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ท่ีมา 

 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทลัส าหรับองค์กรสื่อสาธารณะ: กรณศีึกษา 

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) Marketing 

Communication in the Digital Era for Public Service Media 

Organizations: Case Study of Thai Public Broadcasting Service” 

 การวิจัยเอกสาร (document research) โดยศึกษาการด าเนินงานสื่อสารการตลาด

ขององค์กรสื่อสาธารณะในต่างประเทศ จ านวน 3 องค์กร  

 การสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth-interview) บุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง จ านวน 16 คน 

ดังต่อไปนี้ 

 บุคลากรของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส จ านวน 6 คน จาก 6 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการ

สื่อสารการตลาดของสถานี 

 ผู้เช่ียวชาญทางการตลาดและสื่อสารการตลาด จ านวน 12 คน 



ค าถามในการวิจัย 
1. เห็นว่า ในปัจจุบนัการท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ควรจะมีแนวทางอย่างไรบา้ง และมี

เครือ่งมือและวิธีการใหม่ๆอย่างไรบา้ง ส าหรบั 1) องคก์รธุรกิจทัว่ไป  2) องคก์ร
สือ่มวลชน โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน ์

2. กรุณายกกรณีตวัอย่างของการด าเนินการสือ่สารการตลาดแนวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. การท าการตลาดส าหรับองค์กรเพ่ือสาธารณะ หรือการด าเนินการการตลาดเพ่ือสงัคมที่มี

ประสทิธภิาพ ควรมีหลักการอย่างไรบ้าง 

4. ในการรับรู้ของท่าน ท่านเหน็ว่า ไทยพีบีเอส มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไรบ้าง 

5. ท่านมีค าแนะน าในการท าการตลาดและสรา้งแบรนดส์ าหรบัสถานีโทรทศันไ์ทยพีบีเอส ใน

ฐานะท่ีเป็นองคก์รสือ่สาธารณะอย่างไรบา้ง  

6. ในการสรา้งแบรนดข์องสถานีโทรทศันไ์ทยพีบเีอส สิง่ใดส าคญัท่ีสุด ระหว่างการเนน้ไปท่ี

การสรา้งความโดดเด่นให ้1) องคก์รโดยรวม 2) รายการหรือประเภทรายการ 3) 
บุคลากร 

7. จุดยืน (Positioning) ที่เหมาะสมของไทยพีบีเอส ควรจะเป็นอย่างไร 

8. สโลแกนปัจจุบันของไทยพีบีเอสในปัจจุบันคือ “ทวีีที่คุณวางใจ” ท่านเหน็ว่ามีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด 

9. ทั้งหมดน้ี สิ่งที่ต้องท าเร่งด่วนที่สดุคือข้อใด เพราะเหตใุด 

10. สิ่งที่อยากฝากให้กบัไทยพีบีเอส 
 



1. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (ท่ัวไป) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงศ์มณฑา 

ผูเ้ช ีย่วชาญด้านการตลาด การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ระดบัประเทศ 



2. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (วิชาการ) 

รองศาสตราจารย์ ดร. กณุฑลี ร่ืนรมย์ 

ภาควชิาการตลาด คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



3. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการส่ือสารส าหรับองค์กรสาธารณะ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์ 

ผูอ้ านวยการส านกัรณรงค์สือ่สารสงัคม  

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 



4. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (ต่างประเทศ) 

คุณตราช ูกาญจนสถิตย์ 

ผูอ้ านวยการฝ่ายกลยุทธ์ธุรกจิ – เอเชยีและโอเชยีเนยี บรษิทับุญรอด บรวิเวอรี ่จ  ากดั 



5. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวางแผนส่ือ 

คุณธราภชุ จารวัุฒนะ 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Universal McCann  



6. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ 

คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร  

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 124 Communications Consulting 



7. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (ธรุกิจเทคโนโลยีและส่ือใหม่) 

คุณนิธิพทัธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทัเอเซอร์ คอมพวิเตอร์ จ ากดั 



8. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการโฆษณา 

ดร.ชาลินี ฮิราโน 

ผูอ้ านวยการฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ บรษิทั เฟมไลน ์จ ากดั 



9. ผูเ้ช่ียวชาญด้านกิจกรรมเพือ่สังคมส าหรับองค์กรธรุกิจ 

คุณวรเดช กฤตยาเกียรณ  

ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายสือ่สารองค์กร บมจ.บ ิก๊ซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ 



10. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (ส่ือโทรทัศน์เพือ่การพาณิชย์) 

ดร.องอาจ สิงห์ล าพอง  

กรรมการผูอ้ านวยการสถานโีทรทศัน์ช่อง 8 และ Sun Channel 



11. ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด (ส่ือโทรทัศน์เพือ่การพาณิชย์) 

คุณเอกสิทธ์ิ รัชตะกิตติสนุทร 

ทีป่รกึษาสายงานการตลาด บรษิทัเวร์ิคพอยท์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 



12. ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือใหม่ (วิชาการ) 

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 

คณบดคีณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 



ผลการวจิยั 



แนวทางการด าเนินงานทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจบุัน 

 ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการสร้างคุณค่า (value) ให้กบัผู้บริโภค 
ซ่ึงคุณค่านั้นจะเป็นอะไร และผู้บริโภคต้องการคุณค่าอะไรที่ตอบสนองความ

ต้องการได้นั้นต้องมาจากการวิจยั โดยมสีองขั้นตอนส าคญัคอื  

1) ค้นหาความสามารถในการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ ์(unique competitive 
advantage) ขององค์กร 

2) ค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง (consumer insight) 

 โดยทั้งสองข้อนี้จะต้องตรงกนั หากไม่ตรงนั้น องคก์รต้องมกีารปรับตวัหรือสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

 การตลาดในยุคใหม่ ผู้บริโภคจะมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก จะต้องเข้าใจความ

ต้องการของผู้บริโภคที่ซับซ้อนและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการแตก

กลุ่มย่อยออกไปจ านวนมากตามความสนใจและรูปแบบการด าเนินชีวติ โดยเฉพาะ

พฤติกรรมการใช้สื่อ  



แนวทางการด าเนินงานทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจบุัน 

 ดงันั้นแนวคดิของการเป็นแบรนดส์ าหรับทุกคน ทุกเพศทุกวัยจะค่อยๆลด

ความส าคญัลง แต่จะไปจับกลุ่มเฉพาะ ซึ่งจะสร้างความโดดเด่นและท าให้จดจ าได้

ง่ายว่าแบรนดน์ี้มจุีดเด่นตรงไหนที่ชัดเจน และสร้างคุณค่าที่จะตอบสนองความ

ต้องการได้ตรงเป้า  

 โดยการตอบสนองความต้องการนี้  บางคร้ังองคก์รอาจต้องคาดการณล่์วงหน้าจาก

กระแส ข้อมูลที่ได้จากการวจิยัและวเิคราะห์ และจากประสบการณ ์เนื่องจาก

บางคร้ังผู้บริโภคเองกไ็ม่สามารถบอกได้ นอกจากนั้นจะต้องสร้างความผกูพัน 

(engagement) ให้เกดิขึ้นให้ได้  

 สื่อใหม่เข้ามบีทบาทอย่างมาก องคก์รสื่อจึงไม่ควรมองว่าสื่อใหม่เป็นสื่อที่ใช้

สนับสนุนสื่อหลัก แต่กส็ามารถเป็นสื่อหลักด้วยตวัเองในหลากหลายรปูแบบ เช่น

การสร้างเนื้อหาส าหรับสื่อใหม่โดยเฉพาะ หรือการใช้ตวับุคคลที่มช่ืีอเสยีงในการ

สื่อสารในสื่อใหม่ 



แนวทางการด าเนินงานทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจบุัน 

 นอกจากนั้น การท าการตลาดยุคใหม่ ยังต้องค านึงถงึการท าการตลาดภายใน 

(Internal Marketing) คอืการสื่อสาร โน้มน้าวใจ ก่อให้เกดิความเข้าใจและ

ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายใน ที่จะท าให้แต่ละฝ่ายด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบั

การตลาดได้อย่างสอดคล้องกนั และสื่อสารและแสดงออกในสิ่งต่างๆของฝ่ายได้

อย่างสอดคล้องกนัในภาพรวมของแบรนดอ์งคก์ร โดยทั้งหมดจะต้องสื่อสารให้

ผู้บริโภคเกดิความเช่ือใจ เนื่องจากความน่าเช่ือถอืจากผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ส าคญัอย่าง

มากส าหรับการท าการตลาดในปัจจุบนัที่มกีารแข่งขนักนัอย่างสงู 

 หนึ่งในปัจจัยที่ส าคญัที่สดุในการด าเนินการทางการตลาดคอื ความชัดเจนทาง

นโยบายของผู้บริหาร ซ่ึงอาจมผีลมาจากความเช่ียวชาญและการตระหนักถงึ

ความส าคญัของการตลาดจากตวัผู้บริหารเองด้วย นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์

ของผู้บริหารกม็ีความส าคญัต่อการท าการตลาดอย่างมากเช่นกนั  



ตัวอย่างของการด าเนินการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มาม่า แบรนด์ซุปไก่ เบียร์ช้าง เบียร์สงิห์ สนิค้าของ CP และทุกโครงการที่เรียงล าดับ
ความส าคัญของ brand contact point ได้ถูกต้อง อนัดับหนึ่ง การประชาสมัพันธ ์
อนัดับสอง การจัดกจิกรรม อนัดับสาม โซเชียลมีเดีย และอนัดับสี่ โฆษณา  

 SME รายหน่ึงที่ให้ความส าคัญกบัลูกค้า และมีการใช้สื่อใหม่ในการติดต่อและให้บริการ
กบัลูกค้า 

 Let’s move ของอเมริกา ของมิเชล โอบามา มีความสมบูรณร์อบด้านมากตั้งแต่งานเชิง
รณรงค์ ไปจนถงึงานยุทธศาสตร์ งานนโยบาย ครบถ้วนหมด  

 “The Voice” เป็นตัวอย่างที่ดีมาก มีทั้งกลยุทธเ์ร่ืองสื่อ และเร่ือง content ที่ดี 
ผสมผสานกบัสื่อดิจิทลั 

 แคมเปญของแบงกก์รงุศรีอยุธยา ง่ายจนจ าได้ “สมัคร อนุมัติ รับบัตรเลย” จนคนพูดติด

ปาก จ าง่าย ไม่ต้องย่อย ไม่ได้เป็นสารทางการตลาดที่ยัดเยียด เข้ากบัพฤติกรรมคนดู ไป

กบัสภาพแวดล้อมของพฤติกรรมคนดู 

 “รามาธบิดี เพราะการให้ไม่สิ้นสดุ” มีความยั่งยืน หลากหลาย ต่อเนื่อง จัดระเบียบและ

เช่ือมโยงกลับมาที่แนวคิดหลักได้ดี และ Work Point ที่สร้างจุดยืนได้ชัดเจน 



ตัวอย่างของการด าเนินการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 E-Sport เพราะช่วยผลักดันทุกอย่างให้โตขึ้นๆทั้งภาพรวม ไม่ใช่ผลักดันเพียงแค่ตัว
สนิค้า เพราะสนิค้าสดุท้ายแล้วกจ็ะถงึจุดอิ่มตัวที่พัฒนาอะไรต่อไปไม่ได้แล้ว ในมุมของ

ผู้ประกอบการ บางคร้ังมองแค่ก าไรของสนิค้าไม่ได้ โดยเฉพาะผู้น าในตลาด แต่วิธหีนึ่งคือ

การยกระดับทั้งอตุสาหกรรมหรือภาพรวมของทั้งกลุ่ม ถ้าอตุสาหกรรมโตขึ้นผู้น าใน

อตุสาหกรรมนั้นกโ็ตขึ้นไปตามสดัส่วนไปด้วย เรียกว่าเป็นการ win-win 

 SB Furniture เพราะมาจากการวจิัย consumer insight ที่หาจุดแตกต่าง และ
รายการ Top Gear ของ BBC ที่ได้รับความนิยม เนื้อหา 10% ที่เหลือเป็นเร่ือง
อารมณ ์+ entertainment 

 Apple ที่สร้าง perception ได้ว่าเป็นเร่ืองนวัตกรรม และช่อง 8 ที่เข้าใจว่าต้องเล่นกบั
ลูกค้าตัวเองอย่างไร 

 ไม่มีโมเดลอะไร Fit For All ต้องหาบริบทที่เหมาะกบัตัวเอง 

 อชิิตัน สร้างกระแสได้ดีมาก 

 GTH (Hormones +หนัง) และ The Voice ที่ผสมผสาน offline และ online 
ได้อย่างดี ไม่ใช่แค่ช่องทางเพ่ิม แต่เป็นการเสริมพลังกนั 



ค าแนะน าในการท าการตลาดและสร้างแบรนด์ส าหรับส่ือโทรทัศน์ 

ด้านการวิจัย วิเคราะห์ข้อมลู 

 วเิคราะห์ก่อนว่า Brand Competency ของเราคอือะไร ตรงกบัความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือไม่ 

 เร่ิมที่ตวัเองก่อน ตวั content ที่เขาม ีถ้าลองจัดกลุ่ม content ที่มอียู่หรือว่าหาจุดขาย
ของ content ที่มใีห้ได้ออกมา  

 หาตวัเองว่าความชัดเจนอยู่ตรงไหน แล้วจากความชัดเจนนั้นจะค่อยขยายต่อยอดออกมา

ว่าจะแตกแบรนดไ์ปทางไหนได้บ้าง  

 วจิัยและวเิคราะห์ว่าความต้องการของผู้บริโภคคอือะไร ค าถามที่ส าคญัคอื ผู้บริโภค

ต้องการอะไรกบัสถานี  

 จะต้องมีการวเิคราะห์เรตติ้ งอย่างชัดเจน ต้องมหีน่วยงานที่เข้าไปดูจริงๆ ว่าท าไมคนดู

รายการนี้ น้อยเมื่อเทยีบกบัเวลาเดยีวกนัของคู่แข่ง ท าไมผู้ชมถงึดรูายการนั้นแต่ไม่ดู

รายการนี้  แล้วถ้าเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบรายการจะท าให้สามารถเปล่ียนแปลงเรตติ้ง

ได้หรือไม่อย่างไร  







ค าแนะน าในการท าการตลาดและสร้างแบรนด์ส าหรับส่ือโทรทัศน์  

ด้านเนื้อหา 

 สร้างคุณค่าให้กบัเน้ือหาที่ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

 ต้องท าเน้ือหาให้คนสามารถสนใจได้ในระยะเวลาอนัสั้นด้วยเนื้ อหาดีๆ ต้องเป็นสิ่ง

ดีๆ ที่ย่อยง่าย พอดีค า เค้ียวง่าย รสอร่อย กลืนง่าย บอกต่อง่าย 

 ท า content ให้ชัด ให้ content ชัดไปทางใดทางหน่ึงอย่าง เมื่อ content 

ชัดเจนจะมีความโดดเด่นและจดจ าได้ง่าย 

 ให้ความส าคัญกบักฬีาให้มากขึ้น เนื่องจากกฬีาเป็น content ที่ดีมีประโยชน์

และสนุก จะท าให้เกดิกลุ่มคนดูคนรุ่นใหม่ๆ 

 

 







ค าแนะน าในการท าการตลาดและสร้างแบรนด์ส าหรับส่ือโทรทัศน์ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 มรีายการอะไรที่เป็นจุดเด่น อย่างน้อยอาจจะมปีีละ 1-2 รายการที่เอาขึ้นมาเป็นไฮไลต ์

แล้วกโ็ปรโมทในช่องตวัเองด้วย ท าประชาสมัพันธใ์ห้มากขึ้น  

 ใช้สื่อที่หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่จะสร้างปฎสิมัพันธ์

กบัผู้ชมได้ 

 การประชาสมัพันธอ์ย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องมงีบประมาณกนัไว้เพ่ือที่จะท าให้

ต่อเนื่อง 

 ควรมพีรีเซน็เตอร์ แบรนดแ์อมบาสเดอร์ ที่ออกมาบอกว่าท าไมต้องดูช่องนี้  

 สิ่งที่คนไทยชอบคอืกจิกรรมแจกของ เป็นพฤตกิรรมของคนไทยที่ดูทวี ี

 สร้างเครือข่ายของตนเองให้มากขึ้น มกีารเกบ็ฐานข้อมูล มกีารสื่อสารกบัคนกลุ่มนี้

สม ่าเสมอ ส่งข้อมูลความคบืหน้า ความเป็นไปอยู่เร่ือย ๆ และอาจมกีจิกรรมที่สร้าง

ความผูกพันกบักลุ่มนี้หรือคนรุ่นใหม่ด้วยกไ็ด้ หรือท ากจิกรรมกบัคนรุ่นใหม่  
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ค าแนะน าในการท าการตลาดและสร้างแบรนด์ส าหรับส่ือโทรทัศน์ 

ด้านการบริหารจัดการ 

 ทุกอย่างอยู่ที่ความคดิสร้างสรรคเ์ป็นตวัตั้งต้น ท าทวียีังไงกค็อืความคิดสร้างสรรค์

ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกดไีซน์ รปูแบบรายการ รปูแบบการน าเสนอ ทั้งหมด

มนัเป็นการใส่ความคดิสร้างสรรคล์งไป คอืการสร้างสรรคว์ธิคีดิ message 

เดียวกนัแต่ไปได้หลายแบบ ท าทวีสีมยันี้มนัต้องคดินอกกรอบ 

 การเปล่ียนแปลงต้องมาจากผู้บริหารจงึจะกระจาย top down และถ้าอยากจะสู้

ในธุรกจินี้กย็ังยืนยนัว่าต้องมคีวามคิดสร้างสรรค ์เพราะทวีเีป็นสื่อเล่นกบัความคิด

ของคนดูเป็นหลัก  

 นอกจากจะมคีวามคดิสร้างสรรคแ์ล้ว ผู้บริหารองคก์รโทรทศัน์ต้องมหัีวทาง

การตลาดด้วย มหีลักการบริหาร มเีร่ืองของระบบการท าธุรกจิ บริหารองคก์ร 

บริหารธุรกจิพวกนี้  แล้วกต้็องเข้าใจเร่ืองการผลิต  

 Commitment marketing ก าลังเป็นสิ่งที่ใช้กนั แทนที่เราจะบอกว่าสนิค้าซ่ึง

กค็อืรายการของเราดีอย่างไร แต่เราจะบอกว่าบริษัทเราตั้งใจอะไร 

 



ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสดุในการสร้างแบรนด์ ระหว่าง 1) องค์กรโดยรวม 

2) รายการหรือประเภทรายการ 3) บคุลากร 

 ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เหน็ว่า content หรือ product นั่นกค็ือรายการหรือประเภท
ของรายการมีความส าคัญมากที่สดุต่อการสร้างแบรนด ์เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันเลือก

รับชมโทรทศัน์จากเน้ือหามากที่สดุ  

 รองลงมาคือการให้ความส าคัญกบัองค์กร และการให้ความส าคัญกบัทั้งสามด้านไป

พร้อมๆกนั ซ่ึงทั้งสองข้อมีผู้เลือก 3 คนเท่ากนั เพราะการสร้างแบรนดิ้ งขององค์กรจะเป็น
สิ่งที่สร้างความน่าเช่ือถอืให้กบัทุกๆอย่าง รวมทั้งรายการและบุคลากรด้วย และทั้งสาม

ด้านน้ันส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และมีหน้าที่ที่แตกต่างกนั จึงไม่อาจจะขาดข้อใดข้อหน่ึงไป

ได้ ไม่เช่นน้ันการเปล่ียนแปลงกจ็ะไม่เกดิขึ้น จึงต้องวางแผนให้มีการด าเนินงานอย่าง

สอดคล้องกนัได้อย่างไร  

 มีผู้เช่ียวชาญ 1 คนให้ค าตอบว่า ไม่สามารถเลือกได้ในทนัท ีแต่จะต้องท าการวิจัยว่าจุด
แขง็ของสถานีระหว่างสามข้อน้ีคือข้อใด แล้วใช้จุดแขง็น้ันเป็นตัวน าร่องเพราะมีโอกาสที่จะ

ประสบความส าเรจ็มากที่สดุในการสร้างความโดดเด่นให้กบัองค์กร แล้วจึงตามมาด้วยอกี

สองด้านเป็นการเสริม  

 ไม่มีผู้เช่ียวชาญที่เลือกบุคลากรเป็นอนัดับแรก 
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อิชิตนั + ช่อง 8 



เรยีนรู้การเขา้ใจลูกค้าจากอชิตินั 



นกัการตลาด 

  ตอ้งเป็น มากกวา่ลกูคา้เป็น 

ตอ้งรู ้
มากกวา่ทีล่กูคา้รู ้
 

รูจ้กัลกูคา้  
ยิง่กวา่ 

ทีเ่คา้รูจ้กั... 

ตวัเอง! 



คณุ... คนไทย 

ลมืงา่ย ชอบของฟร ี

อยากรวยอยา่งฉบัพลนั 

ชอบดรามา่ 

ตลก  
รกัสนุก 

อปุาทานหมู ่

รบัรูข้อ้มลูแบบฉาบฉวย 

ปากไมต่รงกบัใจ 

เชยีร ์

มวยรอง 



ช่อง 8 













แลกเปล ีย่นเรยีนรู้ 
1. ช่องของท่านมีแนวทางในการท าการสื่อสารการตลาด/สร้างแบรนด์
เพ่ือการรับรู้และความจดจ าจุดเด่นอย่างไรบ้าง ?  

 ใช้ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) อย่างไรบ้าง  
 การสร้างแบรนด์ของช่องของท่าน เน้นไปที่ด้านใดระหว่างตัวช่องใน

ภาพรวม รายการ หรือบุคลากร? 
 ช่องของท่านมีการวางจุดยืน (position) ไว้ว่าอย่างไร และมีการสื่อสาร
ออกมาอย่างไร (เช่นสโลแกน) ? 

2. ช่องของท่านมีการด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ท าความเข้าใจผู้ชมของช่อง
ของท่าน (consumer insight) ? 
3. ท่านคิดว่าสามารถน าผลจากการวิจัยไปปรับใช้กบัการด าเนินงานของ
ช่องของท่านได้อย่างไรบ้าง? 


