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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ เล่มนี้           มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1.เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 2.เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  3.เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 4.เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์
ละครโทรทัศน์   โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับบสูงและระดับกลางของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีช่องวัน 31 ที่ช านาญการและมีประสิทธิภาพในด้าน
การประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจ านวน 4 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  รวมทั้งยังศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Research)  แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  

จากการศึกษาในประเด็นต่างๆพบว่า 
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 1.การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ละครโรทัศน์ของทั้ง2สถานี นักประชาสัมพันธ์มีการ
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์เริ่มตั้งแต่สถานีฯอนุมัติให้ผู้จัดได้เริ่มผลิตละครในเรื่องนั้นๆพร้อมศึกษาและ
วิเคราะห์บทประพันธ์ถึงจุดเด่นของตัวละครเพ่ือน าไปวางแผนและด าเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป  โดย
สามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอนดังนี้  การแสวงหาข้อมูลและตีความบทประพันธ์   การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และ การประเมินผลการประชาสัมพันธ์    

 2. ปัจจัยที่ผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ให้ละครโทรทัศน์ประสบความส าเร็จโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้  และความ
เคลื่อนไหวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ผลงานละครเป็นที่รู้จัก มี
การแสดงความคิดเห็น ชื่นชม หรือ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือโน้มน้าวและกระตุ้นให้เกิดการรับชมละคร
โทรทัศน์มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงแผนประชาสัมพันธ์และการลงมือปฏิบัติตาม ซึ่งกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์เหล่านี้ ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์
ละครโทรทัศน์  สามารถสรุปได้ 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ผลิต  ปัจจัย
ด้านผู้จัดละครโทรทัศน์  ปัจจัยด้านผู้ก ากับ  ปัจจัยด้านนักแสดง ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนในปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ในส่วนของปัจจัยด้านเนื้อหาข่าวสาร  คือ เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งข่าวสารผ่านไปยังสื่อมวลชนนั้น จะต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชม
หรือผู้อ่าน รวมไปทั้งแฟนคลับที่เห็นแล้วมีความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้ง 2 สถานี มีช่องทางในการน าเสนอ
ข่าวสารที่คล้ายกัน  คือการใช้ช่องทางในการสื่อสารครอบคลุมทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
นิตยสาร รายการข่าวบันเทิงทางโทรทัศน์ และเว็ปไซต์ต่างๆ  นักประชาสัมพันธ์จึงได้ท าการ น าเสนอ
ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือที่จะให้ข่าวสารนั้นได้เผยแพร่ไปให้ได้เยอะที่สุด และ ปัจจัยด้าน
ผู้ชมละครโทรทัศน์   ในด้านความนิยมในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ค การที่ละครออกอากาศมาแล้วนั้น 
กลายเป็นที่นิยมและกล่าวถึงจนเป็นกระแสที่โด่งดังในสังคมโซเชียลถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การ
ประชาสัมพันธ์นั้นประสบความส าเร็จ  ด้วยเนื้อหาของละคร รวมทั้งนักแสดง ทั้งที่เป็นองค์ประกอบส่วน
ต่างๆที่ผลิตออกมาเป็นละครโทรทัศน์แล้วได้รับกระแสตอบเป็นอย่างรับดี  

3. ปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  ในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ละครโทรทัศน์เป็นงานที่ใช้ความสามารถหลายๆด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
ความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวัน แม้ว่า
การประชาสัมพันธ์ถือว่าสามารถด าเนินการได้ผลที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ข้อดังนี้  ปัญหาและอุปสรรคด้านการ
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ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและการด าเนินงานของทั้ง2สถานี เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทีมประชาสัมพันธ์
จะต้องพบเจอในขณะที่มีการถ่ายท าละครมาโดยตลอด ด้านนักแสดง ด้านข่าวโจมตีของสถานี ด้านข่าวลือ
ต่างๆ หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการถ่ายท า และ ปัญหาอุปสรรคด้านการน าเสนอข่าว
ละครโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ของทั้งสองสถานี มีการท างานที่เป็นส่วนคล้ายกัน จึงต้องมีประเด็นข่าว
ที่หลากหลาย ในการน าเสนอข่าวกับสื่อมวลชนเพ่ือให้ได้มีพ้ืนที่บนหน้าหนังสือพิมพ์ และ ด้านการ
น าเสนอทางรายการข่าวบันเทิง เนื่องจากพบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะต้องมีประเด็นข่าวที่แตกต่างกัน 

4. แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์   การด าเนินงาน
ของนักประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถานี ต้องใช้ความสามารถหลายๆด้านประกอบกันไม่ว่าจะเป็นด้านความ
ร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวันรวม ด้าน
นักแสดง ด้านผู้ก ากับ หรือ ด้านผู้จัด และองค์ประกอบอ่ืนๆในการผลิตละครเพ่ือที่จะให้การ
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์เกิดผลส าเร็จ  นักประชาสัมพันธ์จึงต้องหารูปแบบแนวทางก ารแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นของนักประชาสัมพันธ์ ให้ภาพลักษณ์ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี  แนวทางแก้ไขด้านการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานมาเป็นปัจจัย
ส าคัญเพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์นั้นออกมาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้  นักประชาสัมพันธ์ไม่ควรน า
ภาพข่าวที่รุนแรง หรือ โป๊เปลือย มาน าเสนอส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน   และ แนวทางแก้ไขด้านการบริหาร
จัดการเวลาในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์   นักประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ จะต้องเพ่ิมความ
น่าสนใจของนักแสดงด้วยการโปรโมทให้มากยิ่งขึ้นในกรณีที่เวลาของนักแสดงไม่สามารถมาร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์ได้  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานให้ได้โดยทันท่วงทีเพ่ือให้งาน
ประชาสัมพันธ์นั้นออกมาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

 ค าส าคัญ :  การด าเนินงาน , ปัจจัย , ปัญหาอุปสรรค , แนวทางแก้ไข 
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Abstract 

This research was conducted to study the factors influencing the success of the 
television drama public relations. The objectives of this study were 1. To study the 
operation of television drama public relations, 2. To study the factors that influence the 
success of the television drama public relations, 3. To study the problems in the television 
drama public relations, and 4. To study solution for television drama public relations issues 
and barriers.  Data were collected from top and middle levels of television managements 
of Channel 3 and Channel ONE (31) in the aspect of television drama public relations.  
The tools used in the research were in-depth interviews for data collection on 4 people 
and documentary research.  Concepts and theories about the factors that influence the 
success of the television drama public relations were used to analysed the data in the 
study of television drama public relations. 
 
From the study, the following issues were found as below.  

1. The television drama public relations of both channels started since the drama 
approval the publicists also conducted a study and analysis on the literature to highlight 
the character to establish the public relations plan and executed the public relations 
further. The four steps can be summarized as follows: Acquiring information and 
interpreting compositions,  Establishing the public relation plan,  The public relations 
execution, and  The public relations evaluation.     
            2.  Factors affecting the success of television drama public relations, with the aim 
to spread the news and awareness to be moving in the same direction, which is the key 
strategy that helps drive the television drama to be known. There are comments on 
appreciation or criticism to convince and encourage more watchers.  The public relations 
plan is considered and actions are taken accordingly. This television drama public relations 
process requires major factors affecting the success of the TV series releases. The 4 factors 
can be summarized as follows: Messenger factors are the producer, director, and actors.  
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They are the key factors in driving the performance of the television drama public 
relations, News content factor is another factor the publicists must draw the viewer or 
reader attention to as well as the fans that have already seen and are more interested.  
The news content must be new in order to show the audience and make the audience 
be open to the persuasion and remember,  The news presentation channel factors for 
both channels are similar. The news presentation channel is said to be important factors 
that affect the success of television drama public relation.  That is to use the 
communication channels across all media. It can be a newspaper, magazine, 
entertainment news on television, and websites.   Therefore, the publicists present the 
news through various channels to spread the news that has been published as much as 
possible,  The television audience factors in the aspect of the popularity in social networks. 
The aired drama will became popular, and mentioned in social networks is considered as 
another factor that will make the public relations a success with the content and actors 
that are parts of the television drama and has received good responds.   
            3. In terms of problems and obstacles, it was found that television drama public 
relations is the work that requires ability to use various abilities: the public relation news 
authoring, the media cooperation to publish it on the entertainment section of the daily 
newspaper. Although the public relations is able to be performed satisfactorily. However, 
there are several problems that hinder the public relations operational. the  problems 
can be divided into two categories as follows: operation barriers and problems with the 
implementation of the two channels are another problem that the public relations team 
will face at the time of filming, the actors being  attacked by rumors  or the weather is 
not favorable for the filming.  The television drama news presentation obstacles. The 
works for  publicists of the two stations are similar. Therefore, there must be a wide range 
of issues in presenting the news to the media to get a space on the front page and the 
presentation of the news in the entertainment section. The problem is that most of the 
news has to be different.  
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           4. The approach to the solution for the problems and barriers for the television 
drama public relations is the publicists of both channels  must ave  have various abilities.  
It can be the aspects of cooperation of the media in the press release on the daily 
newspapers, the actors, the director or the producer,  and the other elements of television 
drama production in order to have the television drama public relations a success.  The 
publicists   must find ways to solve their obstacles to create a good image.  This can be 
done by   Attempting to modify the television drama public relations operation is a key 
factor to make the public relations achieve the set objectives. The public relations news 
presentation to the media should not be violent or erotic,  Increasing the interest of actors 
by even more promotions.  If the actor was unable to attend the reception., the operations 
should be modified in order to ensure the timely release and the achievement of the set 
objectives. 
 
Keywords: operations, factors, problems and barriers, solutions 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

แม้ปัจจุบันเป็นยุคที่สื่อออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันสื่อโทรทัศน์ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เช่นกัน เนื่อง
ด้วยเป็นช่องทางที่สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนในวงกว้าง รวดเร็ว และง่ายต่อการ
รับรู้ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้รับชม เข้าถึงประชาชนได้เกือบทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มีการน าเสนอ
ทั้งภาพและเสียง ทั้งในลักษณะความรู้ (Knowledge) ข่าวสาร (information) และรวมไปถึงความบันเทิง 
(entertainment) ส่งผลให้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ยังคงได้รับความนิยมและมีการแข่งขันกันอย่างสูง ดังจะเห็น
ได้จากการขยายตัวของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่มีมากถึง 24 ช่องรายการ ที่แต่ละสถานีต่างต้องน าเอา
กลยุทธ์ มาปรับใช้ โดยแต่ละสถานีพยายามดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาแข่งขัน เพ่ือเรียกคนดูและเรตติ้ง
ให้กับรายการต่างๆของสถานีตนเอง ทั้งในรายการวาไรตี้ รายการข่าว รายการบันเทิง และรายการ
ประเภทละคร  ในกลุ่มรายการประเภทละครโทรทัศน์นั้นมีการหาแนวทางกลยุทธ์ใหม่มาน าเสนอและ
ปรับปรุงละครโทรทัศน์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความแตกต่างจากของเดิมซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีความทันยุคสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายของตัวละคร บทค าพูด และ เทคโนโลยี
ที่น ามาประกอบในฉากการแสดง เพ่ือไม่ให้ผู้ชมละครโทรทัศน์ที่ติดตามชมเกิดความเบื่อหน่ายกับ
องค์ประกอบรวมถึงรูปแบบของแนวรายการละครที่เป็นแบบเดิมๆ  

การผลิตละครโทรทัศน์จึงได้กลายเป็นธุรกิจบันเทิงที่มีการแข่งขันสูงในกลุ่มของผู้ประกอบการ
สถานีโทรทัศน์ เพ่ือช่วงชิงฐานคนดู โดยการน าเอากลยุทธ์ของแต่ละสถานี อย่างเช่น น าละครฟอร์มใหญ่
มาออกอากาศแข่งขันกัน และยังเพ่ิมจ านวนการผลิตทั้งทุ่มทุนสร้างทางด้านการผลิตและนักแสดง เนื่อง
ด้วยช่วงเวลาที่ออกอากาศเป็นช่วงเวลาเดียวกัน (ไพรท์ไทม์) ด้วยเหตุผลที่ว่าละครโทรทัศน์นั้นต้องได้รับ
ความสนใจ และความนิยมจากผู้ชมจ านวนมากและยังสามารถท ารายได้มหาศาลให้กับผู้ผลิตละคร
โทรทัศน์ และสถานีโทรทัศน์ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3 และ สถานีโทรทัศน์ช่องONE31 
ส่งผลให้แต่ละสถานี และผู้จัดท ารายการต่างๆ พยายามหาแนวทางกลยุทธ์และรูปแบบรายการใหม่ๆ มา
น าเสนอออกอากาศเพ่ือสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ชม เพ่ือสร้างรายได้หลักในการผลิตละครโทรทัศน์ที่มาจากการขายเวลาในการโฆษณาให้กับบริษัท
ต่างๆ ท าให้ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ชม และดึงดูดผู้ชมให้สนใจชม
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ละครของตน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของละครโทรทัศน์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
รวมถึงการเพิ่มช่วงเวลาส าหรับข่าวบันเทิงโดยเฉพาะและปรับเปลี่ยนจากเดิม เป็นรูปแบบของการรายงาน
ข่าว แต่ในปัจจุบันจะเป็นลักษณะน านักแสดงมาร่วมพูดคุยในแต่ละรายการมากข้ึน   

การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารของทุกองค์กร เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเผยแพร่เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ นิยมชมชอบและสนับสนุนหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับสื่อมวลชน การให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริง ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ต้องมีข้อมูลที่
ถูกต้อง แหล่งข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน สามารถช่วยลดขั้นตอนใน
การท างานได้อย่างมาก ตลอดจนการท างานด้านสื่อโทรทัศน์เพ่ือจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
เปิดรับและการรับรู้ของผู้รับสาร จึงเป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลใน
หน่วยงาน องค์กร ได้วางแผนการสื่อสาร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร จนถึงขั้นเกิด
ความชื่นชม ยอมรับ และจดจ าองค์กรในแง่ดี อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อันจะน ามาซึ่งความ
สนับสนุนร่วมมือกับองค์กรและสถาบัน  

นอกจากด้านเนื้อหาละครโทรทัศน์ที่ถูกถ่ายทอดโดย ผู้จัด ผู้ก ากับ ผู้ผลิต และนักแสดง สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตละครโทรทัศน์ ใหมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความแตก 
ต่างของละครโทรทัศน์ใหแตกต่างไปจากเดิมที่ได้เคยน าเสนอมาแล้ว อาทิ ละครโทรทัศน์ไทยได้รับความ
นิยมอย่างมากอย่าง นางทาส, สุดแค้นแสนรัก, ข้าบดินทร์ , เรือนร้อยรัก , สงครามนางงาม , เล่ห์รตี ซึ่ง
เป็นละครที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจ านวนมาก ทั้งกระแสที่โดนโจมตีในทางลบ จนกระทั้งกลายมา
เป็นความนิยมของผู้ชมเป็นอย่างดี  จึงท าให้นักประชาสัมพันธ์ต้องหาแนวทางและรูปแบบใหม่ๆในการ
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ที่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ เพ่ือไม่ให้ผู้ชมที่ติดตามชมละครเกิดความ
เบื่อหนา่ยกับรูปแบบของละครที่ซ้ าซากนักประชาสัมพันธ์จึงต้องมีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่อง
ของการน าเสนอข่าวสาร และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของละครโทรทัศน์  อาจพบปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยน ากิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน หรือที่เรียกว่าสื่อมวลชนสัมพันธ์เข้ามาใช้ร่วมด้วย  

จากความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจึงท าให้ผู้ศึกษาวิจัย มีความสนใจเพ่ือศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  ที่จะศึกษาว่าสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างไรและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนมี
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ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
ละครโทรทัศน์ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 

 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์”  เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview)  ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) โดยผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และตัวแทนบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถานีฯ จ านวน 4 ท่าน   วิเคราะห์ประเด็นจากเอกสาร (Documentary 
Analysis) เอกสารข่าวแจก ข่าวตัด และ เนื้อหาละครโทรทัศน์ แผนประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  เพื่อน า
ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์การท าประชาสัมพันธ์ด้านละครโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ในการผลิตละครโทรทัศน์ต่อไปโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

1.เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์และมีประสบการณ์ในการ
ท างานที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมทั้งด ารงต าแหน่งในระดับบริหาร  

2.เป็นบุคลากรที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในองค์กรและสื่อมวลชน 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัยพบว่า สถานีโทรทัศน์ทั้ง 2 สถานีนั้น นักประชาสัมพันธ์มีการแสวงหาข้อมูลในการ   
ท าประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์โดยมีการตีความหมายของบทประพันธ์และตีความหมายของบุคลิกตัว
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ละครของเรื่องนั้นๆ เพ่ือที่จะได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
อันได้แก่  

 1. การด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  จากการวิจัยพบว่าในการประชาสัมพันธ์

ของทั้ง 2 สถานีนั้น นักประชาสัมพันธ์มีการแสวงหาข้อมูลในการท าประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์โดยมี

การตีความหมายของบทประพันธ์และตีความหมายของบุคลิกตัวละครของเรื่องนั้นๆ เพ่ือที่จะได้ท าการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคิดของ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546, น.91-92) ที่ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลและ

วิ เคราะห์ปัญหา ( fact-finding and analysis problem) เป็นขั้ นตอนแรกของการด า เนิ น งาน

ประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ สถานการณ์หรือปัญหาที่องค์กร

ประสบอยู่โดยอาศัยวิธีการวิจัย การรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย การด าเนินงาน และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าผลการวิจัยมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์

ต่อไป  

 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านผู้ส่งสารประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ผู้จัดละครโทรทัศน์ ผู้ก ากับละครโทรทัศน์ และ
นักแสดง ซึ่งในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ เป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการถ่ายท า ไปจนถึงขั้นตอนการออกอากาศ
ละครโทรทัศน์ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สกาวใจ พูนสวัสดิ์ (2547) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารรายการละครโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.” ผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาครั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. มีนโยบายหลักในการเป็นสถานีแห่งความ
บันเทิง โดยเฉพาะรูปแบบความบันเทิงในการน าเสนอละครโทรทัศน์ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายในการรับชมทุก
ระดับ ทางสถานีฯจึงเปิดโอกาสให้กับผู้จัดละครภายนอกในการผลิตงานละครโทรทัศน์ป้อนให้แก่สถานีฯ 
เน้นการผลิตละครโทรทัศน์ที่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่ท าละครโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ธิติพร จุติมานนท์ (2546) ศึกษาเรื่อง “ธุรกิจละครโทรทัศน์ปี 2545 ” 
พบว่า ปัจจัยด้านผู้ผลิตละครมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือให้ละครประสบความส าเร็จ คือ การน า
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นักแสดงมาร่วมงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ผลิตทุกบริษัทค านึงถึงเป็นประเด็นแรก  ก่อนที่จ าเรื่องบท
ประพันธ์ บทโทรทัศน์ 

3.ปัญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ปัญหาอุปสรรคและการด าเนินงานของทั้ง 
2 สถานี มีส่วนคล้ายกันเนื่องจากการด าเนินงานที่เกิดขึ้นคือ ข่าวลือที่ก่อให้เกิดการท าลายภาพลักษณ์
หรือผลเสียต่อตัวนักแสดงและละคร ประชาสัมพันธ์กองถ่ายที่เป็นพนักงานฟรีแลนซ์ขาดการประส่านงาน
ที่ดี รวมทั้งสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานเนื่องด้วยปัจจุบันนี้สภาพอากาศเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงไม่สามารถควบคุมการท างานได้ แม้กระทั่งคิวนักแสดงเกิดอุบัติเหตุกระทันหัน
จนต้องเลื่อนไป หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ รวมทั้งปัญหาในด้านการสร้างประเด็นข่าวในการประชาสัมพันธ์ให้แตกต่างจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องด้วยการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิตอลต่างๆ ที่มีจ านวนการผลิตละคร
โทรทัศน์มากขึ้น นักประชาสัมพันธ์จึงจ าเป็นต้องมีประเด็นข่าวในการน าเสนอสื่อมวลชนที่โดดเด่นและ
แตกต่างมากที่สุด ซึ่งจากอุปสรรคและปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ของทั้ง2สถานีจะต้องให้
ความส าคัญในการบริหารงานประชาสัมพันธ์  มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 
(2551)  ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” การ
วิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส านักโฆษกส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และบุคลากรและ
นอกจากนี้ยังมีคงวามสอดคล้องกับการศึกษาของ ภติมา  ประเสริฐแท่น (2551) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสาร
ผ่านกิจกรรมพิเศษของสถานีโทรทัศน์ กรณีศึกษาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3” การวิจัยครั้งนี้
มุ่งศึกษารูปแบบ การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษและกระบวนการสื่อสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่อความส าเร็จของการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษบางครั้งไม่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าเนื่องจากกิจกรรมเร่งด่วนและมีลักษณะเฉพาะ  ขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนที่
พิจารณาและปฏิบัติตามแผนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพและขั้นตอนการประเมินผล
เป็นขั้นตอนท่ีต้องติดตามแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่องเริ่มตั้งแต่กระบวนการท างานระหว่างการท างานและ
หลังจากสิ้นสุด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานครั้งต่อไป 

4.การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ทั้ง2สถานีมีส่วนคล้ายกัน ในการ

ก าหนดแนวทางในการแก้ไข ทั้ง 2 สถานีมีส่วนคล้ายกัน ในการก าหนดแนวทางในการแก้ไข ในการ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ในเรื่องของการไม่น าภาพข่าวที่รุนแรง หรือ โป๊เปลือย มา

น าเสนอส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน โดยต้องค านึงถึงตัวนักแสดงด้วยหากเกิดภาพข่าวที่ออกไปสู่สายตาผู้ชม
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แล้ว จะเกิดกระแสด้านลบในภาพลักษณ์ของนักแสดง และในเรื่องของการสัมภาษณ์ ของนักแสดงต่อ

สื่อมวลชน ควรมีการเตรียมตัวด้านข้อมูลละครที่ถูกต้อง รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของนักแสดงในเรื่อง

การบริหารจัดการเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งพบว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องมีการแจ้งเวลาล่วงหน้ากั บ

นักแสดง เพราะว่านักประชาสัมพันธ์ต้องการน านักแสดงโปรโมทผลงงานละครโทรทัศน์ที่นักแสดงคนนั้นๆ

ร่วมแสดงเพ่ือสร้างความต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี ศรีสวัสดิ์เพ็ญ (2551) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ในด้านของผู้ส่งสาร
ซึ่งได้แก่ ผู้จัดละคร ผู้ผลิต และผู้ก ากับ นอกจากมีความถนัดในการผลิตละครแนวเดิมๆแล้ว ควรสร้าง
ความแตกต่างจากช่องคู่แข่ง ให้มีการพัฒนาแนวละครใหม่ๆเพ่ือให้เกิดการประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชมต่อไป   

  2. ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ควรมีการพัฒนาในเรื่องของ
การบริหารงานกับประชาสัมพันธ์กองถ่ายละครอย่างชัดเจนรวมทั้งแผนรับมือกรณีเกิดปัญหาด้านสภาพ
อากาศภายในกองถ่ายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงการก าหนดประเด็นข่าวที่
จะต้องค านึงถึงการแข่งขันระหว่างช่องทีวีดิจิตอลมากข้ึน 

  3. การประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ ควรล าดับความส าคัญในการน าเสนอข่าวและภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค านึงถึงภาพลักษณ์ของนักแสดงและสถานีให้เหมาะสม 

  
 
   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีผลต่อความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ 
เช่น ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกรับชม ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อการรับชมในแง่ของผู้ชมละครโทรทัศน์  

  2. ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ เช่นนโยบายของสถานีโทรทัศน์ช่อง
ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 

  3. ควรศึกษาปัจจัยการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดีย ซึ่งมีอิทธิผลและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมในยุคปัจจุบัน 
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