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อัตลักษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
The Identity of Channel 7’s News Program
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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ 

เก็บข้อมูลด้วยก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก จ�กผู้บริห�รที่กำ�หนดนโยบ�ย และบุคล�กรฝ่�ยข่�วที่มีประสบก�รณ์ในก�ร

ทำ�ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จำ�นวน 11 คน และก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษ�อัตลกัษณร์�ยก�รข�่วสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ใหเ้หน็ถงึคว�มเปน็ตวัตน และแกน่แทข้องร�ยก�ร

ข่�วที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป

 ผลก�รศึกษ�พบว่� อัตลักษณ์ของร�ยก�รข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คือ “ภูธร ไฮเทค” 

ม�จ�กอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่มีคว�มเข้�ถึงช�วบ้�นง่�ย สุภ�พ น่�เชื่อถือ เอ�ใจคนส่วนใหญ่ และอนุรักษ์นิยม ไม่มี

ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กอดีต แต่หลังจ�กยุคสมัยเปลี่ยนไปทำ�ให้ระบบก�รออกอ�ก�ศพัฒน�จ�กระบบแอนะล็อก

ม�สู่ระบบดิจิทัลและก�รเข้�ม�ของสื่อดิจิทัล จนก�รแข่งขันรุนแรงขึ้นทำ�ให้อัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์

สีกองทัพบกช่อง 7 เพิ่มเติมเรื่องคว�มทันสมัย คว�มกระฉับกระเฉง รวดเร็ว สะท้อนได้จ�กแก่นอัตลักษณ์ตร�สิน

ค้� (Core Identity) ประกอบด้วย 1) บุคลิกภ�พตร�สินค้� (Brand Personality) ที่ถูกกำ�หนดไว้ให้เป็นแบบ

ท�งก�ร เคร่งขรึม สุภ�พ น่�เชื่อถือ เป็นผู้ใหญ่ อนุรักษ์นิยม เป็นมิตร แต่ทันสมัย ไม่ตกกระแส กระฉับกระเฉง 

2) ตำ�แหน่งตร�สินค้� (Brand Positioning) ถูกกำ�หนดม�จ�กกลุ่มเป้�หม�ยเป็นคนต่�งจังหวัดในภูมิภ�คต่�งๆ

ทัว่ประเทศไทย  ซึง่เปน็จำ�นวน สดัสว่นใหญข่องประเทศ นอกจ�กนีส้ะทอ้นจ�กส่วนขย�ยอตัลักษณ ์(Extended 

Identity) ประกอบด้วย 1) ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ด้�นภ�พ (Visual Identity) ที่มีส่วนประกอบ คือ แสง ฉ�ก ภ�พ

ข่�ว โทนสี ตัวอักษร ตร�สัญลักษณ์ประจำ�สถ�นี และตร�สัญลักษณ์ประจำ�ร�ยก�รข่�ว สะท้อนให้เห็นถึงคว�ม

สุภ�พ ถูกต้อง น่�เชื่อถือ เป็นผู้ใหญ่ มืออ�ชีพ กระฉับกระเฉง ต�มแก่นอัตลักษณ์  2) ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ด้�น

เสียง (Verbal Identity) จ�ก สโลแกน และเพลงนำ�เข้�ร�ยก�รข่�ว หรือ จิงเกิ้ล สะท้อนถึง คว�มตื่นเต้น เร้�ใจ 

ทันสมัย กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีว� สดใส และ 3) ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ด้�นพฤติกรรม (Behavioral Identity) 

จ�ก ก�รใช้ภ�ษ� รูปแบบก�รร�ยง�นข่�ว เนื้อห�ข่�ว ก�รแต่งก�ยของผู้สื่อข่�วและผู้ประก�ศข่�ว บุคลิกภ�พผู้

ประก�ศข�่ว  นำ�้เสยีงและโทนเสยีงก�รร�ยง�นข�่ว ทัง้หมดสะทอ้นถงึคว�มสภุ�พ ถกูตอ้ง น�่เชือ่ถอื หล�กหล�ย 

เป็นมิตร สดใส ทันสมัย กระฉับกระเฉง และเป็นผู้นำ�เทคโนโลยี เป็นไปต�มนโยบ�ย และแก่นอัตลักษณ์ของ

ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

คำาสำาคัญ: อัตลักษณ์, ร�ยก�รข่�ว, สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

Abstract

 Research on “The Identity of Channel 7’s News Program”, a qualitative research, collect 

* นักศึกษ�ปริญญ�โท คณะนิเทศศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
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the field of depth interview from 12 of executives and personals in News Department of Chan-

nel 7, and aim to study the Identity of Channel7’s News Program to show the core of Channel7’s 

News program which is never change even the time passed.

 The results show that The Identity of Channel 7’s News Program is “The Locality                  

Hi-technology” which is shown from the Identity as before that are villager, easy to understand, 

politely, be believable, try to please the audiences majority, conservatism never change from 

the first begin. After a new age of broadcasting in Thailand that change from analog form to 

digital form for Television’s broadcasting and other digital media platform come, affect to                  

television industry growing up fast and  each television’s stations have to compete other for 

survive. From that reason, Channel 7: one of the Thai Television broadcasting have to compete 

and added more Identity which are modernity easiness and deftness that are shown form Core 

Identity of Channel7’s news program. The Core Identity is shape from (1) Brand Personality of 

Channel7’s news program which is specify to be solemn, official, polite, believable, conserva-

tism, friendly, modernity, up to date, easiness and deftness (2) Brand positioning of Channel7’s 

News Program is shape form the target audience who are the Thai people live in provincial part 

which are the biggest part of audience in Thailand. Besides, the extended Identity of Channel7’s 

news program which is composed of  Visual Identity, Verbal Identity  and Behavioral Identity 

are also shown that of Channel7’s news program is being politely, accuracy, believable, variety, 

friendly, modernity, easiness, deftness and being technology leader in the television industry. 

All that result, the extend identity are in line with the policies and Core identity of Channel 7’s 

News program.         

Keywords: Identity, News Program, Channel 7 

บทนำา

 อุตส�หกรรมโทรทัศน์แข่งขันม�กขึ้น  เมื่อ

เข้�สู่ยุคทีวีดิจิทัลอย่�งเต็มรูปแบบ เมื่อปี 2558 ต�ม

ประก�ศของคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 

(กสทช.) ทำ�ให้ ฟรีทีวี  จ�กเดิมที่มี ช่อง 3, ช่อง 5, 

ชอ่ง7, ชอ่ง9, ชอ่ง11 และ ชอ่ง ThaiPBS เพิม่จำ�นวน

ม�เป็น 48 ช่อง และมีก�รเปลี่ยนเลขประจำ�ช่องใน

ก�รรับชมท�งโทรทัศน์ สถ�นีโทรทัศน์ต่�งต้องสร้�ง

คว�มนยิม จดุเดน่ และจุดข�ย ก�รจดจำ� ผ�่นกลยทุธ์

ก�รตล�ดสร้�งคว�มแตกต่�ง ตรงใจกลุ่มเป้�หม�ย 

ดงึดดูเงินโฆษณ�ใหม้�ลงเพ่ือสร�้งร�ยไดใ้ห้กบัสถ�นี

โทรทัศน์  “ร�ยก�รข่�ว” เป็นรูปแบบร�ยก�ร

โทรทัศน์ ที่ช่วยสร้�งตร�สินค้� ชื่อเสียงให้กับสถ�นี

โทรทัศน์ได้ในระยะย�ว กสทช. ให้คว�มสำ�คัญกับ

สัดส่วนร�ยก�รข่�วในช่วงเวล�ออกอ�ก�ศม�กขึ้น 

เป็น 17% ของเวล�ในก�รออกอ�ก�ศทั้งหมด สถ�นี

โทรทศันต่์�งต้องแขง่ขนัทำ�ร�ยก�รข่�วเพ่ือดึงผูร้บัชม 

และเรตติงของสถ�นีให้สูงขึ้น แม้จะมีก�รเปล่ียน

ระบบก�รออกอ�ก�ศ มีผู้แข่งขันในอุตส�หกรรม

เดียวกันม�กขึ้น แต่ระยะเวล�ที่เริ่มทดลองก�รออก

อ�ก�ศช่วงที่ผ่�น จ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจเรตติงโดย

สำ�นัก เอซี นีลสัน เมื่อเดือนตุล�คม 2558 ยังคง พบ

ว่� เรตติงทีวีดิจิทัลทั่วประเทศ อันดับที่ 1 ยังคงเป็น

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีเรตติง 3.929 

ร�ยก�รข่�วของสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ยงั
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มีผู้รับชมติดต�มรับชมต่อเนื่อง และมีเรตติงอยู่ใน

ระดับที่สูง เข้�ถึงฐ�นคนดูส่วนใหญ่เป็นประช�ชนใน

ระดับล่�ง หรือ ช�วบ้�นทั่วไป ส�ม�รถสร้�งคว�ม

รู้สึกร่วม และคว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่�ง

ร�ยก�รข่�วกับผู้รับชมท่ียังคงเหมือนเดิม ทำ�ให้ก�ร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบร�ยก�รข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 ไม่ได้เปลี่ยนแก่นแท้ภ�ยในของ

ร�ยก�รข�่วสถ�นโีทรทศันส์กีองทัพบกชอ่ง 7 ไป และ

ดึงดูดผู้รับชมให้ยังคงติดต�มรับชมอย่�งต่อเนื่องได้

เช่นเดิม

 ดงันัน้ผูว้จิยั จงึสนใจศกึษ�อตัลกัษณร์�ยก�ร

ข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ส�ม�รถ

สร�้งก�รจดจำ� และสร�้งคว�มแตกต�่งใหกั้บร�ยก�ร

ข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ทำ�ให้ยัง

คงเรตติง คว�มนิยมเป็นอันดับ 1 ม�กที่สุดของ

ประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อ

ก�รกำ�หนดแนวนโยบ�ย และก�รบริห�รง�นของฝ�่ย

บรรณ�ธิก�รข�่ว ตลอดจนผูท้ีท่ำ�ง�นเกีย่วข้องกบัง�น

ร�ยก�รข่�ว ของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ต่อไป 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณต์ร�สนิค�้ หม�ย

ถึง ลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจงขององค์ประกอบหล�ย ๆ 

อย่�ง ที่มีคว�มสัมพันธ์กับสินค้� ส�ม�รถช่วยระบุ

อย่�งชัดเจนว่� สินค้�นี้คืออะไร ได้ให้คำ�ม่ันสัญญ�

อะไรไว้กับผู้บริโภค รวมทั้งยังช่วยสร้�งคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งผู้บริโภคกับตร�สินค้�ท้ังในด้�นประโยชน์

จ�กหน้�ท่ี รวมถึงประโยชน์ท�งด้�นอ�รมณ์คว�ม

รู้สึก เป็นคว�มหม�ยที่ Aaker.D (1996) ระบุไว้ขณะ

ที่ก�รสร้�งอัตลักษณ์ บุริม โอทก�นนท์ (2552) พบ

ว่� ต้องเข้�ใจถึงองค์ประกอบของตร�สินค้�หรือ

แบรนด์ (Brand) หลัก คือ แก่นของแบรนด์ (Core 

Identity) รวมไปถึงส่วนขย�ยของแบรนด์ (Extend-

ed Identity) ซึง่เป็นสว่นประกอบรว่มกัน ท่ีทำ�ให้เกดิ

คว�มเปน็ลกัษณะเฉพ�ะทีเ่ปน็ตวัของตวัเอง แตกต่�ง

จ�กตร�สินค้� หรือ แบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ แม้จะเป็น

สินค้� หรือบริก�รแบบเดียวกันกับคู่แข่ง แก่นของ

แบรนดฝ์งัลกึอยูใ่นแบรนดเ์ปน็จดุยนื คว�มมุง่มัน่ทีไ่ม่

อ�จเปล่ียนแปลงไปต�มก�ลเวล� ไม่มีจุดส้ินสุด อยู่

กับแบรนด์นั้น ๆ ตลอดเวล�อ�ยุของแบรนด์ ดังนั้น

โครงสร้�งอัตลักษณ์ตร�สินค้� (Brand Identity 

Structure) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แก่นของ

เอกลักษณ์ (Core Identity) ศูนย์กล�งหรือแกน

สำ�คัญของตร�สินค้�ที่ฝังแน่นอยู่กับตร�สินค้�ตลอด

ไป ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง แม้ว่�ก�รสื่อส�รตร�สินค้�

จะเปลี่ยนแปลงไป มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

บุคลิกภ�พตร�สินค้� (Brand Personality) และ

ตำ�แหน่งตร�สินค้� (Brand Positioning) 2) ส่วน

ขย�ยของเอกลกัษณ ์(Extended Identity) ชว่ยเสรมิ

ให้ตร�สินค้�มีลักษณะ รูปแบบที่เฉพ�ะตัว และช่วย

ให้คว�มโดดเด่นและแตกต่�งมีคว�มสมบูรณ์ม�กข้ึน 

ซึง่จะชว่ยบง่บอกถงึคว�มเปน็ตร�สนิค�้นัน้ ๆ  สะทอ้น

ให้เห็นภ�พ หรือตำ�แหน่งของตร�สินค้� และ

บคุลิกภ�พตร�สินค�้นัน้ ๆ  ใหช้ดัเจนม�กข้ึน แบง่ออก

เป็น 3 หมวด คือ 1) เอกลักษณ์ด้�นภ�พ (Visual 

Identity)  คือ สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปลักษณ์ มองเห็น

ได้ด้วยส�ยต� มีรูปร่�ง 2) เอกลักษณ์ด้�นเสียง (Ver-

bal Identity)  คือ สิ่งที่สัมผัส รู้สึกได้จ�กก�รรับฟัง 

ส�ม�รถบอกกล�่วเป็นขอ้คว�ม หรือ สง่เสยีงใหไ้ด้ยนิ 

3) เอกลักษณ์ด้�นพฤติกรรม (Behavioral Identity) 

สิ่งที่รับรู้ สัมผัสได้จ�กก�รพบปะ หรือมีปฏิสัมพันธ์ 

กับบุคล�กรในองค์กร หรือสิ่งใด ๆ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมของคนในองค์กร โครงสร้�งอัตลักษณ์

ส�ม�รถอธิบ�ยได้ ดังรูปที่ 1  
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ส่วนขยายอัตลักษณ์

(Extended Identity)

ด้�นพฤติกรรม (Behavioral Identity)

ด้�นเสียง 

(Verbal Identity)

ด้�นภ�พ

(Visaul Identity)แก่นอัตลักษณ์

(Core Identity)

บุคลิกภ�พสินค้�

Brand

Personality

ตำ�แหน่งสินค้�

Brand

Positioning

รูปที่ 1  แบบจำ�ลองโครงสร้�งอัตลักษณ์ตร�สินค้� (Identity Structure)

ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก D.Aaker, 1966  (Building Strong Brand.New York:The Free Press)

 2. แนวคิดเกี่ยวกับข่�วโทรทัศน์ ก�รทำ�

ร�ยก�รข่�วท�งโทรทัศน์ ต้องคำ�นึงถึงก�รเลือก

ประเด็นข่�วที่สำ�คัญและน่�สนใจต�มหลักของข่�ว 

ก�รเขยีน และนำ�เสนอไดถู้กตอ้งต�มหลกัก�รและรปู

แบบและโครงสร้�งก�รเขียนข่�วท�งโทรทัศน ์ขณะที่

ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นและก�รเลือกกำ�หนดประเด็น

ข่�ว จะต้องเป็นประเด็นที่มี “คุณค่�ในเชิงข่�วส�ร” 

โดยต้องเป็นข่�วที่มีคว�มสำ�คัญ และประช�ชนหรือ

ผู้บริโภคทั่วไปมีคว�มสนใจ ส�ม�รถสร้�งผลกระทบ

ต่อวงกว้�งหรือกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นผู้รับชมได้ หลัก

ก�รเขียนบทข่�วท�งโทรทัศน์ ใช้หลักก�ร หรือรูป

แบบก�รเขียนแบบ “พีระมิดหัวกลับ” (Inverted 

Pyramid) คือ ก�รนำ�ประเด็นของข่�วที่สำ�คัญ มี

คว�มโดดเด่นม�ไว้ช่วงต้นของข่�ว ส่วนประเด็นที่

เหลอืพรอ้มร�ยละเอยีดใหเ้รยีงต�มลำ�ดบัคว�มสำ�คญั

จ�กม�กไปห�น้อยต�มลำ�ดับ ตอบสนองคว�มอย�ก

รู้อย�กเหน็ ยดึถอืหลักคว�มถกูต้องต�มคว�มเป็นจรงิ

ของเนื้อห�ข่�ว เนื้อห�ที่เขียนและนำ�เสนอจะต้องมี

ลักษณะตรงไปตรงม�ต�มข้อเท็จจริงของเหตุก�รณ์ 

โดยไม่นำ�คว�มคิดเห็น ข้อวินิจฉัยหรือทัศนคติใด ๆ 

ของผูเ้ขยีนหรอืขององคก์�รสอดแทรกลงไปในเนือ้ห�

ข่�วและนำ้�เสียงของผู้อ่�นข่�ว ภ�พและเสียงจะต้อง

มีเนื้อห�ที่สอดคล้องกัน ส่วนเลือกใช้ภ�ษ� หรือ 

ถ้อยคำ� และรูปแบบก�รเขียนและก�รนำ�เสนอต้อง

เป็นก�รใช้คำ� หรือ ภ�ษ�ที่กระชับ เข้�ใจง่�ย สั้น ไม่

เยิ่นเย้อ หรือซับซ้อน ไม่ใช้ภ�ษ�พรรณน� หลีกเลี่ยง

ถ้อยคำ�ฟุ่มเฟือย คำ�คุณศัพท์ และคำ�กริย�วิเศษณ์ที่

ไม่จำ�เป็น

 3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เกิดจ�ก

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีสื่อส�รมวลชน เพื่อให้ส�ม�รถ

สื่อส�รกันรวดเร็วม�กขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบคุณสมบัติ 

ก�รสื่อส�รของให้เปลี่ยนแปลงไป สื่อดิจิทัลเป็นกลุ่ม
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สื่อใหม่ เอื้อให้ผู้ส่งส�ร และผู้รับส�รทำ�หน้�ที่ทั้งก�ร

ส่งส�ร และรับส�รได้พร้อมกัน เป็นก�รสื่อส�รสอง

ท�ง (Two-way Communication) มีบทบ�ทใน

สังคม โดยเฉพ�ะด้�นก�รข่�ว ก�รเมือง ธุรกิจ ก�ร

ศกึษ� ส�ม�รถสง่ขอ้มลูไดไ้กล รวดเรว็ จ�กก�รพฒัน�

เทคโนโลยีก�รสื่อส�รโทรคมน�คม เครือข่�ย

คอมพวิเตอร ์ด�วเทยีม ก�รเชือ่ตอ่โทรศพัท ์ม�หลอม

รวมกับสือ่มวลชนดัง้เดิม สง่ผลตอ่ขอ้มูลทีอ่ยูใ่นรปูของ

ข้อคว�ม เสียง ภ�พเคลื่อนไหว ภ�พถ่�ย กร�ฟิกถูก

เปลีย่นใหม้ลีกัษณะท่ีรวดเรว็ขึน้ทำ�ให้ถงึผูร้บัได้เรว็ขึน้

 4. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 4.1 ง�นวจิยัเรือ่ง “ภ�พลกัษณ์ตร�สนิค้�ของ

สถ�นีโทรทัศน์ในประเทศไทย” ของ วรุต ศรีสมัย 

(2545) ผลก�รวิจัย พบว่� ภ�พลักษณ์ตร�สินค้�ของ

สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 3 ในมุมมองผู้บริโภคมีคว�มใกล้

เคียงกับที่ผู้บริห�รกำ�หนดไว้ คือ เป็นสถ�นีบันเทิง

และว�ไรตี้ โดยบุคลิกภ�พของช่อง 3 ท่ีผู้บริห�ร

กำ�หนดไว ้เหมอืน เป็นนักแสดงทีม่คีว�มทันสมยั สว่น

ผู้บริโภคมองบุคลิกภ�พของช่อง 3 ว่�เป็นวัยรุ่น มี

คว�มร่�เริง ทันสมัย สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 5 ในมุมมอง

ผู้บริโภคมีคว�มใกล้เคียงกับที่ผู้บริห�รกำ�หนดไว้เช่น

กัน โดยมีภ�พลักษณ์เป็นสถ�นีโทรทัศน์แห่งว�ไรตี้ 

เกมสโ์ชว ์และสถ�นทีห�ร สว่นบคุลิกภ�พมมุมองของ

ผูบ้ริโภคไมเ่ปน็ไปต�มท่ีผูบ้รหิ�รกำ�หนด คอื ผูบ้ริห�ร

มองว่�เป็นนักกิจกรรม และมีคว�มกระตือรือร้น แต่

ผู้บริโภคมองว่� เป็นผู้ใหญ่วัยกล�งคนที่มีบุคลิก

เคร่งขรึม สุภ�พ ขณะท่ีสถ�นีโทรทัศน์ช่อง 7 ภ�พ

ลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ ใกล้เคียงกับที่ผู้บริห�รกำ�หนด

ไว้ คือเป็นสถ�นีโทรทัศน์ท่ีมีร�ยก�รเอ�ใจคนส่วน

ใหญ่ทั้งประเทศ ส่วนก�รรับรู้บุคลิกภ�พของสถ�นี

ของผู้บริโภคเป็นไปต�มที่ผู้บริห�รกำ�หนด คือ เป็น

ผูใ้หญว่ยักล�งคนทีม่คีว�มอนรุกัษน์ยิม รูจ้กัก�ลเทศะ    

 4.2 ง�นวิจยัเรือ่ง “บุคลกิภ�พตร�สนิค�้ของ

ร�ยก�รข่�วท�งโทรทัศน์” ของ ดวงแข จิตต�งกูร 

(2552) ผลก�รวิจัยพบว่� ก�รแบ่งกลุ่มบุคลิกภ�พ  4 

กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มบุคลิกภ�พแบบผู้มีคว�ม

ส�ม�รถ (Competence) 2.กลุ่มบุคลิกภ�พแบบทัน

ตอ่สถ�นก�รณ ์(Timeliness) 3.กลุม่บคุลกิภ�พแบบ

ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) 4.กลุ่มบุคลิกภ�พแบบ

เคร่งขรึม (Seriousness) โดยช่อง 3 และช่อง 7 กลุ่ม

บุ คลิ กภ�พแบบทัน ต่อสถ�นก�รณ์ เป็ นกลุ่ ม

บุคลิกภ�พที่มีคว�มโดดเด่นม�กที่สุด ด้วยค่�เฉล่ีย 

4.20 และ 3.77 ต�มลำ�ดับ รองลงม�เป็นกลุ่ม

บุคลิกภ�พแบบผู้มีคว�มส�ม�รถ ด้วยค่�เฉลี่ย 4.05 

และ 3.73 ส่วนช่องโมเดิร์นไนน์ กลุ่มบุคลิกภ�พแบบ

ผู้มีคว�มส�ม�รถมีคว�มโดดเด่นม�กที่สุด ด้วยค่�

เฉล่ีย 3.83 รองลงม�คือกลุ่มบุคลิกภ�พแบบทันต่อ

สถ�นก�รณ์ ค่�เฉลี่ย 3.78  

 4.3 ง�นวิจัย เรื่อง “ก�รรับรู้ภ�พลักษณ์

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในทัศนะของผู้รับ

ชมในเขตกรุงเทพมห�นคร” ของ ยุวพร ยุวมงคล 

(2553) ผลก�รวจัิยพบว�่ ก�รรับรู้ภ�พลักษณใ์นด้�น

ต�่ง ๆ  ของสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ในทศันะ

ของผู้รับชมในเขตกรุงเทพมห�นครใน 5 ด้�น 

ประกอบด้วย ด้�นองคก์ร ด้�นผูบ้รหิ�ร ด้�นบคุล�กร 

ด้�นผลง�น และด้�นกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทั้งหมด

เฉล่ียอยู่ในระดับที่ค่อนข้�งเห็นด้วย โดยด้�นองค์กร

มีค่�เฉล่ียม�กท่ีสุด ผู้รับชมมีก�รรับรู้ภ�พลักษณ์ท่ีดี

ของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อยู่ในระดับสูง 

ซึ่งผู้รับชมที่มีเพศแตกต่�งกัน จะมีก�รรับรู้ภ�พ

ลักษณ์ของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไม่แตก

ต่�งกัน ขณะที่ระดับก�รศึกษ� อ�ชีพ และร�ยได้  มี

ก�รรับรู้ที่แตกต่�งกันในทุกด้�น และผู้ชมที่มี

พฤติกรรมแตกต�่งกนัมกี�รรบัรูภ้�พลกัษณข์องสถ�นี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่�งกัน และก�ร

ส่งเสริมก�รตล�ด มีผลต่อก�รรับรู้ภ�พลักษณ์สถ�นี

โทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ทัง้ 5 ด�้น ทัง้ด�้นองคก์ร 

ด้�นผู้บริห�ร ด้�นบุคล�กร ด้�นผลง�น และด้�น

กิจกรรมเพื่อสังคม 

ระเบียบวิธีวิจัย

 กรอบแนวคิดแหล่งข้อมูล และก�รเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 ในก�รวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัแบง่แหลง่ขอ้มลู เปน็ 
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2 ส่วน คือ (1) แหล่งข้อมูลบุคคลฝ่�ยข่�วของสถ�นี

โทรทัศน์สักองทัพบกช่อง 7 ผู้บริห�รฝ่�ยข่�ว ผู้

ประก�ศข่�ว และบุคล�กรในฝ่�ยข่�ว (2) ชิ้นง�นที่

ออกอ�ก�ศ เนื้อห� ภ�พข่�ว ง�นศิลป์ที่ออกอ�ก�ศ

ท�งร�ยก�รข่�วของสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 

7 ซึ่งผลิตโดย ฝ่�ยข่�ว ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์

และวิทยุ จำ�กัด ซึ่งเป็น บริษัทท่ีบริห�รง�นสถ�นี

โทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 เท�่นัน้ ไมร่วมบริษทัยอ่ย

ภ�ยใต้ก�รดูแล โดยผู้วิจัยเป็นบุคล�กรในฝ่�ยข่�ว มี

ส่วนในก�รร่วมผลิตร�ยก�รของสถ�นีโทรทัศน์สี

กองทพับกช่อง 7 ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมลูก�รสือ่ส�รก�ร

ตล�ดร�ยก�รข่�ว มีโอก�ส สนทน� สัมภ�ษณ์ร่วม

สังเกตก�รณ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของผู้ให้ข้อมูล 

ตลอดจนตรวจสอบข้อเท็จจริง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ภ�ยหลังจ�กก�รเก็บข้อมูลครบถ้วนต�ม

วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลที่ได้ม�วิเคร�ะห์เชิง

คณุภ�พ (Qualitative research) จดัหมวดหมู ่คว�ม

หม�ยของข้อมูล มีก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของ

ข้อมูล จัดก�รข้อมูลให้เป็นระเบียบ ทอนข้อมูลลง 

กลั่นกรองเฉพ�ะคว�มหม�ยสำ�คัญที่สื่อออกม� ใช้

พรรณน�ข้อมูล (Data display and description) 

เพื่อนำ�เสนอข้อมูลส่วนใหญ่จัดระเบียบแล้วเข้�ด้วย

กัน ต�มกรอบแนวคิดที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ เพื่อบอก

เรือ่งร�วทีศ่กึษ�และต�มคว�มหม�ยของขอ้มลู ซึง่ได้

ถกูจดัระเบียบไวใ้หแ้สดงออกม� จ�กนัน้ผูว้จิยัได้แบง่

เนือ้ห�ทีน่�่สนใจ ออกเป็นหมวดหมูท่ีเ่กีย่วขอ้ง (The-

matic) ออกม�ต�มหมวดหมู่ และกรอบก�รวิจัย เพือ่

ให้ง่�ยต่อก�รแยกประเด็น และ ห�ข้อสรุปและตรวจ

สอบผลก�รวิจัย (Conclusion and Verification) 

เพื่อตีคว�มหม�ยของผล ดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�ม

ถูกต้องโดยเปรียบเทียบจ�กแหล่งข้อมูลหล�ยแหล่ง 

(Triangulation of data sources) ข้อมูลจ�กก�ร

สัมภ�ษณใ์นแตล่ะร�ย โดยผูว้จิยันำ�ขอ้มลูดงักล�่วม�

เทียบเคียงว่�มีคว�มคล้�ยคลึงกันและเป็นไปใน

ทิศท�งเดียวกันหรือไม่  

สรุปผลการศึกษา

 ง�นวิจัยเร่ือง “อัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วของ

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” เป็น ง�นวิจัยเชิง

คุณภ�พ เก็บข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์แบบเจ�ะลึก 

และวเิคร�ะหเ์นือ้ห�ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัร�ยก�รข�่วสถ�นี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ต�ม 4 หัวข้อ (1) แก่น

อตัลักษณข์องร�ยก�รข�่ว  (Core Identity) (2) สว่น

ขย�ยอัตลักษณ์ด้�นภ�พของร�ยก�รข่�ว (Visual 

Identity) (3) ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ด้�นเสียงของ

ร�ยก�รข่�ว (Verbal Identity) (4) ส่วนขย�ย          

อัตลักษณ์ด้�นพฤติกรรมของร�ยก�รข่�ว (Behav-

ioral Identity) 

 ผลก�รศึกษ�พบว่� แก่นอัตลักษณ์ของ

ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ประกอบด้วยบุคลิกที่มีคว�มสุภ�พ เป็นผู้ ใหญ่ 

ท�งก�ร อนุรักษ์นิยม ขณะที่ตำ�แหน่งตร�สินค้� ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของแก่นอัตลักษณ์ของ

ร�ยก�รข�่วสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกช่อง 7 คอื เป็น

ช�วบ้�น เข�้ถงึง�่ย และเอ�ใจคนสว่นใหญ ่เนน้คว�ม

ถูกต้องเป็นหลัก   

 ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วสถ�นี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีคว�มโดดเด่น 

ประกอบด้วย (1) แสง มลีกัษณะเขม้ เมด็สีมคีว�มเข้ม 

และจัดจ้�นแต่นุ่มนวล  (2) ฉ�ก ร�ยก�รข่�วใช้ฉ�ก

ที่ใช้คอมพิวเตอร์กร�ฟิกเข้�ม�ช่วยสร้�ง โดยถูก

ออกแบบม�ภ�ยใต้แนวคิดมัลติสตูดิโอ (Multi-Stu-

dio) คือ ใช้ฉ�กเดียวกันในหล�ย ๆ มุม สำ�หรับทุก

ร�ยก�รข่�ว เพื่อสื่อถึงบุคลิกภ�พและอ�รมณ์ในก�ร

รับชมให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ถ่�ยทำ�จ�กวิชวล 

สตูดิโอ (Visual Studio) เป็นฉ�กภ�พเสมือนจริง

เท่�นั้น เกือบไม่มีก�รใช้ฉ�กที่ทำ�จ�กไม้ หรือวัสดุที่

จับต้องได้ เพื่อแสดงถึงคว�มทันสมัย และเป็นผู้นำ�

ท�งด้�นเทคโนโลยี แสดงถึงคว�มสง่�ง�ม (3) ภ�พ

ข่�ว ถูกต้องต�มหลักก�รถ่�ยภ�พเคลื่อนไหว ต้องมี

คว�มคมชัดสูง มีก�รกลั่นกรองก�รออกอ�ก�ศที่

เหม�ะสมเบื้องต้นจ�กช่�งภ�พม�แล้ว สีสันของภ�พ
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เขม้ สด ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูถ้กูถ�่ย บอกทีม่�ทีไ่ปของ

ภ�พข�่ว (4) โทนส ีกำ�หนดสหีลกัสำ�หรบัร�ยก�รข�่ว

ของสถ�นีโทรทัศน์เป็น 3 สี คือ ฟ้� นำ้�เงิน และแดง 

แสดงถึงคว�มสุภ�พ เป็นผู้ใหญ่ น่�เชื่อถือ เป็น

ท�งก�ร สอดคล้องกับบุคลิกของสถ�นีท่ีต้องก�ร

แสดงถึงคว�มเป็นผู้ใหญ่ และสุภ�พ กระฉับกระเฉง 

(5) ตวัอกัษรใชใ้นก�รบรรย�ยประกอบข่�วทุกตวัตอ้ง

มีหัว เพื่อคว�มสะดวก และง่�ยต่อก�รอ่�นของผู้รับ

ชม รวมทั้งถูกต้องต�มหลักของภ�ษ�ไทย ขณะที่ตัว

อักษรภ�ษ�องักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรท่ีอ�่นง�่ย สบ�ยต�

เช่นกัน (6) ตร�สัญลักษณ์ หรือ โลโก้ ตร�สัญลักษณ์

ใหมข่องสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 เป็นวงกลม 

7 สีต�มหลกัของแสงม�ซอ้นกัน และมเีลข 7 ตรงกล�ง 

เมือ่เข�้สูร่ะบบก�รออกอ�ก�ศแบบคว�มคมชดัสงูใน

ระบบดิจิทัล โลโก้ พื้นผิวดูมิลเลเนียม มีแสงและเง�

เพิ่มต�มโค้งของวงกลม ขณะที่โลโก้ในร�ยก�รข่�วที่

เรยีกว�่ ไตเติล้ และ คยีซ์นีนัน้ ทุกร�ยก�ร ตอ้งมหีม�ย 

เลข 7 และตัวอักษรคำ�ว่� “ข่�ว” ซึ่งเป็นตัวอักษรที่

ช่อง 7 ออกแบบม�โดยเฉพ�ะสำ�หรับร�ยก�รข่�วมี

ลักษณะหน� เอียงเล็กน้อย ไม่มีหัวเป็นตระกูลตัว

อกัษร PSL แสดงถึงคว�มทันสมยั โดยทุกร�ยก�รข�่ว

ตอ้งมอีงคป์ระกอบคอื หม�ยเลข 7 และคำ�ว�่ “ข�่ว”

 ส่วนขย�ยอตัลกัษณด์�้นเสยีงของร�ยก�รข�่ว 

(Verbal Identity) ประกอบด้วย (1) เพลงนำ�เข้�

ร�ยก�ร หรือ จิงเกิล เสียงที่ใช้ในร�ยก�รข่�ว ตื่นเต้น 

เร�้ใจ มคีว�มย�วประม�ณ 30  วิน�ท ีถึง 1 น�ท ีแตล่ะ

ร�ยก�รข่�ว เพื่อสร้�งอ�รมณ์คว�มรู้สึกในก�รรับชม

ข�่วทีต่�่งกนั เมือ่เข�้สูร่ะบบก�รออกอ�ก�ศ ทวีดีจิทิลั 

เสยีงเพลงในร�ยก�รข่�วคอลมัน์น้ัน จะยังคงเป็นเพลง

ทำ�นองเดิม แต่เปลี่ยนเครื่องดนตรี และเพิ่มจังหวะให้

เร็วขึ้น (2) สโลแกนยังใช้ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ ในก�ร

ออกอ�ก�ศควบคู่กับโลโก้ของสถ�นี และสโลแกนที่

ออกเสียงม�ในระบบยุคระบบออกอ�ก�ศแบบดิจิทัล 

จะมีก�รเพิ่มจังหวะก�รออกเสียงเร็วขึ้น พร้อมเปลี่ยน

เครื่องดนตรีเพื่อเป็นก�รเพิ่มคว�มทันสมัย  

 ส่วนขย�ยอัตลักษณ์ด้�นพฤติกรรมของ

ร�ยก�รข�่ว ประกอบดว้ย (1) ก�รใชภ้�ษ�ถกูตอ้งทัง้

ก�รอ่�นออกเสียง และตัวสะกด อ้�งอิงต�ม

ร�ชบัณฑิตยสถ�น ห�กมีก�รกระทำ�ผิดถูกปรับ

ลงโทษ เป็นเงิน 500  บ�ท มีหน่วยง�นกล�งตรวจ

สอบคว�มถูกต้องของก�รใช้ภ�ษ� เป็นภ�ษ�ท่ีง่�ย 

เป็นภ�ษ�ช�วบ้�น ฟังแล้วเข้�ใจง่�ย (2) รูปแบบก�ร

ร�ยง�นข่�ว และก�รนำ�เสนอ เป็นกึ่งท�งก�ร ไม่มี

ก�รนำ�เสนอ แบบเล่�ข่�วหมด 100% เต็ม ไม่มีก�ร

ใสค่ว�มเหน็เพือ่คว�มน�่เชือ่ถอื ดเูปน็ท�งก�ร แต่ลด

คว�มเคร่งขรึมลงบ้�ง ให้ ผู้ประก�ศส�ม�รถมี

ปฏสิมัพันธใ์นก�รตอบรบัระหว�่งกนัได้ จ�กเดิมทีค่น

แรกอ่�นจบคนที่ 2 อ่�นต่อต�มบทข่�วทันที (3) 

เนือ้ห�ข�่ว เนน้เหตุก�รณท์ีก่ระทบต่อคนหมูม่�ก เกดิ

ในภมูภิ�คต�่ง ๆ  ทัว่ประเทศ นยิมข�่วเหตกุ�รณ ์เปน็

ข�่วทีม่อีงคป์ระกอบเรือ่งคว�มกระทบกระเทอืนเป็น

หลักเพื่อเอ�ใจผู้รับชม เป็นสถ�นีโทรทัศน์เพียงแห่ง

เดียวที่มีคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน (4) ก�รแต่ง

ก�ย ของผู้สื่อข่�ว และผู้ประก�ศข่�วดูดี สุภ�พ ห้�ม

ใส่ก�งเกงยีนส์ รองเท้�แตะม�ทำ�ง�น ก�รแต่งก�ย

ของผู้ประก�ศข�่วมผีูด้แูลเครือ่งแตง่ก�ย กำ�หนดโทน

สี และลักษณะชุดให้ เพื่อให้เหม�ะสมกับบุคลิกของ

ผู้ประก�ศข่�ว ก�รแต่งก�ยมีคว�มสดใส และมีสีสัน 

สะท้อนถึงคว�มทันสมยั และลดคว�มเคร่งขรึมลง ชดุ

ไมไ่ดแ้ฟชัน่ม�กลำ�้จนเกินพอด ีเพร�ะตอ้งก�รใหผู้ร้บั

ชมท�งบ้�น ซึ่งเป็นช�วบ้�นเข้�ถึง รู้สึกเป็นมิตรและ

ส�ม�รถดงึดดูใจผูร้บัชมได ้เพิม่เติมใหผู้ป้ระก�ศใสช่ดุ

ให้เข้�กับเทศก�ลหรือ ง�นที่กำ�ลังประก�ศข่�ว เช่น 

เสื้อล�ยดอกในวันสงกร�นต์ คริสต์ม�สใส่เสื้อเขียว

แดง เป็นต้น (5) บุคลิกผู้ประก�ศข่�ว เป็นมิตร เข้�

ถึงง่�ย ดูเป็นพวกเดียวกับช�วบ้�น แต่ในขณะ

เดยีวกนัจะมกีลุม่ผูป้ระก�ศ ทีท่�งสถ�นกีำ�หนดบคุลกิ

ไวใ้หดู้เปน็ท�งก�ร น�่เชือ่ถอื ไมห่ลดุ ไมเ่ลน่ เนือ่งจ�ก

ต้องก�รให้ผู้ประก�ศมีหล�ยกลุ่มบุคลิก จับกลุ่มเป้�

หม�ย ฐ�นคนดูที่มีคว�มหล�กหล�ย เพ่ิมเติมผู้

ประก�ศหน้�ใหม่ที่มีคว�มเป็นวัยรุ่น สมัยใหม่เข้�ม�

เพื่อคว�มทันสมัยของร�ยก�รข่�ว (6) นำ้�เสียง และ

โทนเสยีงก�รร�ยง�นข�่ว ไมม่กี�รกำ�หนดชดัเจนเปน็

รูปแบบ แต่นำ้�เสียงจะมีคว�มชัดเจน และต�มบุคลิก 
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หรืออ�รมณ์ของข่�วที่นำ�เสนอ

อภิปรายผล

 สถ�นีโทรทัศน์เปรียบเสมือนตร�สินค้� มี

ลกัษณะเฉพ�ะเจ�ะจง ส�ม�รถบ่งชีใ้หผู้บ้รโิภคซึง่เปน็

ผู้รับชม ทร�บถึงตร�สินค้�และคำ�มั่นสัญญ� D. 

Aaker (1996) ช่วยสร�้งคว�มแตกต�่งท่ีชัดเจน ทำ�ให้

ผู้บริโภคจดจำ� เลือกรับชมต่อไป สถ�นีโทรทัศน์สี

กองทพับกชอ่ง 7 เป็นชอ่งทีไ่ดร้บัคว�มนยิมสงูสดุ โดย

วดัจ�กเรตตงิ ทีย่งัคงเป็นอนัดบั 1 แม้จะมกี�รเปลีย่น

ระบบก�รออกอ�ก�ศจ�กระบบแอนะล็อกม�เป็น

ระบบดิจิทัลต�มร�ยง�นเรตติงเอซีนีลซัน เมื่อเดือน

ตุล�คม 2558 เนื่องจ�กสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง 7 และร�ยก�รข่�วมีอัตลักษณ์ที่ทำ�ให้ผู้รับรับรู้ 

และเข้�ใจถึงตัวตนหรือสิ่งที่สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพ

บกชอ่ง 7 เป็น และมคีว�มสมัพนัธ์ให้กับผูบ้รโิภคกลุม่

เป้�หม�ย 

 อัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 มีคว�มเป็นช�วบ้�น สุภ�พ น่�เชื่อ

ถือ เอ�ใจคนส่วนใหญ่ อนุรักษ์นิยม ซึ่งไม่มีก�ร

เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัยเวล� สะท้อนผ่�นส่วน

ขย�ยอัตลักษณ์ทั้งท�งด้�นภ�พ ด้�นเสียง และด้�น

พฤติกรรมไปในทิศท�งเดียวกัน แต่มีก�รเพ่ิมเติม            

อตัลกัษณเ์รือ่งคว�มทนัสมยั และคว�มกระฉบักระเฉง

เข้�ม� ทำ�ให้อัตลักษณ์เดิมที่มีคว�มเป็นท�งก�รและ

เคร่ งขรึมมีน้ อยลง  เพื่ อรองรับ เทคโนโลยี ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้มีคว�มทันสมัย และมีคว�ม

รวดเร็วในก�รตอบสนองข้อมูล ข่�วส�ร ให้กับผู้

บริโภคม�กข้ึนซึ่งจะทำ�ให้ผู้รับชมกลุ่มเป้�หม�ยเห็น

ถึงก�รเปลี่ยนแปลง 

 แก่นอัตลักษณ์ของร�ยก�รข่�วสถ�นี

โทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ยงัคงคว�มเปน็ตัวตนเดิม 

คือ คว�มสุภ�พ น่�เชื่อถือ อนุรักษ์นิยม คว�มเป็น

บ้�น ๆ เป็นลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง ช่วยสร้�งคว�ม

สัมพันธ์ให้กับตร�สินค้� และผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย 

Aaker.D (1996) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

และกรอบวิจัยท่ีผู้วิจัยกำ�หนด แก่นอัตลักษณ์ ส่วน

ขย�ยอัตลักษณ์ ของร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 ดังแผนภ�พดังนี้ 

อัตลักษณ์ร�ยก�รข่�วสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง 7 “ช�วบ้�นที่สุภ�พ มีคว�มเป็นผู้ใหญ่ เป็น

มิตร น่�เชื่อถือ สุภ�พ

q
แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity) 

บุคลิกภ�พ: เป็นมิตร สุภ�พ น่�เชื่อถือ ถูกต้อง 

กระฉับกระเฉง ทันสมัย อนุรักษ์นิยม

ตำ�แหน่งตร�สินค้�: เข้�ถึงช�วบ้�น หล�กหล�ย 

เอ�ใจคนส่วนใหญ่

ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity)

อัตลักษณ์ด้�นภ�พ (Visual Identity)

• แสง: ใส นุ่ม สวย

• ฉ�ก: ทันสมัย ใช้ฉ�กจ�กกร�ฟิก เทคนิค 

   ภ�พเสมือนจริง 

•  ภ�พข�่ว: ถกูหลกัก�รถ�่ยภ�พ และจรรย�บรรณ

  สื่อ องค์ประกอบภ�พครบ เล่�เรื่องได้ 

• โทนสี:  3 สีหลัก นำ้�เงิน ฟ้� และแดง เพื่อแสดง

  ถึงคว�มสุภ�พ น่�เชื่อถือ คว�มรวดเร็ว ฉับพลัน

• ตัวอักษร: ใช้ตัวอักษรภ�ษ�ไทยท่ีมีหัวในก�ร  

  บรรย�ยประกอบข่�ว เพ่ือให้อ่�นง่�ย ถูกหลัก 

   และถูกต้องต�มหลักภ�ษ�ไทย 

• ตร�สัญลักษณ์ หรือ โลโก้:

• โลโก้ประจำ�สถ�นี: วงกลม 3 วงซ้อนกัน มีเลข 7 

  ตรงกล�ง เพิ่มเติม เง� ขอบ เพื่อแสดงถึงคว�ม

   ทันสมัย ตำ�แหน่งอยู่มุมขว�บนของจอ เพื่อแสดง

  คว�มเป็นช่อง 7 

 • โลโก้ประจำ�ร�ยก�รข่�ว: ทุกร�ยก�รคำ�ว่� 

   “ข่�ว” ที่ออกม�แบบม�เฉพ�ะ ลักษณะตัวเอียง

  ท�งขว� ตัวหน� เป็นตัวอักษรไม่มีหัว และมี

   หม�ยเลข 7  

อัตลักษณ์ด้�นเสียง (Verbal Identity)

• เพลงเข้�ร�ยก�ร หรือ ไตเติ้ล: ตื่นเต้น เร้�ใจ 

• สโลแกน: ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ 

อัตลักษณ์ด้�นพฤติกรรม (Behavioral Identity)

• ก�รใช้ภ�ษ�: อ่�นเขียน ถูกต้องต�มหลักภ�ษ�

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ร�ยก�รข่�ว
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