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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิจัยแบบผสมเพื่อตอบค�ำถามน�ำวิจัยว่า สถานี
โทรทัศน์ดิจิทัลมีการคัดเลือกและผลิตเนื้อหาจากสถานีโทรทัศน์ไปน�ำเสนอบน
เฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์อย่างไร และการน�ำเสนอเนือ้ หาบนเฟซบุก๊
เพจทางการมีผลการตอบรับจากผูช้ มอย่างไร โดยพบว่า ทีมโซเชียลมีเดียคัดเลือก
และน�ำเสนอเนื้อหาตามการวางต�ำแหน่งของสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลาปกติ
ส่วนช่วงเลือกตัง้ เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับข่าวการเลือกตัง้ ตามความสนใจของผูช้ มและ
กระแสสังคม โดยเนื้อหาที่ได้จากสถานีโทรทัศน์เป็นประเภทรายการข่าวและ
บันเทิงในรูปแบบคลิปวิดีโอต้นฉบับ และน�ำมาตัดต่อเป็นชิ้นงานใหม่ ส่วนแหล่ง
ข้อมูลอื่น เช่น เว็บไซต์ขององค์กรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าว ทั้งรูปแบบของภาพ
ตัวอักษร และคลิปวิดีโอ รวมถึงเนื้อหาที่ทีมงานโซเชียลมีเดียผลิตขึ้นเอง ซึ่งไม่
ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ส่วนผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจเลือกเข้าถึงเนือ้ หาในรูปแบบ
การถ่ายทอดสดและคลิปวิดโี อมากทีส่ ดุ และมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยการแสดงอารมณ์
และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวและการเมืองมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ไทยรัฐ เวิร์คพอยท์
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23 ตุลาคม 2563
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Social TV, Communication Innovation on the
Official Facebook Page of Digital Television
Pornchai Chanvisatlak4 and Asawin Nedpogaeo5

Abstract

This research is a mixed-media research to answer research
questions. The study found that during a normal period, the social media
team would select and deliver content based on television station’s
position. During the election period, however, news on the national
election was in the audience’s interest and also in the main social
stream. The content received from the station was original news and
entertainment video clips that would be edited and reproduced as new
pieces of work. Other content sources include the station's website—
mainly news images, texts and video clips—and self-generated content
by the social media team, which had never been aired on any television
program. For users’ interaction, most of their Facebook fans chose to
access live and video clip contents and interacted with emoticon. They
tended to comment mostly on news and political contents.
Keywords: social media, Facebook, digital television station, Thairath,
		 Workpoint
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

ในปี พ.ศ. 2562 นับผ่านมา 5 ปีจากจุดเริ่มต้นสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
ของประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาตประกอบการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลยังคงด�ำเนิน
การผลิตและออกอากาศทั้งสิ้น 19 ช่อง ซึ่งเป็นจ�ำนวนมากกว่าช่องโทรทัศน์
แอนะล็อกเดิมกว่า 3 เท่าตัว ในขณะที่ TV Digital Watch (2561) เผยแพร่ขอ้ มูล
การรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทยจากตัวเลขยอดรวมจ�ำนวนผูช้ มโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลทุกช่องในแต่ละเดือนจากนีลเส็น พบว่า จ�ำนวนผู้รับชมโทรทัศน์ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 เกือบคงที่ แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
กลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2562) ส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี
พ.ศ. 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย จ�ำนวน 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อ
วัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที ส�ำหรับกิจกรรมที่ใช้เวลา
ในการเข้าถึงมากที่สุดคือ การใช้โซเชียลมีเดีย เฉลี่ยจ�ำนวน 3 ชั่วโมง 30 นาที
ต่อวัน รองลงมาคือการดูรายการโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ ภาพยนตร์ และฟังเพลง
ออนไลน์ เป็นจ�ำนวน 2 ชัว่ โมง 35 นาทีตอ่ วัน และในงาน Zocial Awards 2019
(2562) มีการรายงานข้อมูลว่า ประเทศไทยมีบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กจ�ำนวน 53 ล้าน
บัญชี นับเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ใช้งานมากเป็นอันดับ 8 ของโลก แสดงให้เห็น
ว่า สือ่ ใหม่อย่างเฟซบุก๊ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ผูค้ นมากขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์จากเดิมไปสู่การเปิดรับชมโทรทัศน์พร้อมกับการ
ใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ เข้าสูโ่ ซเชียลมีเดียหรือเป็นการเปิดรับสือ่ แบบหลายหน้าจอ
ดังนั้นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจึงพยายามน�ำคุณสมบัติของโซเชียลมีเดีย มาสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในรูปแบบของการสื่อสารสองทาง
เช่น ให้ผู้ชมพิมพ์ความรู้สึกผ่านช่องแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมผ่านการ
ติดแฮชแท็ก โหวตผู้เข้าแข่งขันในรายการผ่านการกดไลค์ ตลอดจนร่วมเล่นเกม
ตอบค�ำถามของรายการผ่านเฟซบุ๊กเพจทางการ
The Telegraph สือ่ สิง่ พิมพ์ในสหราชอาณาจักรได้วเิ คราะห์วา่ ในอนาคต
อันใกล้ การแพร่ภาพและเสียงของการกล่าวสุนทรพจน์ในการประกาศนโยบาย
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ของผู้น�ำประเทศจะน�ำเสนอแบบเรียลไทม์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในรูปแบบ
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ แทนการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ BBC หรือ Sky News
อย่างที่เคยเป็นมาในอดีต (เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ, 2557)
ปรากฏการณ์หน้ากากฟีเวอร์ของรายการโทรทัศน์ประเภทการแข่งขัน
ร้องเพลง The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ที่บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์
เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการจากประเทศเกาหลีใต้น�ำ
มาผลิตขึน้ ใหม่ โดยน�ำดารา นักแสดง นักร้อง หรือคนดังมาแข่งขันร้องเพลง โดย
ปกปิดตัวตนด้วยชุดและหน้ากาก ให้คณะกรรมการทายว่าหน้ากากนักร้องแต่ละ
คนคือใคร ในแต่ละสัปดาห์ผเู้ ข้าแข่งขันคนใดชนะจากคะแนนเสียงของกรรมการ
และผู้ชมในห้องส่งที่ใช้ในการตัดสิน จะได้ผ่านเข้าไปสู่ในรอบถัดไป ส่วนผู้เข้า
แข่งขันที่แพ้จะต้องถอดหน้ากากเพื่อเปิดเผยตัวตน จนได้ผู้ชนะเลิศที่ต้องเปิด
หน้ากากในสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลการแข่งขัน จากความส�ำเร็จในการสร้าง
ยอดผู้ชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ผ่านการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ที่มีผู้เข้าชมหรือ
ยอดวิว 8.4 แสนคน นับเป็นยอดผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิงออนไลน์สูงเป็น
อันดับ 2 ของโลก จนมาร์ค ซักเคอร์เบิรก์ หยิบยกเป็นกรณีศกึ ษาของสือ่ โทรทัศน์
ที่ประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อขยายช่องทางรับชมบนเวที F8 ที่เมืองซานฟราน
ซิสโก สหรัฐอเมริกา (TaiSresuda, 2560)
ณัฐวีร์ ณีว มาวิจกั ขณ์ ผูบ้ ริหารแผนกพัฒนาและการตลาด บริษทั กรุป๊
เอ็ม (ประเทศไทย) ระบุผลส�ำรวจพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ใน 17 จังหวัดทัว่ ประเทศ พบว่า คนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ ำ� ให้
พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ เปลีย่ นแปลงไป สือ่ โทรทัศน์ถกู แพลตฟอร์มดิจทิ ลั เข้ามา
มีบทบาทต่อผู้ชมมากขึ้น ผู้ชมย้ายการเปิดรับจากจอโทรทัศน์ไปอยู่บนเฟซบุ๊ก
ยูทูบ และแอปพลิเคชันต่างๆ (สาวิตรี รินวงษ์, 2562) ขณะเดียวกัน เจ้าของ
รายการสามารถวัดผลการรับชมรายการที่ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านยอด
วิวและตรวจสอบผลการรับชมได้ทันที จากการกดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์หรือ
อีโมติคอน และการแสดงความคิดเห็นระหว่างที่รับชมแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4
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สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและผู้ผลิตเนื้อหาต่างหันมาขยายฐานผู้ชมผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการมีปฏิสัมพันธ์
(กุลนารี เสือโรจน์, 2556)
การศึกษาหัวข้อนี้มุ่งชี้ให้เห็นว่า เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง จนท�ำให้โซเชียลมีเดียได้รบั ความนิยมอย่างสูง ผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์จงึ หัน
มาใช้โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟซบุก๊ เป็นช่องทางน�ำเสนอและสร้างปฏิสมั พันธ์
กับผู้ชม โดยพัฒนาและปรับปรุงการคัดเลือกรายการ เนื้อหา และการน�ำเสนอ
เนื้อหาจากรายการโทรทัศน์มาน�ำเสนอบนโซเชียลมีเดีย
ท้ายสุดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทความเรื่อง “การ
พัฒนานวัตกรรมเชิงเนื้อหาด้วยกลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อส�ำหรับรายการ
โทรทัศน์” ของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2561) ยังชี้ให้เห็นช่องว่างของการศึกษา
การเล่าเรื่องข้ามสื่อส�ำหรับรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยว่า ยังขาดการศึกษา
อย่างจริงจังในลักษณะ ประเภท และรูปแบบการใช้สอื่ รวมถึงเนือ้ หาทีต่ อบโจทย์
ความต้องการของการใช้สื่อ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยสนใจท�ำการศึกษาเรื่องดังกล่าว
จนน�ำไปสู่ปัญหาน�ำวิจัยดังนี้

ปัญหาน�ำวิจัย

1. สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลคัดเลือกเนื้อหาและรายการจากสื่อโทรทัศน์สู่
การเผยแพร่บนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์อย่างไร
2. สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลมีกระบวนการผลิตและน�ำเสนอเนื้อหาของ
สถานีโทรทัศน์บนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์อย่างไร
3. การน�ำเสนอเนือ้ หาบนเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์มผี ลต่อ
การตอบรับจากผู้ชมอย่างไร
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการน�ำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ คือ
แนวคิดนิเวศสื่อ (media ecology) น�ำมาเป็นกรอบแนวคิดในภาพรวม
ให้เห็นว่า เมือ่ มนุษย์สร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ นวัตกรรมนัน้ จะส่งผลต่อมนุษย์ให้
เกิดการปรับตัวต่อวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน รวมถึงการสือ่ สาร ส่งทอดผลกระทบต่อการ
เลือกใช้สื่อ กระบวนการผลิตและรับสารผ่านสื่อที่เกิดขึ้นใหม่และล้าสมัยไปตาม
กาลเวลา
แนวคิดการสือ่ สารในโซเชียลมีเดีย (communication on social media)
แนวคิดการมีส่วนร่วมหลายหน้าจอ (multi-screen engagement) และแนวคิด
โซเชียลทีวี (social TV) น�ำมาเป็นแนวทางวิเคราะห์การใช้โซเชียลมีเดียประเภท
เฟซบุก๊ เพจของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ภายใต้บริบทโซเชียลมีเดียประเภทอืน่ ๆ ใน
การสื่อสารและการน�ำเสนอเนื้อหาและรายการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล รวมถึง
การเปิดรับข้อมูลของผูช้ มเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์รปู แบบรายการ และ
ออกแบบการสร้างเนื้อหารายการบนสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์
แนวคิดสัมพันธบท (intertextuality) น�ำมาใช้ศึกษาการสื่อสารผ่าน
สื่อของสถานีโทรทัศน์สู่โซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กเพจ ท�ำให้เห็นปัจจัยและ
กระบวนการในการสื่อสารได้ชัดเจน
ท้ายสุดแนวคิดประเภทของรายการโทรทัศน์ (television genres) น�ำมา
ใช้ในเป็นเกณฑ์การวิเคราะห์ในการเลือกประเภทรายการโทรทัศน์ ที่จะน�ำเสนอ
บนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง

ระเบียบวิธีวิจัย

ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสม มีระเบียบวิธีวิจัยเชิงประมาณด้วยสถิติ
แบบพรรณนา แจงนับความถีแ่ บบร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่
เปรียบเทียบความต่างของรูปแบบรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ที่ถูกคัดเลือก
น�ำเสนอสูเ่ ฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั และพิจารณารูปแบบการ
น�ำเสนอเนือ้ หาบนเฟซบุก๊ เพจทางการ ส�ำหรับวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
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ทีมงานโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ควบคูก่ ารวิเคราะห์เนือ้ หาและการ
วิเคราะห์เนือ้ เรือ่ งจากการโพสต์ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์จดุ ยืนในการน�ำเสนอของ
ผู้ผลิตมาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ และผลตอบรับจากผู้รับสารผ่านยอดการ
อ่านและชม การกดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ การบอกต่อ และการแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อโพสต์บนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งสองแห่ง
การออกแบบการศึกษาวิจัยมีหน่วยการศึกษา 3 ลักษณะ คือ
1. เฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จ�ำนวนสองแห่ง ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่มีเรตติ้งอยู่ใน 5 อันดับสูงสุด
ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 คือ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 (มุ่งเน้น
ด้านบันเทิง) และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 (มุ่งเน้นด้านข่าวสาร) เลือก
ช่วงเวลาศึกษาในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น (1) ช่วงเวลาปกติ สุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 7 วัน ตามผังรายการโทรทัศน์ตลอดสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวัน
อาทิตย์) โดยสุม่ เก็บข้อมูลแบบเป็นระบบ วันเว้นวัน คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ (2) ช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์พิเศษ คือ
ช่วงการเลือกตัง้ ทัว่ ไป พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นการเลือกตัง้ ทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ห่างจากการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งก่อนหน้าที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นับเป็น
ระยะเวลาเกือบ 8 ปี โดยใช้เลือกเก็บข้อมูลจ�ำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 ถึง
25 มีนาคม พ.ศ. 2562 คือ วันก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และวันหลังการ
เลือกตั้ง
ผูศ้ กึ ษาเลือกใช้ขอ้ มูลเฉพาะส่วนทีเ่ ก็บจากบนหน้าจอเฟซบุก๊ เพจทางการ
ของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง โดยไม่นำ� ข้อมูลจากระบบวิเคราะห์เฟซบุก๊ ทีใ่ ช้เก็บ
สถิติการใช้งานของผู้เข้าใช้งานเฟซบุ๊กเพจของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางธุรกิจที่องค์กร
ไม่อนุญาตให้น�ำมาเปิดเผย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัลทั้งสองแห่ง และใช้โซเชียลมีเดียอื่นเป็นบริบทแวดล้อม เช่น
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูบ และไลน์
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2. บุคคล: สัมภาษณ์แบบเจาะลึกทีมโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์
จ�ำนวนสองแห่ง คือ สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ได้แก่ ภัทรานิษฐ์
ชัยสุวรรณคีรี ผูช้ ว่ ยรองประธานกรรมการ ฝ่ายการตลาดดิจทิ ลั พชร โอภาสเสรีผดุง
หัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัล และนภพัฒน์จักร์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าว
เวิร์คพอยท์นิวส์ และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 คือ วรภา หฤษฎางค์กูร
หัวหน้าส่วนงานโซเชียลมีเดีย
3. เอกสาร ต�ำรา งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลทั้งหมดด้วยการตรวจสอบสามเส้า โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากแต่ละแหล่งมา
ตรวจสอบกันเพื่อยืนยันความถูกต้อง และน่าเชื่อถือของข้อมูล

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

7

ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ยลที่อวสารบนเฟซบุ
ี นวัตกรรมการสื
่อสารบนเฟซบุ
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดเรื่องโซเชียดลทีเรืวี ่อนวังโซเชี
ตกรรมการสื
๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์๊กดเพจทางการ
จิ ทิ ลั
		

ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทีมโซเชียลมีเดีย
- นโยบาย (Policy)
- กลุ่มเป้าหมาย (Target)
- เวลา (Timing)
(Target)

รูปแบบรายการ (Genre)
เนื้อหารายการ (Content)

เนื้อหาจาก
รายการ
โทรทัศน์

รูปแบบน�(Content)
ำเสนอ (Presentation)

เนื้อหาจาก
แหล่งอื่น

การขยายความ (Extension)
การตัดทอน/ลดทอน
(Reduction)
การดัดแปลง (Modification)

อืน
่

เวลาน�(Presentation)
ำเสนอ (On-air & Timeline)
Timeline)

การอ่าน การชม
(View)
การแสดงอารมณ์
(Emoticon)

เนื้อหาบน
เฟซบุ๊กเพจ

การแสดงความ
คิดเห็น (Comment)

ผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊กเพจ

(Comment)

การบอกต่อ
(Share)

เสริม (Add on)
แทนที่ (Replace)
ช่วงเวลาปกติ / ช่วงเวลาพิเศษ
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สรุปผลการศึกษา
1. สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั (เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32)
กับช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยสองแห่ง คือ สถานีโทรทัศน์เวิร์ค
พอยท์ ช่อง 23 และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ต่างเกิดขึ้นพร้อมกันใน
ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล มีการก�ำหนดต�ำแหน่งของสถานีโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน
สถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 เป็นช่องทีม่ งุ่ เน้นด้านรายการเกมโชว์
และวาไรตี้ จัดวางผังรายการโทรทัศน์ให้ความส�ำคัญกับรายการเกมโชว์ ควิซโชว์
และเรียลิตโี้ ชว์ ทีเ่ ป็นจุดเด่นของสถานีมาออกอากาศต่อเนือ่ งกันในช่วงเวลาไพรม์
ไทม์ ตัง้ แต่ 18.00 น. ถึง 22.00 น. มีแพลตฟอร์มออนไลน์นำ� เสนอการถ่ายทอด
สดรายการโทรทัศน์คู่ขนานกับสถานีโทรทัศน์ คลิปรายการย้อนหลัง คลิปที่น�ำ
เนื้อหารายการมาตัดต่อใหม่ รวมถึงประชาสัมพันธ์รายการและสถานี แบ่งเป็น
3 ประเภทหลัก คือ (1) เฟซบุ๊ก มีจ�ำนวนทั้งหมดกว่า 70 เพจ โดยเป็นเฟซบุ๊ก
เพจประจ�ำแต่ละรายการโทรทัศน์ และเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ใช้
ชื่อว่า Workpoint Entertainment (2) ยูทูบ ใช้ชื่อช่อง WorkpointOfficial และ
(3) ช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แก่ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และ
ไลน์ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์เนือ้ หาให้แก่
ผู้ชม รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับองค์กร
ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 มุง่ เน้นด้านข่าว วางสัดส่วนเนือ้ หา
ข่าว จ�ำนวน 15 ชั่วโมง ออกอากาศกระจายตามผังรายการโทรทัศน์ตลอดทั้งวัน
โดยชูรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว และรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นจุดขายส�ำคัญ น�ำเสนอในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ตั้งแต่
18.00 น. ถึง 22.00 น.
องค์กรไทยรัฐแบ่งส่วนงานเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหาออกเป็น 3 ช่อง
ทางหลัก คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และไทยรัฐ
ออนไลน์ โดยมีคลังจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางในรูปแบบดิจิทัลที่เรียกว่า Media
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Asset Management (M.A.M.) ให้ทีมงานทุกฝ่ายเลือกน�ำข้อมูลไปใช้เผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ตลอดเวลา
ไทยรัฐออนไลน์ประกอบด้วยเว็บไซต์ไทยรัฐและโซเชียลมีเดียต่างๆ
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์ โดยเฟซบุ๊กเพจของ
ไทยรัฐมีหลายบัญชีทงั้ เฟซบุก๊ เพจรายการต่างๆ และเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานี
โทรทัศน์คอื ThairathTV เพือ่ น�ำเสนอเนือ้ หาทัง้ หมดให้เข้าถึงผูร้ บั สารได้มากทีส่ ดุ
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ สองแห่งก่อตัง้ แผนกโซเชียลมีเดียขึน้ มาดูแลการ
ใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มยอดการเข้าถึงของผู้ชม ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
รายการ สถานีและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางใหม่ในการหารายได้ให้กับ
องค์กร
2. การคัดเลือกเนือ้ หาเพือ่ น�ำเสนอบนเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานี
โทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งสองแห่งคัดเลือกเนื้อหาจากสถานีโทรทัศน์มา
ผลิตและเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ ตามคุณลักษณะของสื่อและ
กลุ่มเป้าหมายดังนี้ (1) เฟซบุ๊กเพจและยูทูบใช้เป็นช่องทางหลักในการถ่ายทอด
สดรายการโทรทัศน์และน�ำเสนอคลิปรายการย้อนหลังทั้งแบบเต็มรายการ และ
ตัดต่อเป็นส่วนย่อย ให้ผใู้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจและยูทบู ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายเดียวกับ
ผู้ชมรายการโทรทัศน์คือกลุ่มผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ได้เลือกรับชมตาม
ความสนใจและระยะเวลาที่มีของแต่ละบุคคล (2) ทวิตเตอร์และอินสตาแกรม
ใช้เป็นช่องทางเสริม น�ำเสนอคลิปวิดโี อไฮไลต์ของรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
ไปแล้ว และทีเซอร์รายการโทรทัศน์ที่ก�ำลังจะออกอากาศ เพื่อโปรโมทรายการ
โทรทัศน์ที่น่าสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ถึง 35 ปี เพื่อชักจูงให้เกิดการ
ติดตามเนือ้ หารายการนัน้ ต่อไป และ (3) ไลน์ น�ำเสนอข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์
รายการโทรทัศน์และกิจกรรมของสถานีโทรทัศน์ เพื่อสร้างช่องทางเชื่อมโยงต่อ
ไปยังรายการโทรทัศน์นั้นๆ ต่อไป
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9
ภาพที่ 2 แหล่งข้อมูลที่ใช้น�ำเสนอในช่องทางโซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กเพจ
ข่าว

เนื้อหาจาก
รายการโทรทัศน์

บันเทิง

โทรทัศน์

เว็บไซต์ของสถานี
เฟซบุ๊กเพจอื่นของสถานี

เนื้อหาจาก
แหล่งอื่นๆ

ทีมงานโซเชียลมีเดียผลิตขึ้นเอง
ผู้สนับสนุนและหน่วยงานพันธมิตร

เฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั โทรทั
นาเนืศ้อน์หาจาก
น์ทงั ้ ประเภทข่าวและ
เฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
ดิจิทัลน�(1)ำเนืรายการโทรทั
้อหาจาก (1)ศรายการ
บัน เทิง มานโทรทั
าเสนอทั
ป แบบถ่าวและบั
ายทอดสดและการรั
บ ชมย้
อนหลั
ง ในรูาปยทอดสดและการ
แบบคลิป วิดีโอ ที่ม ีค วามยาว
ศน์ท้ งในรู
ั้งประเภทข่
นเทิงมาน�ำเสนอทั
้งในรู
ปแบบถ่
ตามแต่ละรายการและประเด็
นเนื
้ อหา และ
่นที่มเี นื้อหาในรูลปะรายการและประเด็
แบบของภาพ ตัวอันกษร และคลิป
รับชมย้อนหลังในรู
ปแบบคลิ
ปวิด(2)โี อแหล่
ทีม่ คี งอืวามยาวตามแต่
วิดโี อข่าวเป็ นเนืบางส่
นมาน(2)
าเสนอผ่
อ และนาเสนอลิ
อ้ หา วและ
แหล่งาอืนรู
น่ ทีปม่ แบบการบอกต่
เี นือ้ หาในรูปแบบของภาพ
ตัวงอัก์กทษรมี่ าจากเว็
และคลิบปไซต์
วิดโี ขอององค์กร เฟ
ซบุ๊ ก เพจอื่นข่ๆาวเป็
ของสถานี
เพื่อเชิำญเสนอผ่
ชวนให้านรู
ผู้ใปช้แบบการบอกต่
ง านเข้าไปติด ตามอ่
านรายละเอี
นบางส่วนมาน�
อ และน�
ำเสนอลิงยก์ดของเนื
ที่มาจาก้ อ หาต่อ ได้ใ น
แหล่งข้อมูลต้เว็นบทาง
นเนื้อหาที
มี งานโซเชี
ยผลิตขึน้ เองเพืรวมถึ
เนื้อหาจากผู
ส้ นับสนุ
ไซต์ส่ขวององค์
กร ท่ เฟซบุ
๊กเพจอืย่นลมีๆเดีของสถานี
่อเชิญงชวนให้
ผู้ใช้งานเข้
าไปนรายการและ
พันธมิตรทางธุ
กิจ เป็านนรายละเอี
เนื้อหาแยกเฉพาะบนสื
่อโซเชี
เดีย งไม่
ติดรตามอ่
ยดของเนื้อหาต่
อได้ยใลมี
นแหล่
ข้อไมูด้ลปต้รากฏในรายการโทรทั
นทาง ส่วนเนื้อหาทีศ่ทน์ีม
ทีมโซเชี
ยลมียเดีลมี
ยแบ่
อกเนืรวมถึ
้อหาเพื
ามาผลิตส้ และโพสต์
ตามประเภท ดันงธมิ
นี้ ตร
งานโซเชี
เดีงยการคั
ผลิตขึดน้ เลืเอง
งเนื่ออ้ นหาจากผู
นับสนุนรายการและพั
ทางธุรกิจ เป็นเนื้อหาแยกเฉพาะบนสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ได้ปรากฏในรายการ
2.1 โทรทั
การคัศดน์เลือกเนื้อหาตามประเภทรายการโทรทัศน์ (Genre)
ทีมโซเชียลมีเดียแบ่งการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อน�ำมาผลิตและโพสต์ตาม
ภาพที่ 3 การคัประเภท
ดเลือกเนื้อดัหาตามประเภทรายการโทรทั
ศน์ของเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง
งนี้
2.1 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทรายการโทรทัศน์ (Genre)
ประเภทรายการ (Genre)
200
0
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เกมโชว์/…
เกมส์ออนไลน์
โฆษณาสินค้า
กีฬา
ข่าว
ถ่ายทอดสด
ทอล์กโชว์
ประชาสัมพั…
ภาพยนตร์
ละคร
วาไรตี้
สกู๊ป
สารคดี
ออนไลน์

100

ไทยรัฐ ปกติ

ไทยรัฐ เลือกตัง้

เวิรค์ พอยท์ ปกติ

เวิรค์ พอยท์ เลือกตัง้

2.1 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทรายการโทรทัศน์ (Genre)

ภาพที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทรายการโทรทัศน์ของเฟซบุ๊กเพจทางการ
ที่ 3 การคัดเลื		
อกเนื้อหาตามประเภทรายการโทรทั
ของสถานีโทรทัศน์ 2 แห่ศง น์ของเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง

ประเภทรายการ (Genre)
200
0

เกมโชว์/…
เกมส์ออนไลน์
โฆษณาสินค้า
กีฬา
ข่าว
ถ่ายทอดสด
ทอล์กโชว์
ประชาสัมพั…
ภาพยนตร์
ละคร
วาไรตี้
สกู๊ป
สารคดี
ออนไลน์

100

ไทยรัฐ ปกติ

ไทยรัฐ เลือกตัง้

เวิรค์ พอยท์ ปกติ

เวิรค์ พอยท์ เลือกตัง้

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งสองแห่งมีแนวทางการคัดเลือกเนื้อหาตาม
ประเภทรายการโทรทัศน์คล้ายคลึงกันคือ ในช่วงเวลาปกติคัดเลือกตามการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งของสถานีโทรทัศน์ โดยเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV เลือกประเภท
รายการข่าวมากทีส่ ดุ ร้อยละ 60.94 โดยเป็นเหตุการณ์อาชญากรรม เรือ่ งชาวบ้าน
และบันเทิงทีม่ าจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวแี ละเว็บไซต์ไทยรัฐ ส่วนเฟซบุก๊ เพจ
Workpoint Entertainment เลือกประเภทรายการเกมโชว์/แข่งขันมากที่สุด
ถึงร้อยละ 41.84 โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง
ส่วนช่วงเวลาพิเศษที่มีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ใช้การคัดเลือก
รายการตามกระแสของสังคมทีใ่ ห้ความสนใจต่อการเลือกตัง้ เฟซบุก๊ เพจทางการ
ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้ง 2 แห่ง เลือกเนื้อหาจากประเภทรายการข่าวมาก
ที่สุด จ�ำนวน 103 โพสต์ หรือร้อยละ 72.03 และจ�ำนวน 60 โพสต์ หรือร้อยละ
46.51 ตามล�ำดับ เป็นเนือ้ หาเหตุการณ์การเมืองและรายงานการเลือกตัง้ ส�ำหรับ
เฟซบุ๊กเพจ Workpoint Entertainment ซึ่งเป็นเพจของสถานีโทรทัศน์ที่มุ่งเน้น
เนื้อหาด้านบันเทิงยังต้องคัดเลือกรายการตามกระแสของผู้รับสาร โดยคัดเลือก
เนือ้ หาข่าวการเลือกตัง้ มาจากสถานีโทรทัศน์และแหล่งข้อมูลประเภทเว็บไซต์และ
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ตามลาดับ เป็ นเนื้อหาเหตุการณ์การเมืองและรายงานการเลือกตัง้ สาหรับเฟซบุ๊กเพจ Work
ainment ซึ่งเป็ นเพจของสถานีโทรทัศน์ทมี่ ุ่งเน้นเนื้อหาด้านบันเทิงยังต้องคัดเลือกรายการตามกร
รับสาร โดยคัดเลือกเนื้อหาข่าวการเลือกตัง้ มาจากสถานีโ ทรทัศน์ และแหล่งข้อมูลประเภทเว็บ
ก๊ เพจ Workpoint
ป็น้อผูหาข่
ผ้ ลิตาเนื
อ้ หาข่าวและเหตุ
จั จุบนั ของ
ซบุ๊กเพจ เฟซบุ
Workpoint
News ทีเ่ ป็News
นผูผ้ ลิทีตเ่ เนื
วและเหตุ
การณ์ปัจกจุารณ์
บนั ปของบริ
ษัทเวิรค์ พอยท
รค์ พอยท์ เอ็
เทอร์เทนเม้
นท์ ThairathTV
จ�ำกัด (มหาชน)
เพจ ThairathTV โทรทัศน์ไท
ทนเม้นท์ จบริากัษดทั เวิ(มหาชน)
ส่วนนเฟซบุ
๊กเพจ
คัดส่เลืวนเฟซบุ
อกเนื้อก๊ หามาจากสถานี
คัดบเลืไซต์
อกเนื
้อหามาจากสถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และเว็บไซต์ไทยรัฐ
อง 32 และเว็
ไทยรั
ฐ
2.2 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทการน�ำเสนอ (Presentation)

2.2 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทการนาเสนอ (Presentation)

ภาพที่ 4 การคัดเลือกเนื้อหาตามประเภทการน�ำเสนอของเฟซบุ๊กเพจทางการของ
4 การคัดเลือ		
กเนื้อหาตามประเภทการน
๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ 2 แห่ง
สถานีโทรทัศน์ 2าเสนอของเฟซบุ
แห่ง
ประเภทการนาเสนอ (Presentation)
200
150
100
50
0
ตัวอักษร

ภาพ

ไทยรัฐ ปกติ

ไทยรัฐ เลือกตัง้

คลิปวีดโี อ
เวิรค์ พอยท์ ปกติ

ถ่ายทอดสด
เวิรค์ พอยท์ เลือกตัง้

เฟซบุก๊ เพจเลืThairathTV
กโพสต์ปเนืแบบคลิ
อ้ หาในรูปปวิแบบคลิ
ปวิดโี่สอมากที
ส่ ดุ วงเวลาปก
เฟซบุ๊กเพจ ThairathTV
อกโพสต์เนืเลื้ออหาในรู
ดโี อมากที
ุด ทัง้ ในช่
ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเลือกตั้ง โดยน�ำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
อกตัง้ โดยนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศแล้วตามผังรายการโทรทัศน์มาตัดต่อเป็ นคล
แล้วตามผังรายการโทรทัศน์มาตัดต่อเป็นคลิปสัน้ แบ่งเนือ้ หาเป็นส่วนย่อย น�ำเสนอ
อื หาเป็ นส่เนื
วนย่
อย นาเสนอเนื
้อหากระชั
บเพีานัยน้ งประเด็
เดีนยช่วเท่
านัน้ เช่ตันดตามประเด็
ตัดเป็ นช่วนงรายการ ตัด
อ้ หากระชั
บเพียงประเด็
นเดียวเท่
เช่น ตัดนเป็
วงรายการ
ทีน่ ำ� เสนอ หรือตัดเป็นแต่ละข่าวให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้เวลาเป็นระยะสัน้ ๆ
ในการชมเนื้อหาแต่ละโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ในช่วงเวลาปกติ เฟซบุ๊กเพจ Workpoint Entertainment เลือกโพสต์
ในรูปแบบถ่ายทอดสดมากที่สุด น�ำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ 2 ประเภทคือ
(1) เหตุการณ์สำ� คัญทีค่ วรถ่ายทอดสด เช่น ข่าวด่วนหรือเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบ
ต่อผู้คนจ�ำนวนมาก และ (2) รายการโทรทัศน์ที่เป็นเรือธงของสถานี เพื่อเป็น
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หน้าจอที่สองให้กับผู้ชมรายการ ส่วนช่วงเลือกตั้งใช้การเลือกโพสต์เนื้อหาใน
รูปแบบภาพ บรรยากาศการเลือกตั้งที่ได้จากผู้สื่อข่าวในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผลิตและน�ำเสนอได้รวดเร็วที่สุด
การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ของเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์เลือกน�ำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับการก�ำหนดต�ำแหน่งของสถานีโทรทัศน์
แต่ละแห่ง กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 เลือกถ่ายทอดสดรายการ
บันเทิงในช่วงไพร์มไทม์ โดยเชื่อมสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ และรายการข่าว
ทุกช่วงเวลาตามผังรายการโทรทัศน์ โดยการบอกต่อสัญญาณถ่ายทอดสดจาก
เว็บไซต์เวิร์คพอยท์นิวส์ ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเลือกถ่ายทอดสดรายการ
ข่าวทุกช่วงตามผังรายการโทรทัศน์ และรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
เป็นหลัก
3. การคัดเลือกเนือ้ หาเพือ่ น�ำเสนอในสือ่ สังคมออนไลน์ประเภทอืน่ ๆ
ของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
สถานีโทรทัศน์ทั้งสองแห่งก่อตั้งโซเชียลมีเดียขึ้นเป็นเครื่องมือเผยแพร่
ภาพลักษณ์และเนื้อหาขององค์กรให้เข้าถึงผู้รับสารได้มากที่สุด รวมถึงเป็นช่อง
ทางหารายได้เข้าสู่องค์กรอีกทางหนึ่ง โดยทีมโซเชียลมีเดียคัดเลือกน�ำเสนอ
เนื้อหาแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในโซเชียลมีเดียแต่ละ
แพลตฟอร์ม ได้แก่
ยูทูบ ท�ำหน้าที่เหมือนคลังเก็บรวบรวมคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์
ทั้ ง หมดให้ ผู ้ ช มเข้ ามาค้นหาและติดตามรับ ชมเนื้อหารายการย้อนหลังและ
ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ โดยช่อง Thairath คัดเลือกเนือ้ หาด้านข่าวและกีฬา
เป็นหลัก และมีเนือ้ หารายการบันเทิงมาน�ำเสนอด้วย ส่วนช่อง WorkpointOfficial
มุ่งเน้นรายการบันเทิงทุกประเภทตามการก�ำหนดต�ำแหน่งของแต่ละสถานี
โทรทัศน์
ทวิตเตอร์ เป็นแพลตฟอร์มของกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่น โดยทวิตเตอร์บัญชี
ThairathTV น�ำเสนอเนื้อหาเป็นภาพและคลิปสั้นที่ตัดต่อจากรายการโทรทัศน์
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ประเภทข่าว ทอล์กโชว์ เกมโชว์ และการประชาสัมพันธ์ ส่วนทวิตเตอร์บญ
ั ชีชอ่ ง
Workpoint กด 23 คัดเลือกเนือ้ หาเป็นภาพ คลิปสัน้ ทีต่ ดั ต่อจากรายการโทรทัศน์
เน้นรายการช่วงไพรม์ไทม์ตามผังรายการ น�ำเสนอเนื้อหาสองแบบคือ น�ำเสนอ
เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยทีมงานโซเชียลมีเดียและทวิตซ�้ำเนื้อหาที่ผู้ชมน�ำเสนอ โดย
แต่ละข้อความของทวิตเตอร์ทั้งสองบัญชีให้รายละเอียดต่างๆ รวมถึงแฮชแท็กที่
เป็นค�ำค้น และลิงก์พาผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มอื่นของสถานีที่น�ำเสนอเรื่องนั้น
เพื่อให้ผู้ใช้งานยังอยู่ในนิเวศสื่อของสถานีต่อไป
อินสตาแกรม เป็นแพลตฟอร์มที่ทีมงานโซเชียลมีเดียของทั้งสองสถานี
เลือกน�ำเสนอเนื้อหาด้านความบันเทิงมากกว่าเนื้อหาด้านข่าว ซึ่งตอบสนอง
ตามความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่ชื่นชอบเรื่องราวของดารา นักร้อง เนื้อหาที่
ผสมสาระประโยชน์กับความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเพื่อให้ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมาย โดยสถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ทวี คี ดั เลือกภาพโฆษณาสินค้ามาน�ำเสนอ
บนอินสตาแกรม เพื่อหารายได้อีกช่องทาง
ไลน์ เน้นส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการและสถานีโทรทัศน์ไปยังผู้ชมผ่าน
ข้อความและภาพ พร้อมใส่ลิงก์ให้ผู้ชมเลือกกดเชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียล
มีเดียที่เป็นต้นทางของเนื้อหา เพื่อให้ผู้ใช้งานไปติดตามรายละเอียดได้ โดยทีม
โซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์ทั้งสองแห่งน�ำเสนอเนื้อหาเฉลี่ย 10 ถึง 25
ข้อความต่อเดือนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ใช้งานมากเกินไป นอกจากนี้ ไลน์ของสถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวยี งั คัดเลือกข้อมูลจากคลังข้อมูลทีม่ กี ารอัปเดทอย่างสม�ำ่ เสมอ
เช่น ราคาทอง ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ พยากรณ์อากาศ
และผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อน�ำมาใช้งานสนทนาในรูปแบบของแชตบอท
หรือโปรแกรมอัตโนมัติที่ท�ำหน้าที่ตอบค�ำถามของผู้ใช้งานเกี่ยวกับรายละเอียด
ของข้อมูลดังกล่าว
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ต่างประเทศ พยากรณ์อากาศ และผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนามาใช้งานสนทนาในรูปแบบของแชตบอท
หรือโปรแกรมอัตโนมัตทิ ที่ าหน้าทีต่ อบคาถามของผูใ้ ช้งานเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
4. กระบวนการผลิ4.ตและน
าเสนอในโซเชี
ยลมีเดีำเสนอในโซเชี
ยของสถานี โทรทั
รค์ พอยท์ ช่โทรทั
อง 23ศน์และไทยรัฐ
กระบวนการผลิ
ตและน�
ยลมีศเน์ดีเยวิของสถานี
ทีวี ช่องเวิ32ร์คพอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
การผลิตและน
าเสนอเนื
่อโซเชี
ยลมีเดีอ่ ยโซเชี
ของสถานี
ศน์ดิจทิ ลัโทรทั
สองแห่
การผลิ
ตและน�้อหาบนสื
ำเสนอเนื
อ้ หาบนสื
ยลมีเดีโทรทั
ยของสถานี
ศน์งดคืจิ อทิ ลั เวิร์คพอยท์
ช่อง 23 สองแห่
และ ไทยรั
32 เป็ นช่การท
วมกันของที
ยลมีเป็เดีนยการท�
ทีมผลิำงานร่
ตรายการ
ง คืฐอทีวเวิี ช่รอค์ งพอยท์
อง 23างานร่
และไทยรั
ฐทีวี มช่โซเชี
อง 32
วมกัทีนมข่าว และ
ทีมการตลาด
ของทีมโซเชียลมีเดีย ทีมผลิตรายการ ทีมข่าว และทีมการตลาด
ภาพที่ 5 การผลิตและนาเสนอเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั

ภาพที่ 5 การผลิตและน�ำเสนอเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
เนื้อหารายการ
ทีมผลิตรายการ
เนื้อหาออนไลน์

รายการ

ทีมโซเชียลมีเดีย

ทีมการตลาด

เนื้อหาประชาสัมพันธ์
เนื้อหาโฆษณา

ทีมข่าว
เนื้อหาข่าว

การผลิตเนือ้ หารายการมี 2 ลักษณะ มีผรู้ บั ผิดชอบดูแลและการด�ำเนิน
การต่างกัน คือ
เนือ้ หารายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดียของรายการ ทีมผูผ้ ลิตรายการ
มีความรูแ้ ละเข้าใจในเนือ้ หารายการโทรทัศน์ของตนเองเป็นอย่างดี จึงเป็นผูด้ แู ล
รับผิดชอบในการคัดเลือก วางแผน ผลิตเนื้อหา และเผยแพร่ และทีมโซเชียล
มีเดียเป็นผู้พิจารณาภาพรวม
เนื้อหารายการโทรทัศน์บนโซเชียลมีเดียทางการของสถานีโทรทัศน์
มีทีมโซเชียลมีเดียเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด การผลิตเนื้อหาข่าวของทีมโซเชียล
มีเดียแต่ละแห่งมีระดับการด�ำเนินการเข้มข้นแตกต่างกันตามการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของสถานีโทรทัศน์ กล่าวคือ ทีมโซเชียลมีเดียของเวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ที่มุ่งเน้น
เนือ้ หารายการบันเทิง ไม่มกี ารนัดหมายประชุมกับทีมข่าวอย่างเป็นทางการ เลือก
น�ำเสนอเนื้อหาข่าวด้วยการบอกต่อข่าวจากเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ Workpoint
การผลิตเนื้อหารายการมี 2 ลักษณะ มีผรู้ บั ผิดชอบดูแลและการดาเนินการต่างกัน คือ
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News ทั้งในช่วงปกติและช่วงเลือกตั้ง ในขณะที่ทีมโซเชียลมีเดียของไทยรัฐให้
ความส�ำคัญกับเนื้อหาข่าว นัดหมายประชุมร่วมกับทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์
และทีมงานของไทยรัฐออนไลน์เป็นประจ�ำ เพื่อรับทราบประเด็นข่าว น�ำข้อมูล
มาวางแผนผลิต เผยแพร่เนือ้ หาข่าวไปในทิศทางเดียวกัน และยังผลิตเนือ้ หาข่าว
ขึน้ เองตามประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจบนสือ่ ออนไลน์ นอกเหนือจากเนือ้ หาข่าวใน
รายการโทรทัศน์ดว้ ย นอกจากนี้ ในช่วงเลือกตัง้ มีการประชุมแบ่งงานเพือ่ ร่วมกัน
ผลิตรายการดีเบตการเลือกตั้งและรายการรายงานผลการเลือกตั้ง เพื่อน�ำเสนอ
ทางสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
ส�ำหรับการผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ทีมโซเชียลมีเดียท�ำงานร่วมกับ
ทีมการตลาดและทีมข่าว โดยทีมการตลาดเป็นผูว้ างแผนก�ำหนดวาระเนือ้ หาการ
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์และกิจกรรมต่างๆ เช่น รายการใหม่ รายการ
ถ่ายทอดสดกีฬาและการเลือกตั้ง กิจกรรมของสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้
ทีมโซเชียลมีเดียน�ำไปผลิตและเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียทางการ ส่วนทีมข่าวมี
บรรณาธิการข่าวเป็นผู้วางแผนก�ำหนดวาระ คัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งในช่วงเวลา
นั้นมาให้ทีมโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนออกอากาศ
การผลิตเนือ้ หาโฆษณาไม่พบในโซเชียลมีเดียของไทยรัฐ ส่วนเวิรค์ พอยท์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พชร โอภาสเสรีผดุง (2562) อธิบายว่า ทีมโซเชียลมีเดีย
และทีมการตลาดนัดประชุมรายละเอียดกับผูส้ นับสนุนเพือ่ คิดสร้างสรรค์เนือ้ หา
และรูปแบบโดยขยายจากเนื้อหารายการโทรทัศน์ แล้วออกแบบและผลิตเพื่อน�ำ
มาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
การผลิตเนื้อหาเฉพาะออนไลน์ ทีมโซเชียลมีเดียคิดสร้างสรรค์เนื้อหา
รูปแบบ และด�ำเนินการผลิตขึ้นเอง เพื่อน�ำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
ทีมงานโซเชียลมีเดียน�ำเนื้อหาที่คัดเลือกมาน�ำเสนอบนเฟซบุ๊กเพจ
ทางการของสถานีโทรทัศน์ตามช่วงเวลา ดังนี้
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6 การน าเสนอเนื
ข องเฟซบุ๊ ก เพจของเฟซบุ
Workpoint
Entertainmen
ภาพที่ ้ อ6หาตามเวลาออกอากาศและการโพสต์
การน�ำเสนอเนื้อหาตามเวลาออกอากาศและการโพสต์
๊กเพจ
hTV
		
Workpoint Entertainment และ ThairathTV
เวลาออกอากาศและการโพสต์
(On-air and Timeline)
200
100
0

ไทยรัฐ ปกติ

ไทยรัฐ เลือกตัง้

เวิรค์ พอยท์ ปกติ

เวิรค์ พอยท์ เลือกตัง้

การน�ำเสนอเนือ้ หาโดยแบ่งตามเวลาออกอากาศและการโพสต์ของสถานี

การนาเสนอเนื้อหาโดยแบ่งตามเวลาออกอากาศและการโพสต์ของสถานีโทรทัศน์ดิจทิ ลั ทัง้ สอง
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ สองแห่ง พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โพสต์เนือ้ หา
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การน�ำเสนอเนื้อหาในช่วงก่อนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ น�ำเสนอ
เพื่อประชาสัมพันธ์รายการที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์ตามผังรายการปกติและผังรายการพิเศ
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รรค์เนื้อหาต่อยอดจากรายการโทรทัศน์ที่กาลังออกอากาศ เพื่อนามาถ่ายทอดสดต่อเนื่องในช
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โทรทัศน์ตดั เข้าเบรกโฆษณาระหว่างรายการ เพื่อดึงให้ผชู้ มติมกราคม
ดตามตลอดรายการ
นอกจากนี้ หล

การถ่ายทอดสดเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ก�ำลังออกอากาศบนเฟซบุ๊ก
เพจ ทีมงานโซเชียลมีเดียคิดสร้างสรรค์เนื้อหาต่อยอดจากรายการโทรทัศน์ที่
ก�ำลังออกอากาศ เพื่อน�ำมาถ่ายทอดสดต่อเนื่องในช่วงที่สถานีโทรทัศน์ตัดเข้า
เบรกโฆษณาระหว่างรายการ เพื่อดึงให้ผู้ชมติดตามตลอดรายการ นอกจากนี้
หลังจากถ่ายทอดสดรายการจบลงแล้ว มีการน�ำคลิปรายการนั้นๆ ทั้งรูปแบบ
เต็มรายการและรูปแบบที่ตัดแบ่งเป็นส่วนย่อยมาลงแทนที่ เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
มารับชมย้อนหลังได้
การน�ำเสนอเนื้อหาในช่วงหลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เป็นการ
น�ำเนื้อหารายการที่ออกอากาศแล้วมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอย่อยๆ แบ่งน�ำเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น ข่าว ไฮไลต์รายการ เป็นต้น
เนือ้ หาทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับช่วงออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นการโพสต์เนือ้ หา
ของพันธมิตรทางธุรกิจ โฆษณาสินค้าและบริการทีซ่ อื้ สือ่ เฉพาะบนโซเชียลมีเดีย
การประชาสัมพันธ์สถานีฯ เช่น ผังรายการ และเนื้อหาที่ผลิตขึ้นใหม่ส�ำหรับสื่อ
ออนไลน์
5. ปฏิสมั พันธ์ของผูร้ บั สารบนเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์
เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ผูร้ บั สารมีการเปิดรับสือ่ พร้อมกันหลายหน้าจอในช่วงเวลาเดียวกัน โดย
เลือกใช้สอื่ โทรทัศน์เป็นหน้าจอแรกในการรับชมรายการโทรทัศน์ตามผังรายการ
ของสถานีโทรทัศน์ พร้อมกับการเปิดใช้หน้าจอที่ 2 ผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
เพื่อภารกิจอื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น ใช้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่น�ำ
เสนอในรายการโทรทัศน์ หรือใช้สอื่ สารระหว่างกันของผูช้ มรายการโทรทัศน์นนั้ ๆ
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานบนเฟซบุ๊กเพจ มี 4 รูปแบบ คือ การอ่าน
และชม การแสดงอารมณ์ การแสดงความคิดเห็น และการบอกต่อ เป็นเครือ่ งมือ
ที่ทีมโซเชียลมีเดียใช้วัดประสิทธิผลของการโพสต์เนื้อหา น�ำไปก�ำหนดทิศทาง
การโพสต์และรูปแบบเนื้อหาที่น�ำเสนอในเฟซบุ๊กเพจให้การสื่อสารไปยังกลุ่ม
เป้าหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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กาหนดทิศทางการโพสต์และรูปแบบเนื้อหาทีน่ าเสนอในเฟซบุ๊กเพจให้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ า
สิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
ภาพที่ 7 การมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV และ
7 การมีปฏิส		
มั พันธ์ต่อเนืWorkpoint
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ช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV และ Workpoint Entertainment
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2 อันดั้ใบช้แรก
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วงปกติ
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า ว และการถ่ศน์าทยทอดสดกี
ในช่วงไพร์มไทม์ รายการข่าว และการถ่ายทอดสดกีฬาและการเลือกตัง้ นอกจากนี้
ผู้ใช้งานยังเลือกอ่านและชมเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอที่ทีมงานโซเชียลมีเดีย
น�ำเนือ้ หารายการโทรทัศน์มาลดทอนหรือตัดแบ่งย่อยให้สนั้ ลงเป็นแต่ละประเด็น
ให้เหมาะกับโซเชียลมีเดีย เพื่อให้รับชมได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่นาน
ในช่วงเวลาปกติ ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจทางการทัง้ สองสถานีมกี ารอ่านและ
ชมเนือ้ หาประเภทรายการบันเทิง ได้แก่ เกมโชว์/การแข่งขัน และวาไรตี้ ส่วนช่วง
เวลาเลือกตัง้ ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจ ThairathTV เลือกเนือ้ หาข่าวเกาะติดการเลือกตัง้
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มากที่สุด ในขณะที่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ Workpoint Entertainment เลือกเนื้อหา
รายการเกมโชว์/การแข่งขันและวาไรตี้เช่นเดียวกับช่วงปกติ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ Workpoint Entertainment ในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเลือกตั้งมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการอ่านและชม เนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุและ
เพลงที่อยู่ในรายการเกมโชว์/การแข่งขันและวาไรตี้ เช่น ไมค์ทองค�ำ Super10
และ Super100 เป็นต้น ส่วนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV ในช่วงปกติเลือก
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร เด็ก และเพลงเช่นเดียวกัน แต่ช่วงเลือกตั้งผู้ใช้งานเลือก
เนื้อหาข่าวการเลือกตั้งมากที่สุด
5.2 การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดงความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์แสดง
อารมณ์
ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจทางการทัง้ สองบัญชีมปี ฏิสมั พันธ์ผา่ นการแสดงความ
รู้สึกด้วยการเลือกกดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ชอบ (Like) มากที่สุด ทั้งในช่วง
เวลาปกติและช่วงเลือกตั้ง
รองลงมาผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV เลือกแสดงอารมณ์โกรธต่อ
บุคคลและเหตุการณ์ในเนื้อหาข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม ขณะที่ผู้ใช้งาน
เฟซบุก๊ เพจ Workpoint Entertainment เลือกแสดงอารมณ์รกั ต่อผูด้ ำ� เนินรายการ
และแขกรับเชิญในรายการเกมโชว์/การแข่งขัน และรายการวาไรตี้
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเลือก
แสดงความรู้สึกผ่านสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ต่อประเภทรายการแตกต่างกันคือ
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV เลือกแสดงความรู้สึกต่อประเภทรายการข่าว
และเนือ้ หาเกีย่ วกับเหตุการณ์ปจั จุบนั มากทีส่ ดุ ส่วนผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจ Workpoint
Entertainment เลือกแสดงความรู้สึกต่อประเภทรายการเกมโชว์และวาไรตี้
ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ เด็ก และตลกมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลาปกติ และประเภท
รายการข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุดในช่วงเลือกตั้ง
5.3 การแสดงความคิดเห็น
ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจ ThairathTV ในช่วงเวลาปกติและช่วงเลือกตัง้ แสดง
ความเห็นต่อรายการโทรทัศน์ประเภททอล์กโชว์และข่าวทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ
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เหตุการณ์อาชญากรรม ความเชื่อ และการเมืองมากที่สุด โดยพบว่า การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองเป็นการตอบโต้กันของผู้ใช้งานที่มีความคิดเป็น
ขั้วตรงข้ามกัน
ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจ Workpoint Entertainment ในช่วงเวลาปกติและช่วง
เลือกตัง้ แสดงความเห็นต่อรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและทอล์กโชว์ทมี่ เี นือ้ หา
เกี่ยวกับเหตุการณ์การเมือง รายการถ่ายทอดสดกีฬาและการเมือง รายการ
เกมโชว์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง เด็ก และผู้สูงอายุ
ผูใ้ ช้งานมีการแสดงความคิดเห็นด้วยตัวอักษรเป็นข้อความ รูปภาพ และ
สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ตา่ งๆ ซีง่ ทีมโซเชียลมีเดียพิจารณาว่าไม่มคี วามแตกต่าง
ในการน�ำมาใช้วิเคราะห์ผล
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีใช้กลยุทธ์การสร้างการปฏิสัมพันธ์ผ่านการ
แสดงความคิดเห็นของผูช้ มในการโพสต์ถา่ ยทอดสดบนเฟซบุก๊ เพจ ด้วยการให้ผู้
ประกาศข่าวหรือผูด้ ำ� เนินรายการน�ำข้อความแสดงความคิดเห็นบนโพสต์เฟซบุก๊
เพจไปอ่านบนหน้าจอโทรทัศน์แบบเรียลไทม์ ท�ำให้ผชู้ มเกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วม
กับหน้าจอ และกลับมาติดตามชมรายการโทรทัศน์เป็นประจ�ำ ส่วนทีมโซเชียล
มีเดียของเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ น�ำการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมใน
การโพสต์ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กเพจมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อน�ำเสนอในรูปแบบการชมย้อนหลัง
5.4 การบอกต่อ (Share)
ผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กเพจ ThairathTV ในช่วงเวลาปกติ เลือกการบอกต่อด้วย
คลิปวิดโี อ ภาพ การถ่ายทอดสด และตัวอักษร ตามล�ำดับ และมีการบอกต่อด้วย
การถ่ายทอดสดมากทีส่ ดุ ในช่วงเลือกตัง้ โดยในช่วงเวลาปกติและเลือกตัง้ มีการ
เลือกบอกต่อรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และการเลือกตั้ง
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจ Workpoint Entertainment ในช่วงเวลาปกติมีการ
บอกต่อด้วยคลิปวิดโี อมากทีส่ ดุ และช่วงเลือกตัง้ มีการบอกต่อด้วยภาพมากทีส่ ดุ
โดยในช่วงเวลาปกติมีการบอกต่อรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์/แข่งขันที่มี
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เนื้อหาเกี่ยวกับเพลง เด็ก และรายการถ่ายทอดสดกีฬา ส่วนช่วงเลือกตั้ง มีการ
บอกต่อรายการเกมโชว์/แข่งขันทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเพลง เด็ก และรายการประเภท
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
6. กลยุทธ์การน�ำเสนอเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์
เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลการน�ำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ทงั้ สองแห่งมาวิเคราะห์ พบว่า เนือ้ หาทีท่ มี โซเชียลมีเดียเลือกน�ำมาจาก
แหล่งข้อมูล 4 แหล่งคือ (1) สถานีโทรทัศน์ เช่น รายการโทรทัศน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด (2) เนือ้ หาจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น ข่าว (3) เนือ้ หา
ที่ทีมโซเชียลมีเดียผลิตขึ้นเอง และ (4) เนื้อหาจากผู้สนับสนุนที่ซื้อสื่อเฉพาะ
บนสื่อออนไลน์ โดยเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23
พบการน�ำเสนอเนื้อหาจากทั้ง 4 แหล่งครบถ้วน แต่ไม่พบการเลือกน�ำเสนอ
เนื้อหาจากผู้สนับสนุนรายการบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ
ทีวี ช่อง 32 ทั้งนี้ วรภา หฤษฎางค์กูร (2019) ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า นโยบาย
ขององค์กรไทยรัฐมุ่งใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นช่องทางน�ำผู้ใช้งานเชื่อมต่อไปที่
เว็บไซต์ไทยรัฐซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักขององค์กร
ภาพที่ 8 การน�ำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

-

แหล่งข้อมูล
สถานีโทรทัศน์
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ทีมโซเชียลมีเดียผลิตเอง
ผู้สนับสนุน

-

รูปแบบการน�ำเสนอ
ภาพ (Picture)
คลิปวิดีโอ (Video Clip)
ถ่ายทอดสด (Live)
ตัวอักษร (Text)
ลิงก์ (Link)
บอกต่อ (Share)
แฮชแท็ก (Hashtag)
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ทีมโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเลือกเนื้อหามานาเสนอในหลายลักษณะ ดังนี้
การนาเสนอในรูปแบบภาพมีคุณลักษณะเป็ นสื่อที่สามารถนาเสนอได้รวดเร็ว ดึงดูดสายตาและให้
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รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นได้ มีเลือกใช้ในการนาเสนอข้อมูล 2 ประเภทคือ (1) ข้อมูลจากรายการบันเทิง เฟ

ทีมโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งเลือกเนื้อหามาน�ำเสนอ
ในหลายลักษณะ ดังนี้
การน�ำเสนอในรูปแบบภาพมีคุณลักษณะเป็นสื่อที่สามารถน�ำเสนอได้
รวดเร็ว ดึงดูดสายตาและให้รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นได้ มีเลือกใช้ในการน�ำ
เสนอข้อมูล 2 ประเภทคือ (1) ข้อมูลจากรายการบันเทิง เฟซบุ๊กเพจของสถานี
โทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 น�ำเสนอข้อมูลเนือ้ หาทีท่ มี โซเชียลมีเดียผลิตขึน้ ใหม่
และข้อมูลจากผู้สนับสนุน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นผ่านตา ตอกย�้ำให้เกิดการจดจ�ำ
รายการ กิจกรรมของสถานี และสินค้าที่โฆษณา ส่วนสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ช่อง 32 เลือกใช้เฉพาะข้อมูลรายการ/สถานีน�ำมาใช้ออกแบบเป็นภาพเพื่อน�ำ
เสนอบนเฟซบุ๊กเพจ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวหรือการรายงานเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทันด่วน สถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 ใช้การบอกต่อภาพและเนือ้ หาข่าวจาก
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ Workpoint News มาน�ำเสนอเลยโดยไม่ได้ผลิตขึ้นเอง
ใหม่ ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ซึ่งเน้นการน�ำเสนอข่าวเลือก
ภาพมาน�ำเสนอให้ผู้ใช้งานได้เห็นก่อน เพื่อช่วงชิงความรวดเร็วในการน�ำเสนอ
เนื้อหาก่อนคู่แข่ง แล้วหลังจากตัดต่อวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ไว้เสร็จแล้วจึงน�ำ
คลิปวิดีโอมาเผยแพร่ในเวลาต่อมา
การน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ทีมโซเชียลมีเดียของสถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 น�ำเนือ้ หารายการบันเทิงและข่าวมาตัดต่อให้มเี นือ้ หา
เพียงประเด็นเดียวตามที่ต้องการ นับเป็นการลดทอนเนื้อหาให้สั้นลง สอดรับ
กับพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลาในการรับชมเพียงไม่นาน หรือ
เป็นการดัดแปลงเนื้อหาจากหลายรายการที่มีประเด็นคล้ายกันมาร้อยเรียงเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกชมย้อนหลัง และช่วยประชาสัมพันธ์รายการที่
จะออกอากาศในตอนต่อไป ส่วนสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ด�ำเนินการ
เนื้อหารายการบันเทิงเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 แต่เลือก
น�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับข่าวและผูส้ นับสนุนด้วยการบอกต่อเนือ้ หาจากแหล่งข้อมูล
ของ Workpoint News และผู้สนับสนุนที่ซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊กเพจทางการของ
สถานีเวิร์คพอยท์ทีวีตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4

195

การน�ำเสนอในรูปแบบถ่ายทอดสดท�ำหน้าที่ 2 ประการคือ (1) เป็น
หน้าจอที่สองขยายการเข้าถึงให้ผู้ชมรายการ โดยเลือกถ่ายทอดสดรายการจาก
สถานีโทรทัศน์ในช่วงไพร์มไทม์ และรายการตามนโยบายสถานี และ (2) เป็น
ทางเลือกในการน�ำเสนอเหตุการณ์สำ� คัญทีต่ อ้ งน�ำเสนอแทนทีส่ ถานีโทรทัศน์ เช่น
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นต้น
การน�ำเสนอเนือ้ หาในรูปแบบตัวอักษรบนเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลภาพ คลิปวิดีโอ
และถ่ายทอดสด โดยให้ข้อมูลใน 2 รูปแบบ คือ รายละเอียดส�ำคัญเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ เช่น หัวข้อข่าว ข้อมูลประกอบข่าว และรายละเอียดโดยย่อ เช่น ชื่อ
รายการโทรทัศน์ ชื่อตอน เนื้อหาเด่นของรายการ และวันเวลาออกอากาศ
การน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบเชื่อมต่อหรือลิงก์เป็นการให้รายละเอียด
เพิ่มเติมจากข้อมูลภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถไป
ติดตามเนื้อหาจากต้นทาง เช่น เว็บไซต์และยูทูบ จึงนับเป็นการช่วยดึงดูดให้
ผู้ใช้งานอยู่ในนิเวศสื่อของสถานีโทรทัศน์ได้กว้างขึ้นและนานขึ้น
การน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบการบอกต่อเป็นส่วนส�ำคัญที่ทีมโซเชียล
มีเดียของสถานีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ ช่อง 23 เลือกใช้ในการน�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับ
ข่าวบนเฟซบุก๊ เพจทางการ โดยเลือกบอกต่อเนือ้ หาข่าวในทุกรูปแบบทัง้ ภาพ คลิป
วิดโี อ และถ่ายทอดสด นับเป็นการเชือ่ มโยงเนือ้ หาในนิเวศสือ่ ให้เกิดการแบ่งงาน
กันท�ำตามการแบ่งหน่วยทางธุรกิจ ในขณะที่เฟซบุ๊กเพจทางการของสถานี
โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 พบการน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบอกต่อในเนื้อหา
ข่าวส�ำคัญบางข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐเท่านั้น
การน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบแฮชแท็กเป็นส่วนเสริมอีกประการของ
การน�ำเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมโดยใส่ # ชื่อสถานีโทรทัศน์และชื่อรายการโทรทัศน์
เป็นหลัก รวมถึงยังใส่ประเด็นหรือชือ่ บุคคลทีร่ ว่ มรายการ เพือ่ เป็นหมุดหมายให้
ผู้ใช้งานใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบการน�ำเสนอเนื้อหาในรูปแบบลงคะแนนเสียงหรือการ
โหวตบนเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ซึง่ ทีมงานโซเชียลมีเดีย
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ท�ำงานร่วมกับทีมผลิตรายการ โดยให้ทีมผลิตรายการก�ำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นตาม
แนวคิดหลักหรือประเด็นเนื้อหาในรายการโทรทัศน์ และให้ผู้ด�ำเนินรายการ
เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าไปร่วมลงคะแนนหรือมีส่วนร่วมผ่านทางเฟซบุ๊กเพจทางการ
แล้วน�ำผลคะแนนไปประกาศในรายการโทรทัศน์ นับเป็นการเชือ่ มโยงแพลตฟอร์ม
ในนิเวศสื่อให้เกิดการใช้งานเสริมกันระหว่างก�ำลังรับชมรายการโทรทัศน์
7. กลยุทธ์การใช้โซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง
23 และไทยรัฐทีวี ช่อง 32
ผู้วิจัยวิเคราะห์โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทั้งสองแห่ง ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ที่เป็น
เหตุการณ์พิเศษ พบว่า ทีมโซเชียลมีเดียมีการต่อยอดสร้างเนื้อหาน�ำเสนอผ่าน
ทุกแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท�ำหน้าที่เป็นช่องทางเลือกในการ
รับชม ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์ รวมถึงเป็นช่องทางใหม่
ในการหารายได้ ทั้งทางตรงผ่านเฟซบุ๊กเพจ และทางอ้อมด้วยการเชื่อมโยงกลุ่ม
เป้าหมายทั้งหมดให้กลับเข้าไปสู่แพลตฟอร์มอื่นในนิเวศสื่อ เช่น สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลและเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางหลักในการหารายได้ให้กับองค์กรทั้งสองแห่ง
ทีมโซเชียลมีเดียเลือกใช้งานโซเชียลมีเดียตามคุณลักษณะเด่นของแต่ละ
แพลตฟอร์ม โดยให้ความส�ำคัญกับเฟซบุ๊กเพจทางการตามนโยบายขององค์กร
กล่าวคือ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ใช้เฟซบุ๊กเพจในฐานะเครื่องมือเพื่อ
ขยายฐานผู้ชมและหารายได้โดยตรงเข้าองค์กร ส่วนไทยรัฐให้ความส�ำคัญใน
ฐานะเป็นหน้าร้านเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์และสถานีโทรทัศน์
ทีเ่ ป็นแพลตฟอร์มหลักในนิเวศสือ่ ของไทยรัฐ ส่วนยูทบู นับเป็นแหล่งเก็บรวบรวม
เนื้อหารายการทั้งหมดให้ผู้ชมเข้ามาค้นหา และติดตามรับชมย้อนหลังได้ตลอด
เวลา โดยเฟซบุ๊กเพจและยูทูบสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ
ผูช้ มรายการทางโทรทัศน์ ในขณะทีท่ วิตเตอร์และอินสตาแกรมเป็น 2 แพลตฟอร์ม
ที่ยังมีผู้เข้ามาใช้งานน้อย เนื่องจากผู้ใช้งานหลักคือ กลุ่มวัยรุ่นที่สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทั้งสองแห่งยังไม่สามารถผลิตและน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของ
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วัยรุ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลุ่มนี้ได้เท่าที่ควร โดยพบว่า ทีมโซเชียลมีเดีย
ของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 ใช้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือน�ำเสนอภาพ
และคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์มาเผยแพร่อย่างเร่งด่วนในช่วงระหว่าง
ทีร่ ายการโทรทัศน์กำ� ลังออกอากาศ และดึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรจากแหล่ง
ข้อมูลอื่นมาน�ำเสนอซ�้ำบนทวิตเตอร์ทางการของสถานีโทรทัศน์ จึงนับเป็นช่อง
ทางเลือกในการรับชมเนื้อหารายการแบบสั้น เฉพาะเนื้อหาเด่นที่น่าสนใจและ
เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับประชาสัมพันธ์รายการและองค์กร ส่วนอินสตาแกรมใช้เป็น
เครื่องในการน�ำเสนอภาพเพื่อประชาสัมพันธ์รายการและโฆษณาขายสินค้าของ
ผูส้ นับสนุน ซึง่ เป็นวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับการน�ำเสนอเนือ้ หาบนแพลตฟอร์ม
ไลน์ที่น�ำเสนอภาพและข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ สถานีโทรทัศน์และ
กิจกรรมขององค์กรไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย และยังเป็นช่องทางสือ่ สารเพือ่ ช่วยเชือ่ มโยง
กลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่แพลตฟอร์มหลักในนิเวศสื่อขององค์กรอีกด้วย
ดังนั้น ท้ายที่สุดทีมโซเชียลมีเดียควรรักษาเนื้อหาตามแนวทางเดิม
บน 2 แพลตฟอร์มหลักคือ เฟซบุ๊กเพจทางการและช่องยูทูบของสถานีโทรทัศน์
เพื่อรักษาฐานกลุ่มเป้าหมายเดิมให้เข้มแข็ง และควรส่งข้อเสนอแนะให้ทีมผลิต
รายการของสถานีโทรทัศน์ผลิตเนื้อหาส�ำหรับกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการ
ผลิตเนื้อหาส่วนนี้ เพื่อน�ำเสนอในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเองด้วย เพื่อขยาย
ฐานกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่ก�ำลังจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในอนาคต

อภิปรายผล

การศึกษาเรื่องโซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ
ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล พบว่า เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการวิวัฒน์ ส่งผลให้
ผู้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแปรสภาพเป็นผู้รับสารเชิงรุก
ท�ำให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลมีการปรับตัวตาม ก่อตั้งแผนกโซเชียลมีเดียขึ้นเพื่อ
สร้างการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเชือ่ มโยงทุกแพลตฟอร์มให้เกิดเป็นนิเวศสือ่ ของ
สถานีโทรทัศน์บนโลกออนไลน์ที่เข้ากับพฤติกรรมของผู้ชม
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การคัดเลือกและน�ำเสนอเนือ้ หาบนเฟซบุก๊ เพจ ท�ำให้เห็นว่า ทีมโซเชียล
มีเดียเลือกใช้การตัดทอนหรือลดทอนเนื้อหาบางส่วนจากตัวบทต้นทางลงไป
น�ำเสนอในตัวบทปลายทาง และการดัดแปลงเนือ้ หาตัวบทปลายทางจนท�ำให้แตกต่าง
ไปจากตัวบทต้นทางตามแนวคิดสัมพันธบท (intertextuality) แต่ไม่พบการ
ขยายความหรือการเพิ่มเติมเนื้อหาในตัวบทปลายทางที่ตัวบทต้นทางให้ไว้ไม่
ชัดเจน ซึง่ เป็นเพราะทีมโซเชียลมีเดียขาดการวางแผน ออกแบบ และตกลงร่วมกัน
ในการผลิตเนื้อหาส�ำหรับโซเชียลมีเดียขึ้น โดยเฉพาะกับทีมผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ในช่วงระหว่างกระบวนการผลิตเนื้อหาและรายการโทรทัศน์
ทีมโซเชียลมีเดียของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทั้งสองแห่ง ยังมีแนวทางการ
ผลิตและน�ำเสนอบนโซเชียลมีเดียตามกลยุทธ์การจัดการใช้นวัตกรรมหน้าจอที่
สอง สร้างประสบการณ์ผ่านสื่อให้ผู้ชมด้วยวิธีเพิ่มมูลค่าให้ข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ด
น้อยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการในช่วงระหว่างที่รายการออกอากาศ และน�ำ
เสนอข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาพิเศษของรายการโทรทัศน์ทไี่ ม่สามารถ
รับชมได้จากที่อื่น เช่น เบื้องหลังการผลิตรายการ การสัมภาษณ์บุคลากรหน้า
กล้อง และเนือ้ หาการแจ้งข่าวสารของรายการโทรทัศน์และกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ
(นุดี หนูไพโรจน์, 2557) รวมถึงการเลือกน�ำข้อมูลจากการความคิดเห็นของผูช้ ม
ไปใช้ 3 รูปแบบ คือ (1) น�ำความคิดเห็นที่แสดงความชื่นชอบเนื้อหาส่วนใดส่วน
หนึง่ ระหว่างรับชมถ่ายทอดสดมาเป็นเครือ่ งมือช่วยคัดเลือกช่วงเนือ้ หารายการมา
ตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอสั้นให้รับชมย้อนหลังต่อไป (2) น�ำความคิดเห็นต่อรายการ
มาวิเคราะห์รว่ มกับข้อมูลจากสถิตบิ นเฟซบุก๊ เพจเพือ่ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและ
เนือ้ หารายการให้สอดรับกับความต้องการของผูช้ ม และ (3) น�ำความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานข้ามสื่อกลับไปใช้ในการพูดคุยบนหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
ให้เกิดขึ้นในนิเวศสื่อ
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานเฟซบุก๊ เพจทางการของสถานีโทรทัศน์ยงั กระจายการ
บอกต่อเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งในช่วงปกติและช่วง
เลือกตัง้ ซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะของเฟซบุก๊ ทีส่ ง่ เสริมให้ผใู้ ช้งานคุน้ เคยการ
บอกต่อเนือ้ หาของคนอืน่ ได้งา่ ย จนเกิดวัฒนธรรมการบอกต่อแทนการสร้างเนือ้ หา
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ขึ้นเอง นับเป็นการผลิตซ�้ำเนื้อหากลับเข้าสู่สื่อโซเชียลมีเดีย แพร่ข้อมูลให้ขยาย
ออกไปในวงกว้างกว่าเดิม แต่เมื่อน�ำการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบการบอกต่อมา
วิเคราะห์ตามแนวคิดการเล่าเรือ่ งข้ามสือ่ ของ Jenkins (2008) ท�ำให้เห็นว่า การ
บอกต่อบนโซเชียลมีเดียของผูร้ บั ชมเป็นรูปแบบการสือ่ สารในยุคสือ่ ใหม่ทเี่ ปลีย่ น
กระบวนทัศน์ให้ผรู้ บั สารสามารถยกฐานะขึน้ มาเท่าเทียมกับผูส้ ง่ สารในการผลิต
เนื้อหา ด้วยระดับความเข้มข้นของการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาผ่านการแสดงความ
คิดเห็นและการกระจายการบอกต่อเนื้อหาได้ แต่ยังไม่สามารถโพสต์เนื้อหาใหม่
ขึ้นบนเฟซบุ๊กเพจทางการด้วยตนเองได้
ท้ายสุด พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นตัวขับเคลือ่ นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสื่อสารมวลชน จากเดิมสื่อโทรทัศน์เคยเป็นสื่อกระแสหลัก
ได้รับความนิยมและสร้างรายได้สูงสุด ถูกสื่อใหม่เข้ามาชิงส่วนแบ่งผู้รับสารและ
รายได้อย่างต่อเนือ่ ง และเทคโนโลยีสอื่ ออนไลน์เข้าสูย่ คุ สือ่ หลอมรวม ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบการและการบริหารจัดการขององค์กรสื่ออย่างต่อเนื่อง องค์กร
สือ่ จึงต้องปรับตัวตามนวัตกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ความอยูร่ อด โดยต้องอาศัยทุกองค์
ประกอบของกระบวนการสื่อสาร เริ่มจากผู้ส่งสารคือสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลก่อตั้ง
แผนกโซเชียลมีเดียขึ้น คัดเลือกทีมงานที่ต้องเข้าใจช่องทาง/สื่อ ทั้งคุณลักษณะ
ของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีจุดเด่นเรื่องความรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างชุมชนผ่านการแสดงความคิดเห็นและการบอกต่อ
และคุณลักษณะของแพลตฟอร์มโทรทัศน์ที่มุ่งเน้นความมีมาตรฐาน ความน่า
เชื่อถือ โดยการผลิตผลงานในระดับมาตรฐานต้องมีบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและ
มีความเชีย่ วชาญ รวมถึงต้องใช้งบประมาณสูง ทีมงานโซเชียลมีเดียต้องสามารถ
ใช้ขอ้ เด่นของแต่ละแพลตฟอร์มน�ำมาบูรณาการ สร้างกลยุทธ์เชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างกัน รวมถึงมีทักษะในการสร้างสรรค์ เล่าเรื่องบนสื่อใหม่ เพื่อสร้างการ
เชือ่ มโยงกลุม่ เป้าหมายทัง้ สองกลุม่ ให้ไหลข้ามกันระหว่างสือ่ โทรทัศน์และโซเชียล
มีเดีย
ทีมโซเชียลมีเดียต้องประสานงานกับทีมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
วางแผนงานล่วงหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนก่อนการถ่ายท�ำ คิดสร้างสรรค์ชิ้น
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งานเพื่อสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ ที่มีเนื้อหาสารในลักษณะของการเพิ่มและ
ขยายจากเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศตามผังรายการ เช่น เบื้องหลัง
รายการ สัมภาษณ์พเิ ศษผูผ้ ลิต นักแสดง พิธกี ร แขกรับเชิญ รวมถึงสกูป๊ เจาะลึก
เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อน�ำมาใช้บนสื่อโซเชียลมีเดียในช่วง
เวลาที่สอดรับตามผังรายการในช่วงที่รายการโทรทัศน์ออกอากาศ เช่น น�ำเสนอ
ล่วงหน้าก่อนออกอากาศ น�ำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมระหว่างออกอากาศ และ
ส�ำหรับรับชมย้อนหลัง โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกันเพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างการเข้าถึงเนื้อหาให้กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง
ทีมงานโซเชียลมีเดีย ควรตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของผู้รับสารบนโซเชียล
มีเดีย น�ำคุณลักษณะเด่นของเทคโนโลยีสื่อใหม่มาใช้ขยายฐานผู้ชมและผู้ใช้งาน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการน�ำความคิดเห็นไปใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก
และผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์และเนื้อหาบนสื่อโซเชียลมีเดีย ให้สอดรับกับ
ความต้องการของผู้รับสาร และใช้พฤติกรรมการบอกต่อช่วยขยายการเผยแพร่
เนื้อหา ประชาสัมพันธ์และสร้างการเข้าถึงเนื้อหาให้กับผู้รับสาร เพื่อสร้างนิเวศ
สื่อของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลบนโลกออนไลน์ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ชม สร้าง
การเชือ่ มโยงระหว่างสือ่ โทรทัศน์และสือ่ โซเชียลมีเดียทีแ่ ตกต่างและหลากหลาย
รูปแบบ เพือ่ เพิม่ ยอดการเข้าถึงและเป็นพืน้ ทีด่ งึ ดูดผูช้ มรายเดิมให้ตดิ ตามรับชม
เป็นประจ�ำ และดึงดูดผูช้ มรายใหม่ให้หนั มาติดตามรับชมเพิม่ ขึน้ โดยทัง้ หมดนีถ้ อื
เป็นการเรียนรูท้ ผี่ สานข้อมูลโลกวิชาการและการปฏิบตั งิ านในโลกวิชาชีพทีส่ ภาพ
ของการแข่งขันและธรรมชาติของผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป เพื่อน�ำมาอธิบายถึง
การค้นหาว่า การปรับตัวของผู้ผลิตและผู้ใช้งานสื่อต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ค�ำตอบของค�ำถามหลัก 2 ข้อที่ McLuhan และลูกชายได้เคย
ถามไว้ว่า อะไรที่ท�ำให้สื่อล้าสมัย และอะไรที่ช่วยท�ำให้สื่อที่เคยล้าสมัยไปแล้ว
กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง (McLuhan and McLuhan, 1992)
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1. ผู้ท�ำงานในองค์กรสื่อที่สามารถเข้าถึงระบบวิเคราะห์เฟซบุ๊กที่ใช้เก็บ
สถิติการใช้งานของผู้เข้าใช้งานเฟซบุ๊กเพจของสถานีโทรทัศน์ สามารถท�ำวิจัย
เกีย่ วกับการมีปฏิสมั พันธ์ของผูส้ ง่ และผูร้ บั สารจากข้อมูลดังกล่าวได้ในอีกรูปแบบ
หนึ่ง
2. ผู้สนใจวิจัยด้านผู้รับสารสามารถใช้วิธีวิทยาในรูปแบบการสัมภาษณ์
หรือสนทนากลุม่ กับผูร้ บั สาร เพือ่ ค้นหาแรงจูงใจในการมีปฏิสมั พันธ์กบั เนือ้ หาใน
สือ่ โซเชียลมีเดียทางการของสถานีโทรทัศน์นอกเหนือจากการศึกษาตัวสารการมี
ปฏิสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย
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