรง
่
เชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภคออนไลน์ท่เี คยซื้อสินค้าผ่านการถ่ ายทอดสด
ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 260 คน สถิตเิ ชิงอนุ มานที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของผู้บริโภคออนไลน์ใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ได้แก่ ปั จจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้านความบันเทิง ปั จจัยความไว้วางใจ ปั จจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและ
การบริการ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด เฟซบุ๊ก ไลฟ์
ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็ นร้อยละ 67.8 ในขณะทีป่ ั จจัยการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ด้านการปฏิสมั พันธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง การบอกปากต่อปาก และปั จจัย
คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพข้อมูลไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
การถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของผูบ้ ริโภค
ปิ ยะรัตน์ ชูเรือง (2560) เป็ นงานวิจยั เรื่อง “การกระจายเนื้อหารายการและการจัดวาง
ตราสิน ค้า หรือผลิต ภัณ ฑ์ใ นรายการโทรทัศ น์ The Mask Singer หน้ า กากนัก ร้อง ผ่า นมัลติ
แพลตฟอร์มทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูช้ ม” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลวิธกี ารกระจาย
เนื้อหารายการและการจัดวางตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรายการโทรทัศน์ The Mask Singer
หน้ากากนักร้อง ผ่านมัลติแพลตฟอร์ม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ The
Mask Singer หน้ากากนักร้อง ผ่านมัลติแพลตฟอร์ม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัด
วางตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรายการโทรทัศน์ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ทีม่ ตี ่อการรับรู้
ตราสินค้าของกลุ่มผู้ชม และ 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของความสัมพันธ์ด้านความดึงดูดใจ
ความพึงพอใจ และภาพลักษณ์ตราสินค้าในรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ทีม่ ตี ่อ
กลุ่มผูช้ ม โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มตัวอย่างที่
รับชมรายการโทรทัศน์ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ผ่านมัลติแพลตฟอร์ม ผลการวิจยั
พบว่า การกระจายเนื้อหารายการแบ่งเป็ น 2 กลวิธี คือ 1) กลวิธกี ารออกอากาศเนื้อหารายการ
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แบบจากัดผ่านสื่อโทรทัศน์ และ 2) กลวิธีการออกอากาศเนื้อหารายการแบบไม่จากัด ผ่า น
แพลตฟอร์มออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่ สาหรับการจัดวางตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่พี บใน
รายการประกอบด้วยรูปภาพ และเสียง ซึ่งรูปแบบการจัดวางตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทป่ี รากฏ
มีผลต่อการตระหนักรู้ โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าเป็ นการสนับสนุนรายการแบบจ่ายค่าตอบแทน
กัน ในขณะที่ประสิทธิผลด้านความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีผลต่อความดึงดูดใจ ทัง้ ผล
ต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าในสัดส่วนทีไ่ ม่แตกต่างกับไม่มผี ลมากนัก แต่กลุ่มตัวอย่าง
จะมีความพึงพอใจหากไม่เป็ นการนาเสนอในลักษณะทัง้ ภาพและเสียง
สรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่นามาใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยงานวิจยั ด้านการใช้
Facebook Live เพื่อเป็ นช่องทางในการโฆษณาสินค้า การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดว้ ยการ
ถ่ายทอดสด ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ การเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ และความพึงพอใจ
ของผูช้ มที่มคี วามพึงพอใจต่อการนาเสนอรายการจากหน้าจอโทรทัศน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของ
สถานีโทรทัศน์ จนถึงการกระจายเนื้อหารายการและการจัดวางตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใน
รายการโทรทัศน์ ผ่านมัลติแพลตฟอร์มที่มผี ลต่อความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูช้ ม การใช้เนื้อหาเชิง
การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การบริหาร
รายการข่าว การบริหารจัดการรายการข่าว การบริหารด้านการจัดผังรายการข่าว และการบริหาร
ด้านรูปแบบการนาเสนอรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั หมวดหมู่ขา่ วสารและสาระ

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั เรื่อง “การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของ
สถานี โ ทรทัศ น์ ระบบดิจิท ัลในประเทศไทย” มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเนื้ อหา
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย 2) ศึกษาการสื่อสารการตลาดผ่าน
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย 3) ศึกษาการสร้างพันธสัมพันธ์
ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) มีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นี้มปี ระชากรบัญชีผใู้ ช้ Facebook Live 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 Facebook Live หรือ Account ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
ปั จ จุบ นั มีจานวน 24 สถานี แต่ละสถานีมจี านวนบัญชีผใู้ ช้ (Account) หลักอย่างน้อย 1 บัญชี
ผูใ้ ช้และสูงสุด 4 บัญชีผใู้ ช้ รวมมีบญ
ั ชีผใู้ ช้ทงั ้ สิ้น 37 บัญชีผใู้ ช้ โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยที่มี Facebook Live จานวน 24 สถานี
และวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ Facebook Live เป็ นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31
ธันวาคม 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
และการสร้างปฏิสมั พันธ์ (Engagement) ผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ ร ะบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารคัดเลือก 2 ขันตอน
้
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 จากการวิเคราะห์เนื้อหาการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live
ทัง้ 37 บัญชีผใู้ ช้ ทัง้ หมด 24 สถานี ผูว้ จิ ยั นาจานวนเวลาทีอ่ อกอากาศทาง Facebook Live มา
เรียงลาดับแล้วเลือกสถานีท่มี กี ารออกอากาศรายการทาง Facebook Live จานวนสูงสุดต่อวัน
มา 10 สถานีแรกและเลือกสถานีท่มี จี านวนเวลาออกอากาศผ่าน Facebook Live น้อยที่สุด 2
อันดับสุดท้ายมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะไปเลือกสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องกับการทา Facebook Live
จานวนรวม 12 สถานี (ภาคผนวก ข)
ขัน้ ตอนที่ 2 คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจงตามเงื่อนไขและบุคคลทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
จากทุกสถานีโทรทัศน์ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกในขัน้ ตอนที่ 1 ตามคุณสมบัตแิ ละหน้าที่โดยตรงใน
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การจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาด และการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 ผู้บริ หารระดับสู ง ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิ จิท ัล ในประเทศไทย
ได้กาหนดให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูอ้ านวยการสถานีหรือผูอ้ านวยการส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดนโยบาย การจัดการเนื้อหา การคัดเลือกเนื้อหา การกาหนดผังรายการ
และการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
(ภาคผนวก ค)
กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้ าที่ที่ปฏิ บตั ิ งานด้านโซเชียลมีเดีย ได้กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ น
เจ้าหน้ าที่ท่กี ากับและดูแล Facebook Live ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดการเนื้อหา การนาเสนอ
รายการในช่วงเวลาที่กาหนด การสื่อสารการตลาดและมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายที่รบั ชม
รายการผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย (ดังภาคผนวก ง)
กลุ่มที่ 3 ผู้ประกาศข่าวหรือพิ ธีกร ได้กาหนดผู้ให้ขอ้ มูลหลักเป็ นผู้ท่นี าเสนอ
รายการผ่าน Facebook Live และมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายทีร่ บั ชมรายการผ่าน Facebook
Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย (ภาคผนวก จ)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาเครื่องมือวิจ ยั เพื่อใช้เ ก็ บ ข้อมูล 2 เครื่อ งมือ คือ แบบ
บัน ทึก ข้อ มูล (Coding Form) และแนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การพัฒนาแบบบันทึกข้อมูล โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการ
จัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาด และการสร้างพันธสัมพันธ์ แล้วนามาสร้างแบบบันทึกข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย แบ่งเป็ น 3
ขัน้ ตอน คือ
2.1.1 การสร้างแบบบันทึกข้อมูล มีเนื้อหา 3 ส่วน คือ
1) การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ใน
ประเทศไทย โดยนาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาสร้างข้อคาถามแล้วนามาบันทึกข้อมูล
ตัง้ แต่จานวนผูต้ ดิ ตามและบัญชี Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
จานวน 24 สถานี สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ช่วงเวลาในการออกอากาศ
รายการ และประเภทรายการทีน่ าเสนอ
2) การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย จะบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook
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Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ทัง้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดย
พนักงาน การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรมทางการตลาด และตารางเปรียบเทียบ
การออกอากาศระหว่าง Facebook Live กับ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
3) การสร้า งพัน ธสัม พัน ธ์ (Engagement) ผ่า น Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ซึ่งจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารสร้างพันธสัมพันธ์
ผ่าน Facebook Live (ดังภาคผนวก ฉ)
2.1.2 คู่มือการบันทึกข้อมูล เป็ นแนวทางการบันทึกและคาแนะนาในการบันทึก
ข้อมูลการวิเคราะห์ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยสาหรับผู้บนั ทึก
ข้อมูล (ดังภาคผนวก ช)
2.1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั โดยการนาแบบบันทึกข้อมูล
ให้อ าจารย์ท่ปี รึกษาทาการพิจ ารณาและตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ของแบบบันทึกข้อ มูลทัง้
ทางด้านเนื้อหามีความสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีห รือไม่ รูปแบบการบัน ทึกตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วจึงนาไปใช้
2.2 การสร้างแนวคาถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกมีการพัฒนามาจากขันตอนการวิ
้
เคราะห์
เนื้ อ หา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับการจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาดและการปฏิสมั พันธ์ ผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดการเนื้ อหา
Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ใน ประเทศไทย 2) การสื่อสารการตลาดผ่าน
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย และ 3) การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี้
2.2.1 แนวคาถาม ในการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้วจิ ยั กาหนดเป็ นแนวคาถามแบบ
โครงสร้างปลายเปิ ด เพื่อให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักสามารถตอบคาถามได้ในหลายแง่มุมและตรงตาม
ข้อเท็จจริงของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ประกอบด้วยแนวคาถาม 3 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แนวคาถามส าหรับผู้บริหารระดับสู ง เป็ นแนวคาถามที่เกี่ยวกับ
การกาหนดนโยบายการจัดการเนื้อหา การคัดเลือกเนื้อหา การจัดผังรายการ การนาเสนอเนื้อหา
การใช้ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดและการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook
Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้
ชุดที่ 2 แนวคาถามสาหรับเจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานด้านโซเชียลมีเดีย เป็ น
แนวคาถามที่เกีย่ วกับการจัดการเนื้อหา การคัดเลือกเนื้อหา การจัดผังรายการ ประเภทรายการ
ที่นาเสนอเทคนิคในการนาเสนอรายการ การใช้ส่วนประสมทางการตลาด การใช้เครื่องมือการ
สื่อ สารการตลาดผ่าน Facebook Live และการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่า น Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้
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ชุดที่ 3 แนวคาถามสาหรับผู้ประกาศข่าวหรือพิธกี ร เป็ นแนวคาถามที่
เกีย่ วกับวิธกี ารนาเสนอเนื้อหา ประเภทเนื้อหารายการทีน่ าเสนอ ช่วงเวลาในการนาเสนอรายการ
เทคนิคในการนาเสนอรายการ การใช้ส่วนประสมทางการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดและการสร้าง พันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ใน
ประเทศไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดใน (ภาคผนวก ซ)
2.2.2 คู่มอื การบันทึกข้อมูล เป็ นแนวทางการบันทึกข้อมูลของผู้วจิ ยั เพื่อนามา
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ตรงตามวัตถุประสงค์และกรอบการวิจยั ที่ตงั ้ ไว้และเป็ นคาแนะน า
สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการให้สมั ภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั (ภาคผนวก ฌ)
2.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิ จยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทดสอบคุณภาพเครื่องมือจากแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง และแนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ว ิจ ัย ทดสอบคุ ณ ภาพเครื่องมือโดยให้อาจารย์ท่ีป รึก ษา และผู้ท รงคุณ วุฒ ิ จ านวน 3 ท่ าน
ทาการพิจารณาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวคาถามและมีการปรับแก้ไขตามคาแนะนา
ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั มากขึน้ ก่อนนาไปใช้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การวิเ คราะห์ Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิทลั ในประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการรับชมรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 และจดบันทึกตามแบบบันทึกข้อมูล
3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์และเก็บรวบรวม
ข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้วยตัวเอง ทัง้ 3 กลุ่ม 11 สถานี จานวน 26 คน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม
2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีขนั ้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.2.1 เตรียมแนวคาถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 กลุ่ม
3.2.2 ติดต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพื่อนัดสัมภาษณ์
3.2.3 ส่งหนังสือขอความอนุ เคราะห์สมั ภาษณ์ทผ่ี ่านการอนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
แล้ว พร้อมแนบแนวคาถามให้แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนก่อนวันไปสัมภาษณ์เพื่อให้มเี วลาเตรียม
ตัวและเตรียมข้อมูลในการตอบข้อซักถาม
3.2.4 ดาเนินการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant) ตามวัน เวลา และ
สถานทีท่ ผ่ี ใู้ ห้ขอ้ มูลหลักกาหนด จากคุณสมบัตแิ ละจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสัดส่วนการนาเสนอ
รายการผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยต่อวันมากทีส่ ุด 10
อันดับแรก และ 2 อันดับสุดท้าย แต่การติดต่อจริง พบว่า บางสถานีไม่สะดวกในการให้สมั ภาษณ์
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ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดเก็บข้อมูล ทาให้ตอ้ งเลื่อนลาดับลงไปเพื่อให้ครบตามจานวนทีก่ าหนดไว้
12 สถานี สุดท้ายมี 1 สถานีท่ไี ม่สามารถติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลได้ทนั เวลา เนื่องจากผูบ้ ริการติด
ภารกิจ คือ สถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ทาให้เหลือสถานีโทรทัศน์ทส่ี ามารถติดต่อสัมภาษณ์เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ 11 สถานี ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีก่ าหนดไว้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน จากการติดต่อ
เพื่อเก็บข้อมูลจริง พบว่า บางสถานีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทาหลายหน้าที่ จึงทาให้จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักที่กาหนดไว้ 36 คน จาก 12 สถานี เหลือ 26 คน จาก 11 สถานี ในระหว่างการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการบันทึกเสียงลงในโปรแกรมบันทึกเสียงของโทรศัพท์มอื ถือพร้อมทัง้ จดบันทึกใน
ประเด็นหลักทีส่ าคัญไว้พร้อมด้วย เฉลีย่ เวลาในการสัมภาษณ์ต่อคนประมาณ 25 นาที มากทีส่ ดุ
1 ชัวโมง
่ 30 นาที
ตารางที่ 1 สรุปผลจานวนสถานีโทรทัศน์และจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ลาดับ

รายชือ่ สถานีโทรทัศน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ วี
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี
สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี
สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
สถานีโทรทัศน์วอยส์ทวี ี
สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
รวมทัง้ สิน้

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (คน)
ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าทีด่ า้ น ประกาศข่าว
ระดับสูง
โซเชียลมีเดีย หรือพิธกี ร
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
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3.2.5 นาบทสัมภาษณ์มาถอดเทป ตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ พิมพ์เข้าฟอร์ม
เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงส่งบทสัมภาษณ์ทไ่ี ด้จากการถอดเทปกลับไปยัง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและยินยอมให้เผยแพร่ได้ (ตัวอย่างจดหมาย
นาส่งในภาคผนวก ญ)
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4. การวิ เคราะห์และนาเสนอข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบบันทึกข้อมูลในการวิเคราะห์ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยและบทสัมภาษณ์เชิงลึกมาประมวลรวมกันและวิเคราะห์เนื้อหาตาม
เค้าโครงการนาเสนอเป็ นความเรียงมีตารางประกอบข้อมูลที่เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อ ยละ (Percentage)
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
ได้แก่
1.1 การใช้ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
1.2 นโยบายการจัดการเนื้อหา Facebook Live
1.3 ประเภทรายการ
1.4 เนื้อหารายการ
1.5 เทคนิคการนาเสนอรายการ
1.6 การจัดผังรายการ
1.7 แนวโน้มการใช้ Facebook Live ในอนาคต
ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย ได้แก่
2.1 การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
2.2 ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
ส่วนที่ 3 การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย ดังนี้
3.1 การเชิญชวนให้กดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment)
3.2 การร่วมสนุกรับของรางวัล
3.3 การจัดกิจกรรม

บทที่ 4
ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาเรื่อง การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ด้วยการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหา Facebook Live ของสถานีสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย จานวน 24 สถานี และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริหารระดับสูง เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน
ด้านโซเชียลมีเดีย และผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี ร จานวน 26 คน จาก 11 สถานี สามารถสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 การสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิท ัลใน
ประเทศไทย
ส่วนที่ 3 การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย
ส่วนที่ 1 การจัดการเนื้ อหา Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย
1.1 นโยบายการจัดการเนื้ อหา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า นโยบายการจัดการเนื้อหาผ่าน Facebook Live ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) นโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษร ที่ผมู้ อี านาจในแต่ละสถานีโทรทัศน์กาหนดขึน้ เป็ นข้อกาหนด เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ร่วมกันทัง้ ด้านเนื้อหารายการ รูปแบบการนาเสนอ และช่องทางทีใ่ ช้ในการนาเสนอ มีจานวน 1
สถานี ได้ แ ก่ สถานี ว ิท ยุ โ ทรทัศ น์ ก องทัพ บก และ 2) นโยบายที่ก าหนดขึ้น ในส่ ว นงานที่
รับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็ นนโยบายทีแ่ ต่ละสถานีนามาใช้มากทีส่ ุด จานวน 11 สถานี
“…นโยบายที่เ ป็ น แบบกิจ จะลัก ษณะ เป็ น คัม ภี ร์ เ ป็ น
หลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศชัดเป็ นหลักการยังไม่มี แต่จะแบ่งกลุ่ม
ในการจัดการเนื้อหา Facebook Live ที่ออกอากาศทาง
Facebook Live อย่างเดียว และรายการทีซ่ ิงค์กบั รายการ
ทีวที อ่ี อนแอร์ โดยออกคู่ขนานกันซึ่งสัดส่วนจะเปลีย่ นแปลง
ไปตามผังรายการ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 1. ต้องเป็ นรายการ
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ทีไ่ ม่ตดิ ลิขสิทธิ ์ 2. เป็ นรายการทีไ่ ม่ใช่รายการรีรนั 3. เป็ น
รายการที่สุ่ม เสี่ยงกับลิขสิทธิ ์ เช่น ข่าวกีฬา เราจะ stop
live…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
นอกจากนี้ นโยบายการจัดการเนื้อหาผ่าน Facebook Live ยังมาจากพฤติกรรม
และความชืน่ ชอบของผูช้ มทีร่ บั รูข้ า่ วสารหรือเนื้อหาต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ทาให้สถานีโทรทัศน์
ต้องมีการปรับตัวในการปรับเปลี่ยนการจัดการเนื้อหาที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ทัง้ เรื่องนโยบาย โครงสร้าง และบุคลากร ดังนี้
1. สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
สถานีเป็ นการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live เช่น สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี มีการเปลีย่ น
นโยบายจากการน าเสนอรายการผ่า นโทรทัศ น์ ม าเป็ น การน าเสนอรายการผ่า นออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook Live มากขึน้
“…การใช้เฟซบุ๊ก เป็ นช่องทางในการสื่อสารกับคนทีร่ บั ชม
สื่อ เมื่อ ก่ อ นเนชันมองว่
่
า ทีว ีเ ป็ น อัน ดับ 1 นัน่ หมายถึง
เนื้อหาทีไ่ ด้มาจะไปทีท่ วี กี ่อนเป็ นลาดับแรกวันนี้เราบอกว่า
ออนไลน์เป็ นอันดับ 1 คือ นโยบายเปลี่ยนไปเลยออนไลน์
เป็ นอันดับ 1 วันนี้โต๊ะข่าวต่างๆ นอกจากทีจ่ ะต้องทาข่าว
สนับสนุ นกับรายการทีวแี ล้วจะต้องทาข่าวสนับสนุ นกับ
ออนไลน์ ทีผ่ ชู้ มเห็นว่ามีการไลฟ์ สดแล้วยังมีขา่ วที่เป็ นเนื้อหา
เป็ นข้อความ เป็ นรูปภาพ เป็ นวิดโี อ ต่อเนื่องทัง้ วันบนเพจ
โดยเฉพาะเพจหลัก 4 เพจของเนชัน่ ก็จะมีข่าวเสิร์ฟให้
คุณผูช้ มทัง้ วัน ดังนัน้ ทีวเี วลาจะชมข่าวมันจะต้องรอรายการ
รอชัวโมงแต่
่
ถา้ ตาม Facebook Live วันนี้ไม่ตอ้ งรอแบบนัน้
แล้วเพราะว่าข่าวจะถูกเสิร์ฟทันทีทนั ใดที่มีข่าว ถามว่า
ท าไมต้อ งเปลี่ย นนโยบายแบบนี้ ว นั นี้ ต้อ งบอกก่ อ นว่ า
ผูช้ มทุกคนหรือเราทุกคนมีมอื ถือในมือ 1. เราสามารถทีจ่ ะ
รับ ข่า วสารต่ า งๆ ได้ท ัน ที 2. ในเวลาเดีย วกัน เราเป็ น
ผูส้ ่อื ข่าวโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั …”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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“…ข่าวเช้า ข่าวเทีย่ ง ข่าวเย็น ข่าวค่า และไทยรัฐเจาะประเด็น
มี 5 สล็อตข่าวเกือบทุกสล็อตต้องนาเสนอผ่าน Facebook
Live เพื่อให้ผชู้ มในแพลตฟอร์มของมือถือได้ดูคอนเทนต์
จากหน้ า จอหลัก ที่ไ หลมาลงมาสู่ แ พลตฟอร์ม ที่สองคือ
มือถือ…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
นอกจากนี้ ในปี 2562 สถานีโทรทัศน์บางสถานียงั มีการปรับตัวมาใช้ชอ่ งทาง
ออนไลน์ในการผลิตรายการ ผลิตข่าว การรายงานสดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในกระแสหรือได้รบั
ความนิยมตลอด 24 ชัวโมง
่
“…ตอนนี้ไทยพีบเี อส ก็ปรับตัวมาใช้ทางช่องทางออนไลน์
ค่อนข้างมาก มีคลิปต่างๆ แม้แต่วา่ รายการทีเ่ ซ็ทขึน้ มาใหม่
มีรายการพิเศษ มีรายการกีฬา อนาคตจะแยกแพลตฟอร์ม
ต่างหากมาลงออนไลน์…”
(ธันชนน งามเหลือ, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
“…ที่น่ี ใ ห้น โยบายว่าเราไม่ท า Facebook Live รายการ
ข่าว ยกเว้นรายการที่สเปเชี่ยลโปรแกรม เช่น ถ้ าหลวง
เราทารายการพิเศษผ่าน Facebook Live 24 ชัวโมงทั
่
ง้ วัน
โดยที่โทรทัศน์ไม่มี ทาสิง่ ที่โทรทัศน์ไม่มพี อสิง่ ที่โทรทัศน์
ไม่มคี นก็จะรูว้ า่ จะต้องจดจ่อกับประเด็นนี้เท่านัน้ …”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…วันนี้เราจะโตเรื่องออนไลน์แน่นอน เมื่อก่อนทาข่าวขึน้
ออนไลน์ 30 - 40 ข่าวต่อวัน วันนี้ 150 – 160 ข่าว ต่อวัน
เพราะอัตราข่าวมันโตแบบก้าวกระโดด…”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
2. สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยได้กาหนดนโยบายการจัดการเนื้อหา
โดยแบ่งตามประเภทรายการ กลุ่มเป้ าหมาย และเนื้อหาตามกระแสในช่วงเวลานัน้ ๆ เพื่อนามา
ต่อยอด ตรวจสอบความถูกต้อง และนากลับไปเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียอีกครัง้ ผ่าน Facebook
Live

44
“…ปั จจุบนั นี้ การทาทีวหี น้าจอหลัก ไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อน
ในอนาคตคนอยู่ ก ับ มือ ถือมากขึ้นคนไปดู ข่ า วที่มาจาก
โซเชียลมีเดีย เราก็ตอ้ งปรับตัวอย่าไปยึดติดกับหัวโขนมาก
เพราะสื่อมวลชนเป็ นฐานันดร 4 ที่จะต้องฟั งมันไม่ใช่แล้ว
เพราะสมัยนี้ทุกคนก็เป็ นสื่อได้เพียงแต่วา่ เราจะคว้าเอาเนื้อหา
ของทุกคนไปทาให้มนั มีคุณค่าแล้วนาเอาคอนเทนต์หลัก
ไหล มาสู่แพลตฟอร์มที่สอง…เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า
แฟนคลับของ Facebook คือใคร เขาชอบกินอาหารประเภท
ไหน คนชอบกินไข่พะโล้ คุณมาทาแกงเขียวหวานก็ไม่มคี น
กินของคุณ เพราะฉะนัน้ ต้องรูจ้ กั ตัวคุณเองก่อนว่าแฟนคลับ
คุณคือใคร แฟนคลับของไทยรัฐ คือ ข่าวชาวบ้าน…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
การที่สถานีโทรทัศน์จะมีผชู้ มกลุ่มเป้ าหมายหรือผูช้ มทีต่ ดิ ตามรายการต่างๆ
ของสถานีนนั ้ ๆ ตลอด สถานีโทรทัศน์จะมีการสารวจเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนว่าผูช้ ม
ชืน่ ชอบอะไรเพื่อนามาปรับนโยบายการจัดการเนื้อหารายการทีต่ รงกลุ่มเป้ าหมาย
“…กลยุทธ์ทเ่ี ราจะ Facebook Live เราทา Data มาพอสมควร
ซึ่งสิง่ หนึ่งทีบ่ อกได้ชดั เจนว่า Facebook Live ไม่ใช่ทุกอัน
แล้ ว ทุ ก คนจะดู ค นสนใจอยากจะดู Facebook Live คือ
1. เหตุการณ์นนั ้ ต้องเป็ นเหตุการณ์ท่คี นสนใจมากจริงๆ
เช่น ถ้าหลวง Facebook Live ไม่ใช่ทุกเนื้อหาทีข่ น้ึ ไปแล้ว
จะประสบความสาเร็จ เพราะท้ายทีส่ ุด คือ พฤติกรรมของคนดู
ทีจ่ ะมากาหนดในการวางกลยุทธ์วา่ เราจะ Facebook Live
อะไรขึน้ ไป…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
ไม่เพียงแต่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ประเภทธุรกิจเท่านัน้ ทีม่ กี ารปรับตัวมา
ใช้โซเชียลมีเดีย สถานีโทรทัศน์ประเภทสาธารณะก็มกี ารปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เช่นกัน
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“…โซเชียลมีเดีย เป็ นวิถชี วี ติ ทีเ่ ราจะต้องปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของการเสพสื่อของผูบ้ ริโภคถึงแม้ว่าเรา
จะเป็ นสื่อราชการแต่ทุกคนต้องปรับตัวให้ทนั กับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค ถ้าดูงานวิจยั สัดส่วนแต่ก่อนคนดูทวี ี 80% นิวมีเดีย
แค่ 20% ปั จจุบนั ขยับขึน้ มาเท่าๆ กัน และอีก 5 ปี ขา้ งหน้า
คนจะเสพผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อทีเ่ ป็ นสื่อดัง้ เดิม …”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
3. มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเนื้อหาโดยให้ฝ่ายนิวมีเดียเป็ นศูนย์กลาง
ในการกาหนดกลยุทธ์ กาหนดเนื้อหา และการหารายได้จาก Facebook Live
“…โครงสร้างการทางานที่น่ีมฝี ่ ายนิวมีเดียเป็ นศูนย์กลาง
ในการกาหนดกลยุทธ์ เพราะฉะนัน้ อะไรทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับ
ออนไลน์ท่นี ่ีจะเป็ นคนจัดการในการกาหนด เรื่องเนื้อหา
เรื่องของการหารายได้ ก็จะมี Facebook Live เป็ นศูนย์กลาง
ในการมองภาพรวมเวลาจะเปลีย่ นแปลงอะไรก็เปลีย่ นแปลง
ง่าย…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…วิธีก ารหารายได้ ข องเรามี 3 รู ป แบบหลัก ๆ อัน ที่
1. เป็ นการหารายได้บนแพลตฟอร์มของ Facebook Live
2. การผลิตเนื้อหาขึน้ มาใหม่ในช่วงเวลาทีท่ วี มี โี ฆษณาคัน่
ระหว่างเบรกก็ทาเนื้อหาคันขึ
่ น้ มาระหว่างเบรกแล้วก็หา
รายได้จากการหา ผูส้ นับสนุ นรายการ เช่น รายการ กิก๊ ดู๋
และ 3. เป็ นเรื่องของการหารายได้จาก Facebook Live
เนื่องจากเรามีการสร้างชุมชน (community) ยิ่งเรามีคน
เข้ามากดไลก์ (Like) มากเท่าไหร่ตวั การกดไลก์จะเป็ น
มู ล ค่ า (value) ที่ท าให้ เ ราสามารถไปสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม
(Value Added) ให้กบั ตัวช่องได้ นอกจากนี้ยงั สามารถที่
จะหารายได้ จ ากการที่อ อกไปท า Facebook Live บน
แฟนเพจของ PPTV ทีม่ อี ยู่ 2 ล้านคนทีต่ ดิ ตามได้…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
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นอกจากนี้ บางสถานียงั ได้มกี ารจัดตัง้ ฝ่ ายเพื่อกาหนดบุคลากรในการทางาน
ฝ่ ายสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเพื่อรองรับงานทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
“…Thai PBS มีการจัดตัง้ ฝ่ ายสื่อใหม่ ประกอบด้วยคนที่
ทาหน้าทีด่ า้ นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทีมคลิป ทีม Facebook
Live กราฟิ ก เว็บอิดเิ ตอร์ และการตลาด…”
(ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
4. กาหนดบุคลากรในการรับผิดชอบการจัดการเนื้อหาแต่ละด้าน ได้แก่
4.1 ด้านเนื้อหา ได้แก่ บรรณาธิการข่าวที่รบั ผิดชอบข่าวประเภทต่างๆ พิธกี ร
ผูป้ ระกาศข่าว นอกจากทาข่าวสนับสนุนรายการโทรทัศน์แล้วจะต้องทาข่าวสนับสนุนกับออนไลน์
ด้วย
“…การ Facebook Live เราเลือกเองเราจะพูดข่าวเฉพาะ
เศรษฐกิจ เพราะเป็ นนักข่าวเศรษฐกิจจะพูดอะไรก็อยูท่ เ่ี รา
ทัง้ หมด สุดท้ายก็นามาซึ่งรายได้ท่ขี ายโฆษณาได้ให้กบั
อสมท ซึ่งการ Facebook Live จะมี 2 แบบ คือ ออกอากาศ
คู่ ข นานกับ โทรทัศ น์ 2. ผู้ป ระกาศข่า ว พิธีก ร สามารถ
กาหนดเนื้อหาและการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live
โดยเฉพาะ…”
(โสภณ นวรัตนาพงษ์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
“…ทุกวันที่มีผู้ส่อื ข่าวออกไปพื้นที่ก็จะถูกกาหนดหมาย
ข่าวให้ไปทาเพื่อสนับสนุนข่าวทีวอี ยู่แล้ว แต่ส่วนหนึ่งก็จะ
กาหนดให้ ทาข่าวเพื่อสนับสนุนสื่อออนไลน์ดว้ ย…”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…ผูส้ ่อื ข่าว บรรณาธิการข่าวทุกโต๊ะวันนี้ตอ้ งทาข่าวออนไลน์
เพราะต่อไปสิง่ นี้จะเป็ นรายได้…”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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4.2 ด้านการน าเสนอเนื้ อหา สถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิท ัลในประเทศไทย
ได้กาหนดเทคนิคการนาเสนอ บุค ลากรที่นาเสนอรายการ เช่น เจ้าหน้ าที่ด้านโซเชียลมีเดีย
นักข่าว ผูป้ ระกาศข่าว และพิธกี ร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ สามารถรายงานสดผ่าน Facebook
Live ได้ทนั ที
“…เราพัฒ นาใหญ่ ๆ เป็ น 2 ส่ ว น คือ เรื่อ งเทคนิ ค และ
ประเภทเนื้อหา ประเภทเนื้อหาบน Facebook Live ต่อไป
จะเป็ นแบบรายการที่สนั ้ กว่านี้ การพัฒนาบน Facebook
Live ไม่มสี ูตรตายตัว แล้วแต่อารมณ์ของคนดูมากถ้าอะไร
ทีม่ นั สาคัญจริงๆ ใช่เขาจริงๆ ต่อให้ production ไม่ดี ไม่มี
ดาราก็ดู ค นดู ช อบ ไม่ ช อบ ใช่เ วลาที่เ ขาจะดู ห รือเปล่า
เรื่องเทคนิคก็ต้องเพิม่ เรื่องคอนเทนต์ก็ ต้องปรับปรุ งและ
เรื่องที่ค ิดว่าควรจะต้องพัฒนาคือเรื่องบุคลากร อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่ า งๆ หรือ เรื่อ งทัก ษะคน เรื่อ งปริม าณคน
ก็เป็ นเรื่องหนึ่งทีเ่ ราต้องทุ่มมากเพราะว่ามันไม่มอี ะไรทีท่ า
โดยไม่ใช้คนและความรู้ของคนเลยทุกอย่างอยู่ท่คี วามคิด
สร้างสรรค์ของคนมาก…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
“…นโยบายของผูบ้ ริหารกล่าวไว้ชดั เจนว่า นักข่าวทีวที ุก
วันนี้ก็คอื เป็ นนักข่าวโซเชียลด้วย เพราะบางครัง้ ออกไป
ทาข่าวทีวแี ล้วมีเหตุการณ์ เขาก็สามารถขึ้น Facebook
Live มาได้ สามารถทาควบคู่กนั ไปเลย…”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
4.3 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จะมีผดู้ ูแลเพจ Facebook Live ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารบรรณาธิการ ผูส้ ่อื ข่าว ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร และแอดมินเพจ ซึ่งแต่ละคนต้องมีกลยุทธ์
ในการทางานเพื่อ ผูกสัมพันธ์กบั ผูช้ มรายการทีเ่ ข้ามาแสดงความคิดเห็น
“…แอดมิน (Admin) ไม่ใช่ไปตอบอย่างเดียวต้องผลิตด้วย
ประเด็นข่าวที่มคี นเข้ามาสร้างกระแสที่เป็ นความคิดเห็น
จะมีค นที่เข้าไปช่วยตอบและแสดงความคิดเห็นในสิ่ง ที่
ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น บก.ข่าวเข้าไปตอบ…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
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“…แอดมิน ต้อ งอยู่คุ ย อยู่ ช วน อยู่ โ ปรยอยู่ บ อกว่าชวน
แฟนๆ ชวนเสร็จแล้วก็บอกว่าสรุปประเด็น…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
1.2 ประเภทรายการที่นาเสนอ
1.2.1 ประเภทรายการ
สถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ในประเทศไทยแต่ ล ะสถานี มีก ารก าหนด
ประเภทรายการที่นาเสนอผ่าน Facebook Live ที่แตกต่างกันตามประเภทและความถนัดของ
แต่สถานี โดยประเภทรายการที่สถานีโทรทัศน์ เลือกนาเสนอผ่าน Facebook Live มากที่สุด
ได้แก่ ประเภทรายการข่าว
“…เนชันที
่ วเี ราเป็ นสานักข่าว ประเภทรายการที่นาเสนอ
เป็ นหลัก คือประเภทรายการข่าวอย่างเดียว…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…ส่วนใหญ่เป็ นรายการข่าว เพราะว่าสถานีเน้นเรื่องข่าว
มีขา่ วเช้า ข่าวเทีย่ ง ข่าวเย็น ข่าวค่า และไทยรัฐเจาะประเด็น
จ านวน 5 สล็อ ตข่ า ว ทุ ก สล็อ ตข่ า วต้ อ งน าเสนอผ่ า น
Facebook Live เพื่อให้ผชู้ ม ชมผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
“…Facebook Live ที่นาเสนอส่วนใหญ่เป็ นข่าวหลัก คือ
ข่าวเช้า ข่าวเทีย่ ง ข่าวค่า แล้วก็เป็ นรายการทีเ่ ป็ นนโยบาย
อย่างเคลียร์คดั …ชัดเจน มีรายการ คุยถึงแก่น ซึ่งเป็ นการนา
นโยบายรัฐบาลมาพูดในรูปแบบของการเล่า…”
(สิรเิ สาวภา เอกเอีย่ มสิน, 18 มกราคม 2562)
“…สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี นาเสนอรายการประเภทข่าว
ทัง้ หมด…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
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ส่วนประเภทรายการอื่นๆ ทีส่ ถานีโทรทัศน์นาเสนอผ่าน Facebook Live
รองลงมาจากรายการข่าว ได้แก่ รายการละคร รายการส่งเสริมความรู้ และรายการบันเทิง
รายการพิเศษ/ถ่ายทอดสด
“…สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8 เน้นข่าว ตอนนี้ขา่ วเป็ นหลักเกิน
50% รองลงมาเป็ น ละคร…”
(วิยดา พีรรัฐกุล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
“…ช่อง 7 น าเสนอรายการประเภทรายการข่าว กิจกรรม
และละคร จะมีอกี เพจหนึ่งทีเ่ ป็ นละครเต็มๆ เลย…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…NBT นาเสนอรายการประเภทรายการข่าว รายการให้
ความรู้ และการถ่ายทอดสด…”
(พรอัปสร นิลจินดา, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ส่วนใหญ่ จะเป็ นรายการข่าว
รายการวาไรตี้ ละครของช่องทีช่ อ่ งผลิตเอง…”
(ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
จากผลการวิเคราะห์เนื้อหารายการผ่าน Facebook Live ทาให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเลือกนาเสนอรายการประเภทข่าว มากทีส่ ุด
จานวน 22 สถานี รองลงมา คือ รายการบันเทิง จานวน 12 สถานี รายการพิเศษ/ถ่ายทอดสด
จานวน 8 สถานี รายการส่งเสริมความรู้ รายการกีฬา จานวน 7 สถานี ตามลาดับ ส่วนประเภท
รายการที่มกี ารนาเสนอผ่าน Facebook Live น้อยที่สุด ได้แก่ ประเภทรายการเพลง แต่เป็ นที่
น่ าสังเกตว่ามี 1 สถานี ที่นาเสนอรายการประเภทรายการเพลงมากที่สุด ได้แก่ สถานีโทรทัศน์
เวิรค์ พอยท์ (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ประเภทรายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561
ประเภทรายการ
รายการ
ลาดับ Facebook Live
รวม
ส่งเสริม เด็กและ
วิทยาศาสตร์ รายการ รายการ
ข่าว
ท้องถิน่
พิเศษ/
เพลง ละคร
ความรู้ เยาวชน
และสุขภาพ
กีฬา
บันเทิง
ถ่ายทอดสด
1
7
2

3

3

4

4

2

5

2

6

8

7

4

8

1

9
10

1
2

11

1
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ตารางที่ 2 ประเภทรายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561
(ต่อ)

ประเภทรายการ
ลาดับ Facebook Live

ข่าว

ส่งเสริม เด็กและ
วิทยาศาสตร์
ท้องถิน่
ความรู้ เยาวชน
และสุขภาพ

รายการ
กีฬา

รายการ
บันเทิง

รายการ
พิเศษ/
เพลง ละคร
ถ่ายทอดสด

รวม

12
13
14

3
3
1

15

1

16

2

17

3

18
19

3
3

20

2

21

3
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ตารางที่ 2 ประเภทรายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561
(ต่อ)

ประเภทรายการ
ลาดับ Facebook Live

ข่าว

ส่งเสริม เด็กและ
วิทยาศาสตร์
ท้องถิน่
ความรู้ เยาวชน
และสุขภาพ

รายการ
กีฬา

รายการ
บันเทิง

รายการ
พิเศษ/
เพลง ละคร
ถ่ายทอดสด

รวม

22

3

23
24

4
0
22

7

2

2

3

7

12

8

1

2
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1.2.2 สัดส่วนประเภทรายการข่าว
ประเภทรายการข่าว เป็ นประเภทรายการที่มสี ดั ส่วนการนาเสนอผ่าน
Facebook Live ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมงมากที
่
ส่ ุด ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทย ผลการวิเคราะห์ Facebook Live พบว่า สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี มีสดั ส่วนความยาวในการ
นาเสนอรายการข่าวมากทีส่ ุด 12.55 ชัวโมง/ต่
่
อวัน รองลงมา คือ สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8 ความยาว
12.40 ชัวโมง/ต่
่
อวัน ดังตารางความยาวประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน
(ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

1

2

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

เวลา

ความยาว

รวม

%

SPRING NEWS NETWORK

15.27 – 15.53 น.

26 นาที

26 นาที

1.8%

ทันข่าว

14.25 – 15.00 น.

30 นาที

30 นาที

2.08%

เจาะข่าวเด็ด

14.55 – 15.15 น.

20 นาที

20 นาที

1.25%

SMARTNEWS ข่าวเย็น
SMARTNEWS ข่าวดึก

17.00 – 17.45 น.
23.30 – 00.00 น.

45 นาที
30 นาที

1.15 ชัวโมง
่

4.8%

ต่างคนต่างคิด
ทุบโต๊ะข่าว

18.50 – 19.30 น.
20.47 – 23.00 น.

40 นาที
2.13 ชัวโมง
่

2.53 ชัวโมง
่

10.5%

ตลาดเช้าเล่าเรื่อง
คู่ข่าว เล่าทุกเรื่อง

08.00 – 09.00 น.
10.30 – 11.30 น.

1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่

2 ชัวโมง
่

8.3%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

3

4

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

เวลา

ความยาว

รวม

%

เช้าวันนี้
เทีย่ งวันนี้
ข่าวใหญ่ไทยแลนด์

05.45 – 08.05 น.
12.00 – 14.15 น.
16.00 – 18.20 น.

2.20 ชัวโมง
่
2.15 ชัวโมง
่
2.20 ชัวโมง
่

6.55 ชัวโมง
่

27.2%

สมาคมข่าวเช้า
เจาะลึกทัวไทย
่

06.00 – 07.30 น.
07.30 – 09.30 น.

1.30 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่

4.30 ชัวโมง
่

17.9%

คัดข่าวมาเล่า

10.00 – 11.00 น.

1 ชัวโมง
่

เล่นใหญ่ จัดใหญ่
เขย่าข่าวเข้ม

13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่

3.15 ชัวโมง
่

13.1%

Bright News Headline

19.00 – 20.15 น.

1.15 ชัวโมง
่

ข่าวเวิรค์ พอยท์ workpoint news
ข่าวเวิรค์ พอยท์ workpoint news
บรรจงชงข่าว
ข่าวเวิรค์ พอยท์ workpoint news

05.00 – 09.00 น.
11.30 – 12.00 น.
17.00 – 18.00 น.
23.00 – 00.00 น.

4 ชัวโมง
่
30 นาที
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่

7.30 ชัวโมง
่

30.41%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

4

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

เวลา

ความยาว

สนามข่าว 7 สี
ห้องข่าวภาคเทีย่ ง
เจาะประเด็นข่าวค่า
ข่าวภาคค่า

07.30 – 09.30 น.
11.20 – 12.45 น.
15.45 – 17.15 น.
19.40 – 20.00 น.

2 ชัวโมง
่
1.25 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
20 นาที

ข่าวเช้าตรู่ช่องวัน
ข่าวเช้าช่องวัน
ข่าวเทีย่ งช่องวัน
One บันเทิง
NEW ข่าวชนข่าวเทีย่ ง
IN FOCUS
NEW ข่าวชนข่าวเย็น
NEW หมายข่าว

05.00 – 06.00 น.
06.00 – 08.00 น.
11.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.05 น.
12.00 – 13.15 น.
15.30 – 16.05 น.
16.05 – 17.45 น.
18.02 – 21.00 น.

1 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
25 นาที
1.15 ชัวโมง
่
35 นาที
1.50 ชัวโมง
่
2.58 ชัวโมง
่

รวม

%

5.15 ชัวโมง
่

21.45%

4.55 ชัวโมง
่

18.95%

6.38 ชัวโมง
่

26.58%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

5

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ
บ่ายนี้มคี าตอบ
เรื่องพลบค่า
คลุกข่าวเล่าประเด็น
ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์
คับข่าวครบประเด็น
โชว์ข่าวเช้านี้
เทีย่ งทันข่าว
เป็ นเรื่องเป็ นข่าว
เข้มข่าวค่า
สารตัง้ ต้น
WAKE UP NEWS
ใบตองแห้ง OnAir
Thai Daily Dose โลกการเมือง
Tonight Thailand
สุมหัวคิด

เวลา

ความยาว

13.00 – 13.40 น.
17.00 – 18.00 น.
18.15 – 18.45 น.
18.45 – 19.00 น.
21.45 – 22.45 น.
05.30 – 08.00 น.
11.00 – 12.30 น.
16.00 – 16.30 น.
17.30 – 19.30 น.
22.00 – 22.35 น.
07.00 – 09.00 น.
15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
18.30 – 20.00 น.
21.30 – 22.00 น.

40 นาที
1 ชัวโมง
่
30 นาที
15 นาที
1 ชัวโมง
่
2.30 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
30 นาที
2 ชัวโมง
่
35 นาที
2 ชัวโมง
่
30 นาที
30 นาที
1.30 ชัวโมง
่
30 นาที

รวม

%

3.25 ชัวโมง
่

13.54%

7.05 ชัวโมง
่

29.37%

5 ชัวโมง
่

20.83%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

6

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ

เวลา

ความยาว

ข่าวเช้าไทยรัฐ
ตะลอนข่าวเช้านี้
ข่าวใส่ไข่
ไทยรัฐนิวส์โชว์

05.30 – 08.30 น.
08.45 – 09.45 น.
18.00 – 18.20 น.
19.10 – 22.20 น.

3 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
20 นาที
3.10 ชัวโมง
่

คุยข่าวเช้า ช่อง 8
คุยข่าวปากท้อง
ข่าวเด่น ช่อง 8
เจาะประเด็น
คุยข่าวเย็น ช่อง8
คุยข่าวค่า ช่อง 8
TNN ข่าวเช้า
TNN ข่าวเทีย่ ง
TNN ข่าวบ่าย
TNN ข่าวค่า
เจาะลึกข่าวร้อน
TNN ข่าวดึก

04.50 – 09.10 น.
09.10 – 10.20 น.
11.50 – 13.35 น.
13.35 – 14.45 น.
15.40 – 18.45 น.
22.30 – 00.00 น.
05.30 – 09.30 น.
11.30 – 13.30 น.
15.00 – 16.00 น.
18.20 – 20.30 น.
21.00 – 22.30 น.
22.30 – 00.00 น.

4 ชัวโมง
่
1.10 ชัวโมง
่
1.45 ชัวโมง
่
1.10 ชัวโมง
่
3.05 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
4 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
2.10 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่

รวม

%

7.10 ชัวโมง
่

29.58%

12.40 ชัวโมง
่

51.66%

12.10 ชัวโมง
่

50.41%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน
6

9

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ
ข่าวเช้า NBT
คุยถึงแก่น
ข่าวเทีย่ ง NBT
ข่าวค่า
เคลียร์คดั ชัดเจน
วันใหม่ ไทยพีบเี อส
ร้องทุก(ข์) ลงป้ ายนี้
ล้อมวงข่าว
สถานีประชาชน
จับกระแสสื่อ
ทันสื่อ
ข่าวค่า มิตใิ หม่ทวไทย
ั่
ทีน่ ่ี Thai PBS
ตอบโจทย์

เวลา

ความยาว

05.05 – 06.30 น.
06.30 – 08.30 น.
11.30 – 13.00 น.
17.00 – 20.15 น.
20.40 – 21.05 น.
05.00 – 07.00 น.
08.30 – 09.00 น.
08.00 – 09.00 น.
14.05 – 15.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.
18.00 – 20.15 น.
21.10 – 21.40 น.
21.40 – 22.00 น.

1.25 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
3.15 ชัวโมง
่
25 นาที
2 ชัวโมง
่
30 นาที
1 ชัวโมง
่
55 นาที
30 นาที
30 นาที
2.15 ชัวโมง
่
30 นาที
20 นาที

รวม

%

8.35 ชัวโมง
่

34.79%

8.30 ชัวโมง
่

34.58%
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ตารางที่ 3 สัดส่วนประเภทรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนาเสนอผ่าน Facebook Live ต่อวัน ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ต่อ)
จานวนครัง้ ที่
นาเสนอต่อวัน

12

สถานีโทรทัศน์

ชื่อรายการ
เนชันเจาะข่
่
าวเช้า
เนชันคนข่
่
าวเข้ม
ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ
เก็บตกจากเนชัน่ ภาคเทีย่ ง
เนชันระวั
่ งภัยคลายทุกข์
เก็บตกจากเนชัน่ ภาคเย็น
ล่าความจริง
เล่าให้รเู้ รื่อง
เนชันทั
่ นข่าว
ข่าวข้นคนเนชัน่
คมชัดลึก
เนชัน่ ข่าวเด่น เทีย่ งคืน

เวลา

ความยาว

06.00 – 08.00 น.
08.00 – 08.45 น.
10.00 – 11.00 น.
11.30 – 13.00 น.
14.30 – 15.30 น.
16.15 – 17.15 น.
17.15 – 17.45 น.
18.00 – 18.20 น.
18.20 – 20.00 น.
20.10 – 22.15 น.
22.15 – 23.00 น.
00.00 – 00.20 น.

2 ชัวโมง
่
45 นาที
1 ชัวโมง
่
1.30 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
30 นาที
20 นาที
1.40 ชัวโมง
่
2.05 ชัวโมง
่
45 นาที
20 นาที

รวม

%

12.55 ชัวโมง
่

52.29%
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1.3 เนื้ อหารายการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เนื้อหารายการส่วนใหญ่ทส่ี ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย คัดเลือกมานาเสนอผ่าน Facebook Live ส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาที่กาลังได้รบั
ความสนใจในโซเชียลมีเดีย แล้วนามาต่อยอด หาข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ และเป็ น
เนื้อหาทีม่ คี วามสร้างสรรค์ ทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้
1. เนื้อหารายการทีล่ ูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมายชืน่ ชอบ เป็ นองค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้
เนื้อหารายการนัน้ ประสบความสาเร็จ เพราะผูช้ มจะสนใจและเลือกชมรายการตามความชืน่ ชอบ
ของตนเอง สถานีโทรทัศน์จงึ มีการคัดเลือกเนื้อหารายการที่หลากหลาย ทัง้ รายการทีส่ ถานีโทรทัศน์
ผลิตเองตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายการ เนื้อหาที่รายการที่ได้จากสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและกาลังเป็ นทีน่ ่าสนใจของคนจานวนมาก เพื่อให้ตรงความ
ต้องการของผูช้ มรายการหรือกลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ุด
“…เดิมทีส่อื เป็ นคนกาหนดสมัยก่อนทีย่ งั ไม่มโี ซเชียลมีเดีย
คนไม่ ม ีสิท ธิเ์ ลือ กไม่ ม ีป ากไม่ มีเ สีย ง แต่ ต อนนี้ โ ลกมัน
เปลี่ยนทุกคนเป็ นสื่อได้หมดเราจึงต้องตามเขาเพียงแต่วา่
เราจะไปหยิบตัวไหนมาเพื่อจะขยายให้มนั มีความเข้มแข็ง
มีข้อเท็จจริง มีค วามน่ าเชื่อถือมากกว่า ต้นทางไม่ได้มา
จากสื่อแล้วต้นทางมาจากทุกคนเพราะว่ามีโซเชียลมีเดีย
การสร้า งคอนเทนต์ท่ีดีก็ค ือ เราต้อ งรู้ว่า ลู ก ค้า ของเรา
กลุ่มเป้ าหมายของเราเป็ นใคร เขาชอบอะไร ตอบโจทย์
เขาอันนี้คอื การสร้างคอนเทนต์ทป่ี ระสบผลสาเร็จ …”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
“…Voice TV มีรายการหลักอยู่ 5 รายการ Wake Up News,
Tonight Thailand, The Daily Dose, สุมหัวคิด และรายการ
ใบตองแห้ง เป็ นรายการที่ผลิตใหม่ ทัง้ สถานีทาแค่น้ีเวลา
ออกอากาศบนทีว ีก็จ ะคู่ ข นานกับ Facebook Live เพื่อ
ตอบโจทย์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ ช่ืน ชอบเนื้ อ หารายการที่
แตกต่างกัน…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
“…Content is King ยังคงเป็ นจริงอยู่จนถึงปั จจุบนั ถ้าเป็ น
สมัย ก่ อ นต้ อ งมีร ะบบ immersive จะต้ อ งเขีย นกราฟิ ก
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สวยๆ จะต้ อ งถ่ า ย ภาพระดับ 4K แต่ ปั จ จุ บ ัน ถ้ า เกิ ด
ประเด็นไม่ใช่คนก็ไม่ดู…”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…เมื่อ ไหร่ ท่ีค นสนใจอยากจะดู Facebook Live ก็ค ือ
เหตุการณ์นนั ้ ต้องเป็ นเหตุการณ์ทค่ี นสนใจมากจริงๆ เช่น
ถ้ าหลวง Facebook Live ไม่ใช่ทุกเนื้อหาที่ขน้ึ ไปแล้วจะ
ประสบความสาเร็จเพราะว่าท้ายที่สุดคือ พฤติกรรมของ
คนดูนัน่ แหละที่จะมากาหนดในการวางกลยุทธ์ว่าเราจะ
Facebook Live อะไร…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…การเลือกคอนเทนต์หรือประเด็นต่างๆ เช่น ข่าวไทยรัฐ
นิวส์โชว์ มีชวโมงข่
ั่
าว 2 ชัวโมง
่
เราจะดูเฉพาะลิงค์ในข่าว
ทีม่ นั โดนจริงๆ เป็ นคอนเทนต์ทเ่ี กีย่ วกับเรื่องของชาวบ้าน
เพราะแฟนรายการของไทยรัฐเป็ นชาวบ้าน สิง่ ทีโ่ ดนใจคน
ดู คือ ข่าวที่ต่อ ยอดจากสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ข่าวคลิป
หรือข่าวชาวบ้าน ผัวเมียตีกนั พี่น้องทะเลาะกัน ฆ่ากัน
แล้วนาไปแตกประเด็นดราม่าไปเก็บรายละเอียด บุคคลที่
เกี่ย วข้อ งกับ ข่า วแล้ว มาออกอากาศ ปรากฏว่า มันโดน
เรตติง้ มา เมื่อเรตติง้ มาหน้าจอหลัก การทีจ่ ะคัดคอนเทนต์
นี้ลงสู่หน้าจอที่ 2 จึงเป็ นโจทย์ท่ี 2 ทีจ่ ะตามมาเราจึงต้องดู
ว่าชิ้นนี้ ข่าวนี้ จะโดนใจไหมจึงเลือกมาเพื่อเอาไปลงใน
Facebook Live…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
2. เนื้อหารายการทีม่ ขี อ้ เท็จจริง มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
เป็ นสิง่ ที่สถานีโทรทัศน์ให้ความสาคัญ เนื่องจาก เนื้อหาที่นาเสนอและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย
บางครัง้ อาจยังไม่ได้รบั การตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริง สถานีโทรทัศน์ จึงต้องทาหน้ าที่ใ น
การตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริงก่อนการนาเสนอ
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“…การทาเนื้อหาทีด่ มี นั เป็ นสิง่ แรกที่เราคานึงถึงว่าจะต้อง
ไปในทิศทางทีด่ คี นเชือ่ ถือได้ เนื้อหาข่าวต้องเร็วแต่กไ็ ม่ใช่
เสมอไปมันต้องถูกต้องด้วย…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…Facebook Live เรายอมรับว่ามันมีอทิ ธิพลกับการทางาน
ของเรามาก การสร้างเนื้อหาส่วนหนึ่งเราก็ได้มาจากโลก
โซเชียล การที่เราจะไปไลฟ์ ในแต่ละครัง้ เนื้อหาก็มาจาก
ที่เ ขาแชร์ก ัน ในโซเชีย ล เราก็ห ยิบ เนื้ อหาที่กาลัง ได้รบั
ความสนใจมาผลิตในรูปแบบของเราแล้วก็ปล่อยไปในโลก
โซเชียล เราก็จะต้องคานึงถึงสิง่ ทีผ่ คู้ นเขาอยากรู้ อยากเห็น
มีอะไรเป็ นกระแสบ้าง แต่สุดท้ายเราจะต้องไม่นาเสนอ
แบบเลื่อนลอยเราจะต้องมีขอ้ มูล หลักฐาน และเป็ นทีอ่ า้ งอิง
ได้…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…ณ ปั จจุบนั นี้ค นไปดูข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย เราก็
ต้องปรับตัว การต่อยอดคอนเทนต์จากสื่อชาวบ้านเพื่อให้
ไปถึงอะไรที่มนั ดีกว่าหรือการทาหน้าที่เป็ น gatekeeper
ของเราในการที่จะสกรีนข่าว สกรีนคอนเทนต์ท่ชี าวบ้าน
เค้าแชร์กนั ให้มนั เป็ นข้อเท็จจริง อันนี้มนั จะเป็ นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั เราและตัวสถานีตรงนี้สาคัญ…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
“…เราอยากทาให้รู้ว่าที่คุณเห็นอะไรในมือถือคุณอย่าพึ่ง
เชื่อคุณรอการตรวจสอบก่อนจากสื่อที่เชื่อถือได้ก่อ นคุณ
อย่าพึ่งไปตัดสิน อยากให้เห็นว่าเดีย๋ วก่อนรอการพิสูจน์
ก่อนลงไปหาข้อเท็จจริง ไปทาสกู๊ป ไปหาข้อมูล เพื่อที่จะ
เอาอีกด้านหนึ่งหรือทุกๆ ด้านมานาเสนอ…”
(กชพรรณ สุขสุจติ ร์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
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3. เนื้อหารายการที่มีความสร้างสรรค์ ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในกระแสในโซเชียล
มีคนสนใจเป็ นจานวนมาก เป็ นสิง่ ทีส่ ถานีโทรทัศน์นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดเนื้อหาทัง้ ใน
ส่วนที่เป็ นรายการหรือการลงพื้นที่เพื่อทาเนื้อหาข่าวในเหตุการณ์นัน้ ๆ เพื่อนามาเสนอผ่าน
Facebook Live
“…คอนเทนต์สาคัญทีส่ ุด นโยบายของช่องไม่ได้แข่ง ดึงเรตติ้ง
ดึงยอดไลก์ (Like) แชร์ (Share) การมองเห็น (View) แต่
เราดึง ภาพลัก ษณ์ ของทีว ีทหาร บริก ารประชาชน ดู แ ล
สังคม เพราะฉะนัน้ ประเด็นอะไรที่ออกไปต้องสร้างสรรค์
ต้องมีประโยชน์…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561)
“…เนื้อหาส่วนใหญ่ อยู่ในกระแสว่าในช่วงเวลานัน้ ๆ คน
ส่วนใหญ่สนใจเรื่องอะไรและสิ่งที่เขากาลังติดตามมันคือ
อะไร…”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…ในส่ ว นของออนไลน์ จ ะมีท งั ้ Facebook Live และส่ ง
นักข่าวลงพื้นที่ไปตามกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ที่อยู่ในกระแส
และเป็ นสิง่ ทีป่ ระชาชนไม่เคยรูไ้ ม่เคยเห็นมาก่อน…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
สาหรับการ Facebook Live เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ทีอ่ ยู่ในความสนใจ
ของคนส่วนใหญ่ ณ เหตุการณ์จริงโดยไม่มกี ารเตรียมข้อมูลเนื้อหาก่อนบางครัง้ การนาเสนอ
เนื้อหาข่าวหรือเหตุการณ์อาจเกิดความผิดพลาดได้ แต่กลับกันสิง่ นี้กส็ ามารถเป็ นจุดแข็งในด้าน
การนาเสนอเนื้อหารายการทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ได้ เพราะผูช้ มชืน่ ชอบ
“…เนชัน่ ทีว ี ส่วนใหญ่จะเป็ น Live รายการข่าว ถ้ามีเหตุสาคัญ
เหตุด่วนก็จะมี Facebook Live ของนักข่าวก็จะ Live เข้า
มาทีเ่ พจโดยตรง…”
(ธีรวัฒน์ เจริญยศ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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“…ข่าวนี้มาปุ๊ บก็จะต้องนามาออกเลยเราเน้นความ Real
มาก นัน่ คือ จุดแข็งของเนชัน่ ซึ่งความผิดพลาดย่อมสูง
กว่า แต่ ท งั ้ นี้ ท งั ้ นัน้ คนก็ช อบเพราะความที่ค นชอบแบบ
นี้…”
(วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
4. เนื้อหารายการที่ตรงกับแก่นเรื่อง (Theme) ของรายการ เป็ นการนาเสนอ
ความคิดหลักของรายการทีส่ ามารถบ่งบอกได้วา่ รายการนัน้ มีเนื้อหาเกีย่ วข้องกับอะไร โดยผ่าน
การสารวจผูช้ มรายการ
“…เมื่อ แพลตฟอร์ม เปลี่ย นเราก็เ ลยเอาคอนเทนต์จาก
หน้ า จอหลั ก ไหลมาสู่ แ พลตฟอร์ ม ที่ ส องคื อ มื อ ถื อ
เพราะฉะนัน้ ในการเลือกคอนเทนต์ต้องเป็ นคอนเทนต์ท่ี
เกี่ย วกับ เรื่อ งของชาวบ้ า น เพราะว่า เป็ น Theme ของ
รายการ ไทยรัฐนิ วส์โชว์ แฟนของไทยรัฐเป็ น ชาวบ้ า น
Facebook Live ของไทยรัฐการเรียกคนดูให้รู้ว่าข่าวนี้ทมี
ไทยรัฐทีวกี าลังทาอยู่นะแล้วเดีย๋ วคุณจะมาดูแบบสาเร็จรูป
ได้ในช่วงข่าวค่าคืนนี้ แต่ตอนนี้ดู Live ไปก่อนว่าเขาไปทา
อะไรบ้างในหน้างาน นี่ค ือการเลือกคอนเทนต์ท่จี ะลงใน
คือ Facebook Live…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
1.4 เทคนิ คในการนาเสนอรายการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เทคนิคการนาเสนอรายการส่วนใหญ่ทส่ี ถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยนามาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย เริม่ ตัง้ แต่บุคคล
เช่น ลีลา ท่าทางการนาเสนอรายการของผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรที่มคี วามน่ าสนใจ การใช้
คาพูดทีเ่ ป็ นกันเอง เข้าใจง่าย และมีพนั ธสัมพันธ์กบั ผูช้ มระหว่างการ Facebook Live รวมไปถึง
ช่วงเวลา ความยาวรายการและการประชาสัมพันธ์รายการล่ วงหน้ า สามารถทาให้ผู้ชมติดตาม
รายการเพิม่ ขึน้ ดังนี้
1. ลีลา ท่าทาง การนาเสนอรายการของผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี รทีม่ คี วามน่าสนใจ
สามารถทาให้ผู้ชมสนใจและติดตามรายการ เนื่องจากเป็ นสิ่งแรกที่ผู้ชมสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนและเข้าถึงผูช้ มได้ง่าย
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“…คนดูช่อง 8 เป็ นคนดูข่าว ส่วนใหญ่คนดูข่าวที่อ่นื ก็ได้
เพราะข่า วเหมือ นกัน หมดทุ กช่อ ง แต่ ค นดู เ ลือ กช่อ ง 8
เพราะดูผปู้ ระกาศข่าว ดูลลี าของการเล่าข่าวและแนวคิด
(Concept) คือ เล่าง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย และกระชับ…”
(วิยดา พีรรัฐกุล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
“…บางคนมายืนรายงานข่าวยืนรายงานเฉยๆ นิ่งๆ ไม่มี
การเคลื่อนไหวอะไรเลยคนก็ไม่ดู ต่อให้ไม่ได้มกี ารผลิต
(Production) อะไรเลยเป็ นแค่โทรศัพท์ มือถือถ่าย แต่ให้
รายละเอียดรายงานทุกจุดทุกมุมทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์มี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาคนกลับให้ความสนใจดูลลี า
ท่าทางใน Facebook Live มันไม่เหมือนโทรทัศน์ คนที่ดู
Facebook Live เพราะชอบดู ค วามสด (Real) ไม่ ช อบดู
การจัดตัง้ (Set Up) …”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
2. มีก ารใช้ค าพู ด ที่เ ป็ น กันเอง เข้า ใจง่ า ย ท าให้ผู้ช มสามารถมีส่ ว นร่ ว มกับ
การนาเสนอรายการหรือพูดคุยกับผูป้ ระกาศข่าว หรือพิธกี รได้
“…พูดให้ง่ายที่สุด ไม่เอาบรรยากาศของการทารายการ
โทรทัศน์ มาใช้ ในการ Facebook Live ต้องเป็ นกันเอง
กับคนดูมากที่สุด พูดคุย ทักทายแบบสองทาง เพราะมัน
เป็ นเสน่หข์ องการ Live…”
(โสภณ นวรัตนาพงษ์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
3. นาเสนอรายการสด ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ สามารถนาเสนอ
ผ่าน Facebook Live ได้ทนั ที เพราะปั จจุบนั ผูช้ มชอบการนาเสนอแบบทันท่วงทีจากสถานทีเ่ กิด
เหตุจริงมากกว่าการรับชมรายการทีม่ กี ารจัดตัง้ ขึน้
“…คนดูไม่ชอบภาพที่ถ่ายมาแบบนิ่งๆ คนดูจะชอบภาพ
อะไรทีม่ นั เจิก้ ๆ หรืออะไรทีม่ นั เป็ นแบบสดๆ…”
(ธันชนน งามเหลือ, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…Facebook Live สามารถจัดเป็ นรายการย่อมๆ สดๆ
เลย ผูส้ ่อื ข่าวนังไปกั
่ บรถก็ Live กล้องตามรถตามผูต้ อ้ งหา
ไปเลย ซึ่งอะไรแบบนี้ยอดวิวพุ่งมาก คนไทยจะชอบอะไร
ที่ Live มากกว่า คนดูไม่ต้องการอะไรที่เตรียมพร้อมมา
มากเกินไป ผิดพลาดได้ ผิดคิวได้ เสียงหลุดได้คนดูชอบ
มากกว่าและเข้าถึงได้มากกว่า รู้สกึ เป็ นกันเองได้มากกว่า
ชอบในความเรียวไม่ ได้ช อบการนาเสนอที่ส วยหรูหรือ
ผูป้ ระกาศเป๊ ะทุกคา…”
(ภัทรพล นิธวิ รพล, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
4. มีพนั ธสัมพันธ์กบั ผูช้ มระหว่างการ Facebook Live เช่น การพูดคุยผ่านข้อความ
แสดงความคิดเห็น ทาให้ผชู้ มเกิดความรูส้ กึ ใกล้ชดิ กับผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร และสามารถพูดคุย
กันอย่างเป็ นกันเองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายการได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้จานวนผู้ติด ตาม
Facebook Live เพิม่ ขึน้
“…ท าช่ ว งพิ เ ศษขึ้ น มาเป็ น Tonight Thailand Extra
ประมาณ 15 นาที เพื่อ Facebook Live โดยเฉพาะอันนี้
คือพิเศษ เพื่อสนองความต้องการของคนดูบน Facebook
Live ที่ต้องการความร้อนแรงมากกว่าบนทีวที ่บี นทีวไี ม่
สามารถจะพูดได้ แล้วคนดูกเ็ ยอะกว่าในช่วง Live ปกติ…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
5. น าเสนอรายการในช่วงเวลาและความยาวรายการที่เหมาะสม โดยก าหนด
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
“…วิเคราะห์จากพฤติกรรมของคนดูว่าเค้าจะชมรายการ
ตอนไหนส่วนใหญ่วนั จันทร์คนก็จะทางานไม่มใี ครออกมา
กินเทีย่ ว วันจันทร์ไม่เหมาะกับการนาเสนอรายการท่องเทีย่ ว
รายการท่องเที่ย วเหมาะกับ วันพฤหัส บดีแ ละวันศุกร์ …
ช่ว งเวลาที่เ หมาะกับการ Facebook Live มากที่สุ ด คือ
เวลา 11.30 – 13.00 น. และช่วงเย็นๆ ค่ าๆ…เวลา คือ
สิ่งที่สาคัญ การทา Facebook Live จะต้องยาวนิดนึงถ้า
สัน้ มากคนกาลังจะกดเข้าไปดูปรากฏว่าจบแล้ว เพราะฉะนัน้
Facebook Live ต้ อ งมากกว่ า 10 นาที ไม่ เ กิน 40 นาที
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ถ้าเป็ นกิจกรรม ประมาณ 1 ชัวโมงหรื
่
อ เวลาเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
ดูช่วงเวลาในการออกอากาศว่าเวลาไหนที่เหมาะสม เช่น
รายการดูดวงมาตอนเช้าบางทีดูดวงคนก็อยากจะดูตอนที่
อยู่บา้ นกาลังสบายอารมณ์ดี ไม่ใช่ตอนทีย่ ุ่งขับรถอยู่…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
6. มีการประชาสัมพันธ์รายการที่จะ Facebook Live ล่วงหน้ าก่อนรายการจะ
ออกอากาศจริง ทาให้สร้างการรับรูแ้ ละดึงดูดผูช้ มรายการ
“…ในตัวของ Facebook Live จะทาในส่วนของการ PR
ประชาสัมพันธ์ประเด็นล่วงหน้า และ PR รายการทีวที ่จี ะ
เกิดขึน้ ล่วงหน้า…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…การโปรโมททาทุกช่องทางเลย รวมถึงเอา Live ซ้อน
เข้าไปในทีวใี ห้รวู้ า่ มีรายการออนไลน์หรือต้องซื้อโฆษณาก็
ต้องซื้อเพื่อให้คนรูจ้ กั …”
(กนกพร ประสิทธิ ์ผล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
7. นาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ในการทา Facebook Live เช่น การถ่ายทาผ่าน
โอบี ซึ่งเป็ นอุปกรณ์การผลิตรายการทีม่ คี ุณภาพเดียวกับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทา
ให้ภาพทีไ่ ด้มคี วามคมชัด เสียงมีความชัดเจน
“…การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ช่อง NBT จะยก
โอบีออกไป ดาเนินการถ่ายทอดสดเหมือนกับถ่ายทอดสด
ในทีวที ุกประการ มีพธิ กี รนาเข้า พิธกี รบรรยาย แล้วก็เอา
กล้องไปตัง้ หลายๆ ตัวทาเหมือนถ่ายทอดสดทุกประการ
ถือเป็ นจุดเด่นเพราะว่าเราถ่ายทอดสดเป็ นหลักอยู่แล้ว…”
(สิรเิ สาวภา เอกเอีย่ มสิน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2562)
“…PPTV เป็ นช่องแรกทีใ่ ช้การทา Facebook Live โดยใช้
Production TV เข้ามาช่วย เพราะว่าเคยใช้มอื ถือครัง้ หนึ่ง
แล้วถูกผูช้ มรายการต่อว่า (complain) เรื่องเสียง จากนัน้
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จึงปรับทุกอย่างมาจากความผิดพลาดตามความต้องการ
ของผูช้ มและลูกค้า…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
1.5 การจัดผังรายการ
การจัดผังรายการ เป็ นการนารายการทีค่ ดั เลือกไว้แล้วมาลงตารางออกอากาศใน
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตารางเวลาของสถานีคู่แข่ง ผู้ชมกลุ่มเป้ าหมาย
ประเภทรายการ และเวลาออกอากาศ เพื่อให้รายการทีอ่ อกอากาศมีความเหมาะสมกับผูช้ มหรือ
กลุ่มเป้ าหมายในแต่ละช่วงเวลา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย มีการจัด
ผังรายการ Facebook Live ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. ผังรายการออกอากาศคู่ขนานกับโทรทัศน์
2. จัดผังรายการออนไลน์ และ 3. จัดผังรายการตามกิจกรรมหรือเหตุการณ์
“…มี 3 ส่วน คือ 1. มีรายการออนไลน์โดยเฉพาะที่เราทา
2. รายการตามผังรายการ และ 3. การจัดกิจกรรม (Event)
เช่น ข่าวทัวไปหรื
่
อว่าเสวนา การจัดผังก็เป็ นการจัดผัง
ตามสถานี ถ้า เป็ น ข่า วก็จ ัด ตามที่ก องประชุม บก.ข่า ว
ถ้าเป็ น Event แยกต่างหากสื่อใหม่จะเป็ นคนกาหนด…”
(ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
“…กลยุทธ์ของ PPTV คือ 1. จัดตามผังของช่อง 2. จัดตาม
กิจกรรม โดยการ Facebook Live ในทีเ่ กิดเหตุ เหตุการณ์
อะไรทีใ่ หญ่น่าสนใจ…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…Voice TV ไม่ได้จดั ผังออนไลน์ เพราะว่าเราล้อไปตาม
การออกอากาศของแต่ละรายการทางทีว ี เพราะกลุ่มเป้ าหมาย
ต่างกัน…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
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“…ออนไลน์ ในวาระคือ ให้ตามงานออนแอร์เป็ นหลักถ้า
ออนไลน์จะเล่นกระแสก็ไม่เป็ นไร เพราะว่าออนไลน์ไม่ได้
ถ่ายทอดสดผ่านออนแอร์ทุกเรื่องแต่กระแสประเด็นก็จะ
เกาะตามแล้วก็คอยขยายผลคอยส่งกระแสต่อเนื่องให้…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
นอกจากนี้ การจัด ผัง รายการของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิทลั ในประเทศไทย
ยังสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ลักษณะ ตามนโยบายการจัดผังรายการและรูปแบบการนาเสนอรายการ
ของแต่ละสถานี โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ผชู้ มทราบรายการล่วงหน้าผ่านการจัดผัง
รายการประจาเดือน ผังรายการประจาสัปดาห์ ผังรายการประจาวัน ผังรายการออนไลน์ และผัง
รายการประเภทกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผังรายการประจาเดือน พบว่า เป็ นผังรายการที่จดั ทาขึน้ เพื่อให้ผู้ชมทราบ
ล่วงหน้ าว่าภายในเดือนนัน้ มีรายการอะไรบ้าง ช่วงเวลาไหนบ้าง เนื่องจากแต่ละเดือนจะมี
รายการที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ รายการที่สถานีผลิตเองและรายการที่มีผู้เช่าเวลาออกอากาศ
ซึ่งผูช้ มสามารถทราบรายการล่วงหน้าแต่จะไม่ทราบว่ารายการไหนบ้างที่จะมีการออกอากาศ
ผ่าน Facebook Live
“…สัดส่วนข่าวสารจะอยู่ท่ี 30% สาระความรู้อยู่ท่ี 40%
บัน เทิง ไม่ เ กิน 30% ก าหนดตามสัด ส่ ว นของ กสทช.
ผังรายการจะปรับใหญ่ปีละ 1 ครัง้ ปรับกลางประมาณครึ่งปี
แต่ปรับย่อยเป็ นรายเดือนทุกเดือน…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง ผังรายการประจาเดือน
ทีม่ า : Facebook NationChannelTV

ทีม่ า : Facebook ช่อง 8

ทีม่ า : Facebook ThairathTV
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2. ผังรายการประจาสัปดาห์ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็ นผังรายการช่วงวันจันทร์ –
วันศุกร์ เนื่องจากมีรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ และการ Facebook Live เหมือนกัน
บางสถานีจงึ จัดผังรายการประจาสัปดาห์เพื่อง่ายต่อการจดจารายการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง ผังรายการประจาสัปดาห์
ทีม่ า : Facebook TNN24
3. ผังรายการประจาวัน พบว่า เป็ นผังรายการทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั นิยม
จัดทามากทีส่ ุด ซึ่งส่วนใหญ่จะไปตามสถานการณ์ในแต่ละวัน โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
รายการจะออกอากาศทาง Facebook Live
“…การจัดผังรายการมันก็จะเป็ นไปตามประจาวัน เช่น
รายการข่าวจะมีแน่ นอนว่าจะ Live ในช่วงข่าว ซึ่งมีทมี ที่
คอยมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่วา่ ใกล้ถงึ เวลาทีจ่ ะ Facebook Live
ก็จะมีทมี Bugaboo เกี่ยวสัญญาณ ในส่วนของออนไลน์ท่ี
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ออนไลน์เพรียวๆ เลย ทางช่อง 7 ยังไม่ได้จดั ผังแต่ส่วน
ใหญ่จะไปตามสถานการณ์แต่ละวัน…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง ผังรายการประจาวัน
ทีม่ า : Facebook Amarin

ทีม่ า : Facebook PPTV

4. ผัง รายการออนไลน์ พบว่า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผัง รายการที่มีก ารน าเสนอ
รายการผ่าน Facebook Live โดยเฉพาะ ซึ่งมีการกาหนดรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศไว้
อย่างชัดเจน หรือบางรายการทีอ่ อกอากาศคู่ขนานกับโทรทัศน์กจ็ ะมีสญ
ั ลักษณ์แจ้งว่ามีรายการ
ไหนบ้างทีอ่ อกอากาศผ่าน Facebook Live ภาพที่ 3 ตัวอย่าง ผังรายการประจาวัน
“…ผังรายการปั จจุบนั ยึดผังรายการโทรทัศน์เป็ นหลักแล้ว
เติมฟี เจอร์ออนไลน์ว่าอันไหนที่มอี อนไลน์ แต่ต่อไปจะมี
ผังออนไลน์ เป็ นผังของ Facebook Live จะเริ่มทาในปี น้ี
ต่อไปจะเป็ นผังใครผังมัน…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…Facebook Live เราจะขึงเป็ นผังรายการออนไลน์ แล้ว
เราจะสร้างดิจทิ ลั คอนเทนท์เองโดยจะสร้างเป็ นแถบว่าวัน
จันทร์รายการอะไร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)

ภาพที่ 4 ตัวอย่าง ผังรายการออนไลน์
ทีม่ า : Facebook Thai PBS
5. ผังรายการประเภทกิจกรรม (Event) พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็ นกิจกรรมพิเศษที่
สถานี โ ทรทัศ น์ จ ัด ขึ้น หรือ ลู ก ค้า จ้า งผลิต รายการเพื่อ ออกอากาศทาง Facebook Live และ
การแข่ ง ขัน กีฬ าประเภทต่ า งๆ ที่แ ต่ ล ะสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ด้ลิข สิท ธิใ์ นการถ่ า ยทอดสดผ่า น
Facebook Live
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ภาพที่ 5 ตัวอย่าง ผังรายการประเภท Event
ทีม่ า : Facebook Thai PBS

ทีม่ า : Facebook True4U

นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบอีกว่า กลยุทธ์ในการจัดผังรายการอีก
ประการหนึ่ง คือช่วงเวลาในการออกอากาศแต่ละรายการของแต่ละสถานีทจ่ี ะทาให้ผชู้ มสนใจ
และติดตามรายการโดยไม่เปลีย่ นไปชมรายการของสถานีโทรทัศน์คู่แข่งทีม่ กี ารนาเสนอรายการ
ผ่าน Facebook Live เช่นกัน แต่ละสถานีโทรทัศน์จึงนากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อหวังให้ได้รบั
ความนิยมและมีผชู้ มจานวนมากขึน้ ได้แก่
1. การจัดผังรายการแบบผังเลี่ยง (Blunting) คือ นาเสนอรายการที่แตกต่างไปจาก
สถานีคู่แข่ง เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวจี ะนาเสนอรายการข่าวในช่วงเวลาทีส่ ถานีโทรทัศน์อ่นื
นาเสนอรายการละคร ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายของไทยรัฐทีวไี ม่ได้ชมละครทุกคน
“…คอนเทนท์ท่ดี ที ่สี ุดจะถูกบรรจุไว้ในข่าวค่ าหรือไทยรัฐ
นิ ว โชว์ คนที่ดู ล ะครส่ว นหนึ่ง ก็ไม่มีใ ครอยากดู ละครทัง้
ประเทศ มันต้องมีคนอยากดูขา่ วในชัวโมงนี
่
้ ซึ่งมันก็มจี ริงๆ
สาหรับคอข่าวทีไ่ ม่ตอ้ งการดูละครในเวลานัน้ เพราะฉะนัน้
ข่าวไทยรัฐของเราจึงเป็ นช่วงที่ชนละคร ซึ่งเป็ นนโยบาย
ตัง้ แต่เปิ ดสถานีมาเลย…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
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2. การจัดผังรายการแบบชน (Counter - Programming) เป็ นการนาเสนอรายการ
ประเภทเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าจัดผัง
รายการทีหลังสถานีอ่นื ผูช้ มก็ไปดูสถานีอ่นื ก่อน ดังนัน้ จึงจัดผังรายการแบบชนสถานีอ่นื เลย
“…จัดผังรายการแบบชนช่องอื่นเลย เพราะว่าถ้าเกิดจัดหลัง
ยังไงคนดูกต็ ้องไปดูช่องอื่นก่อน เพราะฉะนัน้ มันก็ตอ้ งจัด
ชนกันไปเลย ส่วนใหญ่ผชู้ มในช่วงเย็นจะเป็ นผูใ้ หญ่หน่ อย
เพราะว่า Target ช่องส่วนใหญ่ของเนชันก็
่ จะเป็ นคนอายุ
40 ขึน้ ไปแล้วก็เรตติ้งส่วนใหญ่คนดูใน กทม. กับหัวเมือง
ต่างจังหวัดใหญ่ ๆ…”
(ธีรวัฒน์ เจริญยศ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)

ตารางที่ 4 ตารางการจัดผังรายการแบบชน ช่วงเวลาในการออกอากาศของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยประเภทรายการข่าว ผ่าน
Facebook Live ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Facebook Live

ภาคเช้า
05.00 – 12.00 น.

ประเภทรายการข่าว
ภาคบ่าย
ภาคค่า
12.00 – 18.00 น.
18.00 – 00.00 น.

ภาคดึก
00.00 – 05.00 น.

จานวนครัง้ ในการนาเสนอ
รายการข่าวต่อวัน
4
6
4
4
3
9
6
1
12
5
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ตารางที่ 4 ตารางการจัดผังรายการแบบชน ช่วงเวลาในการออกอากาศของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยประเภทรายการข่าว ผ่าน
Facebook Live ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
Facebook Live

ภาคเช้า
05.00 – 12.00 น.

ประเภทรายการข่าว
ภาคบ่าย
ภาคค่า
12.00 – 18.00 น.
18.00 – 00.00 น.

ภาคดึก
00.00 – 05.00 น.

จานวนครัง้ ในการนาเสนอ
รายการข่าวต่อวัน
5
5
5
1
2
3
2
3
4
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ตารางที่ 4 ตารางการจัดผังรายการแบบชน ช่วงเวลาในการออกอากาศของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยประเภทรายการข่าว ผ่าน
Facebook Live ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
Facebook Live

ภาคเช้า
05.00 – 12.00 น.

ประเภทรายการข่าว
ภาคบ่าย
ภาคค่า
12.00 – 18.00 น.
18.00 – 00.00 น.

ภาคดึก
00.00 – 05.00 น.

จานวนครัง้ ในการนาเสนอ
รายการข่าวต่อวัน
3
6
2

28

36

30

1
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จากตารางข้างต้น พบว่า ช่วงเวลาในการออกอากาศของแต่ละสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิท ัล ในประเทศไทยประเภทรายการข่า ว ซึ่ ง เป็ น ประเภทรายการที่น าเสนอผ่า น
Facebook Live ต่อวันมากที่สุด ได้แก่ ภาคบ่าย 12.00 – 18.00 น. มีจานวน 18 สถานี รวม
ทัง้ สิน้ 36 ครัง้ โดยสถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี นาเสนอรายการข่าวมากทีส่ ุดภายใน 1 วัน หรือ 24
ชัวโมง
่ จานวน 12 ครัง้ ต่อวัน
1.6 แนวโน้ มการใช้ Facebook Live ในอนาคต
สถานีโทรทัศน์ให้ความสาคัญกับ Facebook Live ในการนามาต่อยอดเพื่อนาเสนอ
เป็ นรายการออนไลน์ มีผงั รายการออนไลน์ โดยเฉพาะ มีการพัฒนาการผลิตรายการ พัฒนา
บุคลากรเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี ทันต่อความต้องการและพฤติกรรมของผูช้ ม ซึ่งนาไปสู่
การสร้างรายได้จาก Facebook Live และออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย จานวน 8
สถานี จาก 11 สถานี มีแนวโน้ มในการใช้ Facebook Live ในการนาเสนอรายการในอนาคต
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. เป็ นนโยบายของสถานีโทรทัศน์ทก่ี าหนดให้ใช้ Facebook Live เพื่อให้ทนั ต่อ
กระแสสังคม
“…นโยบายของช่อง 5 ต้องใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ใช้ไม่ได้ถา้
ไม่ใช้ตกเทรนด์ (Trend) แน่นอน…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2562)
2. ปั จจุบนั ผู้ชมกลุ่มเป้ าหมายเปลี่ยนไปชมรายการทาง Facebook Live ผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากขึ้น สถานีโทรทัศน์ ต้องปรับตัวโดยการนาเนื้อหาไปสู่แพลตฟอร์มที่ผชู้ ม
จานวนมากติดตาม
“…หน้ า จอหลัก ของเรามัน อยู่ ไ ด้ ไ หมมัน ก็อ ยู่ ไ ด้แ ต่ ถ้า
second screen มันมาแรงกว่า แพลตฟอร์มนี้มนั มาแรง
กว่าก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้ ในการที่จะนาคอน
เทนท์มาสู่แพลตฟอร์มที่ 2…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
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“…ช่อง 8 มีทวี เี ป็ นหลักอยู่แล้วแต่ทวี อี ย่างเดียวก็ไม่พอใน
ยุคนี้กต็ ้องใช้ออนไลน์มาเป็ นตัวขยายฐานจากออนแอร์ให้
ไปถึงออนไลน์ เพื่อให้มผี ชู้ มเพิม่ มากขึน้ …”
(พัชรินทร์ ยศสมนึก, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
“…เราพยายามทาให้พฤติกรรมของคน 40+ multi touch
screen ให้ได้กค็ อื cross platform มาดึงคน 40+ ในทีวใี ห้มา
ใช้โทรศัพท์แล้ว Two way communication กับเราให้ได้กจ็ ะดู
รายการทีส่ นุกมากขึน้ …”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
3. เพิม่ รายการพิเศษให้มจี านวนความถีม่ ากขึน้ เพื่อให้ผชู้ มจดจาชือ่ สถานีโทรทัศน์
หรือตราสินค้าทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ได้
“…ก าลัง วางแผนต่ อ ยอด เรื่อ ง รายการพิเ ศษให้ ถ่ีข้ึน
ทีผ่ า่ นมามันไม่ถม่ี ากพอ ถ้าถีข่ น้ึ ก็จะทาให้คนจาแบรนด์ได้
และเรากาลังปรับแบรนด์ Spring News Online ใหม่ โดย
แยกแบรนด์ออกมาต่างหากเรามีกองออกมาต่างหาก แบ่ง
เจ้าหน้าทีอ่ อกมาทาออนไลน์ ทาดิจติ อลโดยเฉพาะ…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
4. พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค การนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live และ
เนื้อหารายการทีต่ รงกับกลุ่มเป้ าหมาย
… “เราพัฒนาใหญ่ๆ เป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ เรื่องเทคนิค
Facebook ในด้านเทคนิคที่จะพัฒนามีเยอะแยะมากมาย
ไม่ ว่า จะเป็ น ใส่ subtitle ได้เ อาความคิด เห็น ที่ค นโพสต์
ขึน้ มาเล่นบนจอได้ โหวตได้ หรืออาจจะ Live แบบมีภาษา
อื่นๆ เพิม่ ได้ ซึ่งเทคนิคทาได้เยอะกว่าทีวมี าก 2. ประเภท
เนื้อหา บน Facebook ต่อไปจะเป็ นรายการทีส่ นั ้ กว่านี้…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…Facebook จะเติบโตแน่ ส่วนทีว ี กลุ่มเด็กทีเ่ ป็ นกลุ่มเจน
ใหม่จะดูทวี นี ้อยลงซึ่งเป็ นวิกฤตที่สถานีโทรทัศน์หลายๆ
สถานีรอู้ ยู่แล้วว่าทาไมเขาถึงต้องมาทุ่มกลับโซเชียลมีเดีย
พอมีชอ่ งทางของ Facebook แต่ก่อนถูกมองเป็ นของแถม
แต่เดีย๋ วนี้กลับกลายเป็ นว่าของแถมกาลังจะสร้างรายได้ให้ก บั
องค์กรใหญ่ๆ และในหลายองค์กรก็ประสบความสาเร็จ…”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
5. ขยายโมเดลการผลิตรายการผ่าน Facebook Live ไปยังส่วนภูมภิ าคมากขึน้
เพื่อเป็ นการขยายฐานผูช้ ม
“…กาลังจะขยายโมเดล Facebook Live ไปให้ต่างจังหวัด
ทาแล้วให้เขาไปหาลูกค้านักธุรกิจในพืน้ ทีน่ นั ้ ซึ่งเราเชือ่ ว่า
กลุ่มคนกลุ่มนัน้ อยากเข้าหาสื่อแต่เม็ดเงินไม่พอที่จะเข้า
สื่อหลัก สื่อทาง Live ของสานักข่าวไทยซึ่งมีคนดู 2,000,000
กว่าคน น่าจะเป็ นคาตอบให้เขาได้ เรากาลังขยายโมเดลนี้
ออกไป กาลังจะเริม่ ปี น้ี…”
(โสภณ นวรัตนาพงษ์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
“…เมื่อ ก่ อ นเรามองว่ า ออนไลน์ ม ัน เป็ น งานฝาก วัน นี้
นโยบายของเราไม่ใช่ วันนี้ออนไลน์เป็ นอับหนึ่ง ทีวเี ป็ น
ลาดับถัดมา แม้ว่ารายได้หลักจะยังอยู่ท่ที ีว ี แต่วนั นี้เรา
มองว่าออนไลน์เป็ นอันดับหนึ่ง อนาคตกาลังเดินสวนทาง
กันออนไลน์กาลังโตขึน้ แต่ทวี กี าลังดิง่ ลง คนที่จะดูทวี จี ะดู
ที ว ีน้ อ ยลงเรื่ อ ยๆ รายการที ว ีต่ อ ไปมัน จะเกิ ด ขึ้น ใน
ลักษณะไปดูยอ้ นหลังพวก LINE TV ไปดูรายการย้อนหลัง
ซึ่งรายการย้อนหลังก็คอื รายการที่เป็ นวาไรตี้และบันเทิง
เป็ นหลัก ถ้าเป็ นรายการข่าวแทบจะไม่มีค นดูย้ อ นหลัง
ดังนัน้ ข่าว สิง่ ทีจ่ ะต้องทาได้คอื เสิรฟ์ ถึงคุณทันทีเมื่อมีขา่ ว
การที่จะเสิร์ฟถึงคุณทันทีเมื่อมีขา่ วคุณทายังไงได้ตอนนี้ก็
คือ Facebook Live เสิรฟ์ ไปถึงที่ กาลังจะบอกว่าออนไลน์
นี่แหละจะเป็ นทางรอดของสื่อ…”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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6. ผลิตรายการทีอ่ อกอากาศผ่าน Facebook Live โดยเฉพาะ เช่น สถานีโทรทัศน์
กองทัพ บก ช่อ ง 5 มีก ารผลิต รายการแบ่ ง เป็ น 4 ประเภทรายการ ได้แ ก่ รายการสุ ขภาพ
รายการเด็กและเยาวชน รายการสปอร์ต และรายการสาระและบันเทิง โดยจัด ผัง รายการ
ออกอากาศผ่าน Facebook Live ซึ่งบางรายการเริ่มออกอากาศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ทีผ่ า่ นมา และจะเพิม่ รายการมากขึน้ ในอนาคตเพื่อสร้างกลุ่มเป้ าหมายใหม่และสร้างรายได้ให้แก่
สถานี
“…นี่ค ือสิ่งที่จะทา Facebook Live อย่างเดียว จะเริ่มใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีทงั ้ สิ้น 4 แถบ คือ แถบที่ 1 เป็ น
หมวดสุ ข ภาพ เราได้ พ ัน ธมิต รกับ ทางรามา Channel
ออกอากาศทัง้ ทางออนแอร์และออนไลน์จะเป็ นในลักษณะ
Multi Platform 2. คือ รายการเด็กและเยาวชน ออกอากาศ
เดือ นละ 1 ครัง้ 3.รายการสปอร์ต มีทุ ก วัน ศุก ร์ จะเริ่ม
ออกอากาศในเดือนเมษายน 4. สาระและบันเทิง คือ รายการ
ดูดวง รายการอาหารท่องเทีย่ วเพราะด้วยพฤติกรรมของ
คนไทยไม่ชอบความเครียด…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
7. จัดผังรายการ Facebook Live โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่
รับชมรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์
“…วันนี้เป็ นช่องทางหลัก เมื่อก่อนเรามองว่าออนไลน์เป็ น
งานฝาก วันนี้นโยบายของเราไม่ใช่ วันนี้ออนไลน์ First
ทีวเี ป็ นลาดับถัดมาแม้วา่ รายได้หลักจะยังอยู่ทท่ี วี ี แต่วนั นี้
เรามองว่าออนไลน์ First โลกอนาคต 2 อย่างนี้มนั กาลัง
เดิน สวนทางกัน ออนไลน์ กาลัง โตขึ้น แต่ทีว ีกาลังดิ่งลง
คนทีด่ ูทวี จี ะดูทวี นี ้อยลงเรื่อยๆ จะไปดูยอ้ นหลังพวก LINE
TV ซึ่งเป็ นรายการวาไรตีแ้ ละบันเทิงเป็ นหลัก รายการข่าว
แทบจะไม่มคี นดู ดังนัน้ ข่าวสิง่ ที่จะต้องทาได้คอื เสิร์ฟถึง
คุ ณ ทัน ที เ มื่ อ มี ข่ า ว คื อ Facebook Live เสิ ร์ ฟ ไปถึ ง ที่
ออนไลน์น่แี หละจะเป็ นทางรอดของสื่อ…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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“…คนทีวกี ต็ อ้ งปรับตัวมากตอนนี้ไทยพีบเี อสเอง ก็ปรับตัว
มาเยอะปรับตัวมาใช้ทางช่องทางออนไลน์ ค่อนข้างมาก
และถ้าเกิดสังเกตดู พวกคลิปอะไรต่างๆ ทีต่ ดั เนื้อหาลงมา
แม้แ ต่ ว่า รายการที่เ ราเซ็ท ขึ้น มาใหม่ มีร ายการพิเ ศษ
รายการกีฬ า อนาคตคิด ว่ า น่ า จะแยกแพลตฟอร์ม มา
ต่างหากมาลงออนไลน์…”
(ธันชนน งามเหลือ, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบอีกว่า บางสถานีมองต่างมุมมีแนวโน้ม
ในการใช้ Facebook Live ลดลงในอนาคต ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ว่า สถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ใน
ประเทศไทยบางสถานีไม่มนใจในแพลตฟอร์
ั่
มเฟซบุ๊กว่าจะอยู่อกี นานเท่าไหร่ วันหนึ่งอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไม่ให้ใช้ Facebook Live ที่สาคัญคือ Facebook Live ไม่ได้สร้าง
รายได้ให้ 100% บางสถานีโทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง
7 และสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีว ี จึงหันมาใช้แอพพลิเคชัน่ (Application) ยูทูบ (Youtube) และ
เว็บไซต์มากกว่า Facebook Live โดยใช้เฟซบุ๊กสาหรับการแปะลิงค์แล้วนาผูช้ มไปสู่ยูทูบและ
เว็บไซต์ของสถานี ซึ่งเป็ นการสร้างยอดวิวและสร้างรายได้
“…Facebook Live ไม่ใช่ strategy หลักที่จะเอาเป็ นหลัก
ในมุ ม การแทนทีว ี ตอนนี้ PPTV เน้ น การท าและดู บ น
เว็บไซต์กบั การทาบน Application มากกว่า เรื่องอะไรที่
ต้องเอาเงินออกนอกประเทศ เราก็ได้รายได้ของเราเต็ม
100% กดเข้าไปดูก็เห็นโฆษณาในนัน้ ก็เป็ นรายได้กลับ
เข้ามา Facebook Live มีข้อดีอย่างเดียวคือเขาก็บริหาร
จัดการให้เป็ นการหารายได้ทเ่ี ขาก็แบ่งรายได้ให้มาซึ่งมัน
ไม่เต็ม 100% แน่ๆ Facebook Live ไม่ใช่ชอ่ งทางหลักเรา
เน้นทาเว็บไซต์มากกว่า…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…เชือ่ ว่าอีกไม่นาน Facebook Live อาจจะไม่ได้เป็ นคาตอบ
สุดท้ายที่เป็ นช่องทางทาเงิน มันอาจจะเป็ นรูปแบบใหม่
ของ Facebook ตอนนี้ Live มันก็มาถือว่ายอด Engagement
ดีเราก็ตอ้ งใช้ตรงนี้ให้มนั ดีทส่ี ุดไม่ได้คดิ ว่าเป็ นช่องทางเสริม
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หรือ ช่อ งทางหลักแต่ เป็ นแค่เครื่องมือหนึ่ง สุ ด ท้า ยแล้ว
เนื้ อ หา (Content) ทุ ก อย่ า งเราก็จ ะสร้าง Archive ไว้ใ น
เว็บไซต์ของช่อง 7 เอง เพราะว่า Facebook เราไม่รวู้ า่ มัน
อยู่ ก ับ เรานานแค่ ไ หนแต่ ถ้ า เว็บ ไซต์ข องช่อ ง 7 มัน อยู่
เพราะเราเป็ นคนกาหนด ฉะนัน้ ข้อมูลทุกอย่างเราเก็บไว้
ในเว็บไซต์ชอ่ ง 7 แล้วก็ส่งลิงค์ไปให้ตดิ ตามบน Facebook
จะมีโพสแล้วมีลงิ ค์ให้กลับมาทีเ่ ว็บไซต์ชอ่ ง 7…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…เมื่อ จบรายการทีว ีแ ละ Facebook Live แล้ว สิ่ง ที่เ รา
นาไปต่อก็คอื ตัดเป็ นคลิปสัน้ แล้วก็เอารายการทัง้ หมดมา
ลงเว็บไซต์ เอาลิงค์ไปแปะในแฟนเพจส่วนใหญ่เขาจะเห็น
คลิปสัน้ หรือเต็มรายการ พอเขาเห็นก็คลิกเข้าไปมันก็จะ
ลิงค์ไปทีเ่ ว็บไซต์อนั นี้คอื สิง่ ทีเ่ ราไปต่อ พอมันลิงค์เข้าไปที่
เว็บไซต์กค็ อื การสร้างรายได้และสร้างยอดวิว…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2562)
ส่ วนที่ 2 การสื่ อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ใน
ประเทศไทย
2.1 การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
ปั จจุ บ ันสถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิท ัลในประเทศไทย ได้ใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดมาช่วยในกระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร การจูงใจ โน้มน้าวใจ ด้านเนื้อหา
รายการและตราสินค้า โดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริม
การขาย และการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.1.1 การโฆษณา (Advertising)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
ใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การโฆษณาทางตรงและการโฆษณา
ทางอ้อม
การโฆษณาทางตรง เป็ นการโฆษณาสินค้าในรายการทีก่ าลังFacebook
Live อยู่ โดยการทาการตลาดที่ใช้ส่อื โฆษณาเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองในแบบที่วดั ค่าได้
มีจานวนผูช้ มรายการจานวนมาก ซึ่งผูช้ มรายการหรือกลุ่มเป้ าหมายจะได้รบั ชมโฆษณาจาก
Facebook Live ของรายการนัน้ ๆ ในช่วงพักโฆษณาเหมือนเช่นการรับชมผ่านทางโทรทัศน์
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“…วัตถุประสงค์ในการทา Facebook Live มันก็เปลีย่ นไป
จากการ แค่ ป ระชาสัม พัน ธ์อ ย่า งเดียวเปลี่ยนไปเป็ น
การหารายได้เพิม่ จากการทา Facebook Live ด้วย อย่างเช่น
ขายโฆษณาเพิ่ม เติมเฉพาะที่มีอยู่ใ น Facebook Live
อย่างเดียวหรือว่าการได้จานวนคนดูคลิปวิดีโอนัน้ จาก
Facebook Live…”
(วรภา หฤษฎางค์กูร, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)

ภาพที่ 6 ตัวอย่าง การโฆษณาทางตรง
ทีม่ า : Facebook Live Workpoint Entertainment (2561)
การโฆษณาแฝง เป็ นการโฆษณาทีแ่ ทรกเข้าไปในส่วนที่เป็ นเนื้อหาของ
รายการ โดยความตัง้ ใจของผูผ้ ลิต เจ้าของสินค้าและผูบ้ ริหารสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเจ้าของสินค้าจะ
มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ เพื่อหวังผลทางธุรกิจ สามารถส่งข้อมูลอย่าง
แนบเนียนของสินค้าไปสู่ผบู้ ริโภคผ่าน Facebook Live เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายและผูช้ มรายการได้
มองเห็นสินค้า การโฆษณาแฝง จึงถูกใช้เพื่ออุดช่องโหว่พฤติกรรมการเปิ ดรับโฆษณาของผูช้ ม
ที่ร ับ ชมรายการผ่าน Facebook Live ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล พบว่า สถานี โ ทรทัศ น์ มีว ิธีการ
โฆษณาแฝง ดังนี้
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1. การจัดวางตราสินค้าหรือสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว ซึ่งเป็ นตราสินค้า
และสินค้าที่เจ้าของสินค้าซื้อเวลาในแต่ละรายการเพื่อนาสินค้ามาวางบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว โดย
สินค้าที่นามาวางจะมีทงั ้ การให้ประกาศข่าวพูดถึงสินค้านัน้ ๆ และไม่มกี ารพูดถึงสินค้า แต่ใช้
การวางบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าวเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้มองเห็นสินค้า
“…ทางเซลล์ของเนชันจะขายมาว่
่
าอันนี้เป็ นของสาหรับตัง้
บนโต๊ะผูป้ ระกาศในราคาเท่านี้ เฉพาะรายการนี้เลทนี้ อันนี้
โฆษณาอยู่ขา้ งหลังจอที่มผี ปู้ ระกาศนังอยู
่ ่กจ็ ะอีกเลทหนึ่ง
ส่วนราคาที่ผปู้ ระกาศพูดให้กอ็ กี เลทหนึ่ง อยู่ท่กี ารตกลง
กันระหว่างการซื้อขายของลูกค้ากับทางเนชัน่ คาสังจะอยู
่
่
ที่ท างโปรดิว เซอร์ จ ะรับ หน้ า ที่ม าจากบุ ค คลที่ดู แ ลผัง
รายการ ดูแลเรื่องเอเจนซี่โฆษณาสินค้า ตัวไหนเข้า ตัวไหน
ออก ตัวไหนฝาก Tie-in ตัวไหนฝาก ประกาศพูดก็จะแฝง
เข้าไปก็จะมีสคริปต์ทป่ี ระสานกับโปรดิวเซอร์ โปรดิวเซอร์
ก็จะส่งให้ผปู้ ระกาศว่าวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มรายการนี้ประมาณ
ไม่เกิน 19.10 น. พอจบข่าวนี้ก่อนโฆษณาโยนเบรกก็พูด
ให้ไม่เกิน 1 นาที นี่คอื สิง่ ที่ผปู้ ระกาศพูดพอพูดเสร็จปุ๊ บก็
โยนโฆษณา ตอนที่พู ด ออกคู่ ข นานกับ ทาง Facebook
Live ก็จะได้ยนิ ด้วยซึ่งอันนี้ไม่ผดิ กฎ…”
(วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
การจัดวางตราสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว แต่กอ่ นอาจดูไม่เหมาะสม
เพราะคนดูตอ้ งการดูขา่ วหรือรายการมากกว่า แต่ในปั จจุบนั ผูท้ ด่ี ูแลการจัดวางตราสินค้า พบว่า
ผูช้ มมีความเข้าใจมากขึน้ จนเกิดการซื้อสินค้าจริงโดยเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆ ตามทีล่ กู ค้าซื้อใน
แต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละรายการ
“…เวลารายการข่าว Hard Sell ไม่ได้ มันไม่เหมาะสม เรา
แค่วาง tie-in เฉยๆ บนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว เปลีย่ นสินค้าไป
เรื่อยๆ ตามทีล่ ูกค้าซื้อ…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…Product ซึ่งเป็ นไอเดียร์การทางานของกลุ่มผู้บริหาร
อยู่แล้วในเมื่อมาตัง้ บนโต๊ะมันคือส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
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รายการข่าวให้เรามีขา่ วอยู่ มันก็เหมือนสินค้าอื่นๆ ที่ด้าน
นอกเขาจะมาซื้อโฆษณาเราแต่เรามีของอยู่แล้วเราก็ขาย
ของของเราเองไปซึ่งมันก็ ได้รบั ประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย แล้ว
ก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็ นช่องทางทางการตลาดที่เราใช้ได้
แบบเต็มฟอร์ม 100% การตัง้ สินค้าอาจจะมีผลตอบรับ
(Feedback) มาในตอนต้นว่าทาไมรายการข่าวขายของแต่
ตอนนี้หลายๆ ช่องก็ขายของเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันทา
ให้องค์กรอยู่ได้และมันก็มคี นซื้อจริงๆ…”
(วิยดา พีรรัฐกุล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)

ภาพที่ 7 ตัวอย่าง การโฆษณาแฝง โดยการจัดวางสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว
ทีม่ า : Facebook Live Thairathtv
ทีม่ า : Facebook Live ช่อง 8
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า มี 1 สถานีโทรทัศน์ ทีไ่ ม่ใช้การโฆษณาแฝง
โดยการวางตราสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว เพราะสถานีมกี ารกาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้วาง
ตราสิน ค้า หรือสินค้า บนโต๊ ะ ผู้ป ระกาศข่า ว เนื่ อ งจาก ไม่ ต้อ งการบังคับ ผู้ช มรายการหรือ
กลุ่มเป้ าหมายในการชมตราสินค้ามากเกินไป
“…ไม่มอี ะไรเลย เราไม่อยาก Hard sell เราไม่อยากตัง้ โต๊ะ
เช่น เป็ นหน่วยงานทีม่ าซื้อเราไม่อยากเอาป้ ายมาตัง้ ทีโ่ ต๊ะ
เพราะเรารูส้ กึ ว่ามันเป็ นการยัดเยียดคนดู แต่ใช้วธิ กี ารพูด
ถึงงานของเขาวันละประมาณ 2 นาที…”
(โสภณ นวรัตนาพงษ์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
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2. การขึน้ โลโก้ตราสินค้า เป็ นเครื่องหมายหรือภาพสัญลักษณ์ทม่ี เี อกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละตราสินค้า โดยเจ้าของตราสินค้าจะซื้อโฆษณาในรูปแบบการขึน้ โลโก้ตราสินค้า
เฉพาะในรายการทีต่ อ้ งการ จากนัน้ แต่ละรายการจะนามาออกแบบการขึน้ ตราสินค้าให้เหมาะสม
กับรายการนัน้ ๆ

ภาพที่ 8 ตัวอย่าง การโฆษณาแฝง โดยการขึน้ โลโก้ตราสินค้า
ทีม่ า : Facebook Live PPTV HD 36 (2561) ทีม่ า : Facebook Live Thairathtv (2561)
3. การวางตราสินค้าและสินค้าในรายการ เป็ นการวางสินค้าให้ปรากฏ
แทรกอยู่ในเนื้อหารายการ ซึ่งเป็ นการโฆษณาที่ผชู้ มไม่สามารถเลีย่ งการรับชมได้ ประเภทของ
การวางตราสินค้าส่วนใหญ่ คือ การวางตราสินค้าผ่านกราฟิ ก และการวางสินค้าให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของรายการ

ภาพที่ 9 ตัวอย่าง การโฆษณาแฝง โดยการวางตราสินค้าและสินค้าในรายการ
ทีม่ า : Facebook Live GMM25Thailand (2561)
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4. การนาสินค้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ เช่น รายการแฟนพันธุแ์ ท้
ตอนคาเฟ่ อเมซอน ของสถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ทีน่ าโลโก้สนิ ค้า ข้อมูลสินค้า สถานทีใ่ นการจัด
จาหน่าย และเครื่องดื่ม ให้ผเู้ ข้าแข่งขันได้ชมิ เพื่อตอบคาถาม เป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการโฆษณา
สินค้าทีส่ ามารถสร้างการรับรูต้ ราสินค้า ผลิตภัณฑ์ผา่ น Facebook Live ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามเป็ นจานวน
มาก อีกทัง้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานี โทรทัศน์ได้อกี ด้วย

ภาพที่ 10 ตัวอย่าง การนาสินค้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ
ทีม่ า : Facebook Live Workpoint (2561)
5. การจัดรายการโดยใช้สถานที่จริงของตราสินค้า เช่น สถานีโทรทัศน์
เนชันที
่ วใี นช่วงข่าวจะไปจัดรายการทีร่ า้ นอเมซอน เจ้าของตราสินค้าจะเช่าเวลาในการอากาศ โดย
ให้จดั รายการบริเวณหน้าร้าน เพื่อโปรโมทร้านค้า ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ สามารถทราบจานวนผูช้ ม
ที่รบั ชมผ่าน Facebook Live และเป็ นอีกหนึ่งวิธกี ารสร้างรายได้ให้แก่สถานีโทรทัศน์ในยุคทีม่ ี
การแข่งขันสูง
“…ส่วนใหญ่ เกิดขึน้ จากลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาในรูปแบบ
ต่างๆ ก็จะเห็น Backdrop ด้านหลังทีเ่ ป็ นโลโก้สนิ ค้า วันที่
เราไปจัดอยู่ทอ่ี เมซอนก็เนื่องจากว่าอเมซอนเขาก็อยากจะ
ให้เราไปจัดนอกสถานที่โปรโมทร้านเขา คือ รูปแบบการ
โฆษณามันมีหลายรูปแบบ หรือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแก้ว
กาแฟวางไว้บนโต๊ะ หลายๆ รายการไม่ใช่เฉพาะเนชัน่
หลายๆ ช่อ งแก้ว กาแฟเหล่ านัน้ ก็จ ะถูก close เข้า ไปที่
แบรนด์เพื่อให้รวู้ า่ แบรนด์อะไร…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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ภาพที่ 11 ตัวอย่าง การจัดรายการโดยใช้สถานทีจ่ ริงของตราสินค้า
ทีม่ า : Facebook Live Nationtv Live (2561)
2.1.2 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
ผลการวิจยั พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สถานีโทรทัศน์ ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย เลือกใช้ชว่ งพักโฆษณาผ่าน Facebook Live มากทีส่ ุด คือ การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี สร้างการรับรูร้ ายการต่างๆ ทีอ่ อกอากาศทาง Facebook Live ได้แก่
1. การประชาสัมพันธ์รายการล่วงหน้า เพื่อให้ผชู้ มหรือกลุ่มเป้ าหมาย
ทราบรายการ กิจกรรม เนื้อหารายการ และเวลาทีจ่ ะออกอากาศทาง Facebook Live ล่วงหน้า
“…ช่อง 5 ไม่ใช่ธุรกิจเต็มตัวเราจะเป็ นในเชิง Intergeted
Public Relation มากกว่า เป็ น การบู ร ณาการในเชิงการ
ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ที่จ ะส่ ง เสริ ม กิจ กรรมที่เ ชื่อ มโยง
ประชาชน…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
“…ไทยพีบีเอส เป็ นสื่อสาธารณะเรื่องการโฆษณาไม่ได้
เลย เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูใ้ ห้กบั คนดูซ่งึ คือ
ข่าว เรื่องของเด็ก รายการต่างๆ ทีม่ สี าระความรูใ้ ห้กบั คน
ดู…”
(ธันชนน งามเหลือ, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…เป็ นนโยบายเลยผูป้ ระกาศเวลาออนแอร์ก่อนเริม่ รายการ
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์วา่ สามารถติดตามได้ทงั ้ การรายงาน
หน้าจอแล้วก็มี Facebook Live มีการประชาสัมพันธ์และ
ขึน้ โลโก้ให้ตดิ ตามตลอด…”
(พัชรินทร์ ยศสมนึก, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
“…ในตัวของ Facebook Live เราจะทาการประชาสัมพันธ์
ประเด็นและรายการล่วงหน้า…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)

ภาพที่ 12 ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์รายการล่วงหน้า
ทีม่ า : Facebook Live Workpoint Entertainment (2561) ทีม่ า : Facebook Live ThairathTV (2561)

2. การประชาสัมพันธ์รายการในช่วงพักโฆษณา พบว่า บางรายการ
ออกอากาศคู่ขนานกับโทรทัศน์ แต่ Facebook Live ไม่สามารถโฆษณาสินค้าทางตรงเหมือน
โทรทัศน์ได้ ในช่วงที่มกี ารพักโฆษณา Facebook Live จึงใช้การประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ
ของสถานีในช่วงพักโฆษณา
“…ในช่วงที่รายการโทรทัศน์พกั โฆษณา Facebook Live
ก็ได้นารายการที่ออนแอร์ทงั ้ บนโทรทัศน์และออนไลน์มา
ประชาสัมพันธ์…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
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“…Facebook Live มันมีกฎอยู่วา่ ไม่อนุญาตให้นาโฆษณา
สิน ค้า ทางทีว ีม าออกอากาศคู่ ข นานกับ ทาง Facebook
Live ได้ เพราะฉะนัน้ จะถูกแบรนด์ เราเป็ นเพจ Official
เป็ นเพจทางธุรกิจเราก็ใช้ช่วงนี้ Promote รายการ ยิงสปอต
ให้ดูวา่ รายการนี้มากีโ่ มง มีกว่ี นั พิธกี รเป็ นใคร เป็ นรายการ
ประเภทไหนก็จะฉายวนๆ ซึ่งโฆษณาครัง้ หนึ่งประมาณ
2-3 นาที รายการใหญ่ๆ ประมาณ 5-6 นาที และไม่เกิน 8
นาที ตามกฎหมายของทีวดี จิ ทิ ลั ทีเ่ ฉลีย่ ต่อชัวโมง…”
่
(วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…โฆษณาของทีวกี จ็ ะโฆษณาไป ส่วนทีเ่ ป็ นของ Facebook
Live ก็จะมีโฆษณาอื่น ส่วนใหญ่ ก็เป็ นโฆษณา promote
รายการของช่องเอง…”
(สุภาณี คชพันธ์สมโภชน์, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)

ภาพที่ 13 ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์รายการช่วงพักโฆษณา
ทีม่ า : Facebook Live TNN24 (2561)
ทีม่ า : Facebook Live ช่อง 8 (2561)
ผลการวิจยั ชี้ชดั ว่า ในช่วงที่ Facebook Live ไม่สามารถโฆษณาสินค้า
โดยตรงได้จะใช้การประชาสัมพันธ์รายการแทน เพื่อให้ผทู้ ต่ี ดิ ตามชมรายการทราบว่ามีรายการ
อะไรบ้างที่จะออกอากาศผ่าน Facebook Live ในช่วงเวลาไหน ใครเป็ นพิธีกร และสามารถ
รับชมรายการผ่านช่องทางใดได้บา้ ง
นอกจากนี้ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล Facebook Live ยั ง พบอี ก ว่ า
ทุกสถานีโทรทัศน์ได้นาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาใช้มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์
ดังตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5 การใช้เครื่องมือการสือ่ สารการตลาด ผ่าน Facebook Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ลาดับ

Facebook Live

การโฆษณา
(Advertising)

เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้ผู้
การส่งเสริม
(Public Relations)
ประกาศข่าวหรือ
การขาย (Sales
พิธกี ร(Personal
Promotion)
selling)

การจัดกิจกรรมพิเศษ
และสร้างประสบการณ์
(Events and
Experiences)

รวม

1

2

2

4

3
4

2
4

5

2

6

5

7

1

8
9

4

10

3

3
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ตารางที่ 5 การใช้เครื่องมือการสือ่ สารการตลาด ผ่าน Facebook Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
ลาดับ

11

Facebook Live

การโฆษณา
(Advertising)

เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้ผู้
การส่งเสริม
(Public Relations)
ประกาศข่าวหรือ
การขาย (Sales
พิธกี ร(Personal
Promotion)
selling)

การจัดกิจกรรมพิเศษ
และสร้างประสบการณ์
(Events and
Experiences)

รวม

12

1
1

13

2

14

1

15

1

16

3

17

1

18
19

1
1

20

1
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ตารางที่ 5 การใช้เครื่องมือการสือ่ สารการตลาด ผ่าน Facebook Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
ลาดับ

Facebook Live

การโฆษณา
(Advertising)

เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
การประชาสัมพันธ์
การขายโดยใช้ผู้
การส่งเสริม
(Public Relations)
ประกาศข่าวหรือ
การขาย (Sales
พิธกี ร(Personal
Promotion)
selling)

การจัดกิจกรรมพิเศษ
และสร้างประสบการณ์
(Events and
Experiences)

รวม

21

2

22

1

23

1
12

20

1

7

7
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2.1.3 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling)
ผลการวิจยั พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทลั ในประเทศไทย เลือกใช้ คือ การขายโดยใช้พนักงานหรือพิธีกร ที่มีทกั ษะในการพูดที่
สนุกสนาน สามารถเชือ่ มโยงรายการและสินค้าในช่วงที่ออกอากาศได้อย่างเหมาะสม ทาหน้าทีใ่ ห้
ข้อมูลสินค้า ทดลองชิมสินค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวใจให้ผชู้ มรายการซื้อสินค้า โดยจะมีการจัด
รายการและขายในลักษณะนี้ในรายการทีม่ ผี ชู้ มเป็ นจานวนมาก เช่น รายการ The Mask Line Thai
และ รายการ I Can See Your Voice Thailand จากช่อง Workpoint เฉพาะช่วงทีร่ ายการพักโฆษณา
เพื่อเป็ นการดึงดูดผูช้ มให้ชมรายการผ่าน Facebook Live ตลอดเวลา และเป็ นการสร้างรายได้อกี
ทางหนึ่งด้วย
“…การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook
Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561วันนี้เราบูรณาการ
ฝ่ ายขายและการตลาด เข้าด้วยกัน วันนี้ไม่ได้ขายทีวแี ล้ว
ต้องขาย 2 อย่าง ทีวกี ข็ ายไปแต่จะต้องไปเพิม่ มูลค่าออนไลน์
ให้สูงขึน้ โดยจัดเป็ นแพ็กเกจก็ทาเหมือนทีว…
ี ”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…Personal Selling จะมีพธิ กี รนาเสนอสินค้าและรายการ
นอกสถานทีผ่ า่ นกิจกรรมและสินค้าของลูกค้า…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
“…การสื่อสารการตลาด ในมุมของผูป้ ระกาศข่าวใช้ผปู้ ระกาศ
ข่าวเต็มที่และเราก็ยินดีท่จี ะทาด้วย เพราะเราถือว่ามัน
เป็ นงานอีกหนึ่งอย่างที่ท้าทายในสถานะของคนหน้าจอ
และเรามองว่าการทาอะไรทีท่ า้ ทายบทบาทของเรา การเป็ น
ผู้ประกาศข่าวยุค เดิมเขาอาจจะมองว่า ทาไมถึงไม่อ่าน
ข่าวสร้างความน่ าเชื่อถืออย่างเดียว แต่ยุค นี้มนั คือ ยุค
ปรับตัว…”
(วิยดา พีรรัฐกุล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
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ภาพที่ 14 ตัวอย่าง การใช้พธิ กี รให้ขอ้ มูลสินค้า ทดลองชิมสินค้า ผ่าน Facebook Live
ทีม่ า : Facebook Live Workpoint (2561)
นอกจากนี้ พบว่า ยังมีอกี หนึ่งวิธที ส่ี ถานีโทรทัศน์ปริงนิวส์ นิวส์ เลือกใช้
ในช่วงพักโฆษณา คือ การให้ผู้ประกาศข่าวชุดเดิมจัด รายการพิเ ศษต่อเนื่อ ง โดยมีเนื้อหา
รายการที่แตกต่างจากที่ออกอากาศคู่ขนานทางโทรทัศน์และ Facebook Live เพื่อเพิม่ จานวน
ผูช้ มทีช่ มรายการทางโทรทัศน์หนั มาชมรายการทาง Facebook Live มากขึน้
“…เราจัดรายการไปเลย พอถึงเบรกโฆษณาโทรทัศน์กบ็ อก
คนดูว่าคุณผูช้ มที่ชมทาง Facebook Live อยู่เดีย๋ วเราพัก
แป๊ บนึง ส่วนใครดูทวี อี ยู่กเ็ ปิ ด Facebook Live ดูได้ระหว่างนี้
เรามีประเด็นอื่นให้อพั เดทกัน ช่วง 5 นาทีนนั ้ เราก็คุยเหมือน
จัดรายการแบบไม่เบรกเลย…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
2.1.4 การส่งเสริ มการขาย (Sale Promotion)
ผลการวิจยั พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทนามาใช้เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การนาเสนอรายการทีใ่ ห้แขกรับเชิญได้ร่วม
สนุกกับกิจกรรมในรายการ เพื่อโน้มน้าวใจให้ผชู้ มรายการได้ทดลองเล่นตามและสนใจเข้าร่วมสนุก
เล่นเกมส์ชงิ รางวัล รวมถึงการขึน้ เพจเชิญชวนให้กดไลก์ กดแชร์ เพื่อรับของรางวัลจากรายการ
โดยผ่ า นการซื้ อ ขายสิน ค้ า ตราสิน ค้ า จากเจ้ า ของสิน ค้ า กับ เจ้ า ของรายการหรือ ผู้บ ริ ห าร
สถานีโทรทัศน์นนั ้ ๆ ตามราคาและรูปแบบทีก่ าหนด
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“…วันนี้เราบูรณาการฝ่ ายขายและการตลาดเข้าด้วยกัน
วันนี้ไม่ได้ขายทีวแี ล้วต้องขาย 2 อย่าง ทีวกี ข็ ายไปแต่จะต้อง
ไปเพิม่ มูลค่าออนไลน์ให้สูงขึน้ โดยจัดเป็ นแพ็กเกจ…”
(สถาพร เกือ้ สกุล,สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)

ภาพที่ 15 ตัวอย่าง การเล่นเกมส์ชงิ รางวัล ผ่าน Facebook Live
ทีม่ า : Facebook Live Workpoint (2561)

ภาพที่ 16 ตัวอย่าง เพจเชิญชวนกดไลก์ กดแชร์ เพื่อรับของรางวัล
ทีม่ า : Facebook Live Amarin TV (2561)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล Facebook Live ยังพบอีกว่า สถานีโทรทัศน์ท่ี
ออกอากาศรายการคู่ขนานทัง้ โทรทัศน์และ Facebook Live จะใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ในช่วงพักโฆษณา ใน 3 ประเภท คือ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย โดยการเล่นเกมส์
ชิงรางวัล การกดไลก์ กดแชร์ เพื่อรับของรางวัลและการขายโดยใช้พธิ กี ร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสินค้า
ดังตาราง ดังนี้

100
ตารางที่ 6 ตารางการใช้เ ครื่อ งมือ การสื่ อ สารการตลาดในช่ว งพัก โฆษณาของรายการที่
ออกอากาศ ผ่าน Facebook Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
การออกอากาศ
แตกต่างช่วงโฆษณา
Facebook Live เหมือน
พิธกี ร
เล่นเกมส์ กดไลค์ แชร์ ประชาสัมพันธ์
ทีว ี
โปรโมท
ชิงรางวัล
รับของ
รายการของ
สินค้า
รางวัล
สถานี
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ตารางที่ 6 ตารางการใช้เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารการตลาดในช่ว งพัก โฆษณาของรายการที่
ออกอากาศ ผ่าน Facebook Live ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)
การออกอากาศ
แตกต่างช่วงโฆษณา
Facebook Live เหมือน
พิธกี ร
เล่นเกมส์ กดไลค์ แชร์ ประชาสัมพันธ์
ทีว ี
โปรโมท
ชิงรางวัล
รับของ
รายการของ
สินค้า
รางวัล
สถานี

2.1.5 การจั ด กิ จกรรมพิ เศษและสร้ า งประสบการณ์ (Events and
Experiences)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดหนึ่งที่สาคัญ
คือ การจัดกิจกรรมพิเศษและสร้างประสบการณ์ ผ่าน Facebook Live เป็ นการส่งเสริมการขาย
ตราสินค้าที่เ ชื่อ มโยงกับ การจัด กิจ กรรมและการสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ร่ ว มกิจ กรรม
ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานีผา่ นการนาเสนอรายการและขายกิจกรรมทีล่ ูกค้าหรือเจ้าของ
สินค้าว่าจ้างให้ผลิตรายการ
“…PPTV ประสบความสาเร็จจากการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดมาช่วย นอกจากนี้ยงั มีการจัดกิจกรรม (Event)
เช่น การจัดดูฟุตบอล…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…ไทยพีบเี อส ไม่สามารถสร้างรายได้บนคอนเทนต์ทเ่ี รา
ท าได้ แต่ จ ะไปสร้า งรายได้ก ับ การบริก ารและการจ้ า ง
Facebook Live กิจกรรม…”
(กนกพร ประสิทธิผล,
์ สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…Wake Up News จะใช้ว ิธีก ารสนองแฟนด้ว ยการจัด
กิจ กรรม ผ่า นงานเสวนาเป็ นลักษณะแฟนมิส ติ้ง (FAN
MEETING) จัด ที่ Voice Space จะมีกิจ กรรมใหญ่ ทุ ก ปี
เพื่อให้แฟนรายการ Wake Up News ที่เป็ นแฟนพันธุ์แท้
ของ Voice TV มาพบปะกับพิธกี ร…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
“…ช่อง 5 ใช้วธิ กี าร Co - Branding Startigis Partner กับ
กลุ่มผูจ้ ดั ทีม่ ศี กั ยภาพ อย่างล่าสุดเราจะมีละครกับกันตนา
ลูกผูช้ ายหัวใจทองคา จะมีอเี วนท์ออกไปหาลูกผูช้ ายตัวจริง
หัวใจทองคาในพื้นที่ต่างๆ ช่อง 5 เป็ นช่องที่เปิ ดกว้างให้
ผูร้ ่วมผลิต ให้คนทีย่ งั ไม่มเี วทีมไี ฟแรงแต่อาจจะไม่มตี ้นทุน
ก็ม าร่ ว มงานได้ใ นเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ น
คอนเทนท์ดๆี ซึ่งตรงนี้กจ็ ะเป็ นยุทธศาสตร์ ในการทากิจกรรม
ทางการตลาด…”
(ทวินนั ท์ คงคราญ, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
จากข้อค้นพบข้างต้นอาจสรุปได้วา่ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทย ทัง้ 2 ประเภท คือ ประเภทสาธารณะและประเภทธุ ร กิจ ได้น าเครื่อ งมือ การสื่อ สาร
การตลาด ประเภทการจัดกิจกรรมพิเศษและสร้างประสบการณ์มาใช้ในการสร้างรายได้ผ่าน
Facebook Live ของสถานี เนื่องจาก องค์กร หน่วยงาน และเจ้าของตราสินค้า มีความมันใจและ
่
เชื่อ ถือ ในเพจ Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ เพราะมีผู้ติด ตามเป็ น จ านวนมาก เช่น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี สถานีโทรทัศน์วอยซ์
ทีว ี สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 ที่ให้ค วามสาคัญกับการรับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
Live กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สถานี โดยมีการกาหนดอัตราการถ่ายทอดสดแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 มีการขายแบบแพคเกจตาม
ขนาดความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยหลาย
สถานีเริม่ ใช้ เนื่องจากแต่ละสถานีมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ถ้านามาต่อยอดผ่านโซเชียลมีเดียก็จ ะ
สามารถทาให้สถานีมรี ายได้เพิม่ มากขึน้
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2.2 การน าส่ ว นประสมทางการตลาดมาช่ ว ยในการสื่ อ สารการตลาดผ่ า น
Facebook Live
ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7Ps เป็ นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้
ทีผ่ สมผสานเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ของผู้ช มกลุ่ มเป้ าหมายที่สอดคล้องกับ พฤติก รรมการของผู้ช ม ตัง้ แต่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์หรือ
รายการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางในการนาเสนอ (Place) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) การคัดสรรบุค คลที่เหมาะสม (People) การสร้างคุณค่าของรายการ
(Physical Evidence) และกระบวนการทีด่ ี (Process) ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทยนามาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมเครื่องมือการสื่อสารการตลาดให้ครบทุกด้านมากขึ้น
ประกอบด้วย
2.2.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์หรือรายการ (Product)
ผลการวิจยั พบว่า รายการหรือเนื้อหารายการเป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความสนใจ
ของผูช้ มและกลุ่มเป้ าหมายทีช่ มรายการแล้วเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนัน้ อาจจะมา
จากสิง่ ทีส่ มั ผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบรายการ คุณภาพของรายการ ความคิดสร้างสรรค์
และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าหรือผูช้ มรายการ
“…ในส่วนของ 7P สิง่ ทีส่ าคัญสุด คือ Product หรือ Content
แต่สงิ่ ทีส่ าคัญมากกว่า 7P คือ Story Telling…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…ส่วนใหญ่สงิ่ ที่เรา tie-in คือ Content คือ Product เป็ น
สินค้าสาคัญของช่องโทรทัศน์…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…เน้นตัว Product มากทีส่ ุด แบรนด์บอกอยู่แล้วว่าเป็ นข่าว
Product ของเนชันคื
่ อ การรายงานสด เรื่องของการนาข่าว
จากสถานทีใ่ ดทีห่ นึ่งส่งตรงมาถึงผูช้ ม เน้นแบบความดิบๆ
นี่คอื จุดเด่นทีเ่ นชันคงเรื
่
่องของการ Live แบบนี้มาตลอด…”
(วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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2.2.2 ด้านราคา (Price)
การผลิต รายการที่มีคุ ณ ค่ า ต้อ งมีก ารลงทุ น ทัง้ ด้า นเนื้ อ หา บุ ค ลากร
การโฆษณา และด้านการผลิตในทุกขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์มกี ารกาหนดแพ็คเกจ
การนาเสนอรายการและการรับจ้าง Facebook Live ในรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วางแผนการขายโดยการตัง้ ราคาในการนาเสนอ
รายการผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ
“…ขายเป็ น Package โดยไม่เกีย่ วกับทีว ี Live สดจากการ
ดึ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ จ ากห้ อ ง MCR แล้ ว ลงเว็บ ไซต์
Youtube Facebook ทุ ก แพลตฟอร์ม โดยมีก ารขายพ่วง
แบรนด์เนอร์ 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท ถ้าทีมกล้องมี
โปรดิวเซอร์ ราคา 50,000 บาท ถ้านารถโอบีออกไปโดย
สามารถถ่ ายทอดสดแบบไม่ต้องจ่ ายค่า ออนแอร์แต่ซ้ือ
เวลาบนออนไลน์คดิ ค่าโอบีแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการขนาด
เท่าไหร่ โดยมีโปรโมชันถ้
่ าซื้อ Live จากเราอาจจะแถม
Spot ในรายการ Digital Content…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ วยหรือนาเสนอรายการ (Place)
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์หนั มาใช้ชอ่ งทางออนไลน์ในการนาเสนอ
รายการผ่านทาง Facebook Live ของสถานีเพิม่ มากขึน้ เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของผู้ชม
หรือกลุ่มเป้ าหมาย
“…เราต้องทาช่องทางผ่าน Facebook Live เพื่อให้ผชู้ มใน
Platform ของมือ ถือ ได้ดู ค อนเทนท์เ ราจากหน้ าจอหลัก
เดิม ทีก ารทาทีว ีจ ะเป็ น แบบหน้ า จอหลักเป็ นส าคัญเมื่อ
แพลตฟอร์มเปลี่ยนเราก็เลยเอาคอนเทนท์จากหน้ าจอ
หลักไหลลงมาสู่แพลตฟอร์มทีส่ องคือ มือถือ…”
(วรวรรธน์ ขุนทอง, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2562)
“…ข่าวสิ่งที่จะต้องทาได้ คือ เสิร์ฟถึงคุณทันทีเมื่อมีข่าว
การที่จะเสิร์ฟถึงคุณทันทีได้ตอนนี้ก็ค ือ Facebook Live
ออนไลน์น่แี หละจะเป็ นทางรอดของสื่อ…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
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2.2.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ในด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย ใช้วธิ กี ารสร้างความจูงใจ ความรู้สกึ ความต้องการ และความพึงพอใจ ของลูกค้า
และกลุ่มเป้ าหมายด้วยการติดต่อสื่อสารด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
มาผสมผสานกัน เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผูช้ มและกลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ุด ประกอบไปด้วย 5
เครื่องมือหลัก ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย
และการตลาดทางตรง หรือช่องทางการตลาดทีส่ ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรง
“…เวลาทีท่ า Facebook Live จะมีการ Promote ก่อนแล้ว
จะกระจายไปใช้เครื่องมืออื่นๆ แพลตฟอร์มอื่น เช่น บน
Facebook Live มีรายการพิเศษ เราจะใช้ Twitter ในการบอก
ว่า ลิ้ง ค์น้ี มีร ายการพิเศษอยู่ นะ เป็ น การประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทางให้คนมาดู…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในส่วนของโฆษณาก็ใช้หลายช่องทาง เช่น
การพูดประชาสัมพันธ์ในออนแอร์ ก็จะมีการสร้างกลุ่มโดย
ใช้ตวั ของผู้ประกาศมาประชาสัมพันธ์พูดถึงเหมือนเป็ น
เพื่อนกับคนดู ในส่วนของสินค้า ตอนนี้ RS ได้จดทะเบียน
ในตลาดมหาชน จากเดิมเป็ นสื่อโทรทัศน์ แต่ว่าตอนนี้มา
จับธุรกิจในเรื่องของเครื่องสาอาง กลยุทธ์ทน่ี ามาใช้ คือ ใช้
ช่องเป็ นตัวทีส่ ่อื สารไปยังคนดูโดยผ่านตัวสินค้าและสินค้า
ทีว่ างอยู่บนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว…”
(พัชรินทร์ ยศสมนึก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
“…ช่อง 5 มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบรายการทีน่ าเสนอผ่าน
ทางออนไลน์ ใหม่ท ัง้ หมดและมีค วามแตกต่างทัง้ เนื้อหา
รายการ ผูด้ าเนินรายการ แล้วมีการใช้การสื่อสารการตลาด
อยู่ในนัน้ ด้วย เพราะฉะนัน้ บางคอนเทนท์ทเ่ี ราออกอากาศ
ผ่านทาง Live สด ในส่วนขององค์กรภาครัฐ เราทาการขาย
พ่วง Facebook Live ไปกับงานองค์กรภาครัฐด้วย เช่น
กรมการขนส่งทางบกอยากจะ Live สด มีมาริโอ เมาเร่อ
มาเป็ น presenter แล้วเขาอยากจะ Live สด เขาก็มาจ้าง
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เป็ นอีเวนท์ เพราะฉะนัน้ เราก็จะมีการไลฟ์ สด Facebook
Live โดยเราขายอีเ วนท์ ด้ ว ยเป็ น By Event เลย New
Media จะเป็ นทัง้ สกู๊ปออนไลน์ Facebook Live เรารับงาน
อีเ วนท์ เ ป็ น Facebook Live ด้ ว ย โดยเราใช้เ ครื่อ งมือ
การสื่อสาร ทัง้ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้ตวั บุคคล
การจัดกิจกรรมอีเวนท์…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
2.2.5 ด้านบุคคล (People)
บุคลากร คือ บุคคลสาคัญทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่องค์กร ตัง้ แต่เจ้าของ
สถานีโทรทัศน์ ผูบ้ ริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร และบุคลากรทุกตาแหน่งนับได้
ว่าเป็ นส่วนผสมทางการตลาดทีส่ าคัญ เนื่องจากเป็ นผูค้ ดิ วางแผน และปฏิบตั งิ าน เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็ นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้ อีกบทบาทหนึ่ง คือ การมีปฏิสมั พันธ์และ
สร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้าหรือผูช้ มรายการ
ผลการวิจยั พบว่า ในด้านการนาเสนอรายการ สถานีโทรทัศน์ให้ความสาคัญ
กับผูป้ ระกาศข่าวและพิธกี ร ด้วยเหตุผลที่ว่าผูช้ มชอบลีลาการนาเสนอรายการของผูป้ ระกาศข่าว
หรือพิธกี รทีส่ ามารถนาเสนอรายการอย่างเป็ นกันเอง เข้าใจง่าย และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ ม
“…คนดูชอ่ ง 8 ส่วนใหญ่เป็ นคนดูขา่ ว เพราะดูผปู้ ระกาศข่าว
ดูลลี าของการเล่าข่าวและนโยบายทีผ่ บู้ ริหารวางไว้ตงั ้ แต่ตน้
คือ เล่าง่าย ดูง่าย เข้าใจง่าย และกระชับ จนมีแฟนคลับ…”
(วิยดา พีรรัฐกุล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
“…People นาเลย เพราะว่าคนทีเ่ ป็ นผูต้ ดิ ตามเราคือคนที่
มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนมาก เราต้องเลือกเนื้อหาเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผูช้ ม สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี
ไม่ ซ้ือ Boot Post เราเติบ โตแบบออแกนิ ค จากการแชร์
การบอกต่ อ ของผู้ช มเอง ให้พิธีก รแชร์ต่ อ แชร์ไ ลฟ์ ต่อ
เพราะพิธกี รแต่ละคนก็จะมีแฟนคลับของตัวเองสูง เราขาย
เรื่องความคิด ขายเนื้อหาจริงๆ กับกลุ่มเป้ าหมาย…”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
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“…ปั จจุบนั คนจะมีตวั ตนอยู่ ในโลกของออนไลน์ อ ยู่ แ ล้ว
โดยเฉพาะผูป้ ระกาศ เขามีแฟนคลับก็จะมีคนติดตามเขา
อย่างที่ 2 คือ รูปแบบการนาเสนอ บุค ลิก วิธีการพูดบน
ออนไลน์กบั บนทีวมี นั แตกต่างกัน บนทีวอี าจจะต้องมีกรอบ
ในการพูด การรายงานมีกรอบชัดเจนมากบนออนไลน์จะ
เหมือนการคุยกับเพื่อน รายการทีป่ ระสบความสาเร็จจะใช้
สู ต รของการพู ด คุ ย แบบผ่ อ นคลายหรื อ เป็ นกัน เอง
มากกว่า…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
2.2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์พยายามสร้างคุณค่าให้ผชู้ มได้เห็นถึง
คุณภาพของการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ที่มีการเจาะลึก สร้างความแตกต่ า ง
มีการนาเรื่องราวในสื่อโซเชียลมีเดียมาต่อยอด ค้นหาข้อเท็จจริง และเป็ นทีอ่ า้ งอิงได้ ส่วนคุณภาพ
และเทคนิคการนาเสนอรายการมีการนาเสนอรายการที่มคี ุณภาพเดียวกันกับการถ่ายทอดสด
ทางโทรทัศน์ ด้วยการใช้อุ ปกรณ์ท่ีทนั สมัย ใช้รถโอบี และการตัดต่องานรายการที่น่า สนใจ
ติดตาม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจในการรับชมรายการและการติดตาม Facebook
Live ของกลุ่มเป้ าหมาย
“…Facebook Live ยอมรับว่ามันมีอทิ ธิพลกับการทางาน
ของเรามาก การสร้ า ง Content ส่ ว นหนึ่ ง ก็ไ ด้ ม าจาก
โซเชียลทีเ่ ขาแชร์ เราก็หยิบ Content ทีม่ นั Fever มาผลิต
ในรูปแบบของเรา แล้วก็ปล่อยไปในโลกโซเชียล แต่เราก็
จะต้องคานึงถึงสิง่ ทีผ่ คู้ นเขาอยากรู้ อยากเห็น มีอะไรเป็ น
กระแสบ้าง แต่สุดท้ายเราจะต้องไม่นาเสนอแบบเลื่อนลอย
เราจะต้องมีขอ้ มูล หลักฐาน และเป็ นทีอ่ า้ งอิงได้…”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)
“…การนาเสนอข่าวผ่าน Facebook Live อาจะไม่ได้ตอ้ งการ
ในเรื่องของรายได้แต่สิ่งที่เราต้องการก็ค ือวัตถุประสงค์
ในการเสนอผ่าน Facebook Live อันที่ 1 ก็ค ือ เรื่องของ
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การสร้างความน่ าเชื่อถือเป็ นสิ่งสาคัญที่จะทาให้คนรู้จกั
สถานีค นที่เข้ามาดูผ่านทาง Facebook Live เขาได้รู้จกั
สถานี เขาได้สมั ผัสกับการนาเสนอรายการ ข่าวสาร ตรงนี้
ทาให้เขาเกิดความเชื่อมันแล้
่ วสุดท้ายเขาจะกลับมาแล้ว
เขาก็จะเกิดในเรื่องของการ Engagement ขึน้ มา…”
(ชุตนิ ธรา วัฒนกุล, นัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา, สัมภาษณ์,
21 มกราคม 2562)
“…การ Facebook Live จะใช้ โ อบี อ อกไปด าเนิ น การ
ถ่ า ยทอดสดเหมือ นกับ ถ่ า ยทอดสดในทีว ีทุ ก ประการ
มีพิธีกรนาเข้า พิธีกรบรรยาย มีกล้องหลายๆ ตัว ถือว่า
เป็ นจุดเด่นของช่อง NBT…”
(สิรเิ สาวภา เอกเอีย่ มสิน, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2562)
2.2.7 ด้านกระบวนการ (Process)
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ มีการเตรียมการปฏิบตั ิงานการผลิต
รายการอย่างมืออาชีพ มีการออกแบบกระบวนการทางานที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานภายใน
องค์กรทุกคนรับรู้และเข้าใจเหมือนกัน มีรูปแบบรายการที่หลากหลาย รวดเร็ว และทาให้ผชู้ ม
รายการโทรทัศน์เกิดความประทับใจจนกลายเป็ นผูช้ มประจาของรายการหรือ Facebook Live
ของสถานีโทรทัศน์ทต่ี นเองชือ่ ชอบในทีส่ ุด
“…ในเรื่องของ 7P ด้าน Product ต้องมีรายการทีจ่ ดั เตรียม
นาเสนอออกอากาศทาง Facebook Live แล้ว ราคา ก็ตอ้ ง
มีการตัง้ ราคาการออกอากาศ ช่องทางในการนาเสนอ โดย
นาเสนอผ่านช่องทาง Facebook Live นอกจากบางรายการ
ที่จะนาเสนอควบคู่ไปกับรายการโทรทัศน์ โปรโมชัน่ จะมี
ทัง้ ในส่วนที่อยู่ในรายการและแพ็ค เกจ ด้านบุค คล จะมี
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับแต่ละรายการ ส่วนด้าน
กระบวน จะการมีการวางแผนโดยการขายแบบ All in one
มีการตลาดอยู่ในตัว เป็ นการตลาดทีค่ รบวงจรและมีการสร้าง
รายได้ทเ่ี ชือ่ มโยงกับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ …”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
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“…1. คนทีม่ าเป็ นพิธกี รต้องเป็ นคนทีม่ คี อนเทนท์อยู่ในตัว
ดึงดูดคนให้ได้ ทาอย่างไรให้เค้าติดตามรายการเราต่อใน
ตอนถัดไปให้ได้ 2. Creative ทีจ่ ะดึงดูด Engagement คน
ที่จ ะท ารายการออนไลน์ จ ะต้อ งใช้ค รีเ อทีฟค่ อนข้างสูง
3. เวลา สิง่ ที่สาคัญต้องดูช่วงเวลาในการออกอากาศเวลา
ไหนที่เหมาะสม 4. รูปแบบรายการก็สาคัญ การแจกของ
เป็ นแค่การประชาสัมพันธ์ การสร้าง Engagement ไม่ใช่
แค่การเล่นแจกของรางวัล แต่สงิ่ สาคัญ คือ รูปแบบรายการ
ทีเ่ ราจะนาเสนอ 5. ความถีใ่ นการออกอากาศ จะไม่ถม่ี าก
เดี๋ย วคนดู จ ะร าคาญแล้ว ออกไป เพราะฉะนัน้ จะต้อ งมี
ทิศทางทีแ่ น่นอน…”
(พนิดา กิตปิ ระภัสร์, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561)
ส่วนที่ 3 การสร้างพันธสัมพันธ์ผา่ น Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ใน
ประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การสร้างพันธสัมพันธ์ผา่ น Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยเป็ นวิธีการดึงดูดผู้ชมให้มพี นั ธสัมพันธ์กบั เพจ Facebook Live ของ
สถานี ด้วยการเข้ามาชมรายการ และติดตามรายการที่ออกอากาศทาง Facebook Live ผ่าน
วิธกี ารต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การเชิ ญ ชวนให้ ก ดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และ แสดงความคิ ดเห็ น
(Comment)
การเชิญชวนให้ผชู้ มกดไลก์ (Like) แชร์ (Share) และแสดงความคิดเห็น (Comment)
เป็ นหนึ่งวิธีการที่สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยส่วนใหญ่ เลือกใช้ เนื่องจากสามารถ
สารวจความชืน่ ชอบและเห็นพฤติกรรมของผูช้ มรายการทีช่ ดั เจน
“…ผูป้ ระกาศ หรือผูร้ ายงานข่าว และแอดมิน ก็จะช่วยกัน
กระตุ้น คนเข้ามาคุย เป็ น การเข้าไปคุยในแชทระหว่าง
การ Live บางทีผปู้ ระกาศตอบเองไม่ได้ทงั ้ หมด แอดมินก็
จะคอยเข้าไปคุย เข้าไปตอบให้…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
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“…Engagement เป็ นหลักการเลย คือ แอดมินต้องอยู่คุย
อยู่โปรยกับผูช้ มเป็ นสีสนั การเรียก Engagement ได้…”
(กนกพร ประสิทธิ ์ผล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
“…Engagement อันดับแรก คือ การพูดคุยกับคนในเพจ
ชวนคุย ชวนแชร์ หรือจับข้อความ ประเด็นตอนนัน้ แบบ
เรียวไทม์ ในขณะ Facebook Like แล้วพิมพ์ใต้ comment
ให้คนทีด่ ูอยู่อกี รอบ หลังจากนัน้ ทาเป็ นกราฟิ กแล้วบอกให้
คนมาดูยอ้ นหลังใน Facebook Live นี้ได้…”
(ธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)

ภาพที่ 17 ตัวอย่าง การเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น
ทีม่ า : Facebook Live Thai PBS (2561)
การสร้างพันธสัมพันธ์ ด้วยการพูดคุยระหว่างผูด้ าเนินรายการ กับผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
ผ่าน Facebook Live เป็ นการสร้างความคุน้ เคยอย่างเป็ นกันเองและทาให้มผี ชู้ มรายการเพิม่ มากขึน้
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“…คนทีด่ ู Facebook Live เขาอยากได้การตอบโต้จากเรา
เขาถึงมาดูเราเขามาดูเพราะ content มันน่ าสนใจ สมมุติ
เขาถามเรามาแล้วเราตอบไปมันเหมือนเขาใกล้ชดิ กับเรา
เขาจะรู้สกึ มีตวั ตนขึน้ มาในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มที่
คนดูเยอะๆ เขาจะรู้สกึ ว่าฉันถูกหยิบยกขึน้ มา ฉันถูกพูด
ถึง ขึ้น มาซึ่ง เป็ น การสร้ า ง Engage ให้ เ ขารู้สึก ว่า เขามี
ประโยชน์ เขาดูแล้วเขาได้ประโยชน์…”
(กชพรรณ สุขสุจติ ร์, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2562)
“…กระตุ้น Engagement โดยการตัง้ คาถามคู่ขนานไปกับ
ขณะจัด รายการทางทีว ี เพราะคนดู ค นละกลุ่ มกัน จะมี
Admin คอยบริหารจัดการถึงประเด็นนี้เขาก็จะตัง้ คาถาม
ให้มนั ล้อกันกับเนื้อหาบนทีวกี จ็ ะปั กหมุดไว้เป็ นคาถามที่
ให้คนแสดงความคิดเห็น พอเราปั กหมุดคาถามเอาไว้มนั ก็
จะมีทงั ้ คนที่สนองตอบเราบ้างหรือไม่ก็ไม่สนองตอบเรา
เลยแต่จุดเด่นของรายการของ Voice แทบจะทุกรายการ
คือ คนดูสนทนากันเองและ discuss กันสนุ กสนานมาก
มีการถกเถียงกันเยอะมากใน comment มันก็จะทาให้ยอด
Engagement ทีเ่ ป็ นในส่วนของ comment เพิม่ สูงขึน้ …”
(ศศิพงษ์ ชาติพจน์, สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2562)
“…ดึงดูดด้วยวิธกี ารโต้ตอบกับคนดู เพราะว่า Facebook
Live ดีกว่าทีว ี Facebook Live ผมอ่านคอมเม้นต์นะคอมเม้นต์
บางทีผมพูดอะไรไปก็มคี นมาคอมเม้นต์มาต่อมาเติมผมก็
อ่านกล่าวขอบคุณข้อมูลทาให้รสู้ กึ ว่าย้อนกลับไปสมัยก่อน
รับฟั งวิทยุเราโทรไปขอเพลงดีเจเอ่ยชื่อเราว่าเราขอเพลง
เราก็ดใี จแต่ตอนนี้เราอ่านคอมเม้นต์วา่ จากคนนี้นะแล้วเขา
ก็เห็นว่าเรามีปฏิสมั พันธ์ตอบโต้กนั ก็ทาให้สนุก …”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…User อยากมีตวั ตน พูดถึงเค้าหน่อยเขาก็ Happy แล้ว
มีคอมเม้นต์มาก็พูดถึงเขาหน่อยเขาก็จะมาทุกวันเลย…”
(ระวี ตะวันธรงค์, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
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ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ มทีต่ ดิ ตามรายการผ่าน Facebook Live ต้องการการมีตวั ตน
ในโลกออนไลน์ ต้องการการพูดถึงจากผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี รเมือ่ มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน
Facebook Live ของรายการ ซึ่ง การโต้ต อบกับ คนดูเ ป็ นการดึงดู ดผู้ช มได้อย่า งชัด เจนจาก
จานวนผูต้ ดิ ตามและจะเป็ นผูช้ มประจาของรายการในเวลาต่อมา
3.2 การร่วมสนุกรับของรางวัล
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเลือกใช้การร่วมสนุก
เพื่อรับของรางวัล เช่น การเล่นเกมส์ การตอบคาถาม โดยให้ผลตอบแทนเป็ นของรางวัลเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูช้ มรายการให้มสี ่วนร่วมกับรายการ
“…แจกของรางวัลสาหรับผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมจะเป็ นช่วงที่
เราได้รบั การสนับสนุ นไม่ว่าจะเป็ นบัตรชมภาพยนตร์จาก
เจ้าของโรงภาพยนตร์กเ็ อามาเล่นกิจกรรม มีของมีผลิตภัณฑ์
อะไรต่างๆ ถ้ามีอย่างนี้คนก็สนใจ…”
(ธนากร ริตุ, สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2562)
“…แต่ละรายการเขาก็จะทาแคมเปญมา อย่างเช่น แจก
ของทีร่ ะลึกจากเนชัน่ แจกของรางวัล แจกบัตรกานัล แจก
เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีเ่ อเจนซี่บริษทั ลูกค้าของเนชันประสานมา
่
ว่าฝากแจกอันนี้ก่รี างวัลในรายการนี้ ถ้าตอบคาถามนี้ได้
สมมุตวิ ่า อาทิตย์ละ 2 รางวัล เช่น รายการลายกนก ตอน
วันอาทิตย์ 20.30 น. เขาก็จะมีถ้าให้คนดูถ่ายภาพเซลฟี่
หน้ าตัวเองให้อยู่ในรูปที่มวี ดั นี้เสร็จแล้วก็ส่งมาทางคอม
เม้นต์ทางทีมงานก็จะดูจากการตอบคาถามเขาก็สุ่มผูโ้ ชค
ดี…”
(วุฒนิ นั ท์ นาฮิม, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…โปรโมชันมี
่ ของขวัญ มีแจกรางวัล มีร่วมสนุกให้คุณผูช้ ม
ได้มาแสดงความคิดเห็นสถานีก็จะมีของขวัญมาให้ร่วม
สนุกกับผูช้ ม เช่น Power Bank กระเป๋ า…”
(ธันชนน งามเหลือ, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
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“…คนที่เข้ามามีปฏิสมั พันธ์กบั เรา อย่างรายการตอนเช้า
รายการกีฬาเขามีแจกผ้าพันคอ แจกเสือ้ ทุกรายการก็จะมี
ลักษณะแบบนี้ มีทงั ้ สินค้าที่เป็ นของลูกค้ากับสินค้าของ
สถานีเอง…”
(สถาพร เกือ้ สกุล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2562)
“…กิจกรรมแจกของรางวัลเป็ นของรางวัลจากของสถานี
หรือ บางรายการเขาไปถ่ ายท าต่า งประเทศหรือไปถ่าย
รายการต่างจังหวัดก็มขี องทีร่ ะลึกมาแจกแฟนรายการเพื่อ
เรียก Engagement…”
(กนกพร ประสิทธิ ์ผล, สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2562)
“…ประเด็นสาคัญที่จะสร้าง Engagement ให้กบั เราโดย
ทันที คือเรื่อง ฝนตก น้ าท่วม แผ่นดินไหว หรือว่าขับรถ
ชนคนตาย มัน เป็ น เรื่อ งใกล้ต ัว มัน ก็เ พิ่ม Engagement
และที่ทาล่าสุดคือ การแจกปฏิทนิ ของช่องที่เป็ นรูป ดารา
มีสมุดโน้ต กระเป๋ าผ้า สาหรับผูท้ ต่ี ดิ ตามทีเ่ พจ ก็จะค้นหา
รายชือ่ ผูโ้ ชคดีแล้วส่งของ
ไปให้ ก็เป็ นการสร้าง Engagement ทีด่ …
ี ”
(อธิพงศ์ ลอยชืน่ , สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง การร่วมสนุกรับของรางวัล
ทีม่ า : Facebook Live Thai PBS (2561) และ Facebook Live PPTV (2561)
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ภาพที่ 18 ตัวอย่าง การร่วมสนุกรับของรางวัล (ต่อ)
ทีม่ า : Facebook Live Thai PBS (2561) และ Facebook Live PPTV (2561)
3.3 การจัดกิ จกรรม
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรม การแสดงคอนเสิร์ต เป็ นวิธกี ารที่สถานีโทรทัศน์
นามาใช้เพื่อให้ผู้ชมรายการได้พบปะผู้ประกาศข่าว พิธีกร ดารา เพื่อสร้างความใกล้ชดิ ผูกพัน
ระหว่างสถานีโทรทัศน์ ผูด้ าเนินรายการ และผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย ผ่าน Facebook Live เพื่อสร้าง
การรับรู้ เพิม่ จานวนผูต้ ดิ ตามช่องทางต่างๆ ของสถานี และรักษากลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย
“…ส่วนใหญ่จะเป็ นในเชิงการทากิจกรรมสร้างปฏิสมั พันธ์
กับแฟนข่าว มีการนากระเป๋ าผ้าหรืออุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อ
แจกให้ก ับ แฟนข่า ว แต่ เ ราก็มีค าถามมีป ฏิส ัม พัน ธ์ ก ัน
ระหว่างผูส้ ่อื ข่าวกับทีมข่าว ละครก็จะทาคล้ายๆ กัน ของ
ทีแ่ จกก็จะเป็ นของสถานี เช่น กระเป๋ าผ้าช่อง 8…”
(ธนทัต ศรีโปฏก, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2562)
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ภาพที่ 19 ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมพบปะผูช้ มประเภทละคร
ทีม่ า : Facebook Live ข่าวช่อง 8 (2561)
ทีม่ า : Facebook Live Ch7HD (2561)

ภาพที่ 20 ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมคอนเสิรต์ พบปะผูช้ มประเภทละคร
ทีม่ า : Facebook Live CH7HD (2561)
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ภาพที่ 21 ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมพบปะผูช้ มประเภทกีฬา
ทีม่ า : Facebook Live PPTV (2561)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี
โทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย” ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการ
เนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย 2) ศึกษาการสื่อสาร
การตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย 3) ศึกษาการสร้าง
พันธสัมพันธ์ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้
นาแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเนื้อหาในงานด้านโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook
Live มาเป็ นกรอบในการศึกษา
การวิจ ยั ในครัง้ นี้เ ป็ น การวิจ ยั เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ใน 2 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูล (Coding Form) การวิเคราะห์ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 จานวน 24 สถานี
โดยใช้วธิ กี ารการสังเกตแล้วนามาบันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามคุณสมบัตทิ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
จานวน 3 กลุ่ม จาก 11 สถานี ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูอ้ านวยการ จานวน 12 คน
เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านด้านโซเชียลมีเดีย จานวน 6 คน และผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี ร จานวน 8 คน
รวมทัง้ สิน้ 26 คน โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมาเป็ นหลักในการออกแบบ
บันทึกข้อมูลและพัฒนาแนวคาถาม ในการสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั นาข้อมูลทัง้
2 ขัน้ ตอนมาประมวล วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลการวิจยั ใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ดังนี้
1. การจัดการเนื้ อหา Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย
ปั จจุบนั ผู้ชมสามารถเลือกชมรายการได้ตามความชอบของแต่ละบุค คล ทาให้
สถานีโทรทัศน์ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเนื้อหา เพื่อให้ดงึ ดูดความสนใจและ
ตอบสนองความต้องการของผูช้ มหรือกลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ุด โดยมีการจัดการเป็ นขันตอน
้
ดังนี้
1.1 นโยบายการจัดการเนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า สถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย มีนโยบาย
การจัดการเนื้อหาผ่าน Facebook Live 2 ประเภท คือ 1) นโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีผ่ มู้ ี
อานาจในแต่ละสถานีโทรทัศน์กาหนดขึน้ เป็ นข้อกาหนด เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ริ ่วมกันทัง้
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ด้านเนื้อหารายการ รูปแบบการนาเสนอ และช่องทางที่ใช้ในการนาเสนอ มีจานวน 1 สถานี
ได้แ ก่ สถานี ว ิท ยุ โ ทรทัศ น์ กองทัพบก ช่อ ง 5 และ 2) นโยบายที่ก าหนดขึ้น โดยส่ว นงานที่
รับผิดชอบด้านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็ นนโยบายทีแ่ ต่ละสถานีนามาใช้มากทีส่ ุด จานวน 11 สถานี
ซึ่งเป็ นนโยบายที่กาหนดขึน้ โดยส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบด้านโซเชียลมีเดีย ที่มกี ารวางโครงสร้าง
ฝ่ ายนิวมีเดียเป็ นศูนย์กลางในการจัดการเนื้อหา พัฒนาบุคลากรให้มคี วามเข้าใจในด้านการนาเสนอ
รายการผ่านทางออนไลน์ทส่ี อดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูช้ มทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา ปั จจุบนั นี้จึงมีสถานีโทรทัศน์ ท่ีปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการเนื้อหาและให้
ความสาคัญในการนาเสนอรายการข่าวผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ต รงกลุ่ม เป้ าหมายที่ร ับ ชม
รายการทาง Facebook Live มากขึน้ ด้วยวิธกี าร ดังนี้
1. มีก ารปรับ เปลี่ย นนโยบายของสถานี เ ป็ น การน าเสนอรายการผ่า น
Facebook Live เช่น สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี มีการเปลีย่ นนโยบายจากการนาเสนอรายการผ่าน
โทรทัศน์มาเป็ นการนาเสนอรายการผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook Live มากขึน้
2. ก าหนดนโยบายการจั ด การเนื้ อ หา โดยแบ่ ง ตามประเภทรายการ
กลุ่มเป้ าหมายและเนื้อหาตามกระแสในช่วงเวลานัน้ ๆ เพื่อนามาต่อยอด ตรวจสอบความถูกต้อง
และนากลับไปเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียอีกครัง้ ผ่าน Facebook Live
3. มีก ารก าหนดโครงสร้ า งการจัด การเนื้ อ หาโดยให้ ฝ่ ายนิ ว มีเ ดีย เป็ น
ศูนย์กลางในการกาหนดกลยุทธ์ กาหนดเนื้อหา และการหารายได้จาก Facebook Live
4. กาหนดบุคลากรในการรับผิดชอบการจัดการเนื้อหาแต่ละด้าน ได้แก่
4.1 ด้านเนื้อหา ได้แก่ บรรณาธิการข่าวทีร่ บั ผิดชอบข่าวประเภทต่างๆ
พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และทาข่าวสนับสนุ นรายการโทรทัศน์ แล้วจะต้องทาข่าวสนับสนุ นกับ
ออนไลน์
4.2 ด้านการนาเสนอเนื้อหา บุคลากรทีน่ าเสนอรายการ เช่น เจ้าหน้าที่
ด้านโซเชียลมีเดีย นักข่าว ผูป้ ระกาศข่าว และพิธกี ร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ สามารถรายงานสด
ผ่าน Facebook Live ได้ทนั ที
4.3 ด้านการตรวจสอบข้อมูล จะมีผดู้ ูแลเพจ Facebook Live ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารบรรณาธิการ ผูส้ ่อื ข่าว ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร และแอดมินเพจ
1.2 ประเภทรายการที่นาเสนอ
ผลการวิจยั พบว่า ประเภทรายการทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
น าเสนอผ่ า น Facebook Live มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ประเภทรายการข่ า ว จ านวน 22 สถานี
สถานี โ ทรทั ศ น์ ท่ี มี ก ารน าเสนอข่ า วมากที่ สุ ด ด้ ว ยความยาว 12.55 ชัว่ โมงต่ อ วัน คื อ
สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี รองลงมา คือ ประเภทรายการบันเทิง จานวน 12 สถานี รายการพิเศษ/
ถ่ายทอดสด จานวน 8 สถานี รายการส่งเสริมความรู้ รายการกีฬา จานวน 7 สถานี ตามลาดับ
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ส่วนประเภทรายการที่มกี ารนาเสนอผ่าน Facebook Live น้ อยที่สุด ได้แก่ ประเภทรายการ
เพลง 1 สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
1.3 เนื้ อหารายการ
ผลการวิจยั พบว่า เนื้อหาที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเลือก
มานาเสนอผ่าน Facebook Live เป็ นเนื้อหารายการที่ตรงกับความต้องการของผูช้ ม มีขอ้ เท็จจริง
มีความถูกต้อง มีความน่าเชือ่ ถือ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ซึ่งเป็ นเนื้อหาทีม่ คี วามสร้างสรรค์
ตรงกับ Theme ของรายการ ทันต่อเหตุการณ์และอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดีย โดยสถานีโทรทัศน์
จะนาเนื้อหามาพัฒนาและต่อยอดให้มคี วามลึกมากยิง่ ขึน้ แล้วนาเสนอกลับไปให้ผชู้ มได้รบั ชมอีก
ครัง้ นอกจากนี้ยงั สามารถกระตุ้นความรู้สกึ ให้ผชู้ มได้มีป ฏิสมั พันธ์กบั รายการที่นาเสนอผ่าน
Facebook Live มากขึน้
1.4 เทคนิ คในการการนาเสนอรายการ
ผลการวิจ ัย พบว่า สถานี โ ทรทัศ น์ ใ ช้เ ทคนิค ในการนาเสนอรายการผ่าน
Facebook Live โดยมีผปู้ ระกาศข่าวหรือพิธกี ร นาเสนอรายการด้วยการใช้คาพูดทีง่ ่าย มีความ
เป็ นกันเอง มีลลี าท่าทางที่น่าติดตาม และมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ชมผ่าน Facebook Live ด้วย
เหตุผลที่วา่ ผูช้ มไม่ตอ้ งการรับชมการนาเสนอรายการทีเ่ ป็ นทางการมากเกินไป ต้องการรับชม
รายการทีด่ ูง่าย เข้าใจง่าย เป็ นเหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้
1.5 การจัดผังรายการ
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย มีการจัดผัง
รายการ 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1. การจัด ผัง รายการที่อ อกอากาศคู่ ขนานระหว่า งโทรทัศ น์ และ
Facebook Live 2. การจัดผังรายการออนไลน์โดยเฉพาะ และ 3. การจัดผังรายการตามกิจกรรม
ที่มีองค์กร หน่ วยงาน จัดจ้างเพื่อให้สถานีโทรทัศน์ ไป Facebook Live ซึ่งสถานีโทรทัศน์ท่มี ี
สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชัวโมง
่ มากทีส่ ุด ได้แก่
สถานีโทรทัศน์ ช่องทีเอ็นเอ็น 24 โดยรวมทุกประเภทรายการ คิด เป็ น 69.16% หากแบ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่มกี ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live มากที่สุด คือ ช่วงเวลาบ่าย ตัง้ แต่เวลา
12.00 – 18.00 น. มีจานวน 18 สถานี รองลงมา คือ ช่วงเช้า เวลา 05.00 – 12.00 น. จานวน
15 สถานี และรายการทีม่ กี ารนาเสนอผ่าน Facebook Live มากทีส่ ุด คือ รายการข่าว
1.6 แนวโน้ มการใช้ Facebook Live ในอนาคต
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ให้
ความสาคัญกับการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ในอนาคตด้วยเหตุผลและวิธกี าร ดังนี้
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1. เป็ น นโยบายของสถานี ท่ีก าหนดให้ใ ช้ Facebook Live เพื่อ ให้ท ัน ต่ อ
กระแสสังคม
2. ปั จ จุ บ ัน ผู้ช มกลุ่ม เป้ าหมายเปลี่ยนไปชมรายการทาง Facebook Live
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ สถานีโทรทัศน์ตอ้ งปรับตัวโดยการนาเนื้อหาไปสู่แพลตฟอร์มที่ผชู้ ม
จานวนมากติดตาม
3. เพิม่ รายการพิเศษให้มจี านวนความถีม่ ากขึน้
4. พัฒ นาบุ ค ลากรด้านเทคนิค การนาเสนอรายการผ่า น Facebook Live
และเนื้อหารายการทีต่ รงกับกลุ่มเป้ าหมาย
5. ขยายโมเดลการผลิตรายการผ่าน Facebook Live ไปยังส่วนภูมภิ าคมากขึน้
เพื่อเป็ นการขยายฐานผูช้ ม
6. ผลิตรายการทีอ่ อกอากาศผ่าน Facebook Live โดยเฉพาะ
7. จัดผังรายการ Facebook Live โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย
ทีร่ บั ชมรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานี
แต่บางสถานีกลับมองต่างมุมไม่ได้มแี นวโน้มในการใช้ Facebook Live มากขึน้
ในอนาคต เพราะไม่มนใจในแพลตฟอร์
ั่
มของ Facebook Live ว่าจะอยู่อกี นานเท่าไหร่ วันหนึ่ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไม่ให้ใช้ Facebook Live อีกเหตุผลหนึ่ง คือ Facebook
Live ไม่สามารถสร้างรายได้ให้สถานีโทรทัศน์ 100% บางสถานีโทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์
พีพที วี ี สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี จึงหันมาใช้แอพพลิเคชัน่
(Application) ยูทูบ (Youtube) และเว็บไซต์ในการนาเสนอรายการมากกว่า Facebook Live
แต่ใช้เฟซบุ๊กสาหรับการแปะลิงค์แล้วนาผูช้ มไปสู่ยูทูบและเว็บไซต์ของสถานี ซึ่งเป็ นการสร้าง
ยอดวิวและสร้างรายได้ให้แก่สถานีโทรทัศน์มากกว่าการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live
อย่างเดียว
ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ใน
ประเทศไทย
2.1 การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่
1. การโฆษณา เป็ นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การโฆษณาทางตรงและการโฆษณาทางอ้อม เช่น
การจัดวางตราสินค้าหรือสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าว การขึน้ โลโก้ตราสินค้า การวางตราสินค้าและ
สินค้าในรายการ การนาสินค้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ การจัดรายการโดยใช้สถานทีจ่ ริงของ
ตราสินค้า
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2. การประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย เลือกใช้ชว่ งพักโฆษณาผ่าน Facebook Live มากทีส่ ุด เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ี สร้างการรับรูร้ ายการต่างๆ ทีอ่ อกอากาศทาง Facebook Live
3. การขายโดยใช้พนักงาน เป็ นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย เลือกใช้โดยใช้พนักงานหรือพิธกี ร ที่มที กั ษะในการพูดทีส่ นุกสนาน
สามารถเชื่อมโยงรายการและสินค้าในช่วงที่ออกอากาศได้อย่างเหมาะสม ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูล
สินค้า ทดลองชิมสินค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวใจให้ผชู้ มรายการซื้อสินค้า โดยจะมีการจัด
รายการและขายในลักษณะนี้ในรายการที่มผี ชู้ มเป็ นจานวนมาก เช่น รายการ The Mask Line
Thai และ รายการ I Can See Your Voice Thailand จากช่อง Workpoint เฉพาะช่วงทีร่ ายการ
พักโฆษณา เพื่อเป็ นการดึงดูดผู้ชมให้ชมรายการผ่าน Facebook Live ตลอดเวลา และเป็ น
การสร้างรายได้
4. การส่งเสริมการขาย เป็ นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทีส่ ถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทยนามาใช้เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การนาเสนอรายการทีใ่ ห้แขกรับเชิญได้
ร่วมสนุ กกับกิจกรรมในรายการ เพื่อโน้มน้าวใจให้ผชู้ มรายการได้ทดลองเล่นตามและสนใจเข้า
ร่วมสนุ ก เล่นเกมส์ชงิ รางวัล รวมถึงการขึน้ เพจเชิญชวนให้กดไลก์ กดแชร์ เพื่อรับของรางวัล
จากรายการ โดยผ่านการซื้อขายสินค้า ตราสินค้าจากเจ้าของสินค้ากับเจ้าของรายการหรือ
ผูบ้ ริหารสถานีโทรทัศน์นนั ้ ๆ ตามราคาและรูปแบบทีก่ าหนด
5. การจัด กิจ กรรมพิเ ศษและสร้า งประสบการณ์ เป็ น เครื่อ งมือ การสื่อ สาร
การตลาดหนึ่งที่สาคัญ คือ การจัดกิจกรรมพิเศษและสร้างประสบการณ์ ผ่าน Facebook Live
เป็ นการส่งเสริมการขายตราสินค้าทีเ่ ชือ่ มโยงกับการจัดกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ให้แก่
ผูร้ ่วมกิจกรรม ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานีผ่านการนาเสนอรายการและขายกิจกรรมที่
ลูกค้าหรือเจ้าของสินค้าว่าจ้างให้ผลิตรายการ
2.2 การน าส่ ว นประสมทางการตลาดมาช่ ว ยในการสื่ อ สารการตลาดผ่ า น
Facebook Live
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ทม่ี กี ารวางแผนการใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ด้ว ยการจัด เตรียมเนื้อหารายการที่มีคุณ ค่ าตรงตามความต้อ งการและพฤติก รรมของผู้ชม
โดยน าเสนอผ่า นทาง Facebook Live โดยเฉพาะ มีก ารก าหนดราคาน าเสนอรายการผ่าน
Facebook Live เป็ นแพคเกจเพื่อให้องค์กร หน่ วยงาน และผู้ผลิตสินค้าได้ซ้ือตามขนาดและ
ความต้องการ ซึ่งจะมีโปรโมชันทั
่ ง้ ในส่วนทีอ่ ยู่ในรายการและในแพคเกจเพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ส่วนเรื่องบุคคล ก็จะมีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการนาเสนอรายการนัน้ ๆ ด้วย
การวางแผนการตลาดทีค่ รบวงจรเพื่อนาไปสู่การสร้างรายได้ทเ่ี ชือ่ มโยงกับการสื่อสารการตลาด
ผ่าน Facebook Live นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ยังพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ถานีโทรทัศน์
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ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และเนื้อหารายการทีม่ คี ุณภาพ รองลงมาคือ
ด้านบุคคล และการส่งเสริมการตลาด
ส่ วนที่ 3 การสร้างพันธสัมพันธ์ ผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ในระบบ
ดิ จิทลั
ผลการวิจ ัย พบว่า สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิท ัลในประเทศไทยส่ วนใหญ่ มีวธิ ีการสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์ ดังนี้
3.1 การเชิ ญชวนให้ผ้ชู มกดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และแสดงความคิ ดเห็น
(Comment) ผ่าน Facebook Live เพื่อ สร้า งพันธสัมพันธ์ ด้ว ยการพู ด คุย อย่ างเป็ นกันเอง
การตอบคาถามจากผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร และแอดมิน ผ่านช่องแสดงความคิดเห็น โดยมีการตัง้
คาถามที่สอดคล้องกับเนื้อหารายการเพื่อให้ผชู้ มที่ชมรายการผ่าน Facebook Live ในขณะนัน้
ได้แสดงความคิดเห็นและผูป้ ระกาศข่าวก็อ่านข้อความนัน้ ๆ ออกอากาศด้วยขณะ Facebook
Live ด้วยเหตุผลทีว่ า่ สิง่ ทีผ่ ชู้ มต้องการไม่ใช่การแจกของแต่เป็ นการมีตวั ตน ต้องการถูกพูดถึง
จากผูป้ ระกาศข่าวหรือพิธกี รมากกว่า
3.2 การร่วมสนุกรับของรางวัล ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทย จานวน 6 สถานี ให้ความสาคัญเกีย่ วการเชิญชวนผูช้ มรายการหรือกลุ่มเป้ าหมายร่วมสนุ ก
รับของรางวัลกับรายการขณะ Facebook Live โดยของรางวัลจะมาจาก 2 แหล่ง คือ จากสถานีโทรทัศน์
ตัว เองและสิน ค้า จากผู้ส นับ สนุ น รายการหรือ เจ้า ของรายการที่ซ้ือเวลาในการออกอากาศ
ช่วงเวลานัน้ หรือรายการนัน้ ๆ
3.3 การจัดกิ จกรรม ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยใช้
วิธกี ารสร้างพันธสัมพันธ์ด้วยการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมพบปะผู้ชมละคร ผูช้ มรายการ
กิจกรรมด้านกีฬา การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างใกล้ชดิ ดารา ผู้ประกาศข่าว
พิธกี ร ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจ
สร้างการรับรู้ เพิม่ จานวนผูต้ ดิ ตามช่องทางต่างๆ ของสถานี และรักษากลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้สามารถอภิปรายผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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1. การจัดการเนื้ อหา Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
การปรับเปลี่ยนนโยบายแบบลายลักษณ์อกั ษรที่สถานีเป็ นผู้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิหรือ
วิธกี ารปฏิบตั ดิ ้านการจัดการเนื้อหาไว้ล่วงหน้า มาเป็ นการจัดการเนื้อหาโดยฝ่ ายโซเชียลมีเดีย
เป็ นศูนย์กลางในการจัดการเนื้อหา นาเนื้อหารายการลงสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการคัดเลือก
เนื้อหา และนาเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผชู้ มได้รบั ชมข่าวสารได้ทนั ทีผ่าน Facebook Live ซึ่งสอดคล้อง
กับ (Jiradabbc, 2015) ในเรื่องปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเนื้อหา ทีต่ อ้ งมีบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีอุปกรณ์ในการผลิต มีเงินทุน และมีขอ้ มูลในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการพัฒนาเนื้อหารายการที่มีความสร้างสรรค์ มีข้อเท็จจริง มีค วามน่ าเชื่อถือ
และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องการรับชมเนื้อหาที่อยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น
ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหารายการ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2557) ที่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตามพฤติกรรมของผูช้ มและวิวฒ
ั นาการต่างๆ ได้ตลอดเวลา ยิง่ ถ้าสถานีโทรทัศน์
นาเสนอเนื้อหารายการทีอ่ ยู่ในความสนใจของผูช้ มหรืออยู่ในกระแสสังคมแต่นามาพัฒนาและต่อ
ยอดให้มีความลึกมากยิ่งขึ้นแล้วน าเสนอผ่านทาง Facebook Live จะท าให้สามารถกระตุ้น
ความรู้สกึ ให้ผชู้ มมีส่วนร่วม (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2557) และมีพนั ธสัมพันธ์กบั เนื้อหา
เหล่านัน้ มากขึน้
การจัดการเนื้อหาถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่สถานีโทรทัศน์ต้องสร้างความแตกต่าง
ด้วยการจัดการเนื้อหาที่ดี นาเสนอได้ครบทุกด้านและเผยแพร่เนื้อหาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(Molek, 2018) เพราะเนื้อหารายการที่มคี วามสดใหม่ กระชับ ชัดเจน (พรวิช ศิลาอ่อน, 2561)
ประกอบกับลีลา ท่าทาง การนาเสนอรายการของผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรที่มคี วามน่ าสนใจ
มีวธิ กี ารในการนาเสนอทีห่ ลากหลายจะช่วยดึงดูดความสนใจ (สุรชัย เงินคาคง, 2553: 20-21)
โดยเฉพาะการใช้คาพูดที่เป็ นกันเอง เข้าใจง่าย เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ สามารถนาเสนอผ่าน
Facebook Live ได้ทนั ที ทาให้มผี ตู้ ดิ ตามเพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้สถานีโทรทัศน์มกี าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังรายการอยู่เป็ นประจา เพราะรายการที่ออกอากาศของสถานีจะเป็ นที่
นิ ยมหรือไม่ข้นึ อยู่ก ับผู้ชมเป็ นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ (ดวงกมล เยี่ยมญาติ , 2549) ในเรื่อ ง
องค์ประกอบในการจัดผังรายการที่ต้องมีการวางแผนตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์หลักของ
สถานี มีสดั ส่วนในการนาเสนอในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผูช้ มเป็ นสาคัญ เพราะผูช้ ม
สามารถเลือกชมรายการได้หลากหลายตามเนื้อหาและช่องทางทีต่ นเองต้องการ
การจัดผังรายการ ผู้บริหารแต่ละสถานีจะพิจารณาส่วนแบ่งผู้ชมที่มีอยู่ในแต่ละ
สถานีในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีการออกอากาศพร้อมกันหลายรายการ และผูช้ มสามารถ
เลือกชมรายการได้ตามความชื่นชอบของตนเอง สถานีโทรทัศน์จงึ จาเป็ นต้องหาวิธที ่สี ามารถ
ดึงดูดผูช้ มให้ได้มากที่สุด นอกจากรายการจะตรงตามความต้องการของผูช้ มแล้วช่วงเวลาใน
การรับ ชมโดยผ่านการจัดผังรายการ ก็มีส่ วนส าคัญที่ท าให้ ผู้ชมจะเลือกรับชมรายการจาก
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Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ใด ผลการวิจ ัย ได้ข้อค้นพบใหม่ ว่า การจัดผังรายการของ
สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยมีการจัดผังรายการเพิม่ ขึน้ จากในอดีตที่มีแค่การจัดผัง
รายการประจาเดือน แต่ปัจจุบนั มีการจัดผังรายการประจาสัปดาห์ ผังรายการประจาวัน ซึ่งเป็ น
ผังรายการที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด เพราะเป็ นผังรายการที่แต่ละสถานีจะมีการพิจารณา
รายการเพื่อออกอากาศเป็ นรายวัน ทาให้ผู้ชมทราบรายการและเวลาออกอากาศที่แน่ น อน
ผังรายการออนไลน์ เป็ นผังรายการที่สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีเริม่ ปรับตัวมาใช้มากขึน้ ด้วย
เหตุผลทีว่ า่ สถานีโทรทัศน์มกี ารผลิตรายการเพื่ออกอากาศทาง Facebook Live โดยเฉพาะมาก
ขึน้ เช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์แจ้ง
อย่ า งชัด เจนว่ า มีร ายการไหนบ้ า งที่มีก าร Facebook Live ซึ่ ง ถือ ว่ า เป็ น ผลดีก ับ ผู้ช มและ
กลุ่มเป้ าหมายทีช่ ่นื ชอบรายการประเภทนัน้ ๆ จะรอชมรายการ และทาให้การ Facebook Live
มีผชู้ มและผูต้ ดิ ตามมากขึน้ ส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพันธ์รายการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
และสุดท้าย คือ ผังรายการประเภทกิจกรรม เป็ นผังรายการทีส่ ถานีโทรทัศน์เลือกใช้เพือ่ นาเสนอ
กิจกรรมทีส่ ถานีโทรทัศน์ผลิตขึน้ เองและลูกค้าจ้างผลิตรายการผ่าน Facebook Live ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่สถานีอกี ทางหนึ่ง ทาให้หลายสถานีโทรทัศน์เริม่ มีการรับจ้าง Facebook Live
มากขึน้ เช่น สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ ว ี สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
และสถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี มีการกาหนดราคาจัดจ้าง Facebook Live อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ด้วยจานวนสถานีโทรทัศน์ท่มี ากขึน้ จากในอดีต
ทีม่ เี พียง 6 ช่อง แต่ปัจจุบนั มี 24 ช่อง หลายสถานีโทรทัศน์จงึ มีการนาเสนอเนื้อหาและประเภท
รายการที่เ หมือ นกัน รู ป แบบการจัด ผัง รายการของสถานี โ ทรทัศ น์ ส่ ว นใหญ่ จึง จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้ชมรายการ ทาให้สถานีโทรทัศน์เลือกรูปแบบการจัดผัง
รายการเพียง 2 รูปแบบ คือ การจัดผังรายการแบบชน โดยนาเสนอรายการประเภทเดียวกันกับ
สถานีอ่นื เพื่อช่วงชิงกลุ่มผูช้ ม เป็ นกลยุทธ์ทส่ี ถานีโทรทัศน์มนใจว่
ั ่ ารายการของตนเองมีคุณภาพ
ดีหรือดีกว่ารายการคู่แข่งในช่วงเวลาเดียวกัน (ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ, 2559: 19-20) และ รัฐติพงษ์
ชูน าค, 2545: 18) ด้ว ยเหตุ ผ ลที่ว่า ถ้า จัด ผัง รายการในช่ว งเวลาหลัง สถานี อ่นื ผู้ช มก็ไปชม
รายการช่องอื่นก่อน ฉะนัน้ จึงต้องจัดผังรายการแบบชนกันไปเลยเพราะมันใจในกลุ
่
่มเป้ าหมาย
ของสถานีทส่ี ามารถแข่งขันด้านเนื้อหารายการได้ และอีกหนึ่งรูปแบบ คือ จัดผังรายการแบบผัง
เลี่ยง เพื่อแย่งชิงจานวนผู้ชมจากเนื้อหาและการนาเสนอรายการ ซึ่งเป็ นการนาเสนอรายการที่
แตกต่างไปจากสถานีโทรทัศน์อ่นื ที่กาลังแข่งขันกัน ส่วนใหญ่สถานีโทรทัศน์ท่ใี ช้กลยุทธ์น้ีมกั
เป็ นสถานีโทรทัศน์ทม่ี สี ถานะเป็ นรอง จึงนาเสนอรายการที่แตกต่างกันออกไปจากสถานีโทรทัศน์
คู่แข่งในช่วงเวลาการนาเสนอเดียวกัน เพื่อดึงดูดผูช้ มกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า
สถานีโทรทัศน์ทใ่ี ช้การจัดผังรายการแบบผังเลีย่ ง คือ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี ในช่วงเวลาค่าที่
สถานีโทรทัศน์คู่แข่งนาเสนอรายการประเภทละคร สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวจี ะนาเสนอรายการ
ประเภทรายการข่าว เพื่อแย่งชิงผูช้ มทีไ่ ม่ได้รบั ชมละครในช่วงเวลานัน้
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ส าหรับ แนวโน้ ม การใช้ Facebook Live ในอนาคต ผลการวิจ ัย ได้ ค้ น พบว่ า
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย จานวน 8 สถานี จาก 11 สถานี มีแนวโน้มในการใช้
Facebook Live ในการนาเสนอรายการในอนาคต ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็ นนโยบายของสถานีท่ี
กาหนดให้ใช้ Facebook Live เพื่อให้ทนั ต่อกระแสสังคม เนื่องจาก ปั จจุบนั ผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
เปลี่ย นไปชมรายการทาง Facebook Live ผ่า นโทรศัพ ท์มือถือ มากขึ้น สถานี โ ทรทัศ น์ ต้อง
ปรับตัวโดยการนาเนื้อหาไปสู่แพลตฟอร์มที่ผชู้ มจานวนมากติดตาม นอกจากนี้ยงั มีการเพิม่
รายการพิเศษให้มจี านวนความถี่มากขึน้ มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการนาเสนอรายการ
ผ่าน Facebook Live และเนื้อหารายการที่ตรงต่อกลุ่ม เป้ า หมาย มีการขยายโมเดลการผลิต
รายการผ่าน Facebook Live ไปยังส่วนภูมภิ าคมากขึน้ เพื่อเป็ นการขยายฐานผูช้ ม และผลิต
รายการที่ออกอากาศผ่าน Facebook Live โดยเฉพาะ เช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
มีการผลิตรายการแบ่งเป็ น 4 ประเภทรายการ ได้แก่ รายการสุขภาพ รายการเด็ก และเยาวชน
รายการสปอร์ต และรายการสาระและบันเทิง โดยจัดผังรายการออกอากาศผ่าน Facebook Live
ซึ่งเริม่ ออกอากาศไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และจะเพิม่ รายการมากขึน้ ในอนาคต
เพื่อสร้างกลุ่มเป้ าหมายใหม่และสร้างรายได้ให้แก่สถานี แต่บางสถานีกลับมองต่างมุมไม่ไ ด้มี
แนวโน้มในการใช้ Facebook Live มากขึน้ ในอนาคต เพราะว่าไม่มนใจในแพลตฟอร์
ั่
ม Facebook
Live ว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ อีกเหตุผลหนึ่ง คือ Facebook Live ไม่สามารถสร้างรายได้ให้
100% บางสถานีโทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 และ
สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวี ี จึงหันมาใช้แอพพลิเคชัน่ (Application) ยูทูบ (Youtube) และเว็บไซต์
มากกว่า Facebook Live แต่จะใช้เฟซบุ๊กสาหรับการแปะลิงค์แล้วนาผูช้ มไปสู่ยูทูบและเว็บไซต์
ของสถานี ซึ่งเป็ นการสร้างยอดวิวและสร้างรายได้มากกว่า
2. การสื่ อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิ ท ัล ใน
ประเทศไทย
2.1 การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเลือกใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะในช่ว งที่มีการโฆษณาทางโทรทัศ น์ Facebook Live จะน า
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทการประชาสัมพันธ์มาใช้มากที่สุด เนื่องจาก Facebook
Live ไม่อนุ ญาตให้โฆษณาสินค้าที่เหมือนกับที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ได้ รองลงมา คือ
การโฆษณาตราสินค้าหรือสินค้าในรายการโทรทัศน์ และการวางสินค้าบนโต๊ะผูป้ ระกาศข่าวเพื่อ
ช่วยตอกย้ าภาพลักษณ์ของตราสินค้าไว้ในความทรงจาของผูบ้ ริโภค (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2551)
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ทใ่ี ช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดมากทีส่ ุด คือ สถานีโทรทัศน์
ช่องเวิรค์ พอยท์ มีการโฆษณาทัง้ ทางตรง เช่น การโฆษณาสินค้าเหมือนเช่นในโทรทัศน์ ซึ่ง เป็ น
ทีน่ ่าสังเกตว่าเป็ นสถานีโทรทัศน์ชอ่ งเดียวทีส่ ามารถโฆษณาสินค้าได้มากกว่าสถานีอ่นื ๆ
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การโฆษณาแฝง เป็ นวิธกี ารทีห่ ลายสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
เลือกใช้เช่น การจัดวางตราสินค้าหรือ สินค้าในรายการโทรทัศน์ และการวางสินค้าบนโต๊ ะ
ผูป้ ระกาศข่าว สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ปิ ยะรัตน์ ชูเรือง, 2560) ทีพ่ บว่า การจัดวางตราสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ท่ปี รากฏในรายการโทรทัศน์ มีผลต่อการตระหนักรู้ ดึงดูดใจ และการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ตราสินค้า นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังพบว่า การทารายการแฝงทีม่ กี ารนาเสนอสินค้า
ผ่านเนื้อหารายการ เช่น รายการแฟนพันธ์แท้ ตอน คาเฟ่ อเมซอน ที่มกี ารนาสินค้า ตราสินค้า
และเรื่องราวเกี่ยวกับตราสินค้า ของอเมซอนมาผลิตเป็ นรายการ ผ่านการตอบคาถาม การชิม
สินค้าโดยผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการตลาดโดยผูป้ ระกาศ
ข่าวหรือพิธกี รแนะนาคุณสมบัตขิ องสินค้า ชิมสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมันและโน้
่
มน้าวให้ผชู้ ม
ซื้อสินค้า (ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล, 2553: 4) ซึ่งสถานีโทรทัศน์ ท่ใี ช้วธิ ีการนี้
ผลการวิจยั พบว่า จะต้องเป็ นสถานีโทรทัศน์ทม่ี รี ายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากผูช้ มจานวนมาก
และมีผสู้ นับสนุ นสินค้าที่หลากหลาย อย่างเช่น รายการ The Mask Line Thai และ รายการ I
Can See Your Voice Thailand จากสถานี โทรทัศน์ ช่องเวิรค์ พอยท์
2.2 การใช้ส่วนประสมทางการตลาด ผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์
ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับการผลิตเนื้อหารายการมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นสิง่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูช้ มที่เห็นชัดที่สุดจากจานวนการติดตามหรือจานวนการรับชมรายการที่ออกอากาศผ่า น
Facebook Live แต่ ล ะรายการ รองลงมา คือ บุ ค คลที่เ หมาะสมกับ การเสนอรายการ ผ่า น
Facebook Live เพราะผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร แต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกัน แต่ละรายการจึง
เลือกพิธีกรหรือผู้ดาเนินรายการที่เหมาะสมกับรายการที่นาเสนอผ่าน Facebook Live เพื่อ
ดึงดูดจานวนผู้ชมให้ติดตามรายการเพิ่มมากขึ้นจนเป็ นผู้ชมประจาของรายการ นอกจากนี้
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า สถานีโทรทัศน์ท่นี าส่วนประสมทางการตลาดมาใช้มากที่สุด ส่วนใหญ่
เป็ นสถานีโทรทัศน์ทม่ี กี ารนาเสนอรายการผ่านทาง Facebook Live เป็ นประจา มีบญ
ั ชีผใู้ ช้ของ
สถานีมากกว่า 1 บัญชี และสถานีโทรทัศน์ ท่ีเริ่มมีรายการที่ออกอากาศผ่าน Facebook Live
มากขึน้ กว่าเดิม เช่น สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ชอ่ งพีพที วี ี สถานีโทรทัศน์
ช่องเนชัน่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี ที่มกี ารดาเนินการใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด ตัง้ แต่การผลิตเนื้อหารายการและนาเสนอรายการทีต่ รงกลุ่มเป้ าหมายของ
สถานี ผ่า น Facebook Live โดยมีก ารกาหนดราคาสาหรับ หน่ ว ยงาน องค์ก ร และเจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ท่จี ะมาจ้างผลิตและนาเสนอผ่าน Facebook Live ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย
เพราะเล็งเห็นว่าการนาส่วนประสมทางการตลาดมาใช้ผา่ น Facebook Live โดยการสร้างสรรค์
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รายการใหม่ๆ จะเป็ นการขยายฐานกลุ่มเป้ าหมายและเป็ นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั
สถานี (ณัฐฐ์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน, 2552)
3. การสร้างพันธสัมพันธ์ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยส่วนใหญ่มวี ธิ กี ารสร้าง
พันธสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การเชิญชวนให้ผู้ชมกดไลก์ (Like) กดแชร์ (Share) และ
แสดงความคิดเห็น ด้วยการให้ขอ้ เสนอที่จูงใจ (ชูศกั ดิ ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2558) ซึ่งการพูดคุย
อย่างเป็ นกันเอง การตอบคาถามจากผู้ประกาศข่าว พิธกี ร และแอดมิน ผ่านข้อความแสดงความ
คิดเห็นเป็ นวิธกี ารที่สามารถเชิญชวนผูช้ มให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรายการขณะ Facebook Live มาก
ที่สุด ด้วยวิธีการตัง้ ค าถามที่สอดคล้องกับเนื้อหารายการเพื่อให้ผู้ชมที่ชมรายการในขณะนัน้ ได้
แสดงความคิดเห็นและผู้ประกาศข่าวก็อ่านข้อความนัน้ ๆ ออกอากาศไปพร้อมกับการ Facebook
Live ผลการวิจยั ได้ย้าชัดว่า ผูช้ มต้องการการมีตวั ตนบนโลกออนไลน์ ต้องการการถูกพูดถึงจาก
ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรมากกว่าการแจกของ 2. การร่วมสนุ กรับของรางวัล เป็ นวิธีการที่
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยเลือกใช้เพื่อดึงดูดความสนใจผูช้ มรายการให้มีส่ วน
ร่วมกับรายการและติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ (สายฤดี พัฒนพงศานนท์ ,
2555) ในเรื่องวิธีการสร้างพันธสัมพันธ์เพื่อส่ง เสริมการตลาด เช่น การเล่นเกมส์ การตอบ
คาถาม โดยให้ผลตอบแทนเป็ นของรางวัลทีส่ นับสนุนจากสถานีและจากเจ้าของตราสินค้า ซึ่งถือ
ว่าเป็ นวิธกี ารที่สร้างพันธสัมพันธ์ท่ไี ด้ผลดีและเป็ นวิธที ่สี ถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศ
ไทยนิยมใช้ และ 3. การจัดกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ใช้วธิ กี ารสร้างพันธสัมพันธ์
ด้วยการจัดกิจกรรมพบปะผู้ชมประเภทละคร การแสดงคอนเสิร์ต กิจกรรมกีฬา เพื่อให้สามารถ
พบปะผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างใกล้ชดิ ผ่านผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร ดารา ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็ น
การดึงดูดความสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ เพิม่ จานวนผู้ตดิ ตามช่องทางต่างๆ ของสถานีและสามารถ
รักษากลุ่มผูช้ มเป้ าหมายได้เพราะการสร้างความพึงพอใจโดยการการตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของผู้ชมจนทาให้เกิดความผูกพันกับรายการเป็ นผู้ชมประจา (ประวัติ เพียรเจริญ ,
2555) และส่งผลให้เกิดการบอกต่อในทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะการวิ จยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า การจัดการเนื้อหา ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็จและมีผชู้ มติดตามรายการเป็ นจานวนมาก เกิด
จากการที่สถานีโทรทัศน์มกี ารปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงสร้างการจัดการเนื้อหาโดยให้ฝ่าย
โซเชียลมีเดียเป็ นผู้กากับดูแล ดังนัน้ สถานีโทรทัศน์ ท่มี ีการนาเสนอรายการผ่าน Facebook
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Live ควรมีก ารจัด ตัง้ ฝ่ ายโซเชีย ลมีเ ดีย โดยเฉพาะ เพื่อ ให้ส ามารถก าหนดทิศ ทางเนื้ อ หา
ประเภทรายการ การจัดผังรายการ และการนาเสนอรายการ ที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หรือพฤติกรรมของ
ผูช้ มได้อย่างรวดเร็ว
2. จากผลการวิจยั พบว่า การจัดผังรายการ ของสถานีโทรทัศน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมาก
ทีส่ ุด คือ การจัดผังรายการประจาวันและการจัดผังรายการออนไลน์ เพราะเป็ นผังรายการที่แต่ละ
สถานีจะมีการพิจารณารายการเพื่อออกอากาศเป็ นรายวัน ทาให้ผชู้ มทราบรายการและเวลา
ออกอากาศทีแ่ น่ นอน โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์แจ้งอย่างชัดเจนว่ามีรายการไหนบ้างทีม่ กี าร Facebook
Live ซึ่งถือว่าเป็ นผลดีกบั สถานีโทรทัศน์ ผูช้ มและกลุ่มเป้ าหมายทีช่ น่ื ชอบรายการประเภทนัน้ ๆ
จะรอชมรายการ และทาให้การ Facebook Live มีผู้ชมและผู้ติดตามเป็ นจานวนมาก ดังนัน้
สถานีโทรทัศน์ทม่ี กี ารผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง Facebook Live ควรมีการจัดผังรายการ
ประจาวันหรือผังรายการออนไลน์ โดยเฉพาะ เพื่อให้ผชู้ มทีต่ ดิ ตามรายการผ่าน Facebook Live
ได้ทราบรายการล่วงหน้าว่ามีรายการหรือเหตุการณ์สาคัญอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะส่งผล
ให้มผี ชู้ มและผูต้ ดิ ตามรายการของสถานีเพิม่ มากขึน้
3. จากผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกาศข่าวและพิธกี ร มีผลต่อการดึงดูดความสนใจของ
ผูช้ มให้ตดิ ตามรายการและมีส่วนร่วมกับรายการ โดยเฉพาะการนาเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีลลี า
ท่าทางในการนาเสนอรายการที่น่าสนใจ และทักษะการพูดคุยกับผูช้ มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ควรมีการคัดเลือกผูป้ ระกาศข่าวและพิธีก ร
ทีม่ คี วามรูร้ อบด้าน สามารถนาเสนอเนื้อหาทีย่ ากๆ ให้เข้าใจง่าย มีทกั ษะในการนาเสนอรายการ
ที่ดี ทัง้ บุคลิกภาพ น้ าเสียง และการพูดคุยกับผูช้ มรายการได้อย่างเป็ นกันเอง เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม การเข้าถึงของผูช้ มในช่วงทีม่ กี ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live
4. จากผลการวิจยั พบว่า องค์กร หน่วยงาน และเจ้าของสินค้า มีการจัดจ้างสถานีโทรทัศน์
ในการผลิตรายการ และการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook Live มากขึ้น ทัง้ การประชาสัมพันธ์
การประชุม การจัดสัมมนา การถ่ายทอดสดกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อนาเสนอสินค้าอย่าง
มีคุณภาพและมีเทคนิคทีท่ นั สมัยเทียบเท่ากับรายการที่นาเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเป็ น
ผลดีต่อการสร้างรายได้และเพิม่ ฐานผูช้ ม ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร นักสื่อสารการตลาด เจ้าหน้าที่ด้าน
โซเชียลมีเดีย และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ควรมีความพร้อม
ทัง้ ด้านบุคลากร การผลิตรายการทีม่ คี ุณภาพ มีความหลากหลาย มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเพื่อรองรับตลาดงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนื่องจากเป็ นช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงผูช้ มได้ง่าย
5. จากผลการวิจยั พบว่า สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ค วาม
สาคัญและมีแนวโน้มที่จะใช้ Facebook Live ในการนาเสนอรายการและสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ใน
อนาคต ดังนัน้ หาก Facebook Live มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดปริมาณการให้สถานีโทรทัศน์
นาเสนอรายการ และการโฆษณาสินค้า ผ่าน Facebook Live ลดลงหรือยกเลิกการให้บริการ
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ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีด่ า้ นโซเชียลมีเดีย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการนาเสนอรายการ ควรมีแผนเพื่อลด
ความเสี่ยงในการสารองเนื้อหาหรือเตรียมช่องทางอื่นๆ ในการนาเสนอรายการเพิม่ ขึ้น เช่น
เว็บไซต์หรือยูทูบ
6. จากผลการวิจยั พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างรายได้ผ่าน
Facebook Live มากทีส่ ุด คือ การโฆษณาสินค้า การวางตราสินค้าในรายการ และการจัดกิจกรรม
พิเศษ ดังนัน้ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ควรจัดฝึ กอบรมนักสื่อสารการตลาด
ผูผ้ ลิตรายการ ผูป้ ระกาศข่าว พิธกี ร เจ้าหน้าทีด่ า้ นโซเชียลมีเดียและผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับการนาเสนอ
รายการผ่าน Facebook Live ให้มที กั ษะในการนาเสนอรายการทีส่ ามารถสอดแทรกตราสินค้า
หรือสินค้าไปในรายการได้อย่างหลากหลาย มีรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง
รายได้
7. ผลการวิจยั พบว่า วิธกี ารสร้างพันธสัมพันธ์ผ่าน Facebook Live ที่มปี ระสิทธิภาพ
คือ การพูดคุยกับผูช้ ม โดยการอ่านชื่อผูท้ ่มี าแสดงความคิดเห็น การเชิญชวนตอบคาถามร่วม
สนุ กรับของรางวัล และการจัดกิจกรรมพิเศษให้กบั ผู้ชมรายการ ดังนัน้ สถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทยทีม่ กี ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ควรเพิม่ ทักษะให้กบั ผูป้ ระกาศข่าว
พิธกี ร เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายโซเชียลมีเดีย และแอดมิน ในการพูดคุยกับผูช้ ม การตอบคาถาม การเชิญชวน
เข้าร่วมกิจกรรม การออกแบบกิจกรรมทีส่ ามารถตอบสนองผูช้ มรายการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1) การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เป็ น งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพที่ร วบรวมข้อ มู ล จากการวิเ คราะห์
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย จานวน 24 สถานี และการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิหน้ าที่ด้านโซเชียลมีเดีย และผู้ประกาศข่าวหรือ
พิธกี ร ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ยังสามารถทาแบบสอบถาม (Survey) เพื่อสารวจผูร้ บั ชม
รายการผ่า น Facebook Live ของสถานี โทรทัศ น์ ถึง ความต้องการของผู้ช มทัง้ ด้านเนื้อหา
การสื่อสารการตลาด และการสร้างพันธสัมพันธ์จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่รอบด้านและตรงความต้องการ
ของผูช้ มรายการมากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
และสถานี โ ทรทัศ น์ อ่นื ๆ ที่มีก ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ในการน าผลวิจยั ไป
พัฒนาเนื้อหาและการนาเสนอรายการทีม่ คี ุณภาพต่อไป
2) การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะการจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาด และ
การสร้า งพัน ธสัมพัน ธ์ผ่าน Facebook Live ของสถานีโ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิทลั ในประเทศไทย
เท่านัน้ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ยังสามารถศึกษาการจัดการเนื้อหา การสื่อสารการตลาด
และการสร้างพันธสัมพันธ์ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ อ่นื ๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กนกพร กอปรกีรติพงศ์ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล. (2559). การสื่อสารการตลาดแบบแบรนด์
คอนเทนต์ในรายการโทรทัศน์ เรียลลิ ตี้โชว์. คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรพุม บุญทวี. (2553). กระบวนการและหลักการจัดรายการโทรทัศน์ . เอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดรายการโทรทัศน์ หน่วยที่ 1- 8. นนทบุร:ี สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชัยขุนพล. (2555). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา แก้วเทพ. (2541). “การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสื่อมวลชน.”
เอกสารประกอบการสัมมนา “ทิศทางการวิจยั และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทศวรรษหน้า. จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
กุลธิดา เชวงวรรณ. (2558). “การวางแผนสื่อสาหรับการสื่อสารการตลาดเชิ งกิ จกรรมใน
ยุคดิ จิตอล.” วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสารองค์กร)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จิดาภา ทัดหอม. (2558). การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ ใน
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ชลากรณ์ ปั ญญาโฉม. (2561). ล้วงลึกความท้าทายใหม่ “เวิ รค์ พอยท์” เร่งปัน้ “ออนไลน์ ”
ให้แข็งแกร่งในยุคผสานสื่อ. แหล่งทีม่ า:
https://www.brandbuffet.in.th/2018/01/workpoint-online-strategy-2018/
ชืน่ จิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2551). กลยุทธ์สื่อสารการตลาด. กรุงเทพฯ: ทิปปิ้ งพ้อยท์เพรส.
ชูศกั ดิ ์ เดชเกรียงไกรกุล. (2558). การตลาด Engagement Marketing. วารสารทีป่ รึกษา
ทางธุรกิจ, ปี ท่ี 7 (ฉบับที่ 17).

131

บรรณานุกรม (ต่อ)
ณัฐชญา ทวีวทิ ย์ชาครียะ. (2560). หน้ ากากนักรอง (The Mask Singer): ตัวอย่าง
ความสาเร็จของจิ ตวิ ทยาในการเข้าถึงผูช้ ม. รายงานสภาพตลาดกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560.
ณัฐฐ์วฒ
ั น์ สุทธิโยธิน. (2552). เอกสารการสอน การบริ หารงานโทรทัศน์ ด้านธุรกิ จ.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณัฐพล ใยไพโรจน์. (2558). Digital Marketing : Concept & Case Study อัพเดทแบรนด์
การตลาดออนไลน์ 2015. นนทบุร:ี ไอซีดี พรีเมียร์.
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. (2557). Content Marketing เล่าให้คลิ ก พลิ กแบรนด์ให้ดงั .
กรุงเทพมหานคร: เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนลเอ็
่
คคูเทนเมนท์
ดวงกมล เยีย่ มญาติ. (2549). การบริ หารและการจัดการโครงการไทย ทีวี โกลบอล
เน็ตเวิ รค์ ของสถานี วิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5. รายงานโครงการเฉพาะบุคคล
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการจัดการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.
ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2553). การสื่อสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร :
อมรการพิมพ์.
เดียว วรตัง้ ตระกูล. (2560). ทีวีดิจิทลั ’โหมออนไลน์ ขยายผูช้ ม-ดันรายได้. เข้าถึงได้จาก:
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/747082?fbclid=IwAR3YmX7hAK01I
9u8I1Ih81AVWgsEbH186AtXUDiezKhjh67xSYLO_V2q7cU
ธาม เชือ้ สถาปนศิร.ิ (2014). “12Rule of Content is the king” 12 กฎทาเนื้ อหาโดนใจ
ผูช้ ม. เข้าถึงได้จาก: https://positioningmag.com/58139
ธาม เชือ้ สถาปนศิร.ิ (2557). 12 Rule of Content is the king” 12 กฎทาเนื้ อหาโดนใจผู้ชม.
เข้าถึงได้จาก: https://positioningmag.com/58139
นที ศุกลรัตน์. (2559). ประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการ
ให้บริ การกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4), 31 สิ งหาคม 2559. เข้าถึงได้จาก:
https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/590900000001.pdf
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2557). การสื่อสารการตลาด. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปณิศา ลัญชานนท์. (2548). หลักการตลาด . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสาร.

132

บรรณานุกรม (ต่อ)
ประวัติ เพียรเจริญ. (2555). เปลี่ยน Friend เป็ น Fan ผูกใจไว้กบั แบรนด์ตลอดกาล.
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ).
ปิ ยะรัตน์ ชูเรือง. (2560). การกระจายเนื้ อหารายการและการจัดวางตราสิ นค้าหรือ
ผลิ ตภัณฑ์ในรายการโทรทัศน์ The Mask Singer หน้ ากากนักร้อง ผ่านมัลติ
แพลตฟอร์มที่มีผลต่อความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูช้ ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เข้าถึงได้จาก:
http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/handle/123456789/60249?mode=full&src=
พรวิช ศิลาอ่อน. (2561). อยากขายของได้ ต้องขาย Content ด้วย. เข้าถึงได้จาก:
https://positioningmag.com/1165807
พิไลวรรณ ปุกหุด. (2531). การจัดรายการวิ ทยุโทรทัศน์ เล่ม 2. กรุงเทพ: สานักพิมพ์
สุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 29-30.
ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล. (2554). เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ใช้ในการ
สร้างคุณค่าตราสิ นค้าของการค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม กรณี ศึกษา เอ็นโซโก.
การศึกษาเฉพาะบุคลหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
มินตรา ครองห้าว และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย.์ (2559). การเปิ ดรับและความพึงพอใจของ
ผูช้ มที่มีต่อFacebook Thai PBS. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวารสารศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการสือ่ สารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐติพงษ์ ชูนาค. (2545). พัฒนาการของการจัดผังรายการของสถานี โทรทัศน์ ช่อง 9 อ.
ส.ม.ท.. วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ฉัตรสกุลไพรัช. (2557). ผลการชมละครไทยเกาหลีกบั การซึมซับค่านิ ยมและการ
เลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลี. วารสารปั ญญาภิวฒ
ั น์, 175-185
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). การวิ จยั เชิ งนโยบายแบบมีส่วนร่วม Participatory Policy
Research. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.
วุฒนิ นั ท์ นาฮิม. (2561). สรุปสถิ ติ 39 ข้อน่ ารู้ Facebook 2018. เข้าถึงได้จาก:
http://www.nationtv.tv/main/content/378589591/

133

บรรณานุกรม (ต่อ)
ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ. (2559). การบริ หารรายการข่าวของสถานี โทรทัศน์ ดิจิทลั เพื่อการ
แข่งขัน. วิทยานิพนธ์ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2546). การบริ หารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษทั
ธรรมสาร จากัด.
สมเพ็ชร เจียรมณีทวีสนิ . (2543). “นักข่าวในยุคโลกาภิ วฒ
ั น์ ” ใน หนังสือที่ระลึกงานวัน
สื่อสารแห่งชาติ . กรุงเทพมหานคร: การสื่อสารแห่งประเทศไทย.
สร เกียรติคณารัตน์. (2557). INNOVATIVE ACTIVE, MULTI-SCREEN ENGAGEMENT.
เข้าถึงได้จาก: http://marketeer.co.th/2014/03/innovative-activation/
สืบศักดิ ์ ลิว่ ลักษณ์. (2560). ขายของออนไลน์ อย่างยั ่งยืน อย่าลืมการตลาดแบบ Content
Marketing ที่เหนื อคู่แข่ง. เข้าถึงได้จาก: https://www.ceoblog.co/contentmarketing-for-your-online-business/
สุทธาทิพย์ สุธาวา. (2559). การยอมรับเฟซบุก๊ ไลฟ์ เพื่อเป็ นช่องทางโฆษณาสิ นค้าแก่
ผูบ้ ริ โภค. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุรชัย เงินคาคง. (2553). การวิ เคราะห์รปู แบบการนาเสนอเนื้ อหารายการโทรทัศน์
ท้องถิ่ นของสถานี วิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์.
เสกสรร รอดกสิกรรม. (2558). การสร้างความยังยื
่ นด้วยการใช้เนื้ อหาเชิ งการตลาด
(Content Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิ ง การแข่งขันทางธุรกิ จผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ . การค้นคว้าอิสระหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการ) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แสงวิทย์ เกวลีวงศ์ศธร. (2555). “วีดิโอคอนเทนต์” จุดเปลี่ยนโฆษณาโทรทัศน์ . เข้าถึงได้
จาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/global
องอาจ สิงห์ลาพอง. (2560). การบริ หารจัดการรายการโทรทัศน์ ในยุคไยแลนด์ 4.0.
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปี ท่ี 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประจาปี
2560.

134

บรรณานุกรม (ต่อ)
อภิชจั พุกสวัสดิ.์ (2559). การตลาดเชิ งเนื้ อหา. เข้าถึงได้จาก:
https://www.smartsme.co.th/content/33943
อรรถชัย วรจรัสรังสี. (2556). ประเภทเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุก๊ แฟนเพจสิ นค้าและ
ความตัง้ ใจซื้อของผูบ้ ริ โภค. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัฏฐ์ กูพ้ งษ์ศกั ดิ.์ (2554). กลยุทธ์การจัดรายการช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์ .
วารสารนักบริหาร ปี ท่ี 31 ฉบับที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2554
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
อานาจ สุคนเขตร์. (2552). ระบบจัดการเนื้ อหาเว็บไซต์ฯ. วารสารวิทยบริการ ปี ท่ี 20 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2552.
อุไรพร ชลสิรริ ุ่งสกุล. (2554). Digital Marketing ไอเดียลัดปฏิ วตั ิ การตลาด. กรุงเทพฯ:
กรุงเทพธุรกิจ.
ภาษาต่างประเทศ
Am2bmarketing. (2017). 8 ยุทธวิ ธี เพิ่ ม Engagement อย่างไรใน Facebook Fan Page.
เข้าถึงได้จาก: https://www.am2bmarketing.co.th/online-marketing-article/8-tacticaladd-engagement-facebook-fan-page/
Armstrong, G., & Kotler, P. (2007). Marketing: An introduction. (8th ed.). Pearson
Prentice Hall.
Articlekey. (2017). ความหมายของการจัดการ. เข้าถึงได้จาก: http://articlekey.com/2017/
Bill Gates. (1996). Content is King. เข้าถึงได้จาก:
www.silkstream.net/blog/2014/07/content-is-king-bill-gates-1996.html
Dahnil, M. I., Marzuki, K. M., Langgat, J., & Fabeil, N. F. (2014). Factors influencing
SMEs adoption of social media marketing. Procedia–Social and Behavioral
Sciences, 148, 119–126.
Esarn. (2561). รู้จกั การทาตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network). เข้าถึงได้
จาก: http://www.esarn.com
Jiradabbc. (2015). ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ. เข้าถึงได้จาก:
https://jiradabbc.wordpress.com

135

บรรณานุกรม (ต่อ)
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and
opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and
Control. (14th Global ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Lowe, Barry. (1997). “Journalism in the Age of Multimedia.”
MEDIATHAILAND. (2017). ความหมายของการนาเสนอ. เข้าถึงได้จาก:
http://mediathailand-presentation.blogspot.com/2017/01/blog-post_90.html
Molek. (2018). 4 วิ ธีการทา Content Marketing ในยุคนี้ ที่ควรพิ จารณาเอาไว้. เข้าถึงได้
จาก: https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/4-type-of-content
marketing-in-2018-to-be-considering/
Nok. (2560). 7P’s ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิ จบริ การ. เข้าถึงได้จาก:
http://203.144.226.201/ithipat/?p=169
Nuttaputch. (2017). หลักสาคัญในการสร้าง ENGAGEMENT บน SOCIAL MEDIA.
เข้าถึงได้จาก: https://www.nuttaputch.com
Roger M. Everett. (1986). Communication Technology. The New Media in Society.
New York: The Free Press.
Rossiter, J.R. and Bellman, S. (2005). Marketing Communications: Theory and
Applications. Frenchs Forest NSW: Pearson.
Silkstream, (2014). Content is King…. เข้าถึงได้จาก:
https://www.silkstream.net/blog/2014/07/content-is-king-bill-gates-1996.html
The Standard. (2018). เปิ ดบ้านใหม่ Facebook ประเทศไทย คนไทยใช้งาน 51 ล้านคน
ต่อเดือนแชตซื้อขายของมากสุดท็อป 5 ของโลก. เข้าถึงได้จาก:
https://thestandard.co/facebook-thailand/
Thumbsupteam. (2016). Thai PBS สถานี โทรทัศน์ ของไทยรายแรกที่เริ่ มใช้ Facebook
Live API เผยแพร่ออกอากาศบน Facebook. เข้าถึงได้จาก:
https://thumbsup.in.th/2016/04/thaipbs-facebook-live-api-first-in-thailand/
TrueSportMan. (2551). แนวคิ ดและทฤษฎีในการจัดวางผังรายการ. เข้าถึงได้จาก:
http://oknation.nationtv.tv/blog/truesportman/2008/07/10/entry-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
จานวนผู้ติดตามและบัญชีผ้ใู ช้ Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิทลั
ในประเทศไทย
จานวนผูต้ ดิ ตามและบัญชีผใู้ ช้ Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
จานวน 24 สถานี ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
Number
1

Channel

Facebook Live ID
@workpoint
@WorkpointNews
@workpointTV

No. of Follower
Total
14,142,601
2,501,281 16,993,663
349,718

@Ch7HD
@Ch7HD News
@Ch7HD Entertainment

10,878,978 15,258,943
3,633,812
358,738

3

@Ch7HD Sport
@thairath
@thairathtv

387,415
10,644,444
4,153,329 14,797,773

4

@one31Thailand

6,743,907 6,743,907

5

@GMM25Thailand

6,041,228 6,041,228

6

@Thai PBS
@Thai PBS News

5,187,092 5,787,904
600,812

7

@Mono29TV
@Mono29News

3,405,951
655,344 4,061,295

2

138
Number

Channel

Facebook Live ID

No. of Follower

Total

8

@newsthaich8

3,710,603 3,710,603

9

@NationChannelTV
@nationtv22live

2,955,853
28,724 2,984,577

10

@สานักข่าวไทย
@9mcot

2,195,085
723,087 2,918,172

11

@Ch3 Thailand

2,833,929 2,833,929

@True4U
@True4UNews

2,394,572
315,721 2,710,293

@PPTVHD36

2,395,730 2,395,730

14

@VoiceOnlineTH

2,055,009 2,055,009

15

@SpringNewsonline

1,628,112 1,628,112

16

@AMARINTVHD

1,036,124 1,036,124

12

13

139
Number

Channel

Facebook Live ID

No. of Follower

Total

17

@NOW26TV

651,157

651,157

18

@TNN24

561,098

561,098

19

@BrightTV20

406,552

406,552

@newtvpage

241,891

241,891

20

21

@NBT2HD
@Live NBT2HD

82,399
61,288

143,687

22

@TV5HD1
@Tv5hd1News

101,458
32,297

133,755

23

@MCOTFamily14

82,691

82,691

22,174

22,174

24

@TV3SD

ภาคผนวก ข
สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่สถานี โทรทัศน์
ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย ต่อวัน

ลาดับ
1

สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประเภทรายการ
รายการข่าว
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการละคร
Facebook Live
รวม
บันเทิง
ส่งเสริม
ท้องถิน่
พิเศษ/
ความรู้
ถ่ายทอดสด
50.41%
0.00
13.75%
5%
0.00
0.00
69.16%
51.66%

0.00

0.00

0.00

0.00

14.37%

66.03%

3

34.58%

9.16%

6.25%

2.08%

2.08%

0.00

54.15%

4

52.29%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.29%

5

34.79%

0.00

6.25%

0.00

8.33%

0.00

49.37%

6

30.41%

14.79%

0.00

0.00

0.00

0.00

45.2%

7

18.95%

6.45%

0.00

0.00

0.00

14.79%

40.19%

8

29.58%

4.16%

0.00

0.00

0.00

0.00

33.74%

9

27.2%

4.16%

0.00

0.00

0.00

0.00

31.36%

10

29.37%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.37%
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ลาดับ

สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประเภทรายการ
รายการข่าว
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการละคร
Facebook Live
รวม
บันเทิง
ส่งเสริม
ท้องถิน่
พิเศษ/
ความรู้
ถ่ายทอดสด
26.58%

1.16%

0.00

0.00

0.00

0.00

27.74%

12
13
14

21.45%
20.83%
17.9%

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

21.45%
20.83%
17.9%

15

13.54%

0.00

2.08%

0.00

0.00

0.00

15.62%

16

10.5%

4.16%

0.00

0.00

0.00

0.00

14.66%

17

13.1%

0.41%

0.00

0.00

0.00

0.00

13.51%

18
19

8.3%
4.8%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8.3%
4.8%

20

0.00

4.16%

0.00

0.00

0.00

0.00

4.16%
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11

ลาดับ

สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
ข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประเภทรายการ
รายการข่าว
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการละคร
Facebook Live
รวม
บันเทิง
ส่งเสริม
ท้องถิน่
พิเศษ/
ความรู้
ถ่ายทอดสด

21

2.08%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.08%

22

1.8%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.8%

23

1.25%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25%

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 คุณทวินันท์ คงคราญ
2 คุณวรวรรธน์ ขุนทอง
3 คุณระวี ตะวันธรงค์

11

ตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายสือ่ สารองค์กร
บรรณาธิการข่าว
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กากับดูแล
สือ่ Online Spring News
คุณกนกพร ประสิทธิผล
รักษาการผูอ้ านวยการสานักสือ่ ใหม่
์
คุณพัชรินทร์ ยศสมนึก บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์
คุณชุตนิ ธรา วัฒนกุล
New Media Directo
คุณนัทสิทธิ ์ นิตย์เมธา Assistant New Media Strategy
Director
คุณโสภณ นวรัตนาพงษ์ รักษาการหัวหน้ากองข่าว New Media
และผูป้ ระกาศข่าว
คุณสถาพร เกือ้ สกุล
Senior Vice President
คุณศศิพงษ์ ชาติพจน์
บรรณาธิการข่าว Wake Up News และ
พิธกี ร
คุณอธิพงศ์ ลอยชืน่
บรรณาธิการข่าวออนไลน์

12

คุณพรอัปสร นิลจินดา

4
5
6
7
8
9
10

ผูอ้ านวยการส่วนผลิตรายการ

หน่ วยงาน
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

วัน/เดือน/ปี
27 ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562

เวลา (เริ่ ม-จบ)
10.12 - 10.30 น.
14.24 – 14.40 น.
11.53 -12.20 น.

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี
สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี

14 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562

11.22 - 12.05 น.
14.07 - 14.21 น.
17.26 - 19.00 น.
17.26 - 19.00 น.

สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์

22 มกราคม 2562

15.11 - 15.30 น.

สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ วี
สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ วี

23 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562

10.11 - 10.38 น.
13.53 - 14.52 น.

สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบก
1 กุมภาพันธ์ 2562
ช่อง 7
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 กุมภาพันธ์ 2562
(NBT)

15.27 - 16.08 น.
16.56 -17.03 น.
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิ งานด้านโซเชียลมีเดีย

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิ งานด้านโซเชียลมีเดีย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
คุณพนิดา กิตปิ ระภัสร์
คุณวรภา หฤษฎางค์กรู
คุณธนากร ริตุ
คุณธิดารัตน์ ลาภอนันต์
ตระกูล
คุณธนทัต ศรีโปฏก
คุณธีรวัฒน์ เจริญยศ

ตาแหน่ ง
รักษาการหัวหน้าแผนกสือ่ ใหม่
หัวหน้าส่วนงานโซเชียลมีเดีย
ผูเ้ ชีย่ วชาญข่าวอาชญากรรม
เจ้าหน้าทีเ่ นื้อหาออนไลน์ (Social
Media) สานักสือ่ ใหม่
เจ้าหน้าทีข่ า่ วออนไลน์
Co – Producer รายการเก็บตกจาก
เนชัน่ ภาคเย็น

หน่ วยงาน
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส

วัน/เดือน/ปี
27 ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562

เวลา (เริ่ ม-จบ)
10.51-11.30 น.
15.33 -15.41 น.
11.23 -11.45 น.
15.38 -16.15 น.

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ วี

22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

14.28 -14.36 น.
13.35 -13.51 น.
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ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 3 ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มที่ 3 ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 คุณยสุฏมา ทองคา
2
3
4
5

ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าทีพ่ ธิ กี ร ฝ่ ายผลิตรายการและ
ออกอากาศ
คุณสุภาณี คชพันธ์สมโภชน์ ผูป้ ระกาศข่าว
คุณภัทรพล นิธวิ รพล
ผูป้ ระกาศข่าวและผูส้ อ่ื ข่าว
คุณธันชนน งามเหลือ
ผูป้ ระกาศข่าวสานักข่าว
คุณสิรเิ สาวภา เอกเอีย่ มสิน นักสือ่ สารมวลชนชานาญการ

6
7
8

คุณวิยดา พีรรัฐกุล
คุณกชพรรณ สุขสุจติ ร์
คุณวุฒนิ ันท์ นาฮิม

ผูป้ ระกาศข่าว
Senior Web Content
ผูป้ ระกาศข่าว

หน่ วยงาน
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

วัน/เดือน/ปี
27 ธันวาคม 2561

เวลา (เริ่ ม-จบ)
18.40 - 18.57 น.

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีว ี
สถานีโทรทัศน์ Spring News
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT)
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี
สถานีโทรทัศน์เนชันที
่ วี

4 มกราคม 2562
11 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562

14.51 - 15.02 น.
12.33 - 12.48 น.
09.23 - 09.56 น.
16.11- 16.26 น.

21 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

09.22 - 09.35 น.
16.23 - 16.51 น.
21.21 - 22.10 น
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ภาคผนวก ฉ
แบบบันทึกข้อมูล (Coding Form)
ชื่อสถานี โทรทัศน์ ……………………………………. Facebook Live
ID…………………………..
วันที่บนั ทึกข้อมูล…………………………………….
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย
1.1 จานวนผู้ติดตามและบัญชี Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ร ะบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย
1.2 สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
1.3 ช่ ว งเวลาในการออกอากาศรายการผ่ า น Facebook Live ของแต่ ล ะ
สถานีโทรทัศน์ ร ะบบดิจิท ัล ในประเทศไทย ต่ อ วัน หรือ 24 ชัว่ โมง โดยแบ่ งเป็ น 4
ช่วงเวลา ได้แก่
1. ภาคเช้า เวลา 05.00 – 12.00 น.
2. ภาคบ่าย 12.00 – 18.00 น.
3. ภาคค่า เวลา 18.00 – 00.00 น.
4. ภาคดึก เวลา 00.00 – 05.00 น.
1.4 ประเภทรายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ดังนี้
1. รายการข่าวสาร
2. รายการส่งเสริมความรู้
3. รายการเด็กและเยาวชน
4. รายการท้องถิน่
5. รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
6. รายการกีฬา
7. รายการข่าวสารและบันเทิง
8. รายการพิเศษ/ถ่ายทอดสด
9. รายการเพลง
10. รายการละคร
1.5 ความยาวประเภทรายการข่าวทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของแต่ละ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่

พบ

ไม่พบ
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รายละเอียด
ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย
2.1 การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผ่าน Facebook Live ได้แก่
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)
4. การใช้การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
5. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
6. การจัดกิจกรรมพิเศษและสร้างประสบการณ์ (Events and Experiences)
2.2 การใช้ส่วนประสมทางการตลาด ผ่าน Facebook Live ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหารายการ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านช่องทางในการนาเสนอ (Place)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้านบุคคล (People)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7. ด้านกระบวนการ (Process)
ส่วนที่ 3 วิธกี ารสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) ผ่าน Facebook Live ของสถานี
โทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย

พบ

ไม่พบ

ภาคผนวก ช
คู่มือการบันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 1 การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
1.1 จ านวนผู้ติด ตามและบัญ ชี Facebook Live ของสถานี โ ทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ใน
ประเทศไทย คือ จานวนผูท้ ต่ี ดิ ตาม Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทยและจานวนบัญชี Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทยทีเ่ ปิ ดให้ประชาชนติดตาม
1.2 สัดส่วนการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย ต่ อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
คือ การน าเสนอรายการต่ างๆ ของแต่ ละ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยภายใน 1 วัน หรือ 24 ชัวโมง
่ โดยคิดเป็ น %
ของการน าเสนอแต่ ล ะประเภทรายการและรวมทุ ก ประเภทรายการของแต่ ล ะ
สถานีโทรทัศน์
1.3 ช่วงเวลาในการออกอากาศรายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
คือ จานวนช่วงเวลาในการนาเสนอ
รายการผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาคเช้า เวลา 05.00 –
12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.00 – 18.00 น. ภาคค่ า เวลา 18.00 – 00.00 น. และ
ภาคดึ ก เวลา 00.00 – 05.00 น. โดยการส ารวจว่ า รายการที่ น าเสนอผ่ า น
Facebook Live ของแต่ละสถานีแต่ละวันมีการนาเสนอรายการในช่วงเวลาไหนบ้าง
จานวนเท่าไร
1.4 ประเภทรายการที่นาเสนอผ่าน Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศ น์ ร ะบบ
ดิจิทลั ในประเทศไทย ต่อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
คือ ประเภทรายการที่นาเสนอผ่าน
Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ภายใน 1 วัน หรือ
24 ชัวโมง
่
ของแต่ละสถานีมีการนาเสนอรายการประเภทอะไรบ้าง ตามประเภท
รายการที่ กสทช. กาหนด โดยเลือกบันทึกข้อมูล จานวน 10 ประเภทรายการ
1.5 ความยาวประเภทรายการข่าวที่นาเสนอผ่า น Facebook Live ของแต่ ล ะสถานี
โทรทัศ น์ ร ะบบดิจิท ัล ในประเทศไทย ต่ อวัน หรือ 24 ชัวโมง
่
คือ ความยาวของ
ประเภทรายการข่าวทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั
ในประเทศไทย ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชัวโมง
่ แต่ละสถานีนาเสนอรายการข่าวจานวน
กีร่ ายการและมีความยาวรวมทัง้ หมดกีช่ วโมง/นาที
ั่
โดยสรุปเป็ นเปอร์เซ็น

153
ส่วนที่ 2 การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
2.1 การใช้เ ครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผ่า น Facebook Live ของสถานีโ ทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย คือ การบันทึกการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผ่าน
Facebook Live ของแต่ละสถานีโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย ว่ามีการใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทไหนบ้างจาก 6 ประเภท ได้แก่ การโฆษณา
(Advertising) การประชาสัม พัน ธ์ (Public Relations) การขายโดยพนั ก งาน
(Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การสื่อสารการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษและสร้างประสบการณ์ (Events
and Experiences)
2.2 การใช้ส่วนประสมทางการตลาดการตลาด ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย คือ แต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย
มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดผ่าน Facebook Live ประเภทไหนบ้าง ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหารายการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางในการ
นาเสนอ (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process)
ส่วนที่ 3 วิธีการสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) ผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจิทลั ในประเทศไทย คือ การบันทึกว่าแต่ละสถานีโทรทัศน์ มีการสร้างพันธ
สัมพันธ์กบั ผูช้ มรายการหรือกลุ่มเป้ าหมาย ผ่าน Facebook Live ด้วยวิธไี หนบ้าง

ภาคผนวก ซ
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก

แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการ
เนื้อหา Facebook Live
ของสถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดการจัดการด้าน
เนื้อหา (Content
Management)
2. แนวคิดเกีย่ วกับ
การตลาดเชิงเนื้อหา
(Content Marketing)

แนวคาถาม

ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เจ้าหน้าทีด่ า้ น ผูป้ ระกาศข่าว
โซเชียลมีเดีย หรือพิธกี ร

1. สถานีมนี โยบายการจัดการเนื้อหาผ่าน
Facebook Live อย่างไร
2. ประเภทรายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook
Live เป็ นประเภทไหนบ้าง
3. เนื้อหาและวิธกี ารคัดเลือกเนื้อหาที่
นาเสนอผ่าน Facebook Live อย่างไร
4. มีเทคนิคในการนาเสนอรายการผ่าน
Facebook Live อย่างไร
5. การจัดผังรายการผ่าน Facebook Live
เป็ นอย่างไร
6. ช่วงเวลาทีม่ กี ารนาเสนอรายการผ่าน
Facebook Live มากทีส่ ุด
7. แนวโน้มในการใช้ Facebook Live ของ
สถานีในอนาคตเป็ นอย่างไร
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก
วัตถุประสงค์

แนวคิดและทฤษฎี

แนวคาถาม

2. เพื่อศึกษาการสื่อสาร
การตลาดผ่าน Facebook
Live ของสถานีโทรทัศน์
ระบบดิจทิ ลั ในประเทศ
ไทย

1. แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media for
Marketing
Communications)
2. แนวคิดส่วนประสม
ทางการ ตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing
Mix) หรือ 7P’s
แนวคิดเกีย่ วกับการสร้าง
พันธสัมพันธ์
(Engagement)

8. ใช้เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารการตลาดผ่า น
Facebook Live ประเภทไหนบ้าง
9. มีการนาส่วนประสมทางการตลาดมาช่วย
ในการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live
อย่างไร

10. วิธที ใ่ี ช้ในการสร้างพันธสัมพันธ์
(Engagement) ผ่าน Facebook Live กับ
ผูช้ มรายการหรือกลุม่ เป้ าหมาย
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3. เพื่อศึกษาการสร้าง
พันธสัมพันธ์
(Engagement) ของ
สถานีโทรทัศน์ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย

ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เจ้าหน้าทีด่ า้ น ผูป้ ระกาศข่าว
โซเชียลมีเดีย หรือพิธกี ร

ภาคผนวก ฌ
คู่มือการบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก…………………………ตาแหน่ ง………………..……
สถานี โทรทัศน์ …………………
วัน/เดือน/ปี ……………………………..เวลาสัมภาษณ์ …………………………
วัตถุประสงค์ที่ 1 การจัดการเนื้อหา Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ใน
ประเทศไทย
1.1 นโยบายการจัดการเนื้อหา หมายถึง แต่ละสถานีมกี ารกาหนดนโยบายในการจัดการ
เนื้อหาอย่างไร
1.2 ประเภทรายการ หมายถึง ประเภทรายการที่ กสทช. กาหนด โดยผูว้ จิ ยั เลือกบันทึก
ข้อมูล 10 ประเภทรายการที่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยนาเสนอ
ผ่าน Facebook Live ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชัวโมง
่ ได้แก่ รายการข่าวสาร รายการ
ส่งเสริมความรู้ รายการเด็กและเยาวชน รายการท้องถิน่ รายการวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ รายการกีฬา รายการข่าวสารและบันเทิง รายการพิเศษ/ถ่ายทอดสด
รายการเพลง และรายการละคร เพื่อทาให้ทราบว่าแต่ละสถานีนาเสนอรายการ
ประเภทอะไรบ้างและนาเสนอประเภทรายการอะไรมากทีส่ ุด
1.3 เนื้อหารายการ หมายถึง เนื้อหารายการทีน่ าเสนอผ่าน Facebook Live มีการนา
เนื้อหารายการมาจากแหล่งใด มีปัจจัยใดบ้างในการคัดเลือกเนื้อหาทีจ่ ะนามาเสนอ
1.4 เทคนิคการนาเสนอรายการ หมายถึง วิธกี ารเฉพาะที่แต่ละสถานีโทรทัศน์ ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย นามาใช้ในการนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live
1.5 การจัดผังรายการ หมายถึง การนารายการทีผ่ ่านการคัดเลือกแล้วไปจัดลงผังรายการ
ทัง้ ผังรายการประจาวันและผังรายการประจาเดือน เพื่อนาเสนอผ่าน Facebook
Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิทลั ในประเทศไทยของแต่ละสถานี และแต่ละ
สถานีมกี ารจัดผังประเภทไหนบ้าง จาก 11 ประเภท ได้แก่ การจัดผังรายการแบบ
ถ่ายเทผูช้ ม การจัดผังรายการแบบช่วง การจัดผังรายการแบบผังเลี่ยง การจัดผัง
รายการแบบชน การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการพิเศษ การจัดผังรายการ
เดิมต่อเนื่องทุกวัน การจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการขนาดยาวก่อนรายการ
อื่นแต่จบช้ากว่า การจัดผังรายการแบบเกื้อหนุ น การจัดผังรายการโดยนาเสนอ
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รายการประเภทเดียวกันแต่หลากหลายรายการ การจัดผังรายการโดยนาเสนอ
รายการเด่นหลังรายการด้อย และการจัดผังรายการโดยนาเสนอรายการซ้า
1.6 ช่วงเวลาทีม่ กี ารนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live มากทีส่ ุด หมายถึง ช่วงเวลา
ที่ส ถานี เ ลือ กน าเสนอรายการทัง้ ในรู ป แบบรายการที่ผ ลิต ไว้แ ล้ ว แล้ ว น ามา
ออกอากาศผ่าน Facebook Live ในช่วงเวลาที่กาหนด การรายการสดเหตุการณ์
ต่างๆ และการถ่ายทอดสด
1.7 แนวโน้ มการใช้ Facebook Live ในอนาคต หมายถึง แนวโน้ มในอนาคตแต่ ล ะ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยจะมีการใช้ Facebook Live มากขึน้ หรือ
น้อยลงหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ที่ 2 การสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย
2.1 การใช้ เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารการตลาดผ่ า น Facebook Live หมายถึง แต่ ล ะ
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ผ่าน Facebook Live ประเภทไหนบ้างจาก 5 ประเภท ได้แก่ การใช้การโฆษณา
(Advertising) การใช้การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การขายส่วนบุคคล
(Personal Selling) การใช้การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด (Events and Experiences)
2.2 การใช้ส่วนประสมทางการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ ระบบ
ดิจทิ ลั ในประเทศไทย หมายถึง แต่ละสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดผ่าน Facebook Live ประเภทไหนบ้าง จาก 7
ประเภท ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหารายการ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางในการนาเสนอ (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล
(People) ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้ านกระบวนการ
(Process)
วัตถุประสงค์ที่ 3 การสร้างพันธสัมพันธ์ (Engagement) ผ่าน Facebook Live ของ
สถานี โทรทัศน์ ระบบดิจิท ัลในประเทศไทย มีวธิ ีการสร้างพันธสัมพันธ์กบั ผู้ชมรายการหรือ
กลุ่มเป้ าหมายผ่าน Facebook Live ด้วยวิธไี หนบ้าง

ภาคผนวก ญ
ตัวอย่างจดหมายนาส่งขอสัมภาษณ์

ภาคผนวก ฎ
ตัวอย่างถอดเทปคาสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ……………………………… ตาแหน่ ง………………………………..
หน่ วยงาน ……………………………………………………
วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลาเริ่ ม 10.11 น. จบ 10.38 น.
คาสัมภาษณ์
ถาม สถานีมนี โยบายการจัดการเนื้อหาผ่าน Facebook
Live อย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากโทรทัศน์หรือไม่
ตอบ ก็คอื จริงๆ แล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในยุค
ปั จจุบนั เราก็จะเห็นเรื่องของ Content ทีเ่ ราออกจอทีว ี
หรือแม้แต่ออกสื่ออื่นๆ ก็ตามมันก็จะถูกพ่วงด้วย
ออนไลน์ ด้วยโซเชียลซึ่งโซเชียลทีค่ นไทยใช้มากทีส่ ุด
ตอนนี้กต็ อ้ งบอกว่า Facebook ทุกคนก็จะเห็นว่าจะใช้
ช่องทางนี้ ดังนัน้ ถามว่าวันนี้ตวั เนชันเองเราก็
่
ตงฐาน
ั้
ใหม่ในเรือ่ งของการทีจ่ ะมาทาออนไลน์ ผมเองก็พง่ึ เข้า
มาจับงานทีเ่ นชันเดื
่ อนกว่าๆ แต่วา่ ก่อนหน้านี้เราก็มา
วางรากฐานให้กบั เนชันไปแล้
่
วครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ เดือนที่
ผ่านมาเราปรับเปลีย่ นเรือ่ งของนโยบาย เรื่องของการใช้
Facebook เป็ นช่องทางในการสือ่ สารกับคนทีร่ บั ชมสื่อ
เมื่อก่อนเนชันมองว่
่
าทีว ี first นันหมายถึ
่
ง Content ที่
ได้มาจะไปทีท่ วี กี อ่ นเป็ นลาดับแรก วันนี้เราบอกว่า
ออนไลน์ first คือนโยบายเปลีย่ นไปเลยเราบอก
ออนไลน์ first นันหมายความว่
่
าวันนี้โต๊ะข่าวต่างๆ
นอกจากทีจ่ ะต้องทาข่าว support กับรายการทีวแี ล้ว
จะต้องทาข่าว support กับออนไลน์นอกจากทีผ่ ชู้ มเห็น
ว่ามันมีการ Live สดเรายังมีขา่ วทีเ่ ป็ นเนื้อหา เป็ น text
เป็ นรูปภาพ เป็ นวิดโี อ ต่อเนื่องทัง้ วันบนเพจโดยเฉพาะ
เพจหลัก 4 เพจของเนชันก็
่ จะมีขา่ วเสิรฟ์ ให้คุณผูช้ มทัง้
วัน ดังนัน้ ทีวเี วลาจะชมข่าวมันจะต้องรอรายการรอ
ชัวโมงแต่
่
ถา้ คุณตาม Facebook วันนี้ไม่ตอ้ งรอแบบนัน้
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แล้วเพราะว่าข่าวจะถูกเสิรฟ์ ทันทีทนั ใดทีม่ ขี า่ ว ถามว่า
ทาไมต้องเปลีย่ นนโยบายแบบนี้วนั นี้ตอ้ งบอกก่อนว่า
ผูช้ มทุกคนหรือเราทุกคนมีมอื ถือในมือ 1. เราสามารถที่
จะรับข่าวสารต่างๆ ได้ทนั ทีทนั ใด
2. ในเวลาเดียวกันเราเป็ นผูส้ ่อื ข่าวโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั
เพราะอะไรคุณฝนไปเจอรถชนปุ๊ บคุณฝนถ่ายรูปขึน้
Facebook ทันที เป็ นผูส้ ่อื ข่าวแล้วมีคนเข้ามาชมแล้ว
มากน้อยคนละเรื่องนะแต่นนคุ
ั ่ ณกาลังทาหน้าทีส่ ่อื
ดังนัน้ เมื่อถ้าสื่อหลักคุณไม่ปรับตัวคุณตาย ดังนัน้ เรา
ปรับเลยเราเปลีย่ นวันนี้คอื เราใช้ออนไลน์ First
หมายความว่าข่าวทีม่ ปี บเราจะไปที
ุ๊
อ่ อนไลน์ กอ่ นนี่คอื
เรื่องของนโยบายปรับเปลีย่ น ถามว่าแล้วตัวรายการมัน
แตกต่างกับทีวอี ย่างไร ทีวปี ั จจุบนั นี้เวลาเราออก อากาศ
สดในทีวเี ราจะออกควบคูก่ บั บน Facebook กับบน
Youtube อีก 2 ช่องทางขนานกันไปเลยส่วนหนึ่งอีก
ส่วนหนึ่งเวลาผูส้ อ่ื ข่าวลงพืน้ ทีท่ กุ วันนี้เราก็จะมี 2 ส่วน
เหมือนกัน ส่วนหนึ่งรายงานเข้าไปทีร่ ายการ
ณ ช่วงรายการทีก่ าลังออนแอร์อยู่ ณ ขณะนัน้ แต่ถา้ ใน
บางเวลารายการไม่ได้ออนแอร์หรือบางครัง้ ผูส้ อ่ื ข่าวลง
พืน้ ทีอ่ ย่างเช่นว่าเห็นได้ชดั เลยในช่วงทีเ่ กิดพายุปาบึกที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีผสู้ อ่ื ข่าวไล่เรียงไปตัง้ แต่
บางสะพาน ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ผูส้ ่อื ข่าวไม่สามารถทีจ่ ะเข้ารายการ
พร้อมกันได้ทนี ึง 10 คน แต่ facebook ผูส้ ่อื ข่าวอยู่มุม
ไหน Live สดขึน้ มาบนเพจทันที
ถาม เพจของช่องเนชันเลยหรื
่
อไม่คะ
ตอบ ใช่ครับเพจของช่อง ผูส้ อ่ื ข่าวก็จะ Live สดมาที่
เพจของช่อง ดังนัน้ ผูท้ ร่ี บั ชมก็จะเกิดประสบการณ์ใหม่
แทนทีค่ ุณจะรอดูทวี อี ย่างเดียวคุณจะเห็นอีกหลากหลาย
มุมทีเ่ กิดขึน้ บน Facebook ผูส้ ่อื ข่าวทีบ่ างสะพานก็จะ
รายงานสถานการณ์ทบ่ี างสะพาน ทีช่ มุ พรก็รายงานที่
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ชุมพร ไปทีส่ ุราษฎร์ธานีกร็ ายงานทีส่ ุราษฎร์ธานี ที่
นครศรีธรรมราชก็รายงานไป เราก็จะเห็นจาก
หลากหลายมากขึน้ ทีวอี ยากได้ content ตัวไหนก็จะดึง
ตรงนี้ขน้ึ ไปออกอากาศก็จะเป็ นแบบนัน้ แล้วก็จะมีส่วนที่
เป็ นโต๊ะข่าวซึ่งเป็ นโต๊ะออนไลน์ของผมทีผ่ มดูแลอยู่กจ็ ะ
เก็บในส่วนทีผ่ สู้ อ่ื ข่าวรายงานสดผ่านไปเมื่อสักครู่เก็บมา
เขียนเป็ นข่าวแล้วก็ออกมาเป็ นข่าวออนไลน์อกี ชิน้ หนึ่งนี่
คือระบบการทางานทีม่ นั เปลีย่ นไป คือวันนี้มนั ต้องที่
ภาษาราชการชอบใช้คอื บูรณาการ มันต้องบูรณาการ
ร่วมกันทัง้ หมดมันไม่สามารถทาได้แบบเมื่อก่อนทีวกี ไ็ ป
ทาเฉพาะทีว ี คือ เราต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
และสิง่ สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องให้นกั ข่าวแล้วก็
ผูส้ ่อื ข่าวเขาปรับตัวเหมือนกัน ถามว่าถ้าวันนี้เขายังทา
อยู่แต่ทวี แี ล้วเขาไม่ปรับตัววันหนึ่งทีท่ วี มี นั ค่อยๆ ดรอป
ลงไปจากตลาดเขาจะไปอะไรวันนี้เขาก็ตอ้ งเรียนรูใ้ นสื่อ
ใหม่ทม่ี นั เกิดขึน้ กับโลกใบนี้ทม่ี นั เกิดขึน้ เหมือนกัน โดย
หลักผมมองว่าผูส้ ่อื ข่าวทีอ่ อกไปรายงานทีเ่ ป็ นรายงาน
ทีวเี ขาจะมีบคุ ลิกทีช่ ดั เจนอยู่แล้วถึงจะได้รบั การคัดเลือก
ในการไปนาเสนอข่าว ดังนัน้ ตรงนี้กเ็ ป็ นจุดเด่นของเขา
ในการทีจ่ ะนาเสนอบนทีวอี ย่างน้อยเขาก็จะมีความเป็ น
ตัวตนของผูส้ ่อื ข่าวมากกว่าคนปกติทวไปที
ั ่ จ่ ะรายงาน
กับเหตุการณ์ สถานการณ์ แล้วก็มมุ มองในการทีจ่ ะมอง
ข่าวมันก็จะแตกต่างกัน ถ้าบุคคลทัวไปอาจจะรายงาน
่
ไปตามสิง่ ทีเ่ ห็นแต่ผสู้ ่อื ข่าวเขาจะมีความรูพ้ น้ื ฐานในแต่
ละเรื่องทีเ่ ขาลงไปทาอยู่แล้วเขาก็สามารถทีจ่ ะเติมตรงนี้
ได้ ทุกวันทีม่ ผี สู้ อ่ื ข่าวออกไปพืน้ ทีก่ จ็ ะถูก assign หมาย
สาหรับทีจ่ ะไปทา support ทีวอี ยู่แล้ว ดังนัน้ ส่วนหนึ่ง
มันก็จะถูก support มาทีอ่ อนไลน์ อย่างเช่นว่า ถ้าหมาย
การเมืองเราก็จะมีผสู้ ่อื ข่าวการเมืองซึ่งมีความรูพ้ น้ื ฐาน
ทางการเมืองดีอยู่แล้วตัวนี้แหละทีบ่ อกว่าเรามาบูรณา
การร่วมกัน
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ถาม Content หลักๆ ทีน่ าเสนอเสนอผ่านทาง
Facebook Live หรือคูข่ นานส่วนใหญ่ Content จะเป็ น
ประเภทไหนบ้างคะตอบ เนชันที
่ วเี ราเป็ นสานักข่าว
content หลักคือ content ข่าวอยู่แล้ว ข่าวอย่างเดียว
ข่าวเป็ นหลักอยู่แล้วแต่วา่ เป็ นข่าวประเภทไหนนัน้ อีก
อย่างหนึ่ง อย่างช่วงเวลานี้สงิ่ ทีเ่ ราตามกันอยูท่ กุ วัน 1.
เรื่องของฝุ่น ซึ่งกระทบกับการเป็ นอยูข่ องประชาชนส่วน
ใหญ่ 2. เลือกตัง้ เรื่องของทางการเมืองก็ตามกันอยู่
3. เรื่องพระบรมราชาภิเษกทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
อันใกล้น้ี 4. ตอนนี้ทข่ี อนแก่นเราส่งผูส้ ่อื ข่าวไปประจา
อยู่ทน่ี นเลยงานหลวงพ่
ั่
อคูณ นี่เป็ นสถานการณ์ทจ่ี ะต้อง
ตาม
ถาม มีการจัดผังรายการไว้ล่วงหน้าหรือไม่คะ
ตอบ มีครับ คือเราจะรูอ้ ยู่แล้วว่าผูส้ ่อื ข่าวใครไปประจา
อยู่ทน่ี นั ่ อะไร อย่างไรบ้าง แล้วก็แต่ละช่วงเวลาผูส้ ่อื ข่าว
คนไหนจะเข้ารายการช่วงไหน อย่างไร มันก็จะมีแพลน
ตรงนี้อยู่แล้ว
ถาม โดยมีการจัดผังเป็ นรายการหรือไม่
ตอบ ใช่ครับ ทุกโต๊ะเขาก็จะมี assign หมายให้ผสู้ ่อื ข่าว
อยู่แล้ว
ถาม มีเทคนิคในการนาเสนอรายการผ่านทาง
Facebook Live อย่างไรให้น่าสนใจ
ตอบ คือในตัวของ Facebook Live จริงๆ คือถ้าคนที่
ตามข่าวแล้วก็ตามเราเป็ นแฟนคลับของเราก็จะรูว้ า่ มันมี
อะไรทีแ่ ตกต่าง คาว่าแตกต่างนอกจากเรามีตวั สดจาก
มุมต่างๆ แล้ว 2. เราก็จะทาในส่วนของการทีจ่ ะ PR
ประชาสัมพันธ์ประเด็นล่วงหน้า 3. เราจะมีเรือ่ ง PR
รายการทีวที จ่ี ะเกิดขึน้ ล่วงหน้า อย่างในทีมผมเองทีด่ ูแล
ออนไลน์ ผมก็จะมีคนๆ นึงเลยทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการโป
รโมทสื่อออนไลน์ เช่น ว่าช่วงเช้าก่อนที่ผมจะเข้า
รายการเขามาก่อนละชัวโมงนึ
่
ง 6 โมงเช้าจะพบกับ
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รายการนี้เป็ นแบบนี้ ประเด็นนี้อะไรแบบนี้ ทุกรายการก็
จะเป็ นแบบนี้หมดมีการแพลนล่วงหน้าถ้าเป็ น
รายการทีเ่ ป็ นเทปเราจะโปรโมทประเด็นด้วยซ้า คือเรา
จะโปรโมทเลยว่าอย่างวันเสาร์มรี ายการ คดีขยีโ้ กง เราก็
จะโปรโมทก่อนเลยว่ารายการคดีขยีโ้ กงวันเสาร์น้ี
ประเด็นอะไร ถามว่ามันมีความเสีย่ งมัยมั
้ นเสีย่ งนะ
หมายความว่าเวลาเราโปรโมทก่อนถ้าประเด็นดี
ประเด็นโดนคนรอดู แต่ถา้ ประเด็นไม่ดี ประเด็นไม่โดน
คนก็จะไม่มาเลยมันมีความเสีย่ ง ดังนัน้ ตรงนี้แหละสิง่ ที่
เราต้องมันใจว่
่ าสิง่ ทีเ่ รากาลังจะนาเสนอให้กบั ผูช้ มคือสิง่
ทีม่ นั ใช่ เขาอยากดู นี่คอื งานทีเ่ ราทา
ถาม มีการนาส่วนผสมทางการตลาดหรือ 7P มาช่วยใน
การนาเสนอรายการผ่าน Facebook Live หรือไม่
อย่างไร
ตอบ จริงๆ ในเรือ่ งของโลกออนไลน์ทุกอย่างมันจะอยู่
ในส่วนผสมของมันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเรื่องของ
Product อย่างทีบ่ อกทีน่ ่มี กี ารประชุมข่าว 3 เวลาเลย
ประชุมข่าวเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็นก็จะมีประชุมข่าว
ดังนัน้ ทุกช่วงเวลามันจะต้องมีการประชุมเพราะข่าวมัน
เกิดขึน้ ตลอดเวลานี่คอื เรือ่ งของ Product เราเตรียม การ
ทีจ่ ะดูวา่ วันนี้ประเด็นอะไรบ้างทีเ่ ราจะต้องเตรียม การ
ล่วงหน้า เรื่องของราคาเราไม่ตอ้ งพูดถึง เรื่อง
Promotion เราก็มกี ารเตรียมการล่วงหน้าว่าเราจะ
โปรโมทมันยังไงแต่ละส่วนแต่ละรายการเตรียมการ
อย่างไร อย่างสมมุตวิ นั นี้เรือ่ งของพิธพี ระบรมราชา ภิเษ
กทีมออนไลน์เตรียมหมดแล้วเรื่องของเว็บไซต์หน้าหลัก
ถ้าวันไหนทีจ่ ะประกาศเรียบร้อยเราก็พร้อมทีจ่ ะขึน้
ข้อมูล support เตรียมข้อมูลไว้แล้วเราพร้อมทีจ่ ะ
ออนไลน์ทนั ที วันนี้กระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องแหล่ง
น้ า 107 แหล่ง วันนี้ทมี ข่าวเรา assign เรียบร้อยว่า 107
แหล่งมีทไ่ี หนบ้างเตรียมข้อมูล support ทันทีทงๆ
ั ้ ที่
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กระทรวงมหาดไทยยังไม่พดู เลยว่า 107 แหล่งมีทไ่ี หน
บ้างแค่เอ่ยมาเป็ นบางแหล่งแต่เราต้องรู้
ล่วงหน้าต้องเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพราะว่าถึงวันงานเรา
จะไปเตรียมข้อมูลตอนนัน้ ไม่ทนั นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องเตรียม
ทัง้ หมด ดังนัน้ ในส่วนผสมทีบ่ อกว่า 7P เรือ่ งของทาง
การตลาดมันจะเดินไปโดยอัตโนมัตถิ า้ เรามีการ
เตรียมการอย่างล่วงหน้าแบบนี้
ถาม มีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดอะไรบ้างในการ
นาเสนอรายการผ่านทาง Facebook Live
ตอบ วันนี้ Facebook Live เองมันอยู่ในชีวติ ของคน
ปกติทวไปในระดั
ั่
บหนึ่งอยู่แล้วสิง่ ทีเ่ ราทาวันนี้ทุกวัน
พิธกี รแทบทุกช่วงเวลาจะพูดถึงว่าคุณสามารถทีจ่ ะ
รับชมจากช่องทางทางทีวที ค่ี ุณรับชมหน้าจอ 22 แล้ว
คุณรับชมทาง Facebook Live, Nation TV Live ทาง
ช่อง Youtube nation 22 ซึ่งก็เป็ นอีก channel หนึ่งถ้า
วันไหนเขาไม่ได้นงดู
ั ่ หน้าจอทีวมี าดู Facebook Live ได้
บางคนเช้าขับรถไปทางานก็จะคอมเม้นมาแล้ววันนี้
ไม่ได้ดูหน้าจอนะแต่กาลังดูผา่ น Facebook เขาคอมเม้น
เข้ามาใน Facebook ตอนนี้เราจะทามากกว่านัน้ ทีวเี ราก็
นาเสนอหน้าจอไปวันนี้ถา้ สังเกตรูปแบบใหม่ของเนชัน่
ทีวดี า้ นข้างเราจะมี sidebar
1. เราจะมีสดจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ใน
ขณะทีจ่ อหลักเล่าข่าวอื่นมันจะมีจอสดทีผ่ สู้ ่อื ข่าวอยู่ใน
พืน้ ทีแ่ ล้วเห็นสดเห็นเหตุการณ์รถชนเราจะขึน้ มาเลย
ด้านข้างถ้าเหตุการณ์นนั ้ ใหญ่ปบผู
ุ๊ ส้ ่อื ข่าวทีเ่ ล่าข่าวจอ
หลักเราเทคขึน้ จอหลักเล่าต่อได้เลย
2. เรามีค่าฝุ่นทุกวันให้เห็นอยู่ทงั ้ วัน อนาคตเราจะมี
มากกว่านัน้ รอดูแล้วกัน วันนี้เราสดผ่านทีวคี ขู่ นานสด
ผ่าน Facebook บน Facebook คอมเม้นได้บนทีวสี ่ง
SMS ได้ เราเห็นหน้าจอทีวใี คร SMS มา ต่อไปเราจะ
เอา comment จาก Facebook มาขึน้ หน้าจอทีวใี ห้ได้
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ด้วยนี่คอื รูปแบบใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ คือ สือ่ มันจะถูกผสาน
เป็ นเรื่องเดียวกัน
ถาม ถ้าพูดถึงเรื่องสินค้าบางอย่างมีสนิ ค้าวางบนโต๊ะ
ผูป้ ระกาศข่าว มีใช้สถานทีใ่ นการจัดรายการ
ตอบ พวกนี้ส่วนใหญ่กเ็ กิดขึน้ จากลูกค้าทีม่ าซือ้ โฆษณา
ในรูปแบบต่างๆ เราก็จะเห็น Backdrop ด้านหลังที่
เป็ นโลโก้สนิ ค้า วันทีเ่ ราไปจัดอยูท่ อ่ี เมซอนก็
เนื่องจากว่าอเมซอนเขาก็อยากจะให้เราไปจัดนอก
สถานทีโ่ ปรโมทร้านเขา คือรูปแบบการโฆษณามันมี
หลายรูปแบบ หรือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแก้วกาแฟวางไว้
บนโต๊ะ หลายๆ รายการไม่ใช่เฉพาะเนชันนะหลายๆ
่
ช่องแก้วกาแฟเหล่านัน้ ก็จะถูก close เข้าไปทีแ่ บรนด์วา่
แบรนด์อะไร
ถาม แล้วต้องมีการพูดถึงแบรนด์นนั ้ ๆ ให้ดว้ ยมัย้ คะ
ตอบ แล้วแต่เงื่อนไขทีม่ กี ารซื้อขายกัน สินค้าก็จะ
หมุนเวียนเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ
ถาม มีการจัด Event ด้วยมัย้ คะ
ตอบ Event ของเนชันเรามี
่
งาน Event เยอะมากเรามี
ทีม Event เลยในการทีจ่ ะจัด Event Event ทีม่ คี นรูจ้ กั
เลยของเนชันก็
่ คอื เรื่องของจักรยานคนก็รจู้ กั กันสิน้ ปี ท่ี
ผ่านมาเราจัดงานใหญ่ไปงานหนึ่งอย่างเนชันแฟนเดย์
่
ซึ่งก็เป็ นรูปแบบใหม่ทช่ี อ่ งข่าวไม่มใี ครทาปกติเวลาเรา
จะเห็นช่องบันเทิงเขาก็จะทาในลักษณะของแฟน
รายการนัน้ รายการนี้มาเจอกันแต่น่ีเราเอาแฟนข่าวมา
เจอกันเราจัดทีไ่ บเทค บางนา ก็จะมีแฟนรายการต่างๆ
เข้ามาได้มาเจอกับพิธกี ร มีพธิ กี รหลักพูดคุยบนเวที มี
รายการมีการดาเนินรายการก็สนุกสนานกันไป บน
Facebook ก็มกี าร Live สดด้วย
ถาม ถือว่าเป็ นวิธกี ารสร้าง Engagement กับผูช้ มด้วย
มัย้ คะ
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ตอบ เรื่องของการสร้าง Engagement พูดถึงเรื่องนี้เป็ น
เรื่องสาคัญบน Facebook เพราะว่า Facebook จริงๆ
ต้องบอกว่าวันนี้สงิ่ ที่ Facebook ตัง้ ใจ เขาตัง้ ใจสร้าง
ชุมชนหมายความว่าถ้าเมือ่ ไหร่คุณทาให้เพจของคุณ
เป็ นทีพ่ ูดคุยกันค่า Engagement ก็จะสูง ค่าการเข้าถึง
จะสูงแต่ถา้ คุณสื่อสารทางเดียว Facebook ก็จะลดค่า
การเข้าถึงดังนัน้ สิง่ ที่ Facebook ต้องการคือ ต้องการ
ชุมชนถ้ามากไปกว่านัน้ ลึกไปกว่านัน้ ที่ Facebook
ต้องการก็คอื ว่า ชุมชนทีช่ อบเรือ่ งเดียวกันดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รา
จะเห็นวันนี้เราจะเห็นเพจทีพ่ ูดถึงเรือ่ งกีฬาแบดมินตันก็
จะมีการนาเสนอเรื่องแบดมินตันทังวั
้ นมีรายการแข่งโน่น
นี่ นัน่ คนทีอ่ ยู่ในนัน้ ก็จะพูดคุยกันเพราะมันเป็ นเรื่องที่
เขาเลือกแล้ว ดังนัน้ เพจข่าวของเนชันเหมื
่ อนกันคนที่
เข้ามาพูดคุยก็คอื คนทีต่ อ้ ง การทีจ่ ะเข้ามาเสพข่าวก็เข้า
มาแล้ว เลือกแล้ว อนาคตเราอาจจะทามากกว่าการมี
เพจรวมอย่างเดียวนันหมายความว่
่
ามันอาจจะต้องแยก
ไปว่านี่สาหรับข่าวกีฬานะ นี่สาหรับข่าวต่างประเทศนะ
นี่สาหรับข่าวสังคมอาชญากรรมเพราะคนชอบข่าวก็
ไม่ได้ชอบเหมือนกันอาจจะชอบคนละประเภทบางคน
ชอบบันเทิงทาไมชัน้ จะต้องมาอ่านฆ่ากันตายด้วยชัน้
ชอบบันเทิงก็จะเป็ นลักษณะแบบนัน้
ถาม โดยจะไปสร้างเป็ นเพจต่างหากใช่มยั ้ คะ
ตอบ ถูกต้อง จริงๆ วันนี้เรามีแยกย่อยอยู่เยอะมากแต่
ว่ามันยังไม่เข้ามาสู่ระบบการจัดการทัง้ หมดผมก็
พยายามทีจ่ ะไล่เลียงทัง้ หมดเข้ามาสู่การจัดการให้มนั
เป็ นระบบมากขึน้
ถาม ในการจัดกิจกรรมหรือการเข้ามาคอมเม้นของผูช้ ม
ทางสถานีมกี ารแจกของให้ดว้ ยมัย้ คะ
ตอบ เราทามาตลอดก่อนหน้านี้อย่างทีเ่ ราทามาเราก็
แจกน้องก็อตจิคนทีเ่ ข้ามามีปฏิสมั พันธ์กบั เรา อย่าง
รายการตอนเช้า รายการกีฬาเขามีแจกผ้าพันคอ แจก
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เสือ้ อะไรแบบนี้ทุกรายการก็จะมี Event ลักษณะแบบนี้มี
ทัง้ สินค้าทีเ่ ป็ นของลูกค้ากับสินค้าของสถานีเองก็มที งั ้ 2
แบบ เรามีเป็ นช่วงๆ กันไป
ถาม สุดท้ายแล้วคิด Facebook Live เป็ นช่องทางเสริม
หรือช่องทางหลักของช่อง Nation TV
ตอบ วันนี้เป็ นช่องทางหลัก เมือ่ ก่อนเรามองว่าออนไลน์
มันเป็ นงานฝากวันนี้นโยบายของเราไม่ใช่วนั นี้ออนไลน์
first ทีวเี ป็ นลาดับถัดมาแม้วา่ รายได้หลักจะยังอยู่ทท่ี วี ี
อะไรก็ตามแต่วนั นี้เรามองว่าออนไลน์ first โลกอนาคต
2 อย่างนี้มนั กาลังเดินสวนทางกันออนไลน์กาลังโตขึน้
แต่ทวี กี าลังดิง่ ลง ดิง่ ลงจากอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่
คนทีจ่ ะดูทวี จี ะดูทวี นี ้อยลงเรื่อยๆ รายการทีวตี อ่ ไปมัน
จะเกิดขึน้ ในลักษณะไปดูยอ้ นหลังพวก LINE TV ไปดู
รายการย้อนหลังซึ่งรายการย้อนหลังก็คอื รายการทีเ่ ป็ น
วาไรตีแ้ ละบันเทิงเป็ นหลัก ถ้าเป็ นรายการข่าวแทบจะ
ไม่มคี นดูยอ้ นหลัง ดังนัน้ ข่าวสิง่ ทีจ่ ะต้องทาได้คอื เสิรฟ์
ถึงคุณทันทีเมือ่ มีขา่ วการทีจ่ ะเสิรฟ์ ถึงคุณทันทีเมื่อมีขา่ ว
คุณทายังไงได้ตอนนี้กค็ อื Facebook Live เสิรฟ์ ไปถึงที่
หรือจะเป็ น LINE ก็เป็ นอีกช่องทางนึง ทุกวันนี้เราก็ใช้
LINE เราใช้ Twitter มีอกี หลายช่องทางทีเ่ ป็ นออนไลน์
แต่วา่ คือนันแหละก
่
าลังจะบอกว่าออนไลน์น่แี หละจะเป็ น
ทางรอดของสือ่
ถาม เมือ่ สักครู่กล่าวว่าทีวสี ร้างรายได้มากกว่าออนไลน์
แต่ต่อไปในอนาคตออนไลน์สามารถสร้างรายได้อย่างไร
ได้บา้ งคะ
ตอบ คือตอนนี้ตอ้ งยอมรับก่อนว่าทีวสี ร้างรายได้
มากกว่าเพราะผูบ้ ริโภคเองหรือคนทีเ่ ป็ นเจ้าของสินค้า
เองยังคิดว่าทีวมี คี วามจาเป็ นอยู่ในการทีจ่ ะสือ่ สารเรื่อง
แบรนด์เรื่องอะไรก็ตาม แต่ผมมองว่าวันนี้เทรนด์ของ
ออนไลน์ถา้ เราดูมูลค่าในตลาดเทรนด์การซือ้ โฆษณา
ออนไลน์จะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ แต่ของทีวจี ะลดลงเรือ่ ยๆ จะ
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สวนทางกัน แต่วา่ มูลค่าของออนไลน์มนั ยังไม่สามารถที่
จะโตแบบก้าวพรวดขึน้ ไปทีเดียวมันจะค่อยๆ โตวันนี้ผม
เองผมมาดูงานของเนชันช่
่ วงนี้ชว่ งบ่ายๆ ก็จะออกไป
กับฝ่ ายขายเมือ่ ก่อนฝ่ ายขายจะไปขายทีวอี ย่างเดียว
วันนี้ทผ่ี มต้องไปกับเขาด้วยคือไปหาลูกค้าเพือ่ ทีจ่ ะบอก
ว่าออนไลน์มนั คืออะไรคือลูกค้าเริม่ ถามถึงออนไลน์มาก
ขึน้ ฝ่ ายขายเราก็อาจจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับการขายทีวมี า
เพราะเรื่องออนไลน์กต็ อ้ งเป็ นสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ หม่ เมื่อวาน
ผมก็เพิง่ จัดอบรมเซลล์ฝ่ายขายไปทัง้ หมดว่าออนไลน์
คุณขายอะไรได้บา้ งเวลาคุณไปนาเสนอลูกค้าคุณจะขาย
อะไรเขาได้บา้ ง 1 2 3 4 5 เพื่ออะไรเห็นมัยว่
้ ากองข่าว
เราวิวฒ
ั นาการไปแล้วเมื่อกีบ้ ูรณาการไปแล้ว วันนี้เรา
บูรณาการฝ่ ายขาย การตลาดของเราด้วยว่าวันนี้คุณ
ขายไม่ได้ขายทีวแี ล้วนะคุณต้องขาย 2 อย่าง ทีวคี ุณก็
ขายไปแต่คุณจะต้องไปเพิม่ มูลค่าออนไลน์ให้สงู ขึน้ โดย
จัดเป็ นแพ็กเกจก็ทาเหมือนทีว ี แพ็กเกจทีค่ ุณจะซื้อ
เว็บไซต์ คุณจะซือ้ Facebook คุณจะซือ้ LINE คุณจะ
ซื้อ Twitter คุณจะซื้อ Youtube เรามีแพ็กเกจหมด เมือ่
วานก็อบรมว่าอะไรบ้างทีค่ ุณขายได้บน Facebook คุณ
ขายอะไรได้บา้ ง บน LINE คุณขายอะไรได้บา้ ง Twitter
คุณขายอะไร Youtube คุณจะขายอะไร แล้วเว็บไซต์คุณ
จะขายอะไร
ถาม อย่าง Facebook ขายอะไรได้บา้ งคะ
ตอบ ถ้าเพจขายของเขาก็จะโพสขายของเป็ นหลักแต่
เราเป็ นเพจข่าวเราขายอะไรได้บา้ ง หนึ่งเราขาย
แบรนด์เนอร์ได้ เราขายโฆษณาทีเ่ ป็ นคลิปได้ เราขาย
Cover เพจได้พวกนี้เราขายได้หมดเลย เราทาได้หมด
หรือในจังหวะทีเ่ ราสดไปเราโพสข่าวไปเราโพสแบรนด์
เนอร์ลูกค้าเข้าไปได้เราทาได้ Facebook มีชอ่ งทางอีก
ช่องทางหนึ่งในการทีจ่ ะอนุญาตให้เจ้าของเพจทีจ่ ะสร้าง
รายได้ร่วมกันระหว่างเรากับ Facebook ไม่ใช่เราได้
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อย่างเดียว Facebook ได้ดว้ ยนันก็
่ คอื หมายความว่าเขา
เรียกกันว่าในการ Boot Post การ Boot Post ของ
Facebook เป็ นช่องทางหนึ่งถ้าเจ้าของสินค้ารูแ้ ล้วก็ตอ้ ง
อยากจะใช้ทผ่ี า่ นมาพอผมไปอธิบายเรื่องนี้ให้เจ้าของ
สินค้าเขามอง เฮ้ย ทีวที ุกวันนี้วดั เรตติง้ ด้วยอะไร วัดเร
ตติง้ ด้วย เอ ซี เนลซัน แต่เป็ นการประมาณการเพราะ
เอากล่องไปติดสุม่ เอาไว้แล้วประมาณการผูช้ มแต่
Facebook ไม่ใช่ Facebook รูท้ นั ทีวา่ ใครชมโฆษณา
คุณบ้าง ใครชมสินค้าคุณบ้าง เพราะอะไร เพราะทุกคน
ทีใ่ ช้ Facebook คุณลงทะเบียนบอกกับ Facebook ไป
แล้วคุณอายุเท่าไหร่ คุณทางานอะไร คุณฐานเงินเดือน
ประมาณไหน คุณอยู่จงั หวัดไหน ทีไ่ หน Facebook
คุณบอกไว้หมด ดังนัน้ สิง่ ที่ Boot Post ทาได้ของ
Facebook เปิ ดช่องหมายความว่าเมือ่ ลงไปปุ๊ บ โพสนี้
ผมต้องการ Boot Post ไป 10,000 บาท ผมระบุได้เลย
ผมต้องการลูกค้าคนทีม่ องเห็นอายุเท่าไหร่ มีฐานรายได้
ประมาณเท่าไหร่ แล้วอยู่ในพืน้ ทีไ่ หน ผมระบุได้
หมดแล้วเขามีความชอบอะไรเป็ นพิเศษผมใส่ขอ้ ความ
ได้เลย Facebook ก็จะกระจายไปยังคนทีล่ งทะเบียน
แล้วมีความชอบตามนี้ให้ เป็ นเจ้า ของสินค้าจะชอบมัย้
ชอบ เพราะว่ามันเห็นทันทีตรงกลุ่ม วันนี้สมมุตวิ า่ เรา
เข้าไปใน Google แล้วเราก็คน้ มาปุ๊ บเราอยากได้ทพ่ี กั
หาทีพ่ กั ใหญ่เลย ผ่านไปแป๊ บเดียวเราเข้ามาที่
Facebook มันเสิรฟ์ ทีพ่ กั ให้เราเพียบเลยทัง้ ๆ ทีค่ นละ
ส่วนนะ ดูใน Google นะแต่ Facebook จะเสิรฟ์ ทีพ่ กั
ให้กบั เรานี่คอื ความชาญฉลาดของโปรแกรม Facebook
มันรูว้ า่ เราต้องการอะไรมันก็จะเสิรฟ์ ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
ดังนัน้ มันไม่เสิรฟ์ สะเปะ สะปะมันเรียนรูจ้ ากพฤติกรรม
ของเรา ดังนัน้ โทรศัพท์มอื ถือวันนี้เราถูก Facebook
สอดแนมหมดเลย เราไปค้นหาอะไรมาพอเปิ ด
Facebook มันเสิรฟ์ ให้เลย วันนี้เทรนด์ของ Facebook
Live เทรนด์ของ Facebook เองยังไงก็โตขึน้ เรือ่ ยๆ
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คาสัมภาษณ์
เพราะว่าท้ายทีส่ ุดพอลูกค้าหรือเจ้าของ Product รูใ้ นสิง่
เหล่านี้เขาก็จะเปลีย่ นวิธคี ดิ ในการทีจ่ ะมาซื้อโฆษณา
มากขึน้ เรื่อยๆ
ถาม ในช่วงทีท่ วี มี กี ารโฆษณาสินค้าอยู่ Facebook Live
มีการดาเนินการอย่างไรคะ
ตอบ ต้องปิ ดไป ดังนัน้ เราก็จะเห็นว่าในช่วงเบรก
โฆษณาอย่างของเนชันเองเราก็
่
จะเอาเรือ่ งของ spot
โฆษณาทีเ่ ป็ นของรายการมารันแล้วก็คอ่ ยตัด ดังนัน้
จะต้องมีเจ้าหน้าทีใ่ นการทีจ่ ะดูแลตัดตรงนี้เพราะไม่
ฉะนัน้ จะเป็ นลักษณะของการโฆษณาแฝง Facebook
เองก็ไม่อนุญาตเหมือนกัน จริงๆ Facebook มี
ข้อกาหนดเยอะมากมันต้องเรียนรูก้ นั ไป
ถาม แนวโน้มในอนาคต Facebook Live กับเนชันคิ
่ ด
ว่าจะไปในทิศทางไหน
ตอบ ไม่ตอ้ งรอถึงปี หน้าวันนี้เราจะโตเรือ่ งออนไลน์
แน่นอน เทรนด์เราคือไปเรื่องออนไลน์แน่นอน เมื่อก่อน
เราทาข่าวขึน้ ออนไลน์วนั นึง 30 - 40 ข่าวต่อวันวันนี้เรา
ไป 150 – 160 ข่าวต่อวัน ดังนัน้ อัตราข่าวมันโตแบบ
ก้าวกระโดด ผูส้ อ่ื ข่าว บรรณาธิการข่าวทุกโต๊ะวันนี้ให้
ความร่วมมือทีจ่ ะทาข่าวออนไลน์หมดแล้ว ต่อไปนี่คอื จะ
เป็ นรายได้ วันนี้เราก็มแี พลนกันเรียบร้อยว่าตัวเลข
รายได้ทป่ี ี น้คี าดการเป็ นเท่าไหร่ อะไร อย่างไร คือว่าเรา
มีเป้ าหมายทีช่ ดั เจนหมด ไปขายลูกค้าก็เป็ นแพ็กเกจ
เลยเพราะว่าราคาจริงๆ มันขึน้ อยู่กบั ความต้องการของ
ลูกค้าว่ามีอะไรบ้าง

ข้อค้นพบ

ความสอดคล้อง

ภาคผนวก ฏ
หนังสือนาส่งบทถอดเทปคาสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่

28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง นาส่งบทถอดเทปคาสัมภาษณ์และขออนุญาตเผยแพร่
เรียน
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย เอกสารคาสัมภาษณ์
ตามที่ดิฉัน นางสาวสุณิสา สังข์วงค์ เลขทะเบียน 1710631301013 นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ได้ขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลและการสัมภาษณ์จากท่าน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2561 เพื่อนาข้อมูลมาประกอบ การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดการเนื้ อหาและการ
สื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานี โทรทัศน์ ระบบดิ จิทลั ในประเทศไทย”
ในการนี้ ผู้วจิ ยั ขอนาส่งการถอดเทปคาสัมภาษณ์ เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล และขออนุญาตให้เผยแพร่ขอ้ มูลในงานวิจยั เรื่องนี้ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการ
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ประสงค์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณท่านอย่างยิง่ ทีส่ ละเวลาให้สมั ภาษณ์
ขอแสดงความนับถือ
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