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การสื่อสารการตลาดของเนชั่นทีวี (การส่งเสริมการตลาด)
Marketing Communication of the Nation TV (Promotion)
ณัฐวุฒิ มีสกุล* ธีรภัทร วรรณฤมล**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการสือ่ สารการตลาดของเนชัน่ ทีวี เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบงาน
ทางด้านการตลาดของเนชั่นทีวี โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ผลการศึกษาพบว่า สถานีข่าวเนชั่นทีวีให้ความสำ�คัญกับกระบวนการวางแผน การบริหารจัดการและ
การใช้เครือ่ งมือการสือ่ สารทางการตลาดอย่างครบวงจรตามองค์ประกอบ โดยพบว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของเนชั่นทีวีได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ประกอบ
ไปด้วย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การสร้างแบรนด์บุคคลและการส่งเสริมการตลาด
โดยมีการใช้ชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจรรมผ่านสือ่ ภายในเครือของเนชัน่ กรุป๊ มีการใช้สอื่ สือ่ สังคม ครบ
ทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนชั่นทีวีได้มากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของเนชั่นทีวีมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาฐานผู้ชมรายเดิมไว้และเพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชมใหม่
คำ�สำ�คัญ: การสื่อสารการตลาด, การส่งเสริมการตลาด, 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 promotion 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.
Keywords: Marketing Communication, Marketing Promotion, Nation TV Channel
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
สถานี โ ทรทั ศ น์ เ ริ่ ม มี ก ารออกอากาศ
ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ระบบโทรทั ศ น์ อ นาล็ อ ก
(Analog Television) ภาคพื้นดินออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพ
บกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 องค์การ
สื่ อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทย (อสมท) หรื อ
MODERN 9 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) หรือ NBT และสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ครอบคลุม
พืน้ ทีร่ อ้ ยละ 98 ของประเทศหรือประมาณร้อยละ 99
ของครัวเรือน กิจการโทรทัศน์โดยเฉพาะการบริการ
ระบบภาคพืน้ ดินถือได้วา่ เป็นบริการขัน้ พืน้ ฐานทีค่ วร
จะมีความหลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ (ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์, 2555)
แต่อย่างไรก็ตามรายการสาระประเภทหนึ่ง
ก็ คื อ รายการข่ า วโทรทั ศ น์ ที่ ยั ง คงอยู่ คู่ กั บ สถานี
โทรทัศน์ไทยมาโดยตลอดเพราะรายการข่าวโทรทัศน์
มีเนื้อหาหลัก คือ “ข่าวสาร” เป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ผูช้ มสิง่ หนึง่ ทีย่ งั เห็นรายการข่าวอยูค่ กู่ บั โทรทัศน์ คือ
ทุกสถานีได้ให้ความสำ�คัญของข่าวสารสำ�หรับผูช้ มอยู่
เสมอ แต่ยังมีส่วนน้อยและยังเน้นรายการประเภท
บันเทิง
รายการประเภทข่ า วสารและกิ จ กรรม
สาธารณะ เป็น 1 ใน 3 ประเภทของรายการโทรทัศน์
ในยุ ค เริ่ ม แรก โดยรายการประเภทข่ า วสารและ
กิ จ กรรมสาธารณะเป็ น รายการที่ เ สนอข่ า วสาร
โดยตรงและเป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เหตุการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรม
การเมืองการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ข่าว โดยนำ�ภาพ
และเสียงไปสูผ่ ชู้ มในขณะทีเ่ หตุการณ์นนั้ กำ�ลังเกิดขึน้
จริง (สินินท์ สิทธิรักษ์, 2535)
ในประเทศไทยได้เริม่ มีการออกอากาศอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภายใต้ผู้ให้บริการ คือ บริษัท
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
หรือรู้จักกันในนาม “ช่องเนชั่น” เนชั่นทีวี (Nation
TV) เป็นสถานีโทรทัศน์นำ�เสนอข่าวและรายการเชิง
ข่าวเป็นหลัก แห่งแรกของประเทศไทย ออกอากาศ
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ตลอด 24 ชัว่ โมง มีสโลแกนในการดำ�เนินงานคือ “ทุก
สนามข่าว เราคือตัวจริง” โดยเริม่ ส่งสัญญาณทางช่อง
8 ของสถานีโทรทัศน์เคเบิลยูบีซีเป็นครั้งแรก เมื่อวัน
ที่ 1 มิถุนายน 2543 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบ
ไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผูช้ ม (“ฟรีทวี ”ี หรือ “Free
TV”) และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก (เคเบิล
ทีวี) (ประวัติเนชั่นทีวี: ออนไลน์)
จากการผลิตรายการข่าวสารและสาระอย่าง
เข็มข้นได้รับการยอมรับจากสโลแกน “ทุกสนามข่าว
เราคือตัวจริง” บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) หนึง่ ในผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตออกอากาศ
ทีวดี ิจิทัลในรายการข่าวสารและสาระประโยชน์ ช่อง
หมายเลข 22 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยใช้ชื่อ
“เนชั่นทีวี” (Nation TV) จากการเปิดประมูลของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
การปรั บ ตั ว ทางด้ า นการสื่ อ สารทางการ
ตลาด จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะรักษาความสัมพันธ์และ
หาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจสู่
ตัวผู้บริโภคและรวมถึงการให้ความสำ�คัญกับตัวผู้
บริโภคมากขึน้ จึงทำ�ให้เกิดวิธกี ารและเครือ่ งมือใหม่ๆ
ขึน้ มากมายและเครือ่ งมือทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในยุคนีค้ ง
หนีไม่พ้นการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication ) ภายใต้แนวคิดเดียวโดยใช้การสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุแผนและสร้างให้เกิดผลกระทบทางการ
สือ่ สารทีม่ พี ลังในทีส่ ดุ เป็นการจูงใจผูบ้ ริโภคสนใจรวม
ทัง้ การใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารต่าง ๆ (Contact Point)
ไม่ว่าจะเป็น การใช้โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง ฯลฯ เป็นต้น (เสรี
วงษ์มณฑา, 2540)
จากที่มาและความสำ�คัญของปัญหาข้างต้น
ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาการสื่อสารการตลาดของ
เนชัน่ ทีวี โดยใช้องค์ประกอบของการสือ่ สารการตลาด
มาศึกษาการทำ�วิจัยในครั้งนี้
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คำ�ถามนำ�วิจัย
การสื่อสารการตลาดของเนชั่นทีวีด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นอย่างไร
ขอบเขตในการวิจัย
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเนื่องจากเป็น
ช่องรายการที่ได้รับการจัดลำ�ดับ จาก AGB Nielsen
ของกลุ่มช่องรายการข่าวสารและสาระ เป็นอันดับ 1
จากจำ�นวนทัง้ สิน้ 7 ช่องรายการ เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม
2558 (http://savingintrend.com/เรตติ้ ง ที วี
ดิ จิ ต อล: ออนไลน์ ) ทำ � การศึ ก ษาตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 โดยจะศึกษา
ตามองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสือ่ สารการตลาด หมายถึง กระบวนการ
ในการนำ � ส่ ว นผสมของการสื่ อ สารการตลาดที่ ผู้
บริโภคใช้ในการพิจารณาในการเลือกรับชมและยังมี
การประสานช่องทางการสือ่ สารหลายๆ ช่องทาง เพือ่
สื่ อ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารได้ อ ย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งเดียวกันสามารถนำ�ไปใช้
สื่อความหมายต่อผู้ชมและเป็นแนวทางได้
เนชั่นทีวี หมายถึง สถานีโทรทัศน์ที่นำ�เสนอ
ข่ า วและรายการเชิ ง ข่ า วเป็ น หลั ก แห่ ง แรกของ
ประเทศไทย ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
โทรทัศน์ระบบทีวดี จิ ทิ ลั ภาคพืน้ ดิน ช่องหมายเลข 22
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำ�ให้ผู้วิจัยได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องการ
สื่อสารการตลาดของช่องเนชั่นทีวีในกระบวนการ
แข่งขันของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
2. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยทางด้าน
การสื่อสารการตลาดในกลุ่มธุรกิจสื่อโทรทัศน์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง การสื่อ
การตลาดของเนชั่นทีวี เพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฏี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ (1) แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
การตลาด (Marketing Communication) (2)
แนวคิดเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล (Digital TV) (3) แนวความ
คิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และ (4) แนวคิด
เกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape)
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interview) และใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูล 2 ขั้นตอนมาประกอบกัน ผู้วิจัยได้กำ�หนด
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาจาก 3 ส่วน
ดังนี้
		
1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับผู้บริหารของเนชั่นทีวีและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารการตลาด
		
1.2 ศึกษาจากรายงานประจำ�ปีของ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) ระหว่างปี 2557 – 2558
		
1.3 ศึกษาจากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (56-1) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ระหว่างปี 2557 – 2558
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ เป็นการศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร เอกสาร
งานวิจยั เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นทีไ่ ด้ผา่ นการกลัน่ กรองมา
แล้วชั้นหนึ่ง
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่ม
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ประสบการณ์ตรงอีกทั้งเป็นผู้ที่บริหารวางแผนหรือ
เป็นผู้รับผิดชอบในการกำ�หนดแผนนโนบายด้านการ
ตลาดของเนชั่ น ที วี ดั ง นั้ น จึ ง ใช้ ก ารคั ด เลื อ กแบบ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
ศึกษาจากผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒมิ ปี ระสบการณ์ตรงเป็นผูร้ บั ผิด
ชอบและตัดสินใจในการวางแผนการสือ่ สารการตลาด
ของเนชัน่ ได้แก่คณ
ุ พัชรา ชัยวงค์ (ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส
กลุ่มงานขาย) และคุณนงค์นาถ ห่านวิไล (ผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กรและ
CSR)
เครื่องมือที่ใช้การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากการนำ � แนวคิ ด และทฤษฏี ที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ การสัมภาษณ์ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกคำ�ถามสัมภาษณ์งานวิจัย ผู้
วิจัยได้เป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเองทั้งหมด เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการซักถามได้อย่างต่อเนือ่ ง ละเอียด ลึก
ซึ้ง และตรงประเด็นมากที่สุดโดยมีประเด็นคำ�ถาม
ดังนี้
คุณพัชรา ชัยวงค์ (ผู้อำ�นวยการอาวุโส กลุ่ม
งานขาย) ประเด็นคำ�ถามประกอบไปด้วย
• นโยบายด้านอัตราค่าโฆษณาและอัตราการ
สนับสนุนรายการของเนชั่นทีวี
• ทิ ศ ทางทางการตลาดของเนชั่ น ที วี ใ น
อนาคต
คุณนงค์นาถ ห่านวิไล (ผู้ช่วยประธานเจ้า
หน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร และ CSR )
ประเด็นคำ�ถามประกอบไปด้วย
• แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ของเนชั่นทีวี
• แนวทางการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สาร
ทางการตลาดของเนชั่นทีวี
• นโยบายด้านอัตราค่าโฆษณาและอัตราการ
สนับสนุนรายการของเนชั่นทีวี			
2. เครื่องบันทึกเทปเสียงเพื่อนำ�มาทบทวน
เนื้อหา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
3. สมุดจดภาคสนาม (Field Note)
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สรุปผลการวิจัย
สถานีข่าวเนชั่นทีวีได้พัฒนาและมุ่งมั่นที่จะ
เป็นสถานีข่าวตลอด 24 ชั่วโมงอันดับ 1 ของประเทศ
มาโดยตลอด ในส่วนที่มีความสำ�คัญของแผนการ
ตลาดนอกเหนือจาก ตัวผลิตภัณฑ์ งานขายด้าน
โฆษณา ร่วมทั้งช่องทางติดตามรับชมของสถานีแล้ว
นัน้ เนชัน่ ทีวยี งั คงต้องทำ�งานอย่างหนักเพือ่ แข่งขันใน
กลุ่มสื่อธุรกิจของทีวีดิจิทัล ที่ในอนาคตจะไม่มีเพียง
แต่ด้านงานขายโฆษณาผ่านทางจอโทรทัศน์อย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังต้องพึ่งพาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
มิฉะนั้นองค์กรจะไม่สามารถแข่งขันกับช่องอื่นได้
เนชั่นทีวีจึงได้วางแผนการส่งเสริมการตลาดเข้ามา
เป็นปัจจัยหลักของการดำ�เนินธุรกิจสื่อทีวีดิจิทัล ที่
ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับชมได้ทุกช่องทาง ทั้ง
ผ่านหน้าจอทีวี (On Air) ผ่านออนไลน์ (Online) และ
กิจกรรมต่าง ๆ (On Ground) การเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายผูร้ บั ชมให้ครบทุกช่องทางของการสือ่ สาร เนชัน่
ทีวีจึงได้มีแผนการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร
ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
สร้างแบรนด์บุคคล การจัดกิจกรรมพิเศษและการส่ง
เสริมการขาย
การโฆษณา (Advertising)
เนชั่ น ที วี น อกจากจะเป็ น สื่ อ ที่ ส ามารถ
โฆษณาตัวเองได้ในตัว แต่ยงั ไม่สามารถขยายฐานผูช้ ม
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มใหม่ได้ การโฆษณาจึงต้องมีความ
จำ�เป็นทีเ่ นชัน่ ทีวจี ะต้องลงทุนเพือ่ เป็นการขยายฐาน
ผู้ชมใหม่ โดยการโฆษณาสถานีข่าวเนชั่นทีวีปัจจุบัน
นี้ มีการโฆษณาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
โฆษณาผ่านสื่อภายในเครือของเนชั่นกรุ๊ปและซื้อสื่อ
โฆษณาจากภายนอก การโฆษณาของสถานี ข่ า ว
เนชั่นทีวี เป็นการโฆษณาเพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
ให้มีจำ�นวนมากขึ้น การที่เนชั่นทีวีมีสื่อโฆษณาอยู่ใน
องค์ของตัวเองค่อนข้างจะครอบคลุมทุกสื่อ อาทิ สื่อ
หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น โดยการใช้
สื่อภายในเครือของเนชั่นกรุ๊ป โดยผู้วิจัยได้สรุปออก
มาได้ดังตารางต่อไปนี้

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ประเภทสื่อโฆษณา				
หนังสือพิมพ์			
วิทยุ				
สื่อรูปแบบใหม่			
สถานีโทรทัศน์			

สื่อภายในเครือของเนชั่นกรุ๊ป

คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ The Nation NJ Magazine เนชั่นสุดสัปดาห์
สถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ สถานีวิทยุ F.M.102.0 MHz
www.nationtv.tv www.nationradio.co.th www.oknation.net
ช่อง NOW26 และ ช่อง Nation TV 22

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
เป็นการเสนอข่าวผ่านรูปการประชาสัมพันธ์
ผ่ า นสื่ อ หนั ง สื่ อ พิ ม พ์ แ ละสื่ อ เว็ บ ไซต์ อาทิ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการใหม่ ข องเนชั่ น ที วี การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ถ่ า ยทอดสดกิ จ กรรมพิ เ ศษ การ
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศหน้าใหม่ การแถลงข่าว
เป็นต้น

การจัดกิจกรรมพิเศษ
สถานีข่าวเนชั่นทีวี ได้มีการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพือ่ ให้ประชาชนได้รจู้ กั
เนชั่นทีวีเพิ่มขึ้น สำ�หรับการประชาสัมพันธ์ผ่านการ
จัดกิจกรรมพิเศษของเนชั่นทีวีที่มีการดำ�เนินการอยู่
ในช่วงที่ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา โดยผู้วิจัยได้สรุปออก
มาได้ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อกิจกรรม					

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ		
						
						
						
Nation Bike Thailand 2016 ชวนปั่นทั่วไทยปี 3
						
						
						
						

การจัดกิจกรรมสัมมนา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเชิงสัมมนาวิชาการที่เนชั่นทีวีได้ร่วมกับ
พันธมิตรภาครัฐและเอกชน เป็นการเปิดโอกาสที่ทางเนชั่น
ทีวีจะได้เข้าไปพื้นที่พบปะกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง
กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ชอ่ งเนชัน่ ทีวรี ว่ ม
ทัง้ เป็นการกระตุน้ ให้ประเทศไทยเป็น “ไบค์เลน” ในอนาคต
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำ�หนดจัดขึ้น ทั้ง 22 จังหวัด
ในช่วงปี 2559 นี้ เพื่อช่วยเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่อง
เที่ยวของแต่ละจังหวัด

การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Brand)
สถานีขา่ วเนชัน่ ทีวี ได้ปลูกฝังให้พนักงานทุก
คนรั ก ความเป็ น องค์ ก ร ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ บ ริ ห าร ผู้
ประกาศข่าว นักข่าว ผู้สื่อข่าว หรือบุคลากรของเนชั่
นทีวี จะสร้างความหมายให้กับแบรนด์ของตนเอง
ด้วยการใส่เสือ้ ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ความเป็นเนชัน่ ทีวที กุ คน
เพือ่ สร้างความภักดีในแบรนด์ (Brand Loyalty) เวลา
ไปพบปะสังคมหรือการออกพื้นที่ต่างจังหวัด จุดนี้
ถือว่าเป็นงานด้านการขายอีก 1 ช่องทางทีใ่ ช้บคุ ลากร
ของเนชั่นทีวีเป็นสื่อกลางหรือเรียกว่าสื่อบุคคล

การส่งเสริมการตลาด (Sales promotion)
กิจกรรมทีเ่ นชัน่ ทีวจี ดั ขึน้ ภายใต้ การส่งเสริม
การตลาด สำ�หรับเนชั่นทีวีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาดไว้อย่างหลากหลาย ทั้งการจัดกิจกรรมในพื้นที่
ของชุมชนและกิจกรรมที่ให้ผู้ชมร่วมสนุกผ่านทาง
รายการโทรทัศน์หรือแม้กระทัง่ การร่วมสนุกผ่านทาง
ข้อความ โดยได้ออกกิจกรรมสุดพิเศษไว้อย่างครบทุก
ด้านเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามเพิ่มมากขึ้น กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดของเนชัน่ ทีวที ผี่ วู้ จิ ยั ในทำ�การศึกษา
โดยผู้วิจัยได้สรุปออกมาได้ดังตารางต่อไปนี้
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ประเภทกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดให้ผู้ชมและ
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำ�
กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น กั บ
บุ ค ลากรและผู้ ป ระกาศ
ข่าวของเนชั่นทีวี
กิจกรรมทีใ่ ห้ผชู้ มร่วมสนุก
ผ่านทางรายการ

กิจกรรมทีใ่ ห้ผชู้ มร่วมสนุก
ผ่านทางรายการ

กิจกรรมทีใ่ ห้ผชู้ มร่วมสนุก
ผ่านทางข้อความ (SMS)

กิจกรรมทีใ่ ห้ผชู้ มร่วมสนุก
ผ่านทางสื่อใหม่
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กิจกรรม
• กิจกรรมเนชั่นทีวี Rally Charity พาพ่อเที่ยว เป็นกิจกรรมที่หารายได้เพื่อสมทบ
ทุนร่วมนำ�มาบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผูป้ ว่ ยและอุปกรณ์การแพทย์มอบให้กบั
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
• กิจกรรมเนชัน่ ทีวรี ว่ มใจช่วยเนปาล ด้วยการจัดจำ�หน่ายเสือ้ เพือ่ หาเงินสบทบทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศเนปาล
• กิจกรรมแจกหนังสือ “ Football Grounds” ในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาค
เย็นในช่วงข่าวกีฬา
• กิจกรรมแจกกระเป๋า “FN Outlet” ในรายการข่าวข้น คนเนชั่น
• กิจกรรม “คนรุ่นใหม่ มุ่งวิถีไทยใจรักบริการ” ในรายการข่าวข้น รับอรุณ
• กิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัล “Gift Voucher” ในรายการเก็บตกจากเนชั่น
ภาคกลางวัน
• กิจกรรมเก้าอี้คนข่าว
• กิจกรรมตอบถามลุ้นรับ “นาฬิกา Garmin vivo active” ในรายการข่าวข้นคน
เนชั่น
• กิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัล “Gift Voucher” ในรายการเก็บตกจากเนชั่น
ภาคเช้า
• กิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัล “เสื้อ แข้งเทพ ยูไนเต็ด” ในรายการเก็บตกจาก
เนชั่นภาคเย็นช่วงข่าวกีฬา
• กิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัล “หนังสือ ทำ�ให้ชนะ” ในรายการเก็บตกจาก
เนชั่นภาคเย็นช่วงข่าวกีฬา
• กิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัล “หนังสือ หยอดฝัน ไว้ที่ปลายคอร์ต พร้อมลายเซ็น
น้องเมย์ รัชนก” ในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็นช่วงข่าวกีฬา
• กิจกรรม “เฮง เฮง เฮง รับตรุษจีนปีวอกกับ Nationtv 22” ลุน้ รับแผ่นภาพทองคำ�
มหามลคล 22 รางวัล
• กิจกรรม “ความรักของคุณคือ .........” ลุน้ รับหนังสือชุดสุขภาพ จำ�นวน 10รางวัล”
• กิจกรรม “เนชั่นชวนคุณดูหนังก่อนใคร” ลุ้นรับบัตรชมภาพยนต์เรื่อง SPOTLGHT” จำ�นวน 50 รางวัล
• กิจกรรม “ศุกร์หรรษากับเนชั่น” ลุ้นรับ AIS GITE SET
• กิจกรรม “บอกรักพ่อ” ลุ้นรับ “Gift Voucher” จำ�นวน 5 รางวัล
• กิจกรรม “เล่นสงกรานต์ ประหยัดนํ้าในแบบของคุณคือ...” ลุ้นรับ บัตรชม
ภาพยนต์จำ�นวน 10 รางวัล

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เนชั่นทีวีได้วางแผนการ
ส่งเสริมการตลาดเข้ามาเป็นปัจจัยหลักของการดำ�เนิน
ธุจกิจสื่อทีวีดิจิทัล ที่ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุก
ช่องทาง ทั้ง ผ่านหน้าจอทีวี (On Air) ผ่านออนไลน์
(Online) และกิจกรรมต่างๆ (On Ground) การเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกช่องทางของการสื่อสาร
เนชั่นทีวีจึงได้มีแผนการสื่อสารการตลาดอย่างครบ
วงจรประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การสร้างแบรนด์บุคคลและการส่งเสริมการขาย โดย
เนชั่นทีวีได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกประเภทรวมทั้งช่องทางการเข้า
ร่วมกิจกรรม ผูช้ มยังสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่อง
ทาง อาทิ Facebook twitter Instagram เป็นต้น
ทำ�ให้เนชัน่ ทีวมี คี วามโดดเด่นเวลาจัดกิจกรรมให้ผชู้ ม
นอกจากนีเ้ นชัน่ ทีวไี ด้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายด้วยการจัด
กิจกรรมพิเศษที่ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาร่วม
กิจกรรมได้อย่างทัว่ ถึง กิจกรรมพิเศษทีเ่ นชัน่ ทีวจี ดั ขึน้
ประกอบไปด้วย จัดสัมมนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10
จังหวัดและจัดกิจกรรม เนชั่นทีวี ชวนปั่น ปีที่ 3 แต่
ถึงอย่างไรก็ตามเนชัน่ ทีวยี งั ไม่สามารถจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ได้มากเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากเกีย่ วข้องใน
ด้านงบประมาณและบุคลากรของเนชั่นทีวีมีไม่เพียง
พอ รู ป แบบการจัดกิจกรรมของเนชั่นที วีจึง ยั ง ไม่
สามารถชักจูงผูช้ มให้มาร่วมสนุกได้มากเท่าทีค่ วรอาจ
เป็นเพราะว่าของรางวัลยังไม่โดนใจผู้ชมของรางวัล
ส่วนมากที่เนชั่นทีวีนำ�มาร่วมจัดกิจกรรมนั้นจะเป็น
สินค้าจากผู้สนับสนุนรายการ ทำ�ให้ไม่มีแรงจูงใจจาก
กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาร่วมกิจกรรม
อภิปรายผลการศึกษา
การหาลู ก ค้ า จากสื่ อ โฆษณาที่ ทำ � อยู่ ใ น
ปัจจุบันนี้ไม่สามารถอยู่ได้บนสื่อธุรกิจทีวีดิจิทัล รวม
ถึ ง การเพิ่ ม กลุ่ ม เป้ า หมายจากผู้ ช มหรื อ แม้ ก ระทั้ ง
ลูกค้า เนชัน่ ทีวจี ะต้องสร้างจุดแข็งของตนเองให้ได้ถงึ
จะสามารถแข่งขันในตลาดทีส่ งู ได้ เช่นนี้ ธุรกิจของทีวี
ดิจิทัล นอกจากจะต้องหารายได้จากการขายโฆษณา
แล้ว สถานียังต้องหารายการจากรูปแบบอื่นเข้ามา

ร่วมทัง้ ต้องมีรปู แบบการนำ�เสนอทีม่ คี วามหลากหลาย
ที่จะให้เข้ามาช่วยการเพิ่มฐานผู้ชมให้กับสถานีของ
ตนเองได้ ซึง่ ความมุง่ มัน่ ดังกล่าวจะเป็นเส้นทางสำ�คัญ
ของทุกสถานี จึงทำ�ให้สถานีข่าวเนชั่นทีวีได้พัฒนา
และมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีข่าวตลอด 24 ชั่วโมงอันดับ
1 ของประเทศมาโดยตลอด ในส่วนของแผนการตลาด
นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ งานขายด้านโฆษณา ร่วม
ทั้งช่องทางติดตามรับชมของสถานีแล้วนั้น เนชั่นทีวี
ได้วางแผนในอนาคตด้านการส่งเสริมการตลาดเข้ามา
เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ ที วี ดิ จิ ทั ล
ประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การ
จัดกิจกรรมพิเศษ การสร้างแบรนด์บุคคลและการส่ง
เสริมการขาย
จากผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดการสือ่ สารการตลาด ของ ดันแคน (Duncan,
2005) ได้ให้นิยามการสื่อสารการตลาดไว้ว่า การ
สื่อสารการตลาดหรือ “MC” เป็นคำ�ที่เกิดจากการ
รวบรวมรูปแบบการนำ�เสนอข่าวสารชนิดต่าง ๆ ที่ได้
วางแผนจัดทำ�ขึ้น เพื่อนำ�มาใช้ในการสร้างแบรนด์
ประกอบด้ ว ย การโฆษณา (advertising) การ
ประชาสัมพันธ์ (public relations) การส่งเสริมการ
ขาย (sales promotion) การตลาดทางตรง (direct
marketing) การขายโดยบุคคล (personal selling)
การบรรจุภัณฑ์ (packaging) การจัดกิจกรรมพิเศษ
และการเป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์ (events and sponsorships)
และการบริการลูกค้า (customer service) (อ้างใน
สุกญ
ั ญา ปทุมทอง, (2555) อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ประกายกาวิล ศรีจินดา (2558) ได้ศึกษา
การสื่อสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลระยะ
เริ่มต้นในประเทศไทย พบว่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่
ใช้การสื่อสารการตลาดมากที่สุดมีการใช้เครื่องมือ
สือ่ สารการตลาด 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 1) การตลาด
ออนไลน์ (Online Marketing) 2) การโฆษณา (Advertising) 3) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
4) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และ 5)
การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing) นอกจากนี้ การใช้งบประมาณในการสื่อสารการ
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ตลาดทีม่ มี ลู ค่าสูง อาจไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในการเป็น
ตัวแปรสำ�คัญในการสร้างความนิยมให้กับกลุ่มเป้า
หมายแต่จะต้องมีความหลากหลายและบูรณาการให้
เข้าถึงวิถชี วี ติ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุม่
เป้าหมายให้ได้ ซึ่งมีลักษณะตรงกับสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) ดังนั้นการที่เนชั่นทีวีใช้เครื่องมือการ
ส่งเสริมการตลาดถือเป็นความสำ�เร็จขององค์กรและ
ทำ�ให้องค์กรเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
จากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรในเครือ

ของเนชั่นกรุ๊ป
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการสือ่ สารการตลาดของ
เนชั่นทีวีอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอเพื่อนำ�ข้อมูลมา
เปรียบเทียบได้ทางสถิติของผลการทำ�งานด้านตลาด
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
2. ควรมีการศึกษาการสือ่ สารการตลาดของ
ทีวีดิจิทัลเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มข่าวสารและสาระ
ในสภาวะการณ์ของการแข่งขันทางธุรกิจทีวีดิจิทัล
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