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บทคัดย่อ

 ก�รศกึษ�วิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษ�ก�รสือ่ส�รก�รตล�ดของเนชัน่ทวี ีเปน็ง�นวจิยัเชงิคณุภ�พ 

(Qualitative Research) ใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริห�รและผู้ที่รับผิดชอบง�น

ท�งด้�นก�รตล�ดของเนชั่นทีวี โดยใช้วิธีก�รคัดเลือกแบบเฉพ�ะเจ�ะจง (Purposive Sampling) และก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�ร

 ผลก�รศึกษ�พบว่� สถ�นีข่�วเนชั่นทีวีให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รว�งแผน ก�รบริห�รจัดก�รและ

ก�รใช้เครือ่งมอืก�รสือ่ส�รท�งก�รตล�ดอย�่งครบวงจรต�มองคป์ระกอบ โดยพบว�่ ก�รสง่เสรมิก�รตล�ด (Pro-

motion)  ของเนชั่นทีวีได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ดผ่�นเครื่องมือก�รสื่อส�รก�รตล�ด ประกอบ

ไปด้วย ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รโฆษณ� ก�รจัดกิจกรรมพิเศษ ก�รสร้�งแบรนด์บุคคลและก�รส่งเสริมก�รตล�ด 

โดยมกี�รใชช่้องท�งก�รประช�สมัพนัธก์�รจดักิจรรมผ�่นสือ่ภ�ยในเครอืของเนชัน่กรุป๊ มกี�รใชส้ือ่ สือ่สงัคม ครบ

ทุกช่องท�งเพื่อให้ผู้ชมส�ม�รถเข้�ถึงเนชั่นทีวีได้ม�กยิ่งขึ้น ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ดของเนชั่นทีวีมี

วัตถุประสงค์เพื่อรักษ�ฐ�นผู้ชมร�ยเดิมไว้และเพื่อเป็นก�รขย�ยฐ�นผู้ชมใหม่ 

คำาสำาคัญ: ก�รสื่อส�รก�รตล�ด, ก�รส่งเสริมก�รตล�ด, เนชั่นทีวี 

Abstract

  The objectives of this qualitative research ware to study marketing communication of 

the Nation TV. The data was collected using in–depth interviews with directors and marketers 

at Nation TV Channel and document analysis. The samples were selected using purposive 

sampling process.    

  The research result was as follows:  The result showed that Nation TV Channel had 

emphasized good management and used complete marketing communication tools comprising 

study research result was as follows; the “promotion,” Nation TV Channel offered sales promo-

tion held the promotion by employing marketing communication tools namely public relations, 

advertising, special events, personal branding, and sales promotion. Actually, the Channel run 

internal public relations exercise, within Nation Multimedia Group, through social media. The 

objectives of the promotion were to try to maintain and increase its audience base.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สถ�นี โทรทัศน์ เริ่ มมี ก�รออกอ�ก�ศ

ครอบคลุมทั่วประเทศ ระบบโทรทัศน์อน�ล็อก    

(Analog Television) ภ�คพื้นดินออกอ�ก�ศท�ง

สถ�นโีทรทศันไ์ทยทวีสีชีอ่ง 3 สถ�นโีทรทศันก์องทพั

บกช่อง 5 สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 องค์ก�ร

ส่ือส�รมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท) หรือ                 

MODERN 9 สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

(สทท.) หรอื NBT และสถ�นโีทรทศัน์ไอทวี ีครอบคลมุ

พืน้ทีร่อ้ยละ 98 ของประเทศหรอืประม�ณรอ้ยละ 99 

ของครัวเรือน กิจก�รโทรทัศน์โดยเฉพ�ะก�รบริก�ร

ระบบภ�คพืน้ดนิถอืไดว้�่เปน็บรกิ�รขัน้พืน้ฐ�นทีค่วร

จะมีคว�มหล�กหล�ยและประช�ชนทั่วไปส�ม�รถ

เข้�ถึงได้ (ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์, 2555) 

 แต่อย่�งไรก็ต�มร�ยก�รส�ระประเภทหนึ่ง 

ก็คือ ร�ยก�รข่�วโทรทัศน์ที่ยังคงอยู่คู่กับสถ�นี

โทรทศันไ์ทยม�โดยตลอดเพร�ะร�ยก�รข�่วโทรทศัน์

มีเนื้อห�หลัก คือ “ข่�วส�ร” เป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับ

ผูช้มสิง่หนึง่ทีย่งัเหน็ร�ยก�รข�่วอยูคู่ก่บัโทรทศัน ์คอื 

ทุกสถ�นไีดใ้หค้ว�มสำ�คญัของข�่วส�รสำ�หรับผูช้มอยู่

เสมอ แต่ยังมีส่วนน้อยและยังเน้นร�ยก�รประเภท

บันเทิง

 ร�ยก�รประเภทข่�วส�รและกิจกรรม

ส�ธ�รณะ เป็น 1 ใน 3 ประเภทของร�ยก�รโทรทัศน์

ในยุคเริ่มแรก โดยร�ยก�รประเภทข่�วส�รและ

กิจกรรมส�ธ�รณะเป็นร�ยก�รที่ เสนอข่�วส�ร

โดยตรงและเป็นร�ยก�รที่ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจใน

เหตุก�รณ์ปัจจุบัน กิจกรรมส�ธ�รณะหรือกิจกรรม

ก�รเมืองก�รวิเคร�ะห์หรือวิจ�รณ์ข่�ว โดยนำ�ภ�พ

และเสยีงไปสูผู่ช้มในขณะทีเ่หตกุ�รณน์ัน้กำ�ลงัเกดิขึน้

จริง (สินินท์ สิทธิรักษ์, 2535)

 ในประเทศไทยไดเ้ริม่มกี�รออกอ�ก�ศอย�่ง

เป็นรูปธรรมม�กยิ่งขึ้น ภ�ยใต้ผู้ให้บริก�ร คือ บริษัท 

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือรู้จักกันในน�ม “ช่องเนชั่น” เนชั่นทีวี (Nation 

TV) เป็นสถ�นีโทรทัศน์นำ�เสนอข่�วและร�ยก�รเชิง

ข่�วเป็นหลัก แห่งแรกของประเทศไทย ออกอ�ก�ศ

ตลอด 24 ชัว่โมง มสีโลแกนในก�รดำ�เนนิง�นคือ “ทุก

สน�มข่�ว เร�คอืตัวจริง” โดยเร่ิมส่งสัญญ�ณท�งชอ่ง 

8 ของสถ�นีโทรทัศน์เคเบิลยูบีซีเป็นครั้งแรก เมื่อวัน

ที่ 1 มิถุน�ยน 2543 เผยแพร่ท�งสถ�นีโทรทัศน์แบบ

ไมเ่รยีกเกบ็ค่�บรกิ�รจ�กผูช้ม (“ฟรทีวีี” หรอื “Free 

TV”) และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสม�ชิก (เคเบิล

ทีวี)  (ประวัติเนชั่นทีวี: ออนไลน์)

 จ�กก�รผลิตร�ยก�รข่�วส�รและส�ระอย�่ง

เข็มข้นได้รับก�รยอมรับจ�กสโลแกน “ทุกสน�มข่�ว 

เร�คอืตวัจริง” บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 

จำ�กดั (มห�ชน) หนึง่ในผู้ได้รับใบอนญุ�ตออกอ�ก�ศ

ทีวดีิจิทัลในร�ยก�รข่�วส�รและส�ระประโยชน์ ช่อง

หม�ยเลข 22 เมื่อวันที่ 27 ธันว�คม 2556  โดยใช้ชื่อ 

“เนชั่นทีวี” (Nation TV)  จ�กก�รเปิดประมูลของ

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีง กิจก�ร

โทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.)

 ก�รปรับตัวท�งด้�นก�รสื่อส�รท�งก�ร

ตล�ด จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะรักษ�คว�มสัมพันธ์และ

ห�ช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจสู่

ตัวผู้บริโภคและรวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญกับตัวผู้

บรโิภคม�กข้ึนจึงทำ�ใหเ้กดิวธิกี�รและเครือ่งมอืใหม่ๆ  

ขึน้ม�กม�ยและเครือ่งมอืทีม่บีทบ�ทสำ�คญัในยคุนีค้ง

หนีไม่พ้นก�รสื่อส�รก�รตล�ด (Marketing Com-

munication ) ภ�ยใต้แนวคิดเดียวโดยใช้ก�รสื่อส�ร

เพ่ือให้บรรลุแผนและสร้�งให้เกิดผลกระทบท�งก�ร

สือ่ส�รทีม่พีลงัในทีสุ่ดเปน็ก�รจงูใจผูบ้รโิภคสนใจรวม

ทัง้ก�รใชช้อ่งท�งก�รสือ่ส�รต�่ง ๆ  (Contact Point) 

ไม่ว่�จะเป็น ก�รใช้โฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ์ ก�ร

ส่งเสริมก�รข�ย ก�รตล�ดท�งตรง ฯลฯ เปน็ต้น (เสรี 

วงษ์มณฑ�, 2540)

 จ�กที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�ข้�งต้น 

ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษ�ก�รสื่อส�รก�รตล�ดของ

เนชัน่ทวีี โดยใชอ้งคป์ระกอบของก�รสือ่ส�รก�รตล�ด

ม�ศึกษ�ก�รทำ�วิจัยในครั้งนี้
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คำาถามนำาวิจัย

 ก�รส่ือส�รก�รตล�ดของเนชั่นทีวีด้�นก�ร

ส่งเสริมก�รตล�ด (Promotion) เป็นอย่�งไร

ขอบเขตในการวิจัย

  ผู้วิจัยมีคว�มสนใจท่ีจะศึกษ�เนื่องจ�กเป็น

ช่องร�ยก�รที่ได้รับก�รจัดลำ�ดับ จ�ก  AGB Nielsen  

ของกลุ่มช่องร�ยก�รข่�วส�รและส�ระ เป็นอันดับ 1 

จ�กจำ�นวนท้ังสิน้ 7 ชอ่งร�ยก�ร เมือ่วนัท่ี 31 ตุล�คม 

2558 (http://savingintrend.com/เรตต้ิงทีวี

ดิ จิตอล: ออนไลน์ )  ทำ�ก�รศึกษ�ตั้ งแต่ เดือน 

พฤษภ�คม 2558 – พฤษภ�คม 2559  โดยจะศึกษ�

ต�มองค์ประกอบของก�รสื่อส�รก�รตล�ด

นิยามศัพท์เฉพาะ

 ก�รสือ่ส�รก�รตล�ด  หม�ยถึง กระบวนก�ร

ในก�รนำ�ส่วนผสมของก�รสื่อส�รก�รตล�ดที่ผู้

บริโภคใช้ในก�รพิจ�รณ�ในก�รเลือกรับชมและยังมี

ก�รประส�นชอ่งท�งก�รส่ือส�รหล�ยๆ ชอ่งท�ง เพ่ือ

สื่อ เนื้อห�เกี่ยวกับก�รสื่อส�รได้อย่�งชัดเจน

สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งเดียวกันส�ม�รถนำ�ไปใช้

สื่อคว�มหม�ยต่อผู้ชมและเป็นแนวท�งได้

 เนชั่นทีวี หม�ยถึง สถ�นีโทรทัศน์ที่นำ�เสนอ

ข่�วและร�ยก�รเชิงข่�วเป็นหลักแห่งแรกของ

ประเทศไทย ออกอ�ก�ศตลอด 24 ชั่วโมง ผ่�น

โทรทศันร์ะบบทวีดีจิทิลัภ�คพืน้ดนิ ชอ่งหม�ยเลข 22

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำ�ให้ผู้วิจัยได้ศึกษ�และเข้�ใจเรื่องก�ร

สื่อส�รก�รตล�ดของช่องเนชั่นทีวีในกระบวนก�ร

แข่งขันของธุรกิจสื่อโทรทัศน์

 2. เป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ�วิจัยท�งด้�น

ก�รสื่อส�รก�รตล�ดในกลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

  ง�นวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษ�เรื่อง ก�รสื่อ

ก�รตล�ดของเนชั่นทีวี  เพื่อให้ก�รศึกษ�วิจัยบรรลุ

ต�มวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน

ก�รวิเคร�ะห์ภ�ยใต้กรอบแนวคิด ทฤษฏี และง�น

วิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ (1) แนวคิดเกี่ยวกับก�รสื่อส�ร

ก�รตล�ด (Marketing Communication) (2)  

แนวคิดเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล (Digital TV) (3) แนวคว�ม

คิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และ (4) แนวคิด

เกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape)

ระเบียบวิธีวิจัย

  ง�นวิจัยครั้งนี้ศึกษ�โดยก�รสัมภ�ษณ์แบบ

เจ�ะลึก (In-depth interview) และใช้วิธีก�รเก็บ

ข้อมูล 2 ขั้นตอนม�ประกอบกัน ผู้วิจัยได้กำ�หนด

ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นก�รศึกษ�จ�ก 3 ส่วน 

ดังนี้ 

  1.1 ก�รสมัภ�ษณเ์ชงิลกึ (In-depth 

Interview) กับผู้บริห�รของเนชั่นทีวีและผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องด้�นก�รสื่อส�รก�รตล�ด

  1.2 ศกึษ�จ�กร�ยง�นประจำ�ปขีอง 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 

(มห�ชน) ระหว่�งปี 2557 – 2558

  1.3 ศึกษ�จ�กแบบแสดงร�ยก�ร

ข้อมูลประจำ�ปี (56-1) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอรป์อเรชัน่ จำ�กดั (มห�ชน) ระหว�่งป ี2557 – 2558 

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2. ขอ้มลูทตุยิภมิู  เป็นก�รศกึษ�จ�กเอกส�ร

ต่�งๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รวิเคร�ะห์ต�ม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ บทคว�ม ข่�วส�ร เอกส�ร

ง�นวจัิย เปน็ข้อมลูเบือ้งต้นท่ีได้ผ่�นก�รกล่ันกรองม�

แล้วชั้นหนึ่ง

ประชากรกลุม่ตวัอย่างและวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูล

  กลุ่มตัวอย่�งก�รศึกษ�ในครั้งน้ี คือ กลุ่ม

ประช�กรทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพ�ะจ�กผูเ้ชีย่วช�ญท่ีมี

ประสบก�รณ์ตรงอีกทั้งเป็นผู้ที่บริห�รว�งแผนหรือ

เป็นผู้รับผิดชอบในก�รกำ�หนดแผนนโนบ�ยด้�นก�ร

ตล�ดของเนชั่นทีวี ดังนั้นจึงใช้ก�รคัดเลือกแบบ
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เฉพ�ะเจ�ะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

ศกึษ�จ�กผูท้ีม่คีณุวฒุมิปีระสบก�รณต์รงเปน็ผูรั้บผิด

ชอบและตดัสนิใจในก�รว�งแผนก�รสือ่ส�รก�รตล�ด

ของเนช่ัน ไดแ้ก่คณุพชัร� ชยัวงค ์(ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วโุส 

กลุ่มง�นข�ย) และคุณนงค์น�ถ ห่�นวิไล (ผู้ช่วย

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ส�ยง�นกลยุทธ์องค์กรและ 

CSR)

เครื่องมือที่ใช้การศึกษา

 เครื่องมือท่ีใช้ในก�รศึกษ� คือ แบบสอบ

สัมภ�ษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในก�รเก็บ

รวบรวมข้อมูลจ�กก�รนำ�แนวคิดและทฤษฏีที่

เกี่ยวข้องม�ประยุกต์ใช้  ก�รสัมภ�ษณ์ประกอบด้วย

  1. แบบบันทึกคำ�ถ�มสัมภ�ษณ์ง�นวิจัย ผู้

วิจัยได้เป็นผู้สัมภ�ษณ์ด้วยตนเองทั้งหมด เพื่อเป็น

ประโยชนใ์นก�รซกัถ�มไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง ละเอยีด ลึก

ซ้ึง และตรงประเด็นม�กที่สุดโดยมีประเด็นคำ�ถ�ม

ดังนี้

 คุณพัชร� ชัยวงค ์(ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส กลุ่ม

ง�นข�ย) ประเด็นคำ�ถ�มประกอบไปด้วย

  • นโยบ�ยด�้นอตัร�ค�่โฆษณ�และอัตร�ก�ร

สนับสนุนร�ยก�รของเนชั่นทีวี

  • ทิศท�งท�งก�รตล�ดของเนชั่นทีวีใน

อน�คต

  คุณนงค์น�ถ ห่�นวิไล (ผู้ช่วยประธ�นเจ้�

หน้�ที่บริห�รส�ยง�นกลยุทธ์องค์กร และ CSR )

ประเด็นคำ�ถ�มประกอบไปด้วย

  • แนวท�งก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รตล�ด

ของเนชั่นทีวี

  • แนวท�งก�รประช�สมัพนัธแ์ละก�รส่ือส�ร

ท�งก�รตล�ดของเนชั่นทีวี

   • นโยบ�ยด�้นอตัร�ค�่โฆษณ�และอตัร�ก�ร

สนับสนุนร�ยก�รของเนชั่นทีวี   

 2. เคร่ืองบันทึกเทปเสียงเพื่อนำ�ม�ทบทวน

เนื้อห� เพื่อช่วยในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลให้เป็นไปต�ม

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 3. สมุดจดภ�คสน�ม (Field Note)

สรุปผลการวิจัย

  สถ�นีข่�วเนชั่นทีวีได้พัฒน�และมุ่งมั่นที่จะ

เป็นสถ�นีข่�วตลอด 24 ชั่วโมงอันดับ 1 ของประเทศ

ม�โดยตลอด ในส่วนท่ีมีคว�มสำ�คัญของแผนก�ร

ตล�ดนอกเหนือจ�ก ตัวผลิตภัณฑ์ ง�นข�ยด้�น

โฆษณ� ร่วมท้ังช่องท�งติดต�มรับชมของสถ�นีแล้ว

นัน้ เนชัน่ทีวยีงัคงตอ้งทำ�ง�นอย�่งหนกัเพ่ือแขง่ขนัใน

กลุ่มสื่อธุรกิจของทีวีดิจิทัล ที่ในอน�คตจะไม่มีเพียง

แต่ด้�นง�นข�ยโฆษณ�ผ่�นท�งจอโทรทัศน์อย่�ง

เดียวเท่�นั้น แต่ยังต้องพึ่งพ�องค์ประกอบอื่น ๆ  ด้วย

มิฉะนั้นองค์กรจะไม่ส�ม�รถแข่งขันกับช่องอื่นได้              

เนชั่นทีวีจึงได้ว�งแผนก�รส่งเสริมก�รตล�ดเข้�ม�

เป็นปัจจัยหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัล ที่

ต้องเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยผู้รับชมได้ทุกช่องท�ง ทั้ง 

ผ�่นหน�้จอทวี ี(On Air) ผ�่นออนไลน ์(Online) และ

กิจกรรมต่�ง ๆ (On Ground) ก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�

หม�ยผู้รับชมใหค้รบทกุชอ่งท�งของก�รส่ือส�ร เนชัน่ 

ทีวีจึงได้มีแผนก�รสื่อส�รก�รตล�ดอย่�งครบวงจร

ประกอบไปดว้ย ก�รโฆษณ�  ก�รประช�สมัพนัธ ์ ก�ร

สร้�งแบรนด์บุคคล ก�รจัดกิจกรรมพิเศษและก�รส่ง

เสริมก�รข�ย

  การโฆษณา (Advertising) 

 เนชั่นทีวีนอกจ�กจะเป็นสื่อที่ส�ม�รถ

โฆษณ�ตัวเองได้ในตัว แต่ยงัไมส่�ม�รถขย�ยฐ�นผู้ชม

กลุ่มเป้�หม�ยเพิ่มใหม่ได้ ก�รโฆษณ�จึงต้องมีคว�ม

จำ�เปน็ทีเ่นชัน่ทวีจีะต้องลงทนุเพ่ือเป็นก�รขย�ยฐ�น

ผู้ชมใหม่ โดยก�รโฆษณ�สถ�นีข่�วเนชั่นทีวีปัจจุบัน

นี้ มีก�รโฆษณ�แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ 

โฆษณ�ผ่�นส่ือภ�ยในเครือของเนชั่นกรุ๊ปและซ้ือสื่อ

โฆษณ�จ�กภ�ยนอก ก�รโฆษณ�ของสถ�นีข่�ว     

เนชั่นทีวี เป็นก�รโฆษณ�เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ชมเป้�หม�ย

ให้มีจำ�นวนม�กขึ้น ก�รที่เนชั่นทีวีมีสื่อโฆษณ�อยู่ใน

องค์ของตัวเองค่อนข้�งจะครอบคลุมทุกสื่อ อ�ทิ สื่อ

หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น โดยก�รใช้

สื่อภ�ยในเครือของเนชั่นกรุ๊ป โดยผู้วิจัยได้สรุปออก

ม�ได้ดังต�ร�งต่อไปนี้
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ประเภทสื่อโฆษณ�    สื่อภ�ยในเครือของเนชั่นกรุ๊ป

หนังสือพิมพ์   คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ The Nation NJ Magazine เนชั่นสุดสัปด�ห์

วิทยุ    สถ�นีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ สถ�นีวิทยุ F.M.102.0 MHz

สื่อรูปแบบใหม่   www.nationtv.tv  www.nationradio.co.th www.oknation.net

สถ�นีโทรทัศน์   ช่อง NOW26 และ ช่อง Nation TV 22

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 

 เปน็ก�รเสนอข�่วผ�่นรปูก�รประช�สมัพนัธ์

ผ่�นสื่อหนังสื่อพิมพ์และสื่อเว็บไซต์ อ�ทิ ก�ร

ประช�สัมพันธ์ร�ยก�รใหม่ของเนชั่นทีวี  ก�ร

ประช�สัมพันธ์ถ่�ยทอดสดกิจกรรมพิเศษ ก�ร

ประช�สัมพันธ์ผู้ประก�ศหน้�ใหม่ ก�รแถลงข่�ว 

เป็นต้น

การจัดกิจกรรมพิเศษ

  สถ�นีข่�วเนชั่นทีวี ได้มีก�รประช�สัมพันธ์

ในรปูแบบของกจิกรรมพเิศษเพือ่ใหป้ระช�ชนไดรู้จั้ก

เนชั่นทีวีเพิ่มขึ้น สำ�หรับก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นก�ร

จัดกิจกรรมพิเศษของเนชั่นทีวีที่มีก�รดำ�เนินก�รอยู่

ในช่วงท่ีผู้วิจัยได้ทำ�ก�รศึกษ� โดยผู้วิจัยได้สรุปออก

ม�ได้ดังต�ร�งต่อไปนี้

ชื่อกิจกรรม     รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมสัมมน� 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ก�รจัดกิจกรรมสัมมน� 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบ

      ก�รจัดกิจกรรมเชิงสัมมน�วิช�ก�รที่เนชั่นทีวีได้ร่วมกับ

      พันธมิตรภ�ครัฐและเอกชน เป็นก�รเปิดโอก�สที่ท�งเนชั่น

      ทีวีจะได้เข้�ไปพื้นที่พบปะกับประช�ชนอีกช่องท�งหนึ่ง

Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทยปี 3 กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่เปน็ก�รประช�สมัพนัธช์อ่งเนชัน่ทวีรีว่ม

      ทัง้เปน็ก�รกระตุน้ใหป้ระเทศไทยเปน็ “ไบคเ์ลน” ในอน�คต 

      นอกจ�กนี้กิจกรรมดังกล่�วได้กำ�หนดจัดขึ้น ทั้ง 22 จังหวัด

      ในช่วงปี 2559 นี้ เพื่อช่วยเป็นก�รส่งเสริมธุรกิจก�รท่อง

      เที่ยวของแต่ละจังหวัด

การสร้างแบรนด์บุคคล  (Personal Brand) 

 สถ�นขี�่วเนชัน่ทวี ีไดป้ลกูฝงัใหพ้นกัง�นทกุ

คนรักคว�มเป็นองค์กร ไม่ว่�จะเป็นผู้บริห�ร ผู้

ประก�ศข่�ว นักข่�ว ผู้สื่อข่�ว หรือบุคล�กรของเนชั่

นทีวี จะสร้�งคว�มหม�ยให้กับแบรนด์ของตนเอง 

ดว้ยก�รใสเ่สือ้ท่ีมสีญัลกัษณ์คว�มเป็นเนช่ันทวีทุีกคน 

เพือ่สร�้งคว�มภกัดใีนแบรนด ์(Brand Loyalty) เวล�

ไปพบปะสังคมหรือก�รออกพื้นท่ีต่�งจังหวัด จุดนี้

ถอืว�่เป็นง�นด�้นก�รข�ยอีก 1 ช่องท�งท่ีใชบ้คุล�กร

ของเนชั่นทีวีเป็นสื่อกล�งหรือเรียกว่�สื่อบุคคล 

 การส่งเสริมการตลาด (Sales promotion)

  กจิกรรมทีเ่นชัน่ทวีีจดัขึน้ภ�ยใต ้ก�รสง่เสรมิ

ก�รตล�ด สำ�หรับเนชั่นทีวีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมก�ร

ตล�ดไว้อย่�งหล�กหล�ย ทั้งก�รจัดกิจกรรมในพื้นที่

ของชุมชนและกิจกรรมที่ให้ผู้ชมร่วมสนุกผ่�นท�ง

ร�ยก�รโทรทศันห์รอืแมก้ระทัง่ก�รรว่มสนกุผ�่นท�ง

ข้อคว�ม โดยได้ออกกจิกรรมสุดพิเศษไวอ้ย�่งครบทกุ

ด้�นเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมติดต�มเพ่ิมม�กข้ึน กิจกรรม

ส่งเสริมก�รตล�ดของเนชัน่ทวีีทีผู้่วจัิยในทำ�ก�รศึกษ� 

โดยผู้วิจัยได้สรุปออกม�ได้ดังต�ร�งต่อไปนี้
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ประเภทกิจกรรม กิจกรรม

กิจกรรมที่จัดให้ผู้ชมและ

ลูกค้�มีส่วนร่วมในก�รทำ�

กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น กั บ

บุคล�กรและผู้ประก�ศ

ข่�วของเนชั่นทีวี

• กิจกรรมเนชั่นทีวี Rally Charity พ�พ่อเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ห�ร�ยได้เพื่อสมทบ

ทนุรว่มนำ�ม�บรจิ�คสมทบทนุสร้�งอ�ค�รผูป้ว่ยและอปุกรณก์�รแพทยม์อบใหก้บั

โรงพย�บ�ลกบินทร์บุรี จ.ปร�จีนบุรี

• กจิกรรมเนชัน่ทวีรีว่มใจชว่ยเนป�ล ดว้ยก�รจัดจำ�หน�่ยเสือ้ เพ่ือห�เงนิสบทบทนุ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนป�ล

กจิกรรมทีใ่หผู้ช้มรว่มสนกุ

ผ่�นท�งร�ยก�ร

• กิจกรรมแจกหนังสือ “ Football Grounds” ในร�ยก�รเก็บตกจ�กเนชั่นภ�ค

เย็นในช่วงข่�วกีฬ�

• กิจกรรมแจกกระเป๋� “FN Outlet” ในร�ยก�รข่�วข้น คนเนชั่น

• กิจกรรม “คนรุ่นใหม่ มุ่งวิถีไทยใจรักบริก�ร” ในร�ยก�รข่�วข้น รับอรุณ

• กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล “Gift Voucher” ในร�ยก�รเก็บตกจ�กเนชั่น         

ภ�คกล�งวัน

• กิจกรรมเก้�อี้คนข่�ว

• กิจกรรมตอบถ�มลุ้นรับ “น�ฬิก� Garmin vivo active” ในร�ยก�รข่�วข้นคน

เนชั่น

กจิกรรมทีใ่หผู้ช้มรว่มสนกุ

ผ่�นท�งร�ยก�ร

• กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล “Gift Voucher” ในร�ยก�รเก็บตกจ�กเนชั่น     

ภ�คเช้�

• กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล “เสื้อ แข้งเทพ ยูไนเต็ด” ในร�ยก�รเก็บตกจ�ก         

เนชั่นภ�คเย็นช่วงข่�วกีฬ�

• กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล “หนังสือ ทำ�ให้ชนะ” ในร�ยก�รเก็บตกจ�ก            

เนชั่นภ�คเย็นช่วงข่�วกีฬ�

• กิจกรรมตอบคำ�ถ�มชิงร�งวัล “หนังสือ หยอดฝัน ไว้ที่ปล�ยคอร์ต พร้อมล�ยเซ็น

น้องเมย์ รัชนก” ในร�ยก�รเก็บตกจ�กเนชั่นภ�คเย็นช่วงข่�วกีฬ�

กจิกรรมทีใ่หผู้ช้มรว่มสนกุ

ผ่�นท�งข้อคว�ม (SMS)

• กจิกรรม “เฮง เฮง เฮง รบัตรษุจนีปวีอกกบั Nationtv 22” ลุน้รบัแผน่ภ�พทองคำ�

มห�มลคล 22 ร�งวัล

• กจิกรรม “คว�มรกัของคณุคอื .........” ลุ้นรับหนงัสือชดุสุขภ�พ จำ�นวน 10ร�งวลั”

• กิจกรรม “เนชั่นชวนคุณดูหนังก่อนใคร” ลุ้นรับบัตรชมภ�พยนต์เรื่อง SPOTL-

GHT” จำ�นวน 50 ร�งวัล

• กิจกรรม “ศุกร์หรรษ�กับเนชั่น” ลุ้นรับ AIS GITE SET

กจิกรรมทีใ่หผู้ช้มรว่มสนกุ

ผ่�นท�งสื่อใหม่

• กิจกรรม “บอกรักพ่อ” ลุ้นรับ “Gift Voucher” จำ�นวน 5 ร�งวัล

• กิจกรรม “เล่นสงกร�นต์ ประหยัดนำ้�ในแบบของคุณคือ...” ลุ้นรับ บัตรชม

ภ�พยนต์จำ�นวน 10 ร�งวัล
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 กล่�วโดยสรุปได้ว่� เนชั่นทีวีได้ว�งแผนก�ร

สง่เสรมิก�รตล�ดเข�้ม�เป็นปัจจยัหลกัของก�รดำ�เนนิ

ธุจกิจสื่อทีวีดิจิทัล ที่ต้องเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ทุก

ช่องท�ง ทั้ง ผ่�นหน้�จอทีวี (On Air) ผ่�นออนไลน์ 

(Online) และกิจกรรมต่�งๆ (On Ground) ก�รเข้�

ถึงกลุ่มเป้�หม�ยให้ครบทุกช่องท�งของก�รสื่อส�ร 

เนชั่นทีวีจึงได้มีแผนก�รสื่อส�รก�รตล�ดอย่�งครบ

วงจรประกอบไปด้วย ก�รโฆษณ� ก�รประช�สมัพนัธ์ 

ก�รสร้�งแบรนด์บุคคลและก�รส่งเสริมก�รข�ย โดย

เนช่ันทีวีได้จัดกิจกรรมที่หล�กหล�ยส�ม�รถเข้�ถึง

กลุ่มเป้�หม�ยได้ทุกประเภทรวมทั้งช่องท�งก�รเข้�

รว่มกจิกรรม ผูช้มยงัส�ม�รถเข�้ถงึไดห้ล�กหล�ยชอ่ง

ท�ง อ�ทิ Facebook twitter  Instagram  เป็นต้น 

ทำ�ใหเ้นชัน่ทีวมีคีว�มโดดเดน่เวล�จดักจิกรรมใหผู้ช้ม 

นอกจ�กนีเ้นช่ันทีวไีดเ้ข้�ถึงกลุม่เป้�หม�ยดว้ยก�รจดั

กิจกรรมพิเศษที่ให้กลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถเข้�ม�ร่วม

กิจกรรมไดอ้ย�่งทัว่ถึง กจิกรรมพเิศษทีเ่นชัน่ทวีจัีดขึน้ 

ประกอบไปด้วย จัดสัมมน�พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 

จังหวัดและจัดกิจกรรม เนชั่นทีวี ชวนปั่น ปีที่ 3 แต่

ถงึอย�่งไรกต็�มเนชัน่ทวียีงัไมส่�ม�รถจัดกจิกรรมก�ร

ประช�สมัพนัธไ์ดม้�กเท่�ท่ีควร เนือ่งจ�กเกีย่วขอ้งใน

ด้�นงบประม�ณและบุคล�กรของเนชั่นทีวีมีไม่เพียง

พอ รูปแบบก�รจัดกิจกรรมของเนชั่นทีวีจึงยังไม่

ส�ม�รถชกัจงูผูช้มให้ม�รว่มสนุกได้ม�กเท่�ทีค่วรอ�จ

เป็นเพร�ะว่�ของร�งวัลยังไม่โดนใจผู้ชมของร�งวัล

ส่วนม�กที่เนชั่นทีวีนำ�ม�ร่วมจัดกิจกรรมนั้นจะเป็น

สินค�้จ�กผู้สนับสนนุร�ยก�ร ทำ�ให้ไมม่ีแรงจงูใจจ�ก

กลุ่มเป้�หม�ยให้เข้�ม�ร่วมกิจกรรม 

อภิปรายผลการศึกษา

  ก�รห�ลูกค้�จ�กสื่อโฆษณ�ท่ีทำ�อยู่ ใน

ปัจจุบันนี้ไม่ส�ม�รถอยู่ได้บนสื่อธุรกิจทีวีดิจิทัล รวม

ถึงก�รเพิ่มกลุ่มเป้�หม�ยจ�กผู้ชมหรือแม้กระทั้ง

ลูกค้� เนช่ันทวีจีะตอ้งสร�้งจดุแขง็ของตนเองใหไ้ดถ้งึ

จะส�ม�รถแข่งขันในตล�ดท่ีสงูได ้เชน่นี ้ธรุกจิของทวีี

ดิจิทัล นอกจ�กจะต้องห�ร�ยได้จ�กก�รข�ยโฆษณ�

แล้ว สถ�นียังต้องห�ร�ยก�รจ�กรูปแบบอื่นเข้�ม� 

รว่มทัง้ต้องมรีปูแบบก�รนำ�เสนอทีม่คีว�มหล�กหล�ย

ที่จะให้เข้�ม�ช่วยก�รเพ่ิมฐ�นผู้ชมให้กับสถ�นีของ

ตนเองได้ ซึง่คว�มมุง่มัน่ดงักล�่วจะเปน็เสน้ท�งสำ�คัญ

ของทุกสถ�นี จึงทำ�ให้สถ�นีข่�วเนชั่นทีวีได้พัฒน�

และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถ�นีข่�วตลอด 24 ชั่วโมงอันดับ 

1 ของประเทศม�โดยตลอด ในสว่นของแผนก�รตล�ด

นอกเหนอืจ�กตวัผลติภณัฑ ์ง�นข�ยด�้นโฆษณ� รว่ม

ทั้งช่องท�งติดต�มรับชมของสถ�นีแล้วนั้น เนชั่นทีวี

ไดว้�งแผนในอน�คตด�้นก�รสง่เสรมิก�รตล�ดเข�้ม�

เป็นปัจจัยหลักของก�รดำ�เนินธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัล 

ประกอบไปด้วย ก�รโฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ ์ ก�ร

จัดกิจกรรมพิเศษ ก�รสร้�งแบรนด์บุคคลและก�รส่ง

เสริมก�รข�ย

 จ�กผลก�รศึกษ�ข้�งต้นสอดคล้องกับ

แนวคดิก�รส่ือส�รก�รตล�ด ของ ดนัแคน (Duncan, 

2005) ได้ให้นิย�มก�รสื่อส�รก�รตล�ดไว้ว่� ก�ร

สื่อส�รก�รตล�ดหรือ “MC” เป็นคำ�ที่เกิดจ�กก�ร

รวบรวมรูปแบบก�รนำ�เสนอข่�วส�รชนิดต่�ง ๆ  ที่ได้

ว�งแผนจัดทำ�ขึ้น เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รสร้�งแบรนด์ 

ประกอบด้วย ก�รโฆษณ� (advertising) ก�ร

ประช�สัมพันธ์ (public relations) ก�รส่งเสริมก�ร

ข�ย (sales promotion) ก�รตล�ดท�งตรง (direct 

marketing) ก�รข�ยโดยบุคคล (personal selling) 

ก�รบรรจุภัณฑ์ (packaging) ก�รจัดกิจกรรมพิเศษ 

และก�รเปน็ผูอ้ปุถมัภ ์(events and sponsorships) 

และก�รบริก�รลูกค้� (customer service) (อ้�งใน 

สกุญัญ� ปทมุทอง, (2555) อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัง�น

วิจัยของ ประก�ยก�วิล ศรีจินด� (2558) ได้ศึกษ�

ก�รส่ือส�รก�รตล�ดของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลระยะ

เริ่มต้นในประเทศไทย พบว่� สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลที่

ใช้ก�รสื่อส�รก�รตล�ดม�กที่สุดมีก�รใช้เครื่องมือ

สือ่ส�รก�รตล�ด 5 ประเภทดว้ยกนั ดงันี ้1) ก�รตล�ด

ออนไลน์ (Online Marketing) 2) ก�รโฆษณ� (Ad-

vertising) 3) ก�รประช�สมัพนัธ ์(Public Relations) 

4) ก�รส่งเสริมก�รข�ย (Sales Promotion) และ 5) 

ก�รสื่อส�รก�รตล�ดผ่�นกิจกรรม (Event Market-

ing) นอกจ�กนี้ ก�รใช้งบประม�ณในก�รสื่อส�รก�ร
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ตล�ดทีม่มีลูค�่สงู อ�จไมใ่ชเ่ป็นปัจจยัหลกัในก�รเปน็

ตัวแปรสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มนิยมให้กับกลุ่มเป้�

หม�ยแตจ่ะตอ้งมคีว�มหล�กหล�ยและบูรณ�ก�รให้

เข�้ถงึวิถชีวิีตและสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของกลุม่

เป้�หม�ยให้ได้ ซึ่งมีลักษณะตรงกับสื่อส�รก�รตล�ด

เชิงบูรณ�ก�ร (Integrated Marketing Communi-

cation : IMC) ดังนั้นก�รที่เนชั่นทีวีใช้เครื่องมือก�ร

ส่งเสริมก�รตล�ดถือเป็นคว�มสำ�เร็จขององค์กรและ

ทำ�ให้องค์กรเข้�ถึงผู้ชมกลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งทั่วถึง 

จ�กก�รใช้ส่ือประช�สัมพันธ์อย่�งครบวงจรในเครือ

ของเนชั่นกรุ๊ป

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกี�รศกึษ�ก�รส่ือส�รก�รตล�ดของ

เนชั่นทีวีอย่�งต่อเน่ืองและสม่ำ�เสมอเพื่อนำ�ข้อมูลม�

เปรียบเทียบได้ท�งสถิติของผลก�รทำ�ง�นด้�นตล�ด

ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

 2. ควรมกี�รศกึษ�ก�รส่ือส�รก�รตล�ดของ

ทีวีดิจิทัลเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มข่�วส�รและส�ระ

ในสภ�วะก�รณ์ของก�รแข่งขันท�งธุรกิจทีวีดิจิทัล
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