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อัตลักษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
The Identity of Channel 7’s News Program
จุฬารัตน์ ม่วงแก้ว*
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารที่กำ�หนดนโยบาย และบุคลากรฝ่ายข่าวที่มีประสบการณ์ในการ
ทำ�รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จำ�นวน 11 คน และการวิเคราะห์เนื้อหา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอัตลักษณ์รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ให้เห็นถึงความเป็นตัวตน และแก่นแท้ของรายการ
ข่าวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป
ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คือ “ภูธร ไฮเทค”
มาจากอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่มีความเข้าถึงชาวบ้านง่าย สุภาพ น่าเชื่อถือ เอาใจคนส่วนใหญ่ และอนุรักษ์นิยม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีต แต่หลังจากยุคสมัยเปลี่ยนไปทำ�ให้ระบบการออกอากาศพัฒนาจากระบบแอนะล็อก
มาสู่ระบบดิจิทัลและการเข้ามาของสื่อดิจิทัล จนการแข่งขันรุนแรงขึ้นทำ�ให้อัตลักษณ์รายการข่าวสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อง 7 เพิ่มเติมเรื่องความทันสมัย ความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว สะท้อนได้จากแก่นอัตลักษณ์ตราสิน
ค้า (Core Identity) ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) ที่ถูกกำ�หนดไว้ให้เป็นแบบ
ทางการ เคร่งขรึม สุภาพ น่าเชื่อถือ เป็นผู้ใหญ่ อนุรักษ์นิยม เป็นมิตร แต่ทันสมัย ไม่ตกกระแส กระฉับกระเฉง
2) ตำ�แหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) ถูกกำ�หนดมาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ทัว่ ประเทศไทย ซึง่ เป็นจำ�นวน สัดส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนีส้ ะท้อนจากส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended
Identity) ประกอบด้วย 1) ส่วนขยายอัตลักษณ์ด้านภาพ (Visual Identity) ที่มีส่วนประกอบ คือ แสง ฉาก ภาพ
ข่าว โทนสี ตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ประจำ�สถานี และตราสัญลักษณ์ประจำ�รายการข่าว สะท้อนให้เห็นถึงความ
สุภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นผู้ใหญ่ มืออาชีพ กระฉับกระเฉง ตามแก่นอัตลักษณ์ 2) ส่วนขยายอัตลักษณ์ด้าน
เสียง (Verbal Identity) จาก สโลแกน และเพลงนำ�เข้ารายการข่าว หรือ จิงเกิ้ล สะท้อนถึง ความตื่นเต้น เร้าใจ
ทันสมัย กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา สดใส และ 3) ส่วนขยายอัตลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity)
จาก การใช้ภาษา รูปแบบการรายงานข่าว เนื้อหาข่าว การแต่งกายของผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว บุคลิกภาพผู้
ประกาศข่าว นาํ้ เสียงและโทนเสียงการรายงานข่าว ทัง้ หมดสะท้อนถึงความสุภาพ ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ หลากหลาย
เป็นมิตร สดใส ทันสมัย กระฉับกระเฉง และเป็นผู้นำ�เทคโนโลยี เป็นไปตามนโยบาย และแก่นอัตลักษณ์ของ
รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
คำ�สำ�คัญ: อัตลักษณ์, รายการข่าว, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Abstract
Research on “The Identity of Channel 7’s News Program”, a qualitative research, collect

* นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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the field of depth interview from 12 of executives and personals in News Department of Channel 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, conservatism, 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
บทนำ�

อุตสาหกรรมโทรทัศน์แข่งขันมากขึ้น เมื่อ
เข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อปี 2558 ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ทำ�ให้ ฟรีทีวี จากเดิมที่มี ช่อง 3, ช่อง 5,
ช่อง7, ช่อง9, ช่อง11 และ ช่อง ThaiPBS เพิม่ จำ�นวน
มาเป็น 48 ช่อง และมีการเปลี่ยนเลขประจำ�ช่องใน
การรับชมทางโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ต่างต้องสร้าง
ความนิยม จุดเด่น และจุดขาย การจดจำ� ผ่านกลยุทธ์
การตลาดสร้างความแตกต่าง ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
ดึงดูดเงินโฆษณาให้มาลงเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั สถานี
โทรทั ศ น์ “รายการข่ า ว” เป็ น รู ป แบบรายการ

โทรทัศน์ ที่ช่วยสร้างตราสินค้า ชื่อเสียงให้กับสถานี
โทรทัศน์ได้ในระยะยาว กสทช. ให้ความสำ�คัญกับ
สัดส่วนรายการข่าวในช่วงเวลาออกอากาศมากขึ้น
เป็น 17% ของเวลาในการออกอากาศทั้งหมด สถานี
โทรทัศน์ตา่ งต้องแข่งขันทำ�รายการข่าวเพือ่ ดึงผูร้ บั ชม
และเรตติงของสถานีให้สูงขึ้น แม้จะมีการเปลี่ยน
ระบบการออกอากาศ มีผู้แข่งขันในอุตสาหกรรม
เดียวกันมากขึ้น แต่ระยะเวลาที่เริ่มทดลองการออก
อากาศช่วงที่ผ่าน จากรายงานการสำ�รวจเรตติงโดย
สำ�นัก เอซี นีลสัน เมื่อเดือนตุลาคม 2558 ยังคง พบ
ว่า เรตติงทีวีดิจิทัลทั่วประเทศ อันดับที่ 1 ยังคงเป็น
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่มีเรตติง 3.929
รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ยัง
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มีผู้รับชมติดตามรับชมต่อเนื่อง และมีเรตติงอยู่ใน
ระดับที่สูง เข้าถึงฐานคนดูส่วนใหญ่เป็นประชาชนใน
ระดับล่าง หรือ ชาวบ้านทั่วไป สามารถสร้างความ
รู้สึกร่วม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
รายการข่าวกับผู้รับชมที่ยังคงเหมือนเดิม ทำ�ให้การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ไม่ได้เปลี่ยนแก่นแท้ภายในของ
รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ไป และ
ดึงดูดผู้รับชมให้ยังคงติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องได้
เช่นเดิม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาอัตลักษณ์รายการ
ข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สามารถ
สร้างการจดจำ� และสร้างความแตกต่างให้กบั รายการ
ข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ทำ�ให้ยัง
คงเรตติ ง ความนิ ย มเป็ น อั น ดั บ 1 มากที่ สุ ด ของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อ
การกำ�หนดแนวนโยบาย และการบริหารงานของฝ่าย
บรรณาธิการข่าว ตลอดจนผูท้ ที่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับงาน
รายการข่าว ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับอัตลักษณ์ตราสินค้า หมาย
ถึง ลักษณะเฉพาะเจาะจงขององค์ประกอบหลาย ๆ
อย่าง ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้า สามารถช่วยระบุ
อย่างชัดเจนว่า สินค้านี้คืออะไร ได้ให้คำ�มั่นสัญญา
อะไรไว้กับผู้บริโภค รวมทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าทั้งในด้านประโยชน์
จากหน้าที่ รวมถึงประโยชน์ทางด้านอารมณ์ความ
รู้สึก เป็นความหมายที่ Aaker.D (1996) ระบุไว้ขณะ
ที่การสร้างอัตลักษณ์ บุริม โอทกานนท์ (2552) พบ
ว่า ต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของตราสินค้าหรือ
แบรนด์ (Brand) หลัก คือ แก่นของแบรนด์ (Core
Identity) รวมไปถึงส่วนขยายของแบรนด์ (Extended Identity) ซึง่ เป็นส่วนประกอบร่วมกัน ทีท่ �ำ ให้เกิด
ความเป็นลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็นตัวของตัวเอง แตกต่าง
จากตราสินค้า หรือ แบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ แม้จะเป็น
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สินค้า หรือบริการแบบเดียวกันกับคู่แข่ง แก่นของ
แบรนด์ฝงั ลึกอยูใ่ นแบรนด์เป็นจุดยืน ความมุง่ มัน่ ทีไ่ ม่
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่มีจุดสิ้นสุด อยู่
กับแบรนด์นั้น ๆ ตลอดเวลาอายุของแบรนด์ ดังนั้น
โครงสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity
Structure) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) แก่นของ
เอกลักษณ์ (Core Identity) ศูนย์กลางหรือแกน
สำ�คัญของตราสินค้าที่ฝังแน่นอยู่กับตราสินค้าตลอด
ไป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าการสื่อสารตราสินค้า
จะเปลี่ ย นแปลงไป มี อ งค์ ป ระกอบ 2 ส่ ว น คื อ
บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) และ
ตำ�แหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) 2) ส่วน
ขยายของเอกลักษณ์ (Extended Identity) ช่วยเสริม
ให้ตราสินค้ามีลักษณะ รูปแบบที่เฉพาะตัว และช่วย
ให้ความโดดเด่นและแตกต่างมีความสมบูรณ์มากขึ้น
ซึง่ จะช่วยบ่งบอกถึงความเป็นตราสินค้านัน้ ๆ สะท้อน
ให้ เ ห็ น ภาพ หรื อ ตำ � แหน่ ง ของตราสิ น ค้ า และ
บุคลิกภาพตราสินค้านัน้ ๆ ให้ชดั เจนมากขึน้ แบ่งออก
เป็น 3 หมวด คือ 1) เอกลักษณ์ด้านภาพ (Visual
Identity) คือ สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปลักษณ์ มองเห็น
ได้ด้วยสายตา มีรูปร่าง 2) เอกลักษณ์ด้านเสียง (Verbal Identity) คือ สิ่งที่สัมผัส รู้สึกได้จากการรับฟัง
สามารถบอกกล่าวเป็นข้อความ หรือ ส่งเสียงให้ได้ยนิ
3) เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity)
สิ่งที่รับรู้ สัมผัสได้จากการพบปะ หรือมีปฏิสัมพันธ์
กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก ร หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมของคนในองค์กร โครงสร้างอัตลักษณ์
สามารถอธิบายได้ ดังรูปที่ 1
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ส่วนขยายอัตลักษณ์
(Extended Identity)
ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity)
ด้านเสียง
(Verbal Identity)

แก่นอัตลักษณ์
(Core Identity)

บุคลิกภาพสินค้า
Brand
Personality

ด้านภาพ
(Visaul Identity)

ตำ�แหน่งสินค้า
Brand
Positioning

รูปที่ 1 แบบจำ�ลองโครงสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า (Identity Structure)
ที่มา: ดัดแปลงจาก D.Aaker, 1966 (Building Strong Brand.New York:The Free Press)
2. แนวคิดเกี่ยวกับข่าวโทรทัศน์ การทำ�
รายการข่ า วทางโทรทั ศ น์ ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง การเลื อ ก
ประเด็นข่าวที่สำ�คัญและน่าสนใจตามหลักของข่าว
การเขียน และนำ�เสนอได้ถกู ต้องตามหลักการและรูป
แบบและโครงสร้างการเขียนข่าวทางโทรทัศน์ ขณะที่
การสร้างสรรค์ผลงานและการเลือกกำ�หนดประเด็น
ข่าว จะต้องเป็นประเด็นที่มี “คุณค่าในเชิงข่าวสาร”
โดยต้องเป็นข่าวที่มีความสำ�คัญ และประชาชนหรือ
ผู้บริโภคทั่วไปมีความสนใจ สามารถสร้างผลกระทบ
ต่อวงกว้างหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับชมได้ หลัก
การเขียนบทข่าวทางโทรทัศน์ ใช้หลักการ หรือรูป
แบบการเขียนแบบ “พีระมิดหัวกลับ” (Inverted
Pyramid) คือ การนำ�ประเด็นของข่าวที่สำ�คัญ มี
ความโดดเด่นมาไว้ช่วงต้นของข่าว ส่วนประเด็นที่
เหลือพร้อมรายละเอียดให้เรียงตามลำ�ดับความสำ�คัญ
จากมากไปหาน้อยตามลำ�ดับ ตอบสนองความอยาก

รูอ้ ยากเห็น ยึดถือหลักความถูกต้องตามความเป็นจริง
ของเนื้อหาข่าว เนื้อหาที่เขียนและนำ�เสนอจะต้องมี
ลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
โดยไม่นำ�ความคิดเห็น ข้อวินิจฉัยหรือทัศนคติใด ๆ
ของผูเ้ ขียนหรือขององค์การสอดแทรกลงไปในเนือ้ หา
ข่าวและนํ้าเสียงของผู้อ่านข่าว ภาพและเสียงจะต้อง
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน ส่วนเลือกใช้ภาษา หรือ
ถ้อยคำ� และรูปแบบการเขียนและการนำ�เสนอต้อง
เป็นการใช้คำ� หรือ ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย สั้น ไม่
เยิ่นเย้อ หรือซับซ้อน ไม่ใช้ภาษาพรรณนา หลีกเลี่ยง
ถ้อยคำ�ฟุ่มเฟือย คำ�คุณศัพท์ และคำ�กริยาวิเศษณ์ที่
ไม่จำ�เป็น
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เกิดจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อให้สามารถ
สื่อสารกันรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลต่อรูปแบบคุณสมบัติ
การสื่อสารของให้เปลี่ยนแปลงไป สื่อดิจิทัลเป็นกลุ่ม
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สื่อใหม่ เอื้อให้ผู้ส่งสาร และผู้รับสารทำ�หน้าที่ทั้งการ
ส่งสาร และรับสารได้พร้อมกัน เป็นการสื่อสารสอง
ทาง (Two-way Communication) มีบทบาทใน
สังคม โดยเฉพาะด้านการข่าว การเมือง ธุรกิจ การ
ศึกษา สามารถส่งข้อมูลได้ไกล รวดเร็ว จากการพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคม เครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม การเชือ่ ต่อโทรศัพท์ มาหลอม
รวมกับสือ่ มวลชนดัง้ เดิม ส่งผลต่อข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรูปของ
ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย กราฟิกถูก
เปลีย่ นให้มลี กั ษณะทีร่ วดเร็วขึน้ ทำ�ให้ถงึ ผูร้ บั ได้เร็วขึน้
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั เรือ่ ง “ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย” ของ วรุต ศรีสมัย
(2545) ผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในมุมมองผู้บริโภคมีความใกล้
เคียงกับที่ผู้บริหารกำ�หนดไว้ คือ เป็นสถานีบันเทิง
และวาไรตี้ โดยบุคลิกภาพของช่อง 3 ที่ผู้บริหาร
กำ�หนดไว้ เหมือน เป็นนักแสดงทีม่ คี วามทันสมัย ส่วน
ผู้บริโภคมองบุคลิกภาพของช่อง 3 ว่าเป็นวัยรุ่น มี
ความร่าเริง ทันสมัย สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ในมุมมอง
ผู้บริโภคมีความใกล้เคียงกับที่ผู้บริหารกำ�หนดไว้เช่น
กัน โดยมีภาพลักษณ์เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งวาไรตี้
เกมส์โชว์ และสถานีทหาร ส่วนบุคลิกภาพมุมมองของ
ผูบ้ ริโภคไม่เป็นไปตามทีผ่ บู้ ริหารกำ�หนด คือ ผูบ้ ริหาร
มองว่าเป็นนักกิจกรรม และมีความกระตือรือร้น แต่
ผู้ บ ริ โ ภคมองว่ า เป็ น ผู้ ใ หญ่ วั ย กลางคนที่ มี บุ ค ลิ ก
เคร่งขรึม สุภาพ ขณะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ภาพ
ลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ ใกล้เคียงกับที่ผู้บริหารกำ�หนด
ไว้ คือเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการเอาใจคนส่วน
ใหญ่ทั้งประเทศ ส่วนการรับรู้บุคลิกภาพของสถานี
ของผู้บริโภคเป็นไปตามที่ผู้บริหารกำ�หนด คือ เป็น
ผูใ้ หญ่วยั กลางคนทีม่ คี วามอนุรกั ษ์นยิ ม รูจ้ กั กาลเทศะ
4.2 งานวิจยั เรือ่ ง “บุคลิกภาพตราสินค้าของ
รายการข่าวทางโทรทัศน์” ของ ดวงแข จิตตางกูร
(2552) ผลการวิจัยพบว่า การแบ่งกลุ่มบุคลิกภาพ 4
กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มบุคลิกภาพแบบผู้มีความ
สามารถ (Competence) 2.กลุ่มบุคลิกภาพแบบทัน
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ต่อสถานการณ์ (Timeliness) 3.กลุม่ บุคลิกภาพแบบ
ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง (Dynamic) 4.กลุ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
เคร่งขรึม (Seriousness) โดยช่อง 3 และช่อง 7 กลุ่ม
บุ ค ลิ ก ภาพแบบทั น ต่ อ สถานการณ์ เ ป็ น กลุ่ ม
บุคลิกภาพที่มีความโดดเด่นมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย
4.20 และ 3.77 ตามลำ � ดั บ รองลงมาเป็ น กลุ่ ม
บุคลิกภาพแบบผู้มีความสามารถ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.05
และ 3.73 ส่วนช่องโมเดิร์นไนน์ กลุ่มบุคลิกภาพแบบ
ผู้มีความสามารถมีความโดดเด่นมากที่สุด ด้วยค่า
เฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือกลุ่มบุคลิกภาพแบบทันต่อ
สถานการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.78
4.3 งานวิจัย เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในทัศนะของผู้รับ
ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ยุวพร ยุวมงคล
(2553) ผลการวิจยั พบว่า การรับรูภ้ าพลักษณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ในทัศนะ
ของผู้ รั บ ชมในเขตกรุ ง เทพมหานครใน 5 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านองค์กร ด้านผูบ้ ริหาร ด้านบุคลากร
ด้านผลงาน และด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งทั้งหมด
เฉลี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเห็นด้วย โดยด้านองค์กร
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้รับชมมีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อยู่ในระดับสูง
ซึ่ ง ผู้ รั บ ชมที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น จะมี ก ารรั บ รู้ ภ าพ
ลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไม่แตก
ต่างกัน ขณะที่ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
การรั บ รู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในทุ ก ด้ า น และผู้ ช มที่ มี
พฤติกรรมแตกต่างกันมีการรับรูภ้ าพลักษณ์ของสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่แตกต่างกัน และการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์สถานี
โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ทัง้ 5 ด้าน ทัง้ ด้านองค์กร
ด้านผู้บริหาร ด้านบุคลากร ด้านผลงาน และด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม
ระเบียบวิธีวิจัย
กรอบแนวคิ ด แหล่ ง ข้ อ มู ล และการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งแหล่งข้อมูล เป็น
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2 ส่วน คือ (1) แหล่งข้อมูลบุคคลฝ่ายข่าวของสถานี
โทรทัศน์สักองทัพบกช่อง 7 ผู้บริหารฝ่ายข่าว ผู้
ประกาศข่าว และบุคลากรในฝ่ายข่าว (2) ชิ้นงานที่
ออกอากาศ เนื้อหา ภาพข่าว งานศิลป์ที่ออกอากาศ
ทางรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
7 ซึ่งผลิตโดย ฝ่ายข่าว ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จำ�กัด ซึ่งเป็น บริษัทที่บริหารงานสถานี
โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 เท่านัน้ ไม่รวมบริษทั ย่อย
ภายใต้การดูแล โดยผู้วิจัยเป็นบุคลากรในฝ่ายข่าว มี
ส่ ว นในการร่ ว มผลิ ต รายการของสถานี โ ทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7 สามารถเข้าถึงข้อมูลการสือ่ สารการ
ตลาดรายการข่าว มีโอกาส สนทนา สัมภาษณ์ร่วม
สังเกตการณ์ในการแสดงความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ตลอดจนตรวจสอบข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากการเก็บข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ (Qualitative research) จัดหมวดหมู่ ความ
หมายของข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล จัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ ทอนข้อมูลลง
กลั่นกรองเฉพาะความหมายสำ�คัญที่สื่อออกมา ใช้
พรรณนาข้อมูล (Data display and description)
เพื่อนำ�เสนอข้อมูลส่วนใหญ่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วย
กัน ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อบอก
เรือ่ งราวทีศ่ กึ ษาและตามความหมายของข้อมูล ซึง่ ได้
ถูกจัดระเบียบไว้ให้แสดงออกมา จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่ง
เนือ้ หาทีน่ า่ สนใจ ออกเป็นหมวดหมูท่ เี่ กีย่ วข้อง (Thematic) ออกมาตามหมวดหมู่ และกรอบการวิจยั เพือ่
ให้ง่ายต่อการแยกประเด็น และ หาข้อสรุปและตรวจ
สอบผลการวิจัย (Conclusion and Verification)
เพื่อตีความหมายของผล ดำ�เนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
(Triangulation of data sources) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ในแต่ละราย โดยผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลดังกล่าวมา
เที ย บเคี ย งว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น และเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไม่

สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์รายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7” เป็น งานวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และวิเคราะห์เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการข่าวสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตาม 4 หัวข้อ (1) แก่น
อัตลักษณ์ของรายการข่าว (Core Identity) (2) ส่วน
ขยายอัตลักษณ์ด้านภาพของรายการข่าว (Visual
Identity) (3) ส่วนขยายอัตลักษณ์ด้านเสียงของ
รายการข่าว (Verbal Identity) (4) ส่วนขยาย
อัตลักษณ์ด้านพฤติกรรมของรายการข่าว (Behavioral Identity)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า แก่ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
รายการข่ า วสถานี โ ทรทั ศ น์ สี ก องทั พ บกช่ อ ง 7
ประกอบด้ ว ยบุ ค ลิ ก ที่ มี ค วามสุ ภ าพ เป็ น ผู้ ใ หญ่
ทางการ อนุรักษ์นิยม ขณะที่ตำ�แหน่งตราสินค้า ซึ่ง
เป็ น อี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบของแก่ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 คือ เป็น
ชาวบ้าน เข้าถึงง่าย และเอาใจคนส่วนใหญ่ เน้นความ
ถูกต้องเป็นหลัก
ส่ ว นขยายอั ต ลั ก ษณ์ ร ายการข่ า วสถานี
โทรทั ศ น์ สี ก องทั พ บกช่ อ ง 7 ที่ มี ค วามโดดเด่ น
ประกอบด้วย (1) แสง มีลกั ษณะเข้ม เม็ดสีมคี วามเข้ม
และจัดจ้านแต่นุ่มนวล (2) ฉาก รายการข่าวใช้ฉาก
ที่ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก เข้ า มาช่ ว ยสร้ า ง โดยถู ก
ออกแบบมาภายใต้แนวคิดมัลติสตูดิโอ (Multi-Studio) คือ ใช้ฉากเดียวกันในหลาย ๆ มุม สำ�หรับทุก
รายการข่าว เพื่อสื่อถึงบุคลิกภาพและอารมณ์ในการ
รับชมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ่ายทำ�จากวิชวล
สตูดิโอ (Visual Studio) เป็นฉากภาพเสมือนจริง
เท่านั้น เกือบไม่มีการใช้ฉากที่ทำ�จากไม้ หรือวัสดุที่
จับต้องได้ เพื่อแสดงถึงความทันสมัย และเป็นผู้นำ�
ทางด้านเทคโนโลยี แสดงถึงความสง่างาม (3) ภาพ
ข่าว ถูกต้องตามหลักการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ต้องมี
ความคมชัดสูง มีการกลั่นกรองการออกอากาศที่
เหมาะสมเบื้องต้นจากช่างภาพมาแล้ว สีสันของภาพ
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เข้ม สด ไม่ละเมิดสิทธิของผูถ้ กู ถ่าย บอกทีม่ าทีไ่ ปของ
ภาพข่าว (4) โทนสี กำ�หนดสีหลักสำ�หรับรายการข่าว
ของสถานีโทรทัศน์เป็น 3 สี คือ ฟ้า นํ้าเงิน และแดง
แสดงถึ ง ความสุ ภ าพ เป็ น ผู้ ใ หญ่ น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น
ทางการ สอดคล้องกับบุคลิกของสถานีที่ต้องการ
แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ และสุภาพ กระฉับกระเฉง
(5) ตัวอักษรใช้ในการบรรยายประกอบข่าวทุกตัวต้อง
มีหัว เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการอ่านของผู้รับ
ชม รวมทั้งถูกต้องตามหลักของภาษาไทย ขณะที่ตัว
อักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรทีอ่ า่ นง่าย สบายตา
เช่นกัน (6) ตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ ตราสัญลักษณ์
ใหม่ของสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 เป็นวงกลม
7 สีตามหลักของแสงมาซ้อนกัน และมีเลข 7 ตรงกลาง
เมือ่ เข้าสูร่ ะบบการออกอากาศแบบความคมชัดสูงใน
ระบบดิจิทัล โลโก้ พื้นผิวดูมิลเลเนียม มีแสงและเงา
เพิ่มตามโค้งของวงกลม ขณะที่โลโก้ในรายการข่าวที่
เรียกว่า ไตเติล้ และ คียซ์ นี นัน้ ทุกรายการ ต้องมีหมาย
เลข 7 และตัวอักษรคำ�ว่า “ข่าว” ซึ่งเป็นตัวอักษรที่
ช่อง 7 ออกแบบมาโดยเฉพาะสำ�หรับรายการข่าวมี
ลักษณะหนา เอียงเล็กน้อย ไม่มีหัวเป็นตระกูลตัว
อักษร PSL แสดงถึงความทันสมัย โดยทุกรายการข่าว
ต้องมีองค์ประกอบคือ หมายเลข 7 และคำ�ว่า “ข่าว”
ส่วนขยายอัตลักษณ์ดา้ นเสียงของรายการข่าว
(Verbal Identity) ประกอบด้วย (1) เพลงนำ�เข้า
รายการ หรือ จิงเกิล เสียงที่ใช้ในรายการข่าว ตื่นเต้น
เร้าใจ มีความยาวประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาที แต่ละ
รายการข่าว เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกในการรับชม
ข่าวทีต่ า่ งกัน เมือ่ เข้าสูร่ ะบบการออกอากาศ ทีวดี จิ ทิ ลั
เสียงเพลงในรายการข่าวคอลัมน์นนั้ จะยังคงเป็นเพลง
ทำ�นองเดิม แต่เปลี่ยนเครื่องดนตรี และเพิ่มจังหวะให้
เร็วขึ้น (2) สโลแกนยังใช้ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ ในการ
ออกอากาศควบคู่กับโลโก้ของสถานี และสโลแกนที่
ออกเสียงมาในระบบยุคระบบออกอากาศแบบดิจิทัล
จะมีการเพิ่มจังหวะการออกเสียงเร็วขึ้น พร้อมเปลี่ยน
เครื่องดนตรีเพื่อเป็นการเพิ่มความทันสมัย
ส่ ว นขยายอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นพฤติ ก รรมของ
รายการข่าว ประกอบด้วย (1) การใช้ภาษาถูกต้องทัง้
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การอ่ า นออกเสี ย ง และตั ว สะกด อ้ า งอิ ง ตาม
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน หากมี ก ารกระทำ � ผิ ด ถู ก ปรั บ
ลงโทษ เป็นเงิน 500 บาท มีหน่วยงานกลางตรวจ
สอบความถูกต้องของการใช้ภาษา เป็นภาษาที่ง่าย
เป็นภาษาชาวบ้าน ฟังแล้วเข้าใจง่าย (2) รูปแบบการ
รายงานข่าว และการนำ�เสนอ เป็นกึ่งทางการ ไม่มี
การนำ�เสนอ แบบเล่าข่าวหมด 100% เต็ม ไม่มีการ
ใส่ความเห็นเพือ่ ความน่าเชือ่ ถือ ดูเป็นทางการ แต่ลด
ความเคร่ ง ขรึ ม ลงบ้ า ง ให้ ผู้ ป ระกาศสามารถมี
ปฏิสมั พันธ์ในการตอบรับระหว่างกันได้ จากเดิมทีค่ น
แรกอ่านจบคนที่ 2 อ่านต่อตามบทข่าวทันที (3)
เนือ้ หาข่าว เน้นเหตุการณ์ทกี่ ระทบต่อคนหมูม่ าก เกิด
ในภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ นิยมข่าวเหตุการณ์ เป็น
ข่าวทีม่ อี งค์ประกอบเรือ่ งความกระทบกระเทือนเป็น
หลักเพื่อเอาใจผู้รับชม เป็นสถานีโทรทัศน์เพียงแห่ง
เดียวที่มีคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชัน (4) การแต่ง
กาย ของผู้สื่อข่าว และผู้ประกาศข่าวดูดี สุภาพ ห้าม
ใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะมาทำ�งาน การแต่งกาย
ของผูป้ ระกาศข่าวมีผดู้ แู ลเครือ่ งแต่งกาย กำ�หนดโทน
สี และลักษณะชุดให้ เพื่อให้เหมาะสมกับบุคลิกของ
ผู้ประกาศข่าว การแต่งกายมีความสดใส และมีสีสัน
สะท้อนถึงความทันสมัย และลดความเคร่งขรึมลง ชุด
ไม่ได้แฟชัน่ มากลาํ้ จนเกินพอดี เพราะต้องการให้ผรู้ บั
ชมทางบ้าน ซึ่งเป็นชาวบ้านเข้าถึง รู้สึกเป็นมิตรและ
สามารถดึงดูดใจผูร้ บั ชมได้ เพิม่ เติมให้ผปู้ ระกาศใส่ชดุ
ให้เข้ากับเทศกาลหรือ งานที่กำ�ลังประกาศข่าว เช่น
เสื้อลายดอกในวันสงกรานต์ คริสต์มาสใส่เสื้อเขียว
แดง เป็นต้น (5) บุคลิกผู้ประกาศข่าว เป็นมิตร เข้า
ถึ ง ง่ า ย ดู เ ป็ น พวกเดี ย วกั บ ชาวบ้ า น แต่ ใ นขณะ
เดียวกันจะมีกลุม่ ผูป้ ระกาศ ทีท่ างสถานีก�ำ หนดบุคลิก
ไว้ให้ดเู ป็นทางการ น่าเชือ่ ถือ ไม่หลุด ไม่เล่น เนือ่ งจาก
ต้องการให้ผู้ประกาศมีหลายกลุ่มบุคลิก จับกลุ่มเป้า
หมาย ฐานคนดู ที่ มี ค วามหลากหลาย เพิ่ ม เติ ม ผู้
ประกาศหน้าใหม่ที่มีความเป็นวัยรุ่น สมัยใหม่เข้ามา
เพื่อความทันสมัยของรายการข่าว (6) นํ้าเสียง และ
โทนเสียงการรายงานข่าว ไม่มกี ารกำ�หนดชัดเจนเป็น
รูปแบบ แต่นํ้าเสียงจะมีความชัดเจน และตามบุคลิก

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

หรืออารมณ์ของข่าวที่นำ�เสนอ
อภิปรายผล
สถานีโทรทัศน์เปรียบเสมือนตราสินค้า มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง สามารถบ่งชีใ้ ห้ผบู้ ริโภคซึง่ เป็น
ผู้ รั บ ชม ทราบถึ ง ตราสิ น ค้ า และคำ � มั่ น สั ญ ญา D.
Aaker (1996) ช่วยสร้างความแตกต่างทีช่ ดั เจน ทำ�ให้
ผู้บริโภคจดจำ� เลือกรับชมต่อไป สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 เป็นช่องทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด โดย
วัดจากเรตติง ทีย่ งั คงเป็นอันดับ 1 แม้จะมีการเปลีย่ น
ระบบการออกอากาศจากระบบแอนะล็อกมาเป็น
ระบบดิจิทัลตามรายงานเรตติงเอซีนีลซัน เมื่อเดือน
ตุลาคม 2558 เนื่องจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 และรายการข่าวมีอัตลักษณ์ที่ทำ�ให้ผู้รับรับรู้
และเข้าใจถึงตัวตนหรือสิ่งที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพ
บกช่อง 7 เป็น และมีความสัมพันธ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคกลุม่
เป้าหมาย
อั ต ลั ก ษณ์ ร ายการข่ า วสถานี โ ทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7 มีความเป็นชาวบ้าน สุภาพ น่าเชื่อ
ถื อ เอาใจคนส่ ว นใหญ่ อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ซึ่ ง ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเวลา สะท้อนผ่านส่วน
ขยายอัตลักษณ์ทั้งทางด้านภาพ ด้านเสียง และด้าน
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีการเพิ่มเติม
อัตลักษณ์เรือ่ งความทันสมัย และความกระฉับกระเฉง
เข้ามา ทำ�ให้อัตลักษณ์เดิมที่มีความเป็นทางการและ
เคร่ ง ขรึ ม มี น้ อ ยลง เพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้มีความทันสมัย และมีความ
รวดเร็วในการตอบสนองข้อมูล ข่าวสาร ให้กับผู้
บริโภคมากขึ้นซึ่งจะทำ�ให้ผู้รับชมกลุ่มเป้าหมายเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลง
แก่ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องรายการข่ า วสถานี
โทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ยังคงความเป็นตัวตนเดิม
คือ ความสุภาพ น่าเชื่อถือ อนุรักษ์นิยม ความเป็น
บ้าน ๆ เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจง ช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ให้กับตราสินค้า และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
Aaker.D (1996) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
และกรอบวิจัยที่ผู้วิจัยกำ�หนด แก่นอัตลักษณ์ ส่วน
ขยายอัตลักษณ์ ของรายการข่าวสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7 ดังแผนภาพดังนี้
อัตลักษณ์รายการข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 “ชาวบ้านที่สุภาพ มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็น
มิตร น่าเชื่อถือ สุภาพ

q

แก่นของอัตลักษณ์ (Core Identity)
บุคลิกภาพ: เป็นมิตร สุภาพ น่าเชื่อถือ ถูกต้อง
กระฉับกระเฉง ทันสมัย อนุรักษ์นิยม
ตำ�แหน่งตราสินค้า: เข้าถึงชาวบ้าน หลากหลาย
เอาใจคนส่วนใหญ่
ส่วนขยายอัตลักษณ์ (Extended Identity)
อัตลักษณ์ด้านภาพ (Visual Identity)
• แสง: ใส นุ่ม สวย
• ฉาก: ทั น สมั ย ใช้ ฉ ากจากกราฟิ ก เทคนิ ค
ภาพเสมือนจริง
• ภาพข่าว: ถูกหลักการถ่ายภาพ และจรรยาบรรณ
สื่อ องค์ประกอบภาพครบ เล่าเรื่องได้
• โทนสี: 3 สีหลัก นํ้าเงิน ฟ้า และแดง เพื่อแสดง
ถึงความสุภาพ น่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ฉับพลัน
• ตัวอักษร: ใช้ตัวอักษรภาษาไทยที่มีหัวในการ
บรรยายประกอบข่าว เพื่อให้อ่านง่าย ถูกหลัก
และถูกต้องตามหลักภาษาไทย
• ตราสัญลักษณ์ หรือ โลโก้:
• โลโก้ประจำ�สถานี: วงกลม 3 วงซ้อนกัน มีเลข 7
ตรงกลาง เพิ่มเติม เงา ขอบ เพื่อแสดงถึงความ
ทันสมัย ตำ�แหน่งอยู่มุมขวาบนของจอ เพื่อแสดง
ความเป็นช่อง 7
• โลโก้ ป ระจำ � รายการข่ า ว: ทุ ก รายการคำ � ว่ า
“ข่าว” ที่ออกมาแบบมาเฉพาะ ลักษณะตัวเอียง
ทางขวา ตัวหนา เป็นตัวอักษรไม่มีหัว และมี
หมายเลข 7
อัตลักษณ์ด้านเสียง (Verbal Identity)
• เพลงเข้ารายการ หรือ ไตเติ้ล: ตื่นเต้น เร้าใจ
• สโลแกน: ช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ
อัตลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity)
• การใช้ภาษา: อ่านเขียน ถูกต้องตามหลักภาษา
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดอัตลักษณ์รายการข่าว
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