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การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
Communication through Special Event of Thai television :  
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นางสาวภติมา  ประเสริฐแท่น และ ศ.ดร.สุรพงษ์  โสธนะเสถียร 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์:กรณีศึกษา 
สถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดย

มุ่งเน้นศึกษารูปแบบ การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษและกระบวนการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการของสื่อสารผ่าน
กิจกรรมพิเศษ ใช้การสัมภาษณ์แบบ เจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารผ่านการจัดกิจกรรม พิเศษของสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับกลางของสถานี  
 

ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษการจัดกิจกรรมพิเศษของของ

สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 มีรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษจ านวน 11 รูปแบบ ได้อธิบาย

เกี่ยวกับ การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษตามชนิดของกิจกรรมในการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ 

และมีกระบวนการ สื่อสารผ่านการกิจกรรมพิเศษ 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Goldblatt (1997) โดย

สามารถ น าไปวางแผนการปฏิบัติตามแผน (Planning and Executing)  1.ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรหรือกิจกรรม

พิเศษนั้นๆ ซึ่งได้น ามา ประยุกต์ใช้ในการเลือกประเด็นต่างที่เกิดขึ้นในสังคมมาน าเสนอรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล จากผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่หรือรับข้อมูลข่าวสารจากผู้ชมรายการ เพ่ือมาจัดท ากิจกรรมพิเศษ 

2 . ขั้นตอนการวางแผน  (Detailed Planning) บางครั้งไม่มีการเตรียมแผนล่วงหน้า เนื่องจากบาง

กิจกรรมมีความเร่งด่วนและมีลักษณะเฉพาะ 3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ 
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(Implementation and Delivery) เป็นขั้นตอนที่จะต้องพิจารณา เกี่ยวกับทรัพยากรอ่ืนๆ ส าหรับการ

จัดกิจกรรมอีกทั้งต้องพิจารณาถึง เรื่องการบริหารทรัพยากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธ ิ

ภาพรวมทั้งการบริหารจัดการ เวลาในการท างานด้วย 4. ขั้นตอนการประเมินผลการจัดงาน  

(Performance Evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีต้องติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่ม

กระบวนการท างานระหว่างการท างาน และหลังจากสิ้นสุด การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล

ในการวางแผนงาน ในครั้งต่อไป  

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบ 

ดิจิทัลทีวีซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
ในประเทศไทยจากเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินระบบอนาล็อกมีสถานีโทรทัศน์ จ านวน 6 ช่อง การ
เปลี่ยนไปสู่การใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัล ท าให้สามารถเพ่ิมช่องสัญญาณของสถานี จ านวน 
48 ช่อง ทีผ่่านมาการใช้สัญญาณระบบอนาล็อกมีข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณช่องรายการ ระบบการ 
ส่งสัญญาณ และคุณภาพของการให้บริการ ในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายที่
เปลี่ยนแปลง มาใช้ระบบการส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีในภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลทีวี การเปลี่ยนแปลงครั้ง
นี้ส่งผลให้ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยเกิดการแข่งขันในธุรกิจสื่ออย่างแท้จริง เกิดความ
หลากหลายทางธุรกิจ ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์   
 
สภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ก่อตั้งโดย บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จ ากัด ได้ท าการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เพ่ือด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 
2511 มีอายุ สัญญา 10 ปี ซ่ึงต่อมาได้รับอนุมัติให้ขยายอายุสัญญาด าเนินกิจการโทรทัศน์กับองค์การ
สื่อสาร มวลชนไทย (อ.ส.ม.ท.) ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 และได้ขยายอายุสัญญาออกไปอีก 

http://null/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://null/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://null/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
http://null/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2511
http://null/wiki/16_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://null/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
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30 ปี จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยทีไ่ดเ้ปลี่ยนแปลง 
ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภายใต้การบริหารงาน
ของกลุ่ม บริษัทบีอีซี เวิลด์หรือบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ข้าร่วมประมูลช่องโทรทัศน์
ระบบดิจิทลั จ านวน 3 ช่อง คือ ช่อง 3HD ช่อง ช่อง 3 SD และช่อง 3 family  โดยทั้ง 3  ช่อง ที่มา
ประมูลมาได้นั้นอยู่ในกลุ่มช่องประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติที่มีอยู่ทั้งหมด จ านวน 24 ช่อง ซึง่
กลุม่ช่องประเภทบริการทางธุรกิจนี้ จะมีรายได้หลักจากการซื้อค่าโฆษณาของผู้สนับสนุน ซึ่งในแต่ละป ี
จะมีเม็ดเงินค่าโฆษณาอยู่ประมาณ 70,000 ล้านบาท ดังนั้น ช่องสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภายใต้การ
บริหารงานของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ต้องมีส่วนแบ่งรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาเพ่ิมขึ้นจากเดิม ที่
บริหารงานเพียงช่องสถานีเดียว คือ ช่อง 3 ในระบบอนาล็อก  
 
   การจัดอันดับค่าความนิยม (Rating) ของโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีความเกี่ยวเนื่องกับ
การ จัดสรรงบประมาณค่าโฆษณาจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนเงินในการซื้อโฆษณาของ
รายการต่างๆ ในสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้บริการ
ให้บริษัทเอเจนซี่ ด าเนินการในเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณในการซื้อโฆษณาในรายการต่างๆ ของ
สถานีโทรทัศน์ โดยบริษัท เอเจนซี่จะอ้างอิงตัวเลขการจัดอันดับค่าความนิยม (Rating) เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา เพ่ือน าเสนอ บริษัทผู้ผลิตสินค้าว่าจะสนับสนุนรายการใดจึงจะได้รับความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลา ที่อยู่ระหว่างการทดลองการอากาศของระบบดิจิทัลทีวี กสทช. ได้มีการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่จะท า ให้ผู้บริโภคสามารถรับการชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของช่องธุรกิจ 
จ านวน 24 ช่อง  ได้อย่างแพร่หลาย ด้วยการใช้กฎ Must Carry แต่การวัดค่าความนิยม (Rating) ของ
ดิจิทัลทีวี ก็ยังท าไม่สามารถ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น ช่องธุรกิจของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ทั้ง 3  ช่อง 
จะต้องพยายาม สร้างค่าความนิยม 

กิจกรรมพิเศษ (Special Event) เป็นเครื่องมือการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ กับ
ธุรกิจสถานีโทรทัศน์อย่างกว้างขวาง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ส าคัญของสถานีโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากธุรกิจสถานีโทรทัศน์มีการแข่งขันกันอย่างสูง มีคู่แข่งในสนามธุรกิจจ านวนมาก 
จากฟรีทีวีเดิม ในระบบอนาล็อก 6 ช่อง มาเป็นฟรีทีวีในระบบดิจิตอล 24  ช่อง และยังมีทีวีดาวเทียม 
อีกหลายช่องให้เลือกชม โทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมทีวี 
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วยจ านวนช่องฟรีทีวีที่เพ่ิมขึ้นท าให้ผู้ชมมีทางเลือกท่ีจะรับชมข่าวสาร หรือ 

http://null/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563
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รายการจากช่องสถานีโทรทัศน์ได้เพ่ิมมากข้ึน ผู้ชมสามารถเป็นผู้เลือกและก าหนดทิศทาง การเลือก
รับชมรายการในสถานีโทรทัศน์ จากความชื่นชอบส่วนตัวและความต้องการของตนเองเป็นหลัก  ดังนั้น 
การสร้างกิจกรรมพิเศษของสถานีฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 เป็น
สถานีที่ผู้ชมชื่นชอบและมีความนิยม การใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง 
กลุ่มผู้ชมได้โดยตรงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสามารถถ่ายทอด 
เรื่องราว มูลข่าวสาร ความรู้สึกและประสบการณ์  ไปยังกลุ่มผู้ชมโดยตรง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมพิเศษของผู้ชมจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกในเชิงบวกให้กับผู้ชม ท าให้ผู้ชม ที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานี 
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ท าให้สามารถสร้างฐาน ผู้ชมได้อย่างเหนียวแน่นและ สามารถสร้างค่านิยม 
(Rating)  ให้กับสถานโีทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3  

 
ดังนั้น จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นการใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่

ส าคัญ ของสถานีโทรทัศน์ ในปัจจุบันสถานีโทรทัศน์เกือบทุกสถานีเลือกใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษา “การ
สื่อสารผ่านกิจกรรม พิเศษของสถานีโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” เนื่องจาก
เป็นสถานีโทรทัศน์ ที่อยู่ในวงการสื่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์มายาวนาน และยังคงรักษาค่าความนิยม 
(Rating) อยู่ในอับดับต้นๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบการสื่อสาร
ผ่านกิจกรรมพิเศษและกระบวนการ สื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ 
3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ 
    ไทยทีวีสีช่อง 3 
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นิยามศัพท์ 
 
รูปแบบของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 หมายถึง ชนิดของกิจกรรมที่
ถูก สร้างขึ้นมาในลักษณะต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพิเศษแต่ละรูปแบบ จะ
มีลักษณะแตกต่างกันตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 
กระบวนการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ หมายถึง วิธีการ ขั้นตอน หรือรูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลในด้าน
ต่างๆ โดยอาศัยการจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ 
สร้างรู้สึกและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
 
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ หมายถึง สิ่งที่ส่งผลกระทบหรือขัดขวาง ต่อ
การด าเนินงาน ท าให้งานสะดุด ไม่ราบรื่น ติดขัดหรือล่าช้า ซึ่งมีปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการ
สื่อสาร ผ่านกจิกรรมพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ผู้
ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกใช้วัฒนธรรมพรรณนา 
(Ethnography) ในการบรรยายเนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านกิจกรรม
พิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยวีสีช่อง 3  

ซึ่งลักษณะของกลุ่มทีเ่ลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย   โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ได้แก่  
1. คุณอัชปา สุวรรณปากแพรก รองกรรมการผู้จัดการ 
2. คุณส าราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ 
3. คุณบริสุทธิบ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ 
1.  คุณปริศนา กล่ าพินิจ เลขานุการบริหาร ดูแลกิจกรรมพิเศษฝ่ายบริหาร 
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2. คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าว 3 มิต ิ
3.  คุณสหภพ โสตทิพย์ ผู้จัดการแผนกข่าวสังคม-อาชญากรรม 
4.  คุณลภัส มีชื่น ผู้จัดการข่าวภูมิภาค 
5. คุณทรงชัย พัวพิทักษ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส 
6.  คุณพิกุล บุญชู เลขานุการ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
รวมถึงการค้นคว้าและวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (Documentary Analysis) 
ภายใต้วัตถุประสงค์ โดยมุ่งศึกษารูปแบบและกระบวนสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยใช้วิธีสรุปบรรยายอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการอธิบาย และวิเคราะห์ใน
การน าเสนอข้อมูล โดยระยะเวลาในการศึกษา และการด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวม ข้อมูลจะ
อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2558 
 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานี 

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” ผู้ศึกษาใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
2. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมพิเศษ  (  Special Event ) 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่อง  “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์:กรณีศึกษาสถานี  

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”  มุ่งศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษและกระบวนการสื่อสาร ผ่าน
กิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการ 
สื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นกรณีศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อ 
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โทรทัศน์ที่จัดได้ว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มายาวนาน และสามารถครองความ
นิยม เป็นอันดับต้นๆ ของฟรีทีวีในปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประกอบกับ
การใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview) กับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านการจัด
กิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ
สถานี โดยมีผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 
 1.เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
  2 . เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรม
พิเศษ 
  3 . เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 
 

รูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 

ผลการศึกษาในส่วนที่ 1  ศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 กิจกรรมพิเศษของสถานีฯ มีรูปแบบการสื่อสารดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  มีการด าเนินงานมาตั้งแต่เริ่มเปิดสถานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2511 รูปแบบกิจกรรมในอดีตจะเป็นกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในกรณีการเกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง ในสมัยก่อนสื่อมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมที่
ส าคัญๆ ซึ่งจะมีสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์เป็นแกนหลักในการสร้างกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ 
โดยจะน าเสนอข่าวสารพร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการถ่ายทอดสดรายการ รับบริจาค เพ่ือ
เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากประชาชนทั่วไป  บริษัทห้างร้าน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดย
สถานีโทรทัศน์จะใช้กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพ่ือระดมความช่วยเหลือ และท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ 
ประสานงานจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งต่อต่อความช่วยเหลือ ไปยังผู้ประสบภัยพิบัติ  
 

จากการเกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 เป็นสถาน ี
โทรทัศน์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้ประสบภัยได้ท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติ และมีการรายงาน
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สถานการณ ์ ตลอดทั้งวัน สามารถส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยไดท้ั่วถึงเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเกิดจาก
ความร่วมมือ ของทีมข่าว บุคลากรของช่อง  3 และประชาชนทั่วไปที่ร่วมเป็นจิตอาสา ซึ่งถือว่าเปน็
กิจกรรมเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมสาธารณะ  (Civil Services) ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานี คือ เป็น
สถานีโทรทัศน์ ที่ได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนมากที่สุด โดยมีประชาชนจ านวนมากที่ติดต่อมาขอ
บริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือที่จะต้องการมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพ้ืนทีท่ั่วประเทศ และมีความ
เชื่อมั่นว่าถ้ามาร่วม บริจาคกับสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ความช่วยเหลือถึงผู้ประสบภัยอย่าง
แน่นอน  

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้เล็งเห็นความ ส าคัญใน
เรื่องการ ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะ  (Civil Services) จึงได้มอบนโยบาย ให้มี
โครงการ เพ่ือช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ และได้ก่อตั้งมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 โดยเกิดข้ึนมา จาก
การที่ คนข่าว ทีมข่าวและบุคลากรของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการท างาน
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ  ตั้งแต่การเข้าไปร่วมให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
หน่วยงาน และองค์กร ความช่วยเหลือต่างๆ นอกเหนือจากท าหน้าที่รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน
จากการที่ได้เข้าไป มีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น ท าให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมีจิตอาสา มีความสุขในการ
อาสาเข้าไปช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ คณะผู้บริหาร จึงมีมติให้จัดตั้ง
มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 (KROB KRUA KAO  3 FOUNDATION) เพ่ือให้การด าเนินการ เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือสังคม และกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้ความคล่องตัว มากยิ่งข้ึน ปัจจุบัน  

 
กิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะ  (Civil Services) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกของกิจกรรมทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ทิ้งกิจกรรมด้านบันเทิงหรือด้านอื่นๆ ต่อมา
จึงได้ขยายกิจกรรมไปในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือเป็นการสร้างความสนุกสนานและคืนก าไร ให้กับคนดู ทั้งใน
กรุงเทพและต่างจังหวัด  โดยกิจกรรมพิเศษในด้านอ่ืนๆ ที่ได้ขยายรูปแบบกิจกรรมออกไป ก็จะมี 
กิจกรรมด้านบันเทิง กิจกรรมกีฬา กิจกรรมการเดินสาย เป็นต้น  
 

กิจกรรมพิเศษสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานี  รายการละคร ตลอดจนข้อมูล ใน
ด้านต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การจัดงานในรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้ประชาชน เข้ารว่มใน
กิจกรรมต่างๆ ถือเป็นการสร้างการรับรู้ ความมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนแก่ผู้ชมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี โดย
ทางสถาน ีได้สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และได้การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร เป็นกิจกรรมที่มุง่ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
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กับผู้ชมหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปยังให้ขยายไปยังวงกว้าง บางครั้งอาจ
ใช้ช่อง ทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของสถานีฯ ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวมถึงการพบปะ
สังสรรค์ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ทางสถานีฯ ยังเข้าไปมีส่วนร่วม กับหน่วยงาน
องค์กร ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานงานที่ดี    

จากการศึกษาข้อมูลและรวมรวมเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษา
สามารถ ใช้กรอบการแบ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรม 11 กิจกรรม ตามแนวคิดของ Quester and 
Thampson(2001) มาประยุกต์ใช้ โดยสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษของ
สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง  3  ซ่ึงพบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ด าเนินการสื่อสารผ่าน
กิจกรรมพิเศษ โดยมีช่วงเวลา ประเภทเนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของกิจกรรมพิเศษแต่ละ
ประเภท อย่างชัดเจน ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 
1. กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport) 

กิจกรรมเชิงกีฬาของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีหลายรูปแบบ โดยเลือกใช้รูปแบบ 
กิจกรรมพิเศษท่ีมีความเหมาะกับกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งทางสถานีฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมกีฬาทุกประเภททั้งในฐานะท่ีเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ร่วมเป็นผู้สนับสนุน หรือมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา โดยจะใช้โอกาสพิเศษต่างๆ โดยเน้นความสนุกสนาน สร้าง
ความสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษ   เช่น  

กิจกรรมการจัดแข่งขันฟุตบอลครบรอบ 45 ปี เป็นการจัดกิจกรรมนัดพิเศษ เป็นการ
แข่งขันรอบพิเศษ คือดาราพบผู้ประกาศข่าวหรือดาราพบทีมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคืนก าไร ให้
แฟนรายการของช่อง 3 และบุคคลทั่วไป การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่จัดนี้จะเน้น ให้ความสนุกสนาน 
และความบันเทิง รวมทั้งทางช่อง 3 นอกจากมีการจัดการ แข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการสนับสนุน กิจกรรม
ด้านบันเทิงอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น คอนเสิร์ต เล่นเกม เป็นต้น 

 การถ่ายทอดสดฟุตบอลกีฬาซีเกมส์ หรือการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ โดยอาจมีจัด
กิจกรรม ในการเข้ารายการด้วยการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด  

การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชนด้านกีฬา เช่น กิจกรรมคลินิกฟุตบอล ,
กิจกรรมค่ายเยาวชนเบสบอล  กิจกรรมเจ็ตสกี Family Fun และกิจกรรมการสอนพ้ืนฐานการลีลาศ 

เป็นต้น 
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2. กิจกรรมบันเทิง (Entertainment) 
เป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  ศิลปิน ผู้

ประกาศข่าว และนักแสดงในสังกัด การจัดกิจกรรมบันเทิงนั้น สามารถท าได้หลากหลายรูป แบบไม่ว่า
จะเป็นการ จัดคอนเสิร์ต การจัดตลาดนัด การจัดละครการกุศล การจัดพบปะแฟนละคร เป็นต้น  ซึ่ง
จะเป็นช่วยใน เรื่องการประชาสัมพันธ์ตัวรายการละคร หรือสถานีฯ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
ให้กับองค์กร กิจกรรมที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  จัดเป็นประจ าทุกเดือน คือ กิจกรรมตลาดนัด
ดารา เป็นการออกบูธจ าหน่ายสินค้าโดยศิลปิน ดารา นักแสดง บริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารมาลีนนท์ ศิลปิน 
ดาราท่านใดต้องการมาออกบูธจ าหน่ายสินค้า ก็จะต้องมาจองพ้ืนที่โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูธวันละ 
500 สามารถลงบูธไดจ้ านวน 63 บูธ   แต่ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการกุศล หรือสปอนเซอร์ที่
สนับสนุนโฆษณาของสถานีฯ ก็จะได้พ้ืนที่บูธฟรี โดยในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา จ านวนบูธเต็มทุกครั้ง 
รายได้ส่วนหนึ่งจะหักเข้ากองทุนมาลีนนท์ ส าหรับค่าน้ าค่าไฟและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และรายได้ส่วนที่
เหลือจะน าไปท าบุญทั้งหมด 
 
3 . กิจกรรมการจัดแข่งขัน(Competition)   

 
 กิจกรรมการจัดแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะเน้นในโอกาสพิเศษเลือกใช้
รูปแบบ กิจกรรมพิเศษท่ีสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด โดยเปิดโอกาส ให้กับคนที่รักสามารถเขียนส่ง
พล็อต เรื่องหรือโครงเรื่องมาเข้าร่วมโครงการแข่งขันประกวดเพ่ือคัดเลือกบทบันทึกกรรม ตอน บทจะ
โดน ในแบบของคุณเอง โดยมีสไตล์ความรัก 3 รูปแบบ  โดยใช้การตัดสินผ่านการให้คะแนนเรื่องที่โดน
ใจจาก ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ Thaitv 3. com   หรือ กิจกรรม Rising Star บุร าปรัมปรากับ

ทีวีซีน ที่เปิดรับสมัครให้น้องๆเด็กชายที่มีช่วงอายุระหว่าง 6- 10 ปี เข้าร่วมกิจกรรม 
Rising Star  บุร าปรัมปรากับทีวีซีน เพ่ือค้นหานักแสดงเด็กชายหน้าใหม่มารับบทสุดสาคร โดยให้น้องๆ 
ส่งคลิปการแสดงละครตามบทกลอนที่ก าหนดให้เข้าร่วมในโครงการ เพ่ือความส าเร็จและความภาค 
ภูมิใจของตนเอง 
 
4. กิจกรรมการประกวด (Contest)  

กิจกรรมการประกวดของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นกิจกรรมการประกวด เพ่ือ
ค้นหาสาวงามอายุ ระหว่าง 17-24 ปี เข้าร่วมประกวดเวที  
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ระดับโลก โดยในแต่ละปีรูปแบบการประกวดก็จะมีคอนเซปท์ แตกต่างกันไป เป็นกิจกรรม
ที่เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ ทางการตลาด กิจกรรมการประกวด  (Contest) ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี คือ 

1 . การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ เป็นกิจกรรมของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง  3  และบีอีซี-
เทโร จัดการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามภายใต้แนวคิดงามอย่างมีคุณค่าพัฒนาสังคมไทย โดยเป็น

กิจกรรม ที่ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เป็นผู้ก าหนดรูปแบบ คอนเซปท์ รวมถึงรายละเอียด
ต่างๆ เพียงผู้เดียว และมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์โดย จัดงานแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน โดยมีคณะ
ผู้บริหาร พร้อมด้วย อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ มาร่วมงานแถลงข่าว 

2 . การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ในการจัดการ 
ประกวดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  จะ ร่วมท าการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสดในรอบชิง
ชนะเลิศ 
 
5. กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท  (Company visit) 

กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดตลอดท้ังปี เลือกใช้รูปแบบ
กิจกรรมพิเศษท่ีสร้างสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ ถ่ายทอดองค์

ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ โดยเปิดให้กลุ่มคณะเยี่ยมชม หน่วยงาน เอกชน คณะบุคคล 
สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และจากประเทศเพ่ือนบ้าน เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูการท างาน ทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการต่างๆ เพ่ือถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจน
ประสบการณ์ท างาน 
 
6. กิจกรรมการเปิดตัวรายการใหม่ (Launching presentation) 
 กิจกรรมการเปิดตัวรายการใหม่ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดในโอกาสพิเศษ 
เลือกใช้รูปแบบกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและความส าเร็จ โดยสถานี โทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวโดยเชิญสื่อมวลชน ผู้สนับสนุนและพันธมิตรต่างๆ เพ่ือแถลง
นโยบายและความเคลื่อนไหวของสถานี เพ่ือประชาสัมพันธ์ รายการ ละคร โดยในการแถลงข่าวทุกครั้ง
จะน าโดย คณะผู้บริหาร ระดับสูงของสถานีเป็นผู้น าในการสัมภาษณ์ออกสื่อต่าง ร่วมด้วยศิลปิน ดารา 
พิธีกร ผู้จัดและนักข่าวในสังกัดจ านวนมาก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถานี 
 
7. กิจกรรมเดินสาย (Road Show)  
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 เป็นกิจกรรมที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3    สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ดีที่สุด เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้พบปะผู้ประกาศข่าว ศิลปิน ดารานักแสดงและทีมงานของสถานี  เป็นกิจกรรม
ที่จัดเป็นประจ าทุกเดือน เน้นความสนุกสนาน ความมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชม  
กิจกรรมที่จัดเป็นประจ า คือ กิจกรรมทีวี 3    สัญจร, คอนเสิร์ต Channel 3 และคอนเสิร์ต Power 
Team 3 ที่อยู่ในต่างจังหวัดผ่านการออกร้าน เล่นเกม และชมฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินจากดารา
นักแสดงและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 โดยกิจกรรมเดินสายจะหวังผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
มากโดยสถานที่จัดงานก็จะใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น  สนามกีฬาประจ าจังหวัด ศูนย์การค้า เป็นต้น 
 
8. กิจกรรมชิงโชค  (Sweepstake) 
   
กิจกรรมชิงโชคของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้รูปแบบ 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมที่ให้ผู้ชม ที่เป็น
แฟนละครช่อง  3 ร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์  Thaitv 3. com หรือการส่ง sms มาท่ีรายการต่างๆ ของ
สถานีเพ่ือชิงรางวัล โดยร่วมสนุกตอบค าถามชิงของรางวัล และรอตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง
เว็บไซต์ หรือตรวจสอบรายชื่อในรายการเพื่อรับรางวัลพิเศษจากกิจกรรม 
 
9. กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนา (Seminar) 
  กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดโอกาสพิเศษ เลือกใช้
รูปแบบ กิจกรรมเน้นให้ความรู้ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรมอบรมหรือสัมมนา เป็น
กิจกรรมที่เพ่ิมพูนทักษะในด้านต่างๆ ให้กับบุคคลากรภายในและภายนอกองค์กร  อาทิ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะด้าน การพูดในที่สาธารณะอบรมฝึกทักษะ ทางด้านการ
แสดงให้กับนักแสดง จัดสัมมนาพนักงานภายในองค์กร 
  
10. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Relationship) 
 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  จะเป็นกิจกรรมเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อแขนงต่างๆ  โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้น าเหล่าดารา ศิลปิน นักแสดง 
เดินทางไปขอพรผู้อาวุโสใน วงการ สื่อสารมวลชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ อันดีกับ ผู้อาวุโส เพ่ือน พ่ีน้องสื่อมวลชนในช่วงวาระส าคัญต่างๆ และมีสื่อในแขนงอ่ืนๆ 

มาเยี่ยมเยียนที่สถานีฯ 
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11. การบริการสังคมหรือจัดท ากิจกรรมสาธารณะ (Civil Services) 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดขึ้นเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมเน้นการช่วยเหลือสังคม การสร้างความภาคภูมิใจ 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การที่นักข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ เข้าไปท าข่าวใน
พ้ืนที่ต่างๆ และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ท าให้สังคมได้เหตุปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน บางสถานการณ์จะได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยช่อง 3  จะน าเสนอผ่าน
มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 โดยร่วมกับ พันธมิตรต่างๆ ที่ต้องการร่วมท าประโยชน์ต่อสังคม  โดยในปี 2558 

 ทางสถานีฯ มีโครงการระยะยาวและเป็นโครงการหลัก ที่รายการต่างๆ ช่วยท าสานต่อโครงการ ให้
ประสบผลส าเร็จ  ดังเช่น โครงการจักรยานยืมเรียน โดยเริ่มต้นจากการที่เกิดน้ าป่า ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้สื่อข่าวช่องสามได้น าเสนอข่าว และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความช่วยเหลือย้าย 
หมู่บ้านผู้ประสบภัยไปอยู่บนพ้ืนที่ สูงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติซ้ า ซึ่งเมื่อย้ายไปแล้ว บ้านของ
นักเรียนอยู่ไกลโรงเรียนจึงมาเรียนไม่สะดวก จึงเกิดโครงการจักรยานยืมเรียน 
  

 ผลการศึกษาพบว่า สามารถจ าแนกกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
3 ออกเป็น 11 กิจกรรม  สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   2 ประเภท คือ  

 1 ( กิจกรรมส่งเสริมการตลาด คือ กิจกรรมบันเทิง (Entertainment) และกิจกรรมเดินสาย (Road 
Show)  รองลงมากิจกรรมการเปิดรายการใหม่ (Launching presentation) และกิจกรรมการประกวด 
(Contest) กิจกรรมชิงโชค (Sweepstake)  

2) กิจกรรมเพ่ือภาพลักษณ์ขององค์กร คือ กิจกรรมการบริการสังคม หรือจัดท ากิจกรรมสาธารณะ( 
Civil Services) กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Relationship) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท (Company visit) 
กิจกรรมอบรมประชุมสัมมนา (Semina) กิจกรรมการจัดแข่งขัน  (Competition) กิจกรรมเชิงกีฬา 
(Sport) 
 

กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผา่นการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 

การด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความส าเร็จลุล่วง จ าเป็น 
ที่ต้องทราบ ถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิจัย (Research) 
การออกแบบ )Design) การวางแผน )Planning) การประสานงาน )Coordination) และ การ
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ประเมินผล )Evaluation) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Goldblatt (1997) โดยสามารถน าไปวางแผนการปฏิบัติ
ตามแผน )Planning and Executing) มีการน าเสนอกฎ ให้การจัดกิจกรรมพิเศษให้ส าเร็จ )อ้างถึงใน 
Giannini Jr. 2010 (ซึ่งสามาถน ามาประยุกต์ ใช้ในการการสร้างแบบจ าลองการบริหารจัดการงาน
กิจกรรม )Event operations management model) ได้เสนอแบบจ าลองการบริหาร ที่กระชับ และ
ครอบคลุมองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยแบ่งออกได้ 4  ขั้นตอน )อ้างถึงใน Tum, Norton, & Wright, 

2007 :5-8 ( ดังต่อไปนี้ 
 

1. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 

ส าหรับขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต้องมีการน า เก็บ

รวบรวม ข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา สามารถแบ่งล าดับขั้นตอนการท างานได้ คือ 

1.1 ขั้นตอนการหาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลของนักข่าวจากประชาชนในพ้ืนทีต่่างๆ  

และข้อมูลจากประชาชนที่ส่งเข้ามา ข้อมูลเหล่านี้จะน าประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารหรือฝ่าย 

ที่เก่ียวข้องในการระดมความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการสื่อสารหลักที่จะสื่อออกไป ท า

ให้สามารถเลือกรูปแบบของกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสร้างกิจกรรม ที่

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ การท าจัดกิจกรรมได้เป็นอย่าง

ดี และบางครั้งข้อมูลที่ได้ก็จะน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อน าเสนอผู้สนับสนุนรายการในการตอบโจทย์ใน

เรื่อง โฆษณาของสถานี กิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พบว่า ส่วนใหญ่ใน

กระบวนการในการจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือสาธารณะ โดยมากจะใช้ปัญหาของสังคม

มาน าเสนอหรือรับทราบปัญหาจากคนในท้องที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ทาง

สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดกิจกรรมพิเศษโดยเล็งเห็นปัญหาสังคมในขณะนั้นๆ เนื่องจาก

บทบาทในฐานะสื่อมวลชน ในการน าเสนอข่าวให้ประชาชนรับทราบบัญหาแล้ว ทางสถานีโทรทัศน์ไทย

ทีวีสีช่อง 3 ได้เล็งเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะสื่อมวลชนยังสามารถด าเนินการ

ช่วยเหลือแก่คนในสังคมได้ ดังนั้น การตั้งประเด็นในการช่วยเหลือจะดูความเดือดร้อน ความเร่งด่วน

ของภัยในการเข้าไปแก้ปัญหา เช่น กรณีอุทกภัย ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีนักข่าวทั่วภูมิภาค

ในประเทศพร้อมกันนี้ ประชาชน จากทางบ้านก็ส่งขา่วสารให้ทางทีมงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 ได้ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือต่อไป แต่กิจกรรมในด้านอื่นๆ เช่น บันเทิง กีฬา 
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กระบวนการ ในการจัดกิจกรรม พิเศษจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้ชมที่อยู่ในพ้ืนที่

ต่างกันระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัด ข้อมูลเบื้องต้นก็จะมาจากนักข่าวในภูมิภาคต่างๆ เช่นกัน 

 
2. ขั้นตอนการวางแผนการท างาน (Detailed Planning) 

ขั้นตอนการวางแผนการท างานเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว โดยในขั้นตอนนี้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมพิเศษจะต้องมีส่วนร่วมใน
การประชุม ระดมความคิด ก าหนดวัตถุประสงค์และเตรียมแผนงานทุกข้ันตอน ปรึกษาหารือในส่วน
ของการจัดงาน รวมถึงน าปัญหาและอุปสรรคจากการท างานครั้งก่อนมาปรับแก้ไข ให้เหมาะสมกับงาน
ที่จะเกิดขึ้นใหม่  โดยต้องวางแผนในการแบ่งหน้าที่การท างานและความรับผิดชอบในแต่ละส่วนให้
รัดกุม มีการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงการมอบหมาย และ
วางตัวผู้รับผิดชอบงาน ในแต่ละส่วนส าหรับวันงานที่จะเกิดขึ้นจริง 

ขั้นตอนการวางแผนการท างาน  (Detailed Planning) ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่า หากผ่านขั้นตอนแรกในประเด็น ของการจัดกิจกรรมของทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อรับทราบถึงประเด็นที่ต้องท าให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์แล้ว ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะรีบด าเนินการโดยบางครั้งอาจไม่ม ี การเตรียมแผนการล่วงหน้า 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมพิเศษที่เกิดข้ึนกระทันหันหรือเป็นการวางแผน เฉพาะหน้าเป็นหลักตาม
สถานการณ ์ ที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะรวบรวมคนที่มีจิตอาสา ที่ว่างจากการท ารายการ
หรือหน้าที่ ในการท างานสามารถไปช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ก่อตั้งมูลนิธี
ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพ่ือไว้ใน การท ากิจกรรรมครั้งต่อไปโดยอาจรวบรวม เงินทุนจาก
เหล่านักร้อง นักแสดง หรือผู้ชมทางบ้าน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษ อย่างไรก็ตามบาง
กิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การให้อุปกรณ์ การเรียนหรือครุภัณฑ์ ที่มอบให้สถานศึกษา จะมี
การเตรียมการและวางแผนอย่างแน่ชัด โดยอาจประสาน ในหน่วยงาน ที่ต้องการร้องขอในการ
ช่วยเหลือ ส าหรับกิจกรรรมพิเศษที่จัดประจ าทุกปีจะเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผนหรือ เตรียมการไว้
ล่วงหน้าแล้ว เช่น กิจกรรมคอนเสิร์ต กิจกรรมครบรอบ เป็นต้น  

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและส่งมอบ (Implementation and Delivery) 

ขั้นตอนนี้คือขึ้นตอนที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริง ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในทุกหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลในส่วนต่างๆ ของงานจะต้องมีความพร้อมและมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตาม
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แผนงานที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าหากเกิดปัญหา ณ จุดใดจุดหนึ่งของงาน ก็ต้องสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ โดยอ านาจการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ จะมีหัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าในงานนั้นๆ เป็นผู้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน  

 
จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึงการปฏิบัติตามแผนและท างาน (Implementation and 

Delivery) ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่า การจัดกิจกรรมแต่
ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างกิจกรรมที่ต้องช่วยเหลือสังคม มักไม่มีแบบแผนที่เตรียมตัวแน่นอน เนื่องจาก
ลักษณะ ของปัญหาและการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ต้องการให้ช่วยเหลือมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น หากผู้สื่อข่าวหรือพนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับทราบปัญหาจากการไป
ส ารวจ ในพ้ืนที่จริงของปัญหานั้น ก็จะน าเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงความชัดเจนในการจัดกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ พร้อมกันนี้อาจให้ประชาชนช่วยมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษ 
เช่น การบริจาค เงินหรือสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพนักงานภายในช่อง 3 จะทราบถึงการท างาน 
ในกรณีที่มีกิจกรรรมพิเศษด้านจิตอาสา มักจะให้ประชุมปรึกษาหารือและไปปฏิบัติงานตามสมัครใจ 

 
  

4. ขั้นตอนการประเมินผลการจัดงาน    (Performance Evaluation) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเสร็จสิ้นกิจกรรมพิเศษ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ

เช่นกัน เนื่องจากจะเป็นการประมวลผลหรือสรุปผลของการจัดกิจกรรมว่าประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด เป็นขั้นตอนที่จะสามารถตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจบ
กิจกรรมพิเศษแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถมาประชุม เพ่ือประเมินผลของกิจกรรมที่เกิดข้ึนว่าตอบ
โจทย์ในด้านใดบ้าง และควรมีสิ่งใดท่ีต้องพัฒนาหรือปรับปรุง เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป โดยการประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมออกมาเป็นเอกสาร เพ่ือเก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลของบริษัท 

 
ดังนั้น การวัดผลของกิจกรรมไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือต้องการให้ผู้ชมรายการมากข้ึน แต่เพียงมุ่งหวัง 

ให้คนมีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจได้รับผลพลอยได้จากการ
สร้าง ภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กรเป็นเสมือนหนึ่งความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
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กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษสามารถ

สรุป ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1.1 แสดงกระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ผ่านการจัดกิจกรรม

พิเศษ 
 

กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ 

การด าเนินการ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) คือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ือน ามาใช้ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการท า 
กิจกรรมพิเศษ 

- เปิดรับข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร 
- เลือกปัญหาหลักของสังคมมาน าเสนอ  
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก ผู้สื่อข่าวใน
พ้ืนที่ 
- รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ชมรายการ 

2. ขั้นตอนการวางแผนการท างาน (Detailed - ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอก หรือขึ้นอยู่



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 18 
 

Planning) การระดมความคิด ประชุม และ
เตรียมแผนงานทุกขั้นตอน 

กับความต้องการของ ผู้ต้องการช่วยเหลือ 
- วางแผนเฉพาะหน้า เป็นหลักตามสถานการณ์ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ 
(Implementation) คือขั้นตอนการ 
ปฏิบัติตามแผนในวันงาน 

- ไม่มีการเตรียมแผนงานระยะยาว เนื่องบาง
กิจกรรมมีความเร่งด่วน และมีลักษณะเฉพาะ
ด้าน 
- พิจารณารับทราบปัญหา จะด าเนินการน าเสนอ
ผู้บริหาร หรือประชุมกลุ่มกันเอง 
 

4 .  ขั้ น ต อ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ง า น  
(Performance Evaluation) คือขั้นตอนติดตาม
ผล ปรับปรุงข้อผิดพลาดหลังการท างาน 

- ไม่ได้มีการวัดผลดัชนี ของการรับชมรายการ 
จากการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจาก กิจกรรม
ส่วนมากเป็นกิจกรรม ทีต่้องการช่วย เหลือ สังคม 
และเน้นภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 
 จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรม
พิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยสามารถแยกประเด็นปัญหา ดังนี้ 
 

1. ด้านบุคลากร 

เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีบุคลากรที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมาก  

ต่างคนรับผิดชอบในงานที่ท าซึ่งไม่ได้รับผิดชอบงานในด้านกิจกรรมพิเศษโดยตรง ในการจัดกิจกรรม

พิเศษ แต่ละครั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะปฏิบัติงานและด าเนินกิจกรรมโดยพนักงานจาก ฝ่าย

ต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาของบริษัทมาร่วมท ากิจกรรมของสถานีให้บรรลุเป้าหมาย โดยพนักงานที่มีจิตอาสา 

ทุกคนมาช่วยกันร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างกิจกรรมพิเศษ อีกท้ัง ยังต้องมีการประสานกับองค์กร หรือ

บุคคลภายนอกอยู่ประจ า ซึ่งในบางครั้งการวางรูปแบบกิจกรรมหรือรูปแบบของงานต้องใช้บุคลากร 
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เฉพาะด้านที่มีความเข้าใจ หรือมีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ต้องการความแปลกใหม่ เพื่อดึงดูด

ความ สนใจจากกลุ่มเป้าหมายหรือการสร้างงานใหม่ ๆ ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

2. งบประมาณ 

ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่ 
ความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หากขาดงบสนับส นุนหรือ
ผู้บริหาร ไม่ได้ให้ความใส่ใจมากพอก็ไม่ท าเกิดกิจกรรมพิเศษต่างได้ อย่างไรก็ตาม งบประมาณนอกจาก 
กิจกรรมการหารายได้จากค่าโฆษณาจากบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกับรายการจะเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การด าเนินการที่ต้องใช้ภายในองค์กรและและส่วนหนึ่งน ามาบริจาคเข้ามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกันนี้ ก็
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคเพ่ือจัดท ากิจกรรมพิเศษ เช่น วันส าคัญทางศาสนา หรือ วันส าคัญของ
ไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมพิเศษต่างๆ จะส าเร็จได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องจัดสรรงบ ประมาณท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ 
 

3. ด้านการจัดการ 

  การจัดการการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ 
เนื่องจากบางกิจกรรมจ าเป็นต้องแข่งกับเวลา บางกิจกรรมต้องรีบด าเนิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
จัดการให้เกิดความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมพิเศษ เช่น การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่เหมาะสมใน
การด าเนินกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ หรือการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ต้องทราบข้อจ ากัด
หรือแนวทางปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้อง รวมทั้งการบริหารเวลา ให้เหมาะสม กับช่วยเวลา
ของการจัดกิจกรรม เช่น การสร้างโรงเรียนก่อนเปิดเทอม เป็นต้น ซึ่งบางกิจกรรรม ต้องท าให้
สอดคล้องกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ รวมทั้งต้องตระเตรียมเครื่องมือ พาหนะ และทรัพยากร
ต่างๆให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือจะได้การด าเนินการการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ส าเร็จลุล่วง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท าให้ทราบปัญหา และอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 
 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยวีสีช่อง 3” ผู้ศึกษา ได้ใช้วิธี
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วิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยใช้วัฒนธรรมพรรณนา  (Ethnography) ในการ
บรรยาย เนื้อหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) ในกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ ไทย
วีสีช่อง 3 ซึ่งลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกผู้ให้ข้อมูล แบบ
เจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้ท าวิจัยได้แบ่งกลุ่ม 
ตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและก าหนดนโยบายการสื่อสารผ่าน กิจกรรมพิเศษ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และผู้บริหารระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบ
ถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กระบวนการสื่อสาร ของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ และทราบปัญหาและอุปสรรค ต่อ
ความส าเร็จของการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
1. รูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  

 การจัดกิจกรรมพิเศษของของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สามารถแบ่งกิจกรรมตามชนิด
ของ กิจกรรมสามารถออกเป็น  11 รูปแบบ คือ กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport) กิจกรรมบันเทิง 
(Entertainment) กิจกรรมการจัดแข่งขัน Competition) กิจกรรมการประกวด (Contest)) กิจกรรม
เยี่ยมชมบริษัท  () Company visit) กิจกรรมการเปิดตัวรายการใหม่   (Launching presentation) 
กิจกรรมเดินสายเพ่ือแสดงผลงาน )Road Show) กิจกรรมการชิงโชค )Sweepstake) กิจกรรม
ประชุมสัมมนา )Seminar) กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะ 
)Civil Services)  

 
2 . กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ  

2.1.ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
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   กระบวนการสื่อสารพิจารณาโดยใช้ปัญหาของสังคมมาน าเสนอ หรือรับทราบปัญหา 
จากคนในท้องที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะจดั
กิจกรรม พิเศษโดยเล็งเห็นปัญหาสังคมในขณะนั้นๆ เนื่องจากบทบาทในฐานะสื่อมวลชนในการน าเสนอ
ข่าว ให้ประชาชนรับทราบบัญหาแล้ว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เล็งเห็นว่าว่าสถานีโทรทัศน์ 
ไทยทีวีสีช่อง 3 ในฐานะสื่อมวลชนยังสามารถด าเนินการช่วยเหลือแก่คนในสังคมได้ ดังนั้น การตั้ง
ประเด็นในการช่วยเหลือจะดูความเดือดร้อน ความเร่งด่วนของภัยในการเข้าไปแก้ปัญหา เช่น กรณี
อุทกภัย ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีนักข่าวทั่วภูมิภาคในประเทศ พร้อมกันนี้ ประชาชนจากทาง
บ้านก็ส่งข้าวสารให้ทางทีมงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือ
ต่อไป 
 

2.2. ขั้นตอนการวางแผนการท างาน (Detailed Planning) 
    หากผ่านขั้นตอนแรกในประเด็นของการจัดกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 เมื่อรับทราบถึงประเด็นที่ต้องการช่วยเหลือทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะรีบด าเนินการ
โดยไม่ม ีการเตรียมแผนการล่วงหน้า เนื่องจากเป็นกิจกรรมพิเศษ หรือเป็นการวางแผนเฉพาะหน้า เป็น
หลักตามสถานการณ์ที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะรวบรวมคนที่มีจิตอาสา ที่ว่างจากการท า
รายการหรือหน้าที่ในการท างานสามารถไปช่วยเหลือ ซึ่งปัจจุบัน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้
ก่อตั้งมูลนิธิของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพ่ือไว้ในการท ากิจกรรรม ครั้งต่อไป โดยอาจรวบรวม
เงินทุนจากเหล่านักร้อง นักแสดง หรือผู้ชมทางบ้านให้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมพิเศษ อย่างไรก็ตาม
บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การให้อุปกรณ์การเรียน หรือครุภัณฑ ์ที่มอบ ให้สถานศึกษา จะ
มีการเตรียมการและวางแผนอย่างแน่ชัด โดยอาจประสานในหน่วยงาน ที่ต้องการร้องขอ ในการ
ช่วยเหลือ ส าหรับกิจกรรรมพิเศษที่จัดประจ าทุกปี จะเป็นกิจกรรมที่มีการวางแผน หรือเตรียมการ ไว้
ล่วงหน้าแล้ว เช่น กิจกรรมคอนเสิรต์ กิจกรรมทายผล เป็นต้น  
 

 2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ (Implementation and Delivery) 
    การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างกิจกรรมที่ต้องช่วยเหลือสังคม มักไม่มีแบบ 
แผนที่เตรียมตัวแน่นอน เนื่องจากลักษณะของปัญหาและการร้องขอ ความช่วยเหลือจากประชาชน ที่
ต้องการให้ช่วยเหลือมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากผู้สื่อข่าวหรือพนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 รับทราบปัญหาจากการไปส ารวจในพื้นที่จริงของปัญหานั้น ก็จะน าเสนอผู้บริหารให้ทราบถึง
ความชัดเจน ในการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ พร้อมกันนี้อาจให้ประชาชนช่วย
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มามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การบริจาค เงินหรือสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
พนักงานภายในช่อง 3 จะทราบถึงการท างานในกรณีที่มีกิจกรรรมพิเศษด้านจิตอาสา มักจะให้ประชุม
ปรึกษาหารือ และไปปฏิบัติงาน ตามสมัครใจ  
 

2.4 ขั้นตอนการประเมินผลการจัดงาน (Performance Evaluation) 
   ผู้บริหารตั้งใจในการท ากิจกรรมพิเศษ โดยไม่ได้ใส่ใจกับจ านวนผู้ชมรายการเพ่ิมขึ้น จึง
ไม่ได้จัดท าดัชนีชี้วัดของผู้ชมรายการประเภทการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากอาจเป็น เพราะบาง
กิจกรรม จัดขึ้นทุกปี เช่น กิจกรรมขึ้นปีใหม่ เป็นต้น หรือกิจกรรมพิเศษท่ีมีเป็นครั้งคราว ตาม
สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว ปลูกป่า เป็นต้น ดังนั้น การวัดผลของ
กิจกรรมไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือต้องการให้ผู้ชมรายการมากขึ้น แต่เพียงมุ่งหวังให้คนมีกิจกรรม หรือมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจได้รับผลพลอย ได้จากการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร
เป็นเสมือนหนึ่งความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
 
 
 
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สามารถ แบ่งปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 3   ส่วน คือ  1.ด้านบุคลากร ในเรื่องการประสานงาน กับ
องค์กรอ่ืนหรือ บุคคลภายนอกต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจน และรัดกุม เนื่องจากการประสานงาน
ในขณะท างาน ในวันท างานจริงจะท าค่อนข้างยาก อีกท้ัง ยังขาดบุคลากรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงใน
ด้านกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่กิจกรรมโดยตรง พนักงานในต าแหน่งต่างๆ ของสถาน
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   จะถูกแต่งตั้งหรือได้ด าเนินการเป็นครั้งคราว ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านมีหน้า
ประจ าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว 

 
2.งบประมาณ  ในการแบ่งสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมพิเศษยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องบางกิจกรรม
ไม่ได้ วางแผนจัดสรรงบประมาณไว้ล่วงหน้า จึงจะต้องใช้งบประมาณเท่าที่จ าเป็นที่เหมาะสมกับการ
ร้องขอ 
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3.ด้านการจัดการ ในการแบ่งสรรทรัพยากรในการใช้เพ่ือจัดกิจกรรมพิเศษยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
บริหารเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากคาดเดากิจกรรมพิเศษค่อนข้างยาก 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 รูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สามารถแบ่งกิจกรรม 
ตามชนิดของกิจกรรมสามารถออกเป็น 11 รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตามแนวคิดของ 
Quester and Thompson( 2001 ( ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ ตามชนิด
ของกิจกรรม ในการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ ซึ่ง Miller ( 1997 ( ได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ 
ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญชิ้นหนึ่งขององค์กรในการสร้างตราสินค้า )Brand Building)  หากมีการ
วางแผนที่ดี ที่จะสามารถดึงดูดประชาชนทั่วไปหรือสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ให้หันมาสนใจงานที่จัดขึ้น 
และเรียกให้คนที ่ มาร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมจะท าให้คนกลุ่มนี้มีประสบการณ์ท่ีดีกับสินค้า
และตราสินค้า  

จากผลการศึกษากระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการ จัด
กิจกรรมพิเศษ ก าหนดไว้ มี 4 ขั้นตอน ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Goldblatt (1997) โดยสามารถน าไปวาง
แผนการปฏิบัติตามแผน )Planning and Executing) มีการน าเสนอกฎให้การจัดกิจกรรมพิเศษให้
ส าเร็จ )อ้างถ  ึงใน Giannini Jr. 2010) ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล )Analysis) เป็นขั้นตอนในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรหรือกิจกรรมพิเศษนั้นๆ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 
ได้มาประยุกต์ใช้เลือก ปัญหาหลักของสังคมมาน าเสนอ และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สื่อข่าว 
ในพ้ืนที่หรือรับข้อมูลข่าวสาร จากผู้ชมรายการเพ่ือมาจัดท ากิจกรรมพิเศษ ต่อมา ขั้นตอนการวางแผน
อย่างละเอียด )Detailed Planning) สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้ใช้วิธีวางแผนเฉพาะหน้า เป็นหลักตาม
สถานการณ์ ไม่มีการเตรียมแผน เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมมีลักษณะเฉพาะด้านซึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก หรือขึ้นอยู่กับ ความต้องการของผู้ต้องการช่วยเหลือ ส าหรับขั้นตอน
ภาคปฏิบัติตามแผนและส่งมอบ )Implementation and Delivery) เป็นขั้นตอนท่ีจะต้องพิจารณา
เกี่ยวกับทรัพยากรอ่ืนๆ ส าหรับการจัดกิจกรรม อีกทั้งต้องพิจารณาถึงเรื่องการบริหารทรัพยากร เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการท างานด้วย และสุดท้าย
ขั้นตอนขั้นตอนการประเมิน ผลการจัดงาน  )Performance Evaluation) เป็นขั้นตอน ที่ต้องติดตาม
และแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่อง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการท างาน ระหว่างการท างานและหลังจากสิ้นสุด
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การจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล ในการวางแผนงานในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ไม่ได้มีการวัดผลดัชนี ของการรับชมรายการ เนื่องจากต้องการช่วยเหลือสังคมและเน้น
ภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัยของสริตา ตั้งชวาล )2554  (ได้ศึกษาเรื่อง “การ
บริหารกิจกรรมพิเศษ เพ่ือบริหารศิลปินของ บริษัทค่ายเพลงอิสระ”  ส าหรับงานวิจัยเล่มนี้เน้น
การศึกษาการบริหารกิจกรรมพิเศษ ของค่ายเพลงอิสระ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
สถานการณ์การจัดกิจกรรมพิเศษ )Special Event) ของค่าย เพลงอิสระขนาดกลางในปัจจุบันมีการ
เติบโต เนื่องจากพฤติกรรม ของผู้บริโภคซึ่งคือกลุ่มผู้ฟัง โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ฟังหลักของค่ายเพลงที่มี 
ความนิยมในสื่อทางเลือก นิยมแฟชั่น รวมทั้งพฤติกรรมการแข่งขัน ของสินค้าในตลาด ที่หันมาสนใจ
การท าการตลาดเชิงดนตรี )Music Marketing) มากขึ้น นอกจากนี้ จากการร่วมงานกับศิลปินอิสระไม่
ยุ่งยากซบัซ้อน ส่งผลให้งานกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระมีมากข้ึน กิจกรรมพิเศษต่างๆ มีประโยชน์
และความส าคัญต่อศิลปินค่ายเพลงอิสระเพราะเป็นช่องทางที่ช่วย ในเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ของ
ศิลปิน เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ )Awareness)และสร้างความสัมพันธ์ )Relationship) ระหว่างศิลปิน
กับผู้ฟังผ่านประสบการณ์ )Experience)ตรงที่สัมผัสได้ สร้างความรู้สึก ทางบวกและท าให้เกิด
พฤติกรรมการติดตาม สิ่งที่ส าคัญคือ ในสภาพการแข่งขันของตลาดเพลงอิสระ กิจกรรมพิเศษยังเป็น
รายได้หลักของศิลปินอิสระอีกด้วย การจัดกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระ มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น 
เนื่องจากความต้องการทางการตลาดของผู้ฟังและสินค้า กิจกรรมที่เกิดข้ึน จะต้องมีการสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มากขึ้น นอกจากนี้อาจจะมีกิจกรรม
ที่จัดขึ้น เพ่ือให้ศิลปินอิสระมีเวทีในการแสดงออก เพ่ือกลุ่มของตนมากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงรูปแบบการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 กระบวนการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ และปัญหา
และอุปสรรค ต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งการจัด

กิจกรรมพิเศษ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีความหลากหลาย ท าให้เกิดปัญหาส าคัญคือเรื่อง
ของบุคลากร ที่ช่วยในการด าเนินกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมจ าเป็นต้องอาศัยความรู้หรือ
ประสบการณ์ พร้อมทั้งทักษะ ในการท างานนอกเหนือจากงานที่เราด าเนินการ พร้อมกันนี้การกระจาย
กิจกรรมพิเศษมีความหลากหลาย ท าให้ต้องใช้เงินจ านวนมาก ดังนั้น สิ่งส าคัญคือการแบ่งสรรเงิน
งบประมาณให้เหมาะสม ในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อย่างไรก็ตามกิจกรรรมพิเศษบางกิจกรรรม ควรรู้จักวางแผนและมีการติดต่อประสานงานและสรรหา
ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะกิจในการด าเนินกิจกรรรมพิเศษ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดูแล 
ควบคุมหรือประเมินผลกิจกรรมพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 

  1.การศึกษาในครั้งต่อไปควรศึกษาผลของประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพ่ือใช้ใน
การ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพิเศษให้เหมาะสม 
  2.การศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้แบบประเมินวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือสามารถประเมินผล 
การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กระบวนการของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรอ่ืนๆ เช่น พนักงานผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
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