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กลยุทธ์การจัดรายการช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์ มีจุดมุ่งหมายในการน�ำเสนอรายการช่วงเช้า เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจ
ติดตามชมรายการ ท�ำให้สถานีมีส่วนแบ่งผู้ชมในระดับสูงสุด ซึ่งน�ำไปสู่การได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยจ�ำแนกเป็น 2 กลยุทธ์ที่ส�ำคัญใน
การจัดรายการ ประการแรก คือ กลยุทธ์การจัดผังรายการที่มุ่งเน้นควบคุมการไหลของผู้รับสารเพื่อให้เกิดการไหลเข้าและไหลผ่าน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบช่วงและกลยุทธ์การจัดผังรายการแบบเลี่ยง ซึ่งพบ
ว่า กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย เป็นกลยุทธ์การจัดผังรายการช่วงเวลาภาคเช้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ที่ส�ำคัญประการ
ที่สอง คือ กลยุทธ์การส่งเสริมรายการ ประกอบด้วย การส่งเสริมรายการผ่านการออกอากาศ การส่งเสริมรายการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
การส่งเสริมรายการผ่านการจัดกิจกรรม และการส่งเสริมรายการผ่านสื่อสิงพิมพ์ ทั้งนี้ปัจจุบันในทางปฏิบัตินิยมผสมผสานการส่งเสริม
รายการในแบบต่างๆ เข้าด้วยกันได้ในลักษณะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Abstract

The purpose of this paper is to provide morning television programs in order to draw an audiences attention to
follow-up television program of each channel and maximize the share of audiences which leads to competitive advantage.
These strategies have been provided into two strategies which are program scheduling strategies and program promotion
strategies. First, program scheduling strategies aim to control over flow of audiences resulting in an inflow and a flow
through. These strategies consist of challenge strategy, blocking strategy, and counter programming strategy. It is found that
the challenge strategy is the most effective programming strategies of morning television program. Second, the program
promotion strategies comprise of on air promotion, online promotion, on ground promotion, and print promotion. Presently,
combining program promotions as integrated marketing communication are very practical.
สภาพการแข่งขันด้านรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้น
การน�ำเสนอรายการที่สอดคล้องกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ ตลอดจน
ครอบคลุมถึง รสนิยม ความต้องการและพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของผูช้ ม ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร และอิทธิศกั ดิ์
พลอยศิริชล (2551, 88-89) ในประเด็นการวางรายการให้ตรงกับกลุ่มคนดูหลัก หรือ Fitting The Show to the Available Audience
กล่าวคือ ผู้ชมที่ติดตามชมรายการโทรทัศน์ต่างมี อายุ เพศ วัย อาชีพการงานและสถานภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งรสนิยมในการรับชมของ
แต่ละกลุม่ ก็ยอ่ มแตกต่างกันไปด้วย ดังนัน้ การวางผังรายการจึงควรวางให้ตรงกับเวลาของกลุม่ คนดูหลักในแต่ละกลุม่ และก่อนทีจ่ ะวางผัง
รายการ สถานีจะต้องศึกษาธรรมชาติของการรับชมของแต่ละกลุ่มว่ามีลักษณะอย่างไร รายการประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับกลุ่มต่างๆ
และช่วงเวลาใดที่สามารถจะตอบสนองต่อกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวเมื่อน�ำมาตีความในมุมมองของเป้าหมาย
ในการแข่งขันด้านรายการจะหมายถึง เป้าหมายของสถานีทตี่ อ้ งการให้ผชู้ มเปิดรับชมรายการของสถานีตนเองให้ได้มากทีส่ ดุ น�ำไปสูก่ าร
สร้างผลเชิงบวกในด้านรายได้ของสถานี คือ มีรายได้คา่ โฆษณาจากสินค้าและบริการ เกิดผลก�ำไรมาสูก่ ารด�ำเนินกิจการของสถานีโทรทัศน์
และผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ คือ สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) เหนือคู่แข่งขันในที่สุด
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จากหลักการข้างต้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเป้า
หมายในการแข่งขันด้านรายการ จะพบว่า ช่วงเวลาในการออก
อากาศ (Airtime) นับเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญในการก�ำหนด
ความส�ำเร็จของรายการ โดยช่วงเวลาในการออกอากาศที่มีผู้ชม
มากที่สุดและสามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาสูงสุดของทุก
สถานี คือ ช่วง Prime Time ซึ่งกรรมพุม บุญทวี (2553, 1-28) ได้
ให้หลักการไว้ว่า Prime Time เป็นรายการที่มีคนดูมากและอยาก
ดูอย่างต่อเนื่อง สถานีโทรทัศน์ต่างๆ จึงมักจะจัดให้ออกอากาศ
รายการประเภทเดิมซ�ำ้ กันทุกวันตลอดสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ละคร
หลังข่าว เวลา 20.30 - 22.30 น. ซึ่งเป็นเวลาดีเยี่ยมจะออกอากาศ
ทุกวัน โดยมีการแบ่งวันออกอากาศ เช่น ละครเรือ่ ง ก. ออกอากาศ
จันทร์ - อังคาร เรื่อง ข. ออกอากาศวันพุธ - พฤหัสบดี เรื่อง ค.
ออกอากาศวันศุกร์ - อาทิตย์ เป็นต้น บางสถานีก็ออกอากาศเรื่อง
เดียวกันตลอดสัปดาห์ แต่ชว่ งเวลาในการออกอากาศจะสัน้ ลงเหลือ
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ดังนัน้ รายการทีอ่ อกอากาศในเวลา Prime Time
จึงมีความถี่สูงกว่ารายการในช่วงเวลาอื่น รวมทั้งรายการข่าวซึ่ง
เป็นรายการทีอ่ อกอากาศรายงานเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ
วัน ต้องมีความสดใหม่ จึงต้องมีความถีส่ งู และออกอากาศในเวลา
Prime Time เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวใน
ประเทศและทุกมุมโลกตรงกับแนวคิดของพงษ์ วิเศษสังข์ (2550,
98) ที่กล่าวถึงรายการที่ออกอากาศในช่วง Prime Time ว่าเป็น
ช่วงที่มีจ�ำนวนผู้รับสารมากที่สุดและหลากหลายที่สุด ซึ่งมีผลต่อ
ค่าเวลาในการออกอากาศและโฆษณาในช่วงนี้ เพราะว่ารายการ
และโฆษณาจะเข้าถึงผูร้ บั สารได้มากทีส่ ดุ ของวัน ดังนัน้ ช่วง Prime
Time นี้เองเป็นช่วงที่สถานีต่างๆ จะแข่งขันกันด้วยการเลือกสรร

รายการที่คิดว่าดีและเด่นที่สุดเพื่อที่จะแย่งชิงเอาจ�ำนวนผู้รับสาร
จากสถานีอื่นมาให้ได้มาก จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าการลงทุนส�ำหรับ
การผลิตรายการที่จะน�ำมาออกอากาศในช่วงนี้จึงสูงตามไปด้วย
นอกจากการแข่งขันทีร่ นุ แรงด้านรายการเพือ่ แย่งชิงผูช้ ม
ในช่วงเวลา Prime Time แล้ว ยังมีช่วงเวลา Non - Prime Time
คือ ช่วงเวลาช่วงอืน่ นอกเหนือจากช่วงเวลา Prim Time ซึง่ มีจำ� นวน
ผู้รับชมรายการไม่สูงมากเท่ากับช่วง Prime Time แต่ทั้งนี้ยังมีช่วง
เวลา Non - Prime Time ที่ ดีที่สุดช่วงหนึ่ง คือ ช่วงเวลาภาคเช้า
โดยณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2553, 2-18) กล่าวว่า ช่วงรายการภาค
เช้า ได้แก่ ช่วงเวลาประมาณ 06.30 - 09.30 น. เป็นช่วงเวลาที่
ประชาชนบางกลุม่ จะอยูท่ บี่ า้ น บางกลุม่ จะเดินทางไปถึงทีท่ �ำงาน
แล้ว บางกลุม่ ก็จะเริม่ ด�ำเนินกิจกรรมของตนในชีวติ ประจ�ำวัน แต่
สามารถเปิดโทรทัศน์ทงิ้ ไว้เป็นเพือ่ นเพือ่ ติดตามข่าวสารต่างๆ แต่
เดิมมาช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีผู้ชมสนใจดูเท่าไหร่นัก แต่เมื่อสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้พัฒนาช่วงเวลานี้ให้กลายเป็นช่วงเวลา
ทีด่ ขี นึ้ มาอีกช่วงหนึง่ สามารถดึงผูช้ มให้หนั มาสนใจติดตามชมได้
มากขึ้น โดยมากแล้วเวลาในช่วงดังกล่าวนี้ สถานีโทรทัศน์หลาย
แห่งมักนิยมเสนอรายการประเภทข่าว ในรูปแบบการสนทนาข่าว
หรือรายการเล่าข่าว ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกลายเป็นช่วงเวลา Prime Time ขึ้นมาอีกช่วงหนึ่ง
เมื่อวิเคราะห์ตีความในบริบทการแข่งขันด้านรายการ
ของโทรทัศน์ปัจจุบัน ตามตารางเปรียบเทียบอัตราค่าโฆษณาของ
รายการในช่วงเวลาภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ คือ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2553 ) และ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ประจ�ำเดือน กรกฏาคม 2553

รายการ

เวลาที่ออกอากาศ

รายการโลกยามเช้า (ช่อง 3)
รายการเช้า-ข่าว 7 สี (ช่อง 7)
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ (ช่อง 3)
รายการเช้านี้ที่หมอชิต (ช่อง 7)
รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง (ช่อง 3)
รายการคันปาก (ช่อง 7)

05.10-05.35 น.
05.00-06.00 น.
06.00-08.30 น.
06.00-07.30 น.
08.35-09.25 น.
07.30-08.15 น.

อัตราราคาค่าโฆษณา
(บาท / 1 นาที)
120,000
120,000
175,000
120,000
120,000
120,000

ทีม่ า: เรียบเรียงจาก เอกสารเผยแพร่ของฝ่ายการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 และสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ประจ�ำปี 2553
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ตารางข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า การแข่งขันด้าน
รายการของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ที่มีรายได้จากค่าโฆษณา
ต่างก�ำหนดอัตราราคาค่าโฆษณาช่วงเวลาภาคเช้าไม่แตกต่างกัน
มากนัก ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกสถานีต่างก�ำหนดจุดยืนของ
รายการภาคเช้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่งขัน และพยายาม
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านรายการ เพื่อแย่งชิง
ผู้ชม โดยก�ำหนดเนื้อหารายการในรูปแบบรายการข่าว เพื่อตอบ
สนองความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่ม
เป้าหมายในช่วงเวลาเช้า
การที่จะประสบความส�ำเร็จในการน�ำเสนอรายการใน
ช่วงเวลา Non - Prime Time นอกเหนือจากการน�ำเสนอรายการ
คุณภาพแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักการที่ส�ำคัญในด้าน
การจัดรายการอีกประการ คือ กลยุทธ์การจัดรายการโทรทัศน์
(Programing Strategies) ซึ่งณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (2553, 2-11)
ได้ให้ความหมาย กลยุทธ์การจัดรายการโทรทัศน์ (Programing
Strategies) หมายถึง แนวทางและวิธีการที่สถานีโทรทัศน์ใช้ใน
การคัดเลือกรายการ การพัฒนารายการ แนวทางและวิธีการใน
การจัดผังรายการและการจัดตารางออกอากาศให้เหมาะสมกับ
แบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิตของผู้ชม และความต้องการของผู้ชม
รวมทั้งการส่งเสริมรายการให้เป็นที่รู้จัก จดจ�ำ  และติดตามชม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ท�ำให้ผู้ชมเกิด
ความสนใจติดตามชมรายการของสถานีตนเองให้ได้มากทีส่ ดุ อัน
จะท�ำให้รายการของสถานีมีส่วนแบ่งผู้ชม (share of audience)
ของสถานีในระดับสูง มีอตั ราความนิยมในรายการ (rating) ระดับ
สูง ท�ำให้ขายโฆษณาในราคาสูง ท�ำให้สถานีมีรายได้มาก อันจะ
ไปสู่การสร้างผลก�ำไรและสร้างความส�ำเร็จทางธุรกิจให้แก่สถานี
จากหลักการที่ข้างต้น ผู้เขียนจะได้น�ำเสนอบทความใน
ประเด็นกลยุทธ์การจัดรายการช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์ โดย
ประมวลองค์ความรูแ้ ละวิเคราะห์ตคี วามในบริบทการแข่งขันด้าน
รายการช่วงวลาภาคเช้าในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนมีความต้องการที่จะ
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของผู้ท�ำงานในวิชาชีพสื่อโทรทัศน์ จึงได้ก�ำหนด
หลักการของกลยุทธ์การจัดรายการโดยแบ่งประเด็นการน�ำเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วนส�ำคัญประกอบไปด้วย
1. กลยุทธ์การจัดผังรายการ (Program Scheduling
Strategies) ช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์
2. กลยุทธ์การส่งเสริมรายการ (Program Promotion
Strategies) ช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์

1. กลยุทธ์การจัดผังรายการ (Program Scheduling
Strategies) ช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์
ในเนือ้ หาส่วนนี้ ผูเ้ ขียนได้เรียบเรียบและสังเคราะห์หลัก
การเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดผังรายการ (Program Scheduling
Strategies) จากต�ำราที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงด้านการจัด
รายการโทรทัศน์ของนักวิชาการชาวต่างประเทศ คือ Broadcast/
Cable / Web programming : strategies and practices ของ
Susan Tyler Eastman และ Douglas A. Ferguson (2002, 133135) ผสมผสานกับต�ำรา Programming for TV, radio and cable
ของ Edwin T. Vane และ Lynne S. Gross (1994 , 167-181) และ
ต�ำรา Broadcasting , Cable , the Internet , and Beyond : an
introduction to modern electronic media ของ Joseph R.
Dominick , Fritz Messere และ Barry L. Sherman (2008, 220222) นอกจากนัน้ ยังได้เรียบเรียงหลักการในการก�ำหนดกลยุทธ์การ
จัดผังรายการโทรทัศน์ของนักวิชาการชาวไทย ของ ศาสตราจารย์
ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียรและอิทธิศกั ดิ์ พลอยศิรชิ ล (2551, 88-89)
และ กลยุทธ์ด้านรายการข่าวของสันทัด ทองรินทร์ (2553, 7-33)
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์กลยุทธ์การจัดผังรายการที่นิยมใช้ของ
รายการภาคเช้าในบริบทของสถานีโทรทัศน์ไทยไว้ทงั้ สิน้ 3 กลยุทธ์
คือ
1.1 กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย (Challenge)
กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทายเป็นกลยุทธ์หลักที่
น�ำมาใช้กับรายการช่วงเวลาภาคเช้ามากที่สุด โดยเป็นกลยุทธ์ที่
น�ำเสนอรายการประเภทเดียวกับสถานีคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงกลุ่มผู้ชม
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่จะใช้กลยุทธ์นี้มักเป็นสถานีที่มั่นใจว่ารายการ
ของตนเองมีคุณภาพหรือดีกว่าสถานีคู่แข่ง จากหลักการนี้เมื่อน�ำ
มาวิเคราะห์ตีความในบริบทการแข่งขันรายการภาคเช้า พบว่า
การจัดผังรายการช่วงเวลาภาคเช้า เน้นหนักการน�ำเสนอเนื้อหา
ประเภทข่าวเหมือนกันหลายสถานี เพราะมีความมัน่ ใจว่ารายการ
ของตนเองมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าอาจมีรูปแบบการน�ำเสนอจะแตก
ต่างกันไป เช่น รูปแบบรายการวาไรตี้ข่าว รูปแบบรายการสนทนา
ข่าว รูปแบบรายการเล่าข่าว แต่ยังให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาที่เป็น
ข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมในรอบวันเป็นหลัก เช่น รายการเรือ่ งเล่า
เช้านี้ (ช่อง 3) รายการข่าว 5 หน้า 1 (ช่อง 5) รายการ เช้านี้..ที่
หมอชิต (ช่อง 7) รายการเช้าข่าวข้น (Modernine TV) รายการ
ข่าวภาคเช้า (ช่อง NBT) และรายการข่าวเช้า (ช่องไทยพีบีเอส)
ทุกรายการล้วนน�ำเสนอในเวลา 6 นาฬิกาเท่ากัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการน�ำเสนอเนือ้ หาข่าวทางโทรทัศน์ทเี่ น้นความสดใหม่
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ทันเหตุการณ์ประกอบกับสื่อโทรทัศน์ที่สามารถรายงานสดได้
ดังนั้นการน�ำเสนอรายการเริ่มต้นในเวลาเดียวกับคู่แข่งย่อมลด
ความเสี่ยงที่รายการเราจะน�ำเสนอข่าวล่าช้ากว่าคู่แข่งให้เหลือ
น้อยที่สุดได้
กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย มีเป้าหมายในการ
สร้าง Inflow คือ ผูช้ มมีพฤติกรรมการเปลีย่ นช่องรายการมารับชม
รายการของสถานีของเรา ดังนั้นการแข่งขันของรายการข่าวภาค
เช้าโดยใช้กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย จึงต้องสร้างสรรค์
รายการให้ตรงกับความต้องการของผูช้ มและมีจดุ ดึงดูดความสนใจ
หรือจุดขายรายการเหนือคู่แข่ง
องค์ประกอบส�ำคัญที่จะช่วยให้การจัดผังรายการแบบ
ท้าทายประสบผลส�ำเร็จตรงตามความต้องการของผู้ชม คือ
ผูผ้ ลิตรายการข่าวภาคเช้า ควรเข้าใจพฤติกรรมการเปิดรับชมและ
รูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของผู้ชมในช่วงเวลาเช้า ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายเป็นกลุม่ คนทีก่ ำ� ลังเตรียมตัวในการออกไปปฏิบตั ภิ ารกิจ
นอกบ้าน เช่น ไปท�ำงาน ไปเรียนหนังสือ ดังนั้น ลักษณะการ
จัดรายการข่าวจึงควรเน้นความรวดเร็ว กระชับ ชัดเจน สามารถ
เปิ ด รั บ ข่ า วสารแบบต่ อ เนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ส่ ว นตั ว ได้
จึงเป็นเหตุผลว่ารายการข่าวภาคเช้าส่วนมากจ�ำเป็นต้องใช้
ผู้ด�ำเนินรายการที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรุปสาระส�ำคัญให้ผชู้ มเข้าใจได้ในเวลาทีส่ นั้ ตัวอย่างเช่น รายการ
เรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับความนิยมจากผู้ชม
อย่างมาก ส่วนหนึ่งของจุดขายรายการมาจากการท�ำหน้าที่ของ
ผู้ด�ำเนินรายการ คือ คุณสรยุทธ์ สุทัศนจินดา ที่มีทักษะการ
สื่อสารที่ดึงดูดความสนใจผู้ชม เช่นเดียวกับรายการเช้าข่าวข้น
ทาง Modernine TV ที่มีคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล เป็นผู้ที่สร้างสีสัน
และความนิยมรายการ เป็นต้น
1.2 กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบช่วง (Blocking)
กลยุท์การจัดผังรายการแบบช่วง เป็นการน�ำรายการ
ประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันมาเรียงต่อกัน ตั้งแต่ 2 รายการ
ขึ้นไป เพื่อสร้างการรับชมของผู้ชมอย่างต่อเนื่องในสถานีเดิม
โดยไม่เปลี่ยนช่องไปชมรายการของสถานีคู่แข่ง
เมือ่ วิเคราะห์การจัดผังรายการช่วงเช้าของสถานีโทรทัศน์
ไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการน�ำหลักการดังกล่าวมาใช้ในช่วงเวลา
เช้าตรู่ (Early Morning) โดยเน้นการจัดผังวางรายการสั้นๆ
ที่เป็นเนื้อหาข่าวเรียงต่อกัน เช่น การจัดผังของสถานีไทยทีวีสี
ช่อง 3 ตั้งแต่เวลา 04:00 - 08:30 น. ที่มีรายการเนื้อหาข่าวเรียง
ต่อกันรวม 5 รายการ คือ
04.00 - 04.45 น. เช้าวันใหม่
04.45 - 05.10 น. ทันโลกกีฬา
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05.10 - 05.35 น. โลกยามเช้า
05.35 - 06.00 น. ช่วยคิดช่วยท�ำ
06.00 - 08.30 น. เรื่องเล่าเช้านี้
ที่มา: http://www.krobkruakao.com/ผังรายการ
ผลที่เกิดกับผู้ชมที่เห็นได้ชัด คือ ผู้ชมจะมีแนวโน้มชม
รายการของสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง
30 นาที โดยไม่เปลี่ยนช่องย่อมส่งผลดีในด้านการจัดรายการ
ที่สามารถควบคุมการไหลของผู้รับสารให้เกิดการไหลของผู้รับ
สารในแบบไหลผ่าน (Flow through) รับชมต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง
1.3 กลยุทธ์การจัดผังรายการแบบผังเลี่ยง (Counter
Programming)
เป็นกลยุทธ์การน�ำเสนอรายการที่แตกต่างจากสถานีคู่
แข่งอย่างสิ้นเชิง โดยมีจุดขายที่ความแตกต่างของความรู้สึกขณะ
ที่ชมรายการ ความแปลกใหม่ของรายการ โดยความแตกต่างนี้
อาจเป็นได้ทั้งในส่วนของเนื้อหาและวิธีการน�ำเสนอ ดังนั้นเมื่อ
วิเคราะห์การจัดผังรายการในช่วงเวลาภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์
ในประเทศไทย พบว่า การจัดผังรายการในหลักการนี้มีการ
น�ำมาใช้น้อย เพราะเนื้อหาที่น�ำเสนอมักเน้นหนักที่เนื้อหาข่าว
เหมือนๆ กันทุกสถานี ซึง่ ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการ
ใช้ชวี ติ ของกลุม่ เป้าหมายช่วงเช้าอยูแ่ ล้ว แต่กม็ บี า้ งบางสถานีทนี่ ำ�
กลยุทธ์นี้มาใช้ แต่มักนิยมใช้กับรายการสั้นๆ เช่น สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเวลา 05.45 - 05.58 น. มีการน�ำรายการอมยิ้ม
เป็นรายการที่ให้ความรู้และความบันเทิง แก่ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็ก ในขณะที่สถานีอื่นๆ
น�ำเสนอรายการข่าวเป็นปกติ
จากกลยุทธ์การจัดผังรายการช่วงเวลาภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ ทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น สามารถสรุปให้เห็นได้ว่ากลยุทธ์
การจัดผังรายการแบบท้าทาย (Challenge) นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่
นิยมใช้มากที่สุด เพราะสถานีทุกสถานีต่างจัดรายการประเภท
ข่าวสารเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน เนือ่ งด้วยต้องการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชมในช่วงเวลาเช้าที่เน้นการเปิดรับข่าวสาร
ประจ�ำวัน ประกอบกับการมีวิธีการน�ำเสนอที่ความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในช่วงเช้า ส่วน
กลยุทธ์การจัดผังรายการอีก 2 ลักษณะ ควรน�ำมาเป็นกลยุทธ์เสริม
เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่มากยิ่งขึ้น
2. กลยุทธ์การส่งเสริมรายการ (Program Promotion
Strategies) ช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์
ในเนื้อหาส่วนนี้จะได้น�ำเสนอหลักการเกี่ยวกับกลยุทธ์

การส่งเสริมรายการพร้อมกับการวิเคราะห์ตคี วามในบริบทการจัด
รายการช่วงเวลาภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์ไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่า
นอกเหนือจากกลยุทธ์การจัดผังรายการทีด่ แี ล้ว หากสถานีโทรทัศน์
มีกลยุทธ์การส่งเสริมรายการที่มีประสิทธิภาพ คือ สามารถ
เลือกสรรช่องทางในการส่งเสริมรายการที่จะออกอากาศ ได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้ชม ท�ำให้ผู้ชมเกิดการตระหนักรู้และจดจ�ำรายการ
กระตุ้นความสนใจที่จะติดตามชมรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศ
จริง และน�ำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเหนือ
คู่แข่ง ทั้งนี้ผู้เขียนได้ประยุกต์หลักการของกรรพุม บุญทวี (2553,
1-33) ที่กล่าวถึง การส่งเสริมรายการในปัจจุบันสามารถเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง ได้แก่
1. On-air promotion คือการผลิตสปอตส่งเสริมรายการ
รวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับรายการออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ทาง
สถานีที่จะออกอากาศรายการนั้นๆ ตั้งแต่ระยะก่อนที่รายการจะ
ออกอากาศ ทัง้ รายการใหม่ รายการประจ�ำและรายการพิเศษ และ
มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะตามความเหมาะสม
เมื่อน�ำมาวิเคราะห์ในบริบทการจัดรายการภาคเช้า
พบว่า ทุกสถานีมีการด�ำเนินการ On-air promotionโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการด�ำเนินการก่อนที่รายการจะออกอากาศ โดยจัดท�ำ
เป็น Spot Promotion เพื่อให้ข้อมูลว่าจะมีเนื้อหารายการที่เด่น
น่าสนใจอะไรบ้างจะออกอากศ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความ
สนใจ เช่น มี Spot Promotion เชิญชวนให้รบั ชมช่วงสัมภาษณ์ ใน
รายการข่าวที่จะออกอากาศ ภาคเช้า และเมื่อถึงเวลาออกอากาศ
จริงก็นยิ มน�ำบุคคลทีส่ งั คมก�ำลังให้ความสนใจนัน้ มาสัมภาษณ์สด
ในรายการ เป็นต้น
2. On line promotion คือการเผย
แพร่ข่าวสารเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันสถานีโทรทัศน์
ทุกแห่งมีเว็บไซต์ของตนเอง สามารถเผย
แพร่ข้อความและภาพได้ตลอดเวลาและยัง
สามารถดูรายการที่ก�ำลังออกอากาศ และ
ดูรายการย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น

ในบริบทการแข่งขันรายการภาคเช้า ช่องทางการส่งเสริม
รายการผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ตก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่างมาก เพราะ
ด้วยข้อดีของสื่ออินเทอร์เน็ตด้านความรวดเร็วและการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้ชม เช่น การสื่อสารผ่านทาง Facebook , Twitter
ตลอดจน ผ่านกระดานสนทนา (Web board) ที่สามารถแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ เป็นการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างกลุ่มผู้ชมกับผู้จัดรายการ
และระหว่างกลุ่มผู้ชมด้วยกันได้ เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ชุมชนออนไลน์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น Facebook
ของครอบครั ว ข่ า ว 3 คื อ http://www.facebook.com/
krobkruakao?sk=wall มีเนื้อหาในส่วนรายละเอียดรายการภาค
เช้าและยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นในกระดาน
สนทนา (Web board) ด้วย
3. On ground promotion ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมรายการ เช่น จัดแถลงข่าวแก่สอื่ มวลชนกรณีทมี่ ี
การผลิตรายการใหม่ หรือ มีการปรับเปลี่ยนผังรายการ การ
จัดให้ดาราไปพบปะกับผู้ชมตามสถานที่ต่างๆ การจัดคอนเสิร์ต
ที่มีพิธีกรในรายการหรือดาราที่มีชื่อเสียงไปร่วมร้องเพลง ปรากฏ
ตัวบนเวที เพื่อสัมผัสกับผู้ชมอย่างใกล้ชิด การออกไปจัดรายการ
นอกสถานที่ การจัดกิจกรรมการกุศล การจัดแข่งขัน การประกวด
การลดแลกแจกแถม เป็นต้น การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กลยุทธ์ Below-the-line” ซึ่งหมายถึง
การประชาสัมพันธ์ดว้ ยวิธเี ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยไม่ใช้สอื่ มวลชน
ตรงข้ามกันกับการส่งเสริมรายการผ่านสื่อมวลชนจะเรียกว่า
“กลยุทธ์ Above-the-line”

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการส่งเสริมรายการทางเว็บไซด์สถานีไทยทีวีสีช่อง 3
ที่มา: http://www.thaitv3.com/ch3/program/program.php?program_id=49
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เมื่อวิเคราะห์กับบริบทการส่งเสริมรายการภาคเช้าด้วย
การจัดกิจกรรมในปัจจุบัน นับว่าเป็นวิธีการที่นิยมน�ำมาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการกุศล ซึ่งเกิดผลอ
ย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจัดกิจกรรมการกุศลผ่านรายการเรือ่ ง
เล่าเช้านี้ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยน�้ำท่วม เป็นการแสดงบทบาท
ของสือ่ โทรทัศน์ทรี่ บั ผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และ
ผู้ชมเกิดความรู้สึกได้ท�ำการกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่
ประสบกับความสูญเสีย
4. Print promotion หมายถึง การส่งเสริมรายการผ่าน
สือ่ สิง่ พิมพ์ ซึง่ เป็นช่องทางเก่าแก่ชอ่ งทางหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้ควบคูก่ นั กับ
การเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ได้แก่ การเผยแพร่รายการทางหน้าบันเทิง
ของหนังสือพิมพ์รายวันหรือนิตยสารบันเทิงต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งข่าว
เกี่ยวกับรายการ เนื้อเรื่องละครโทรทัศน์และตารางออกอากาศ
ประจ�ำวัน
ในการส่งเสริมรายการภาคเช้าของสถานีโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน มีการประยุกต์หลักการส่งเสริมรายการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เห็นชัดเจน นอกเหนือจากการเผยแพร่ผา่ นหนังสือพิมพ์และนิตสาร
บันเทิงต่าง ๆแล้ว ยังมีรปู แบบการผลิตนิตยสารเพือ่ กลุม่ ผูช้ มของ
สถานีโดยตรง เช่น F3 FAN CLUB MAGAZINE เป็นนิตยสารเพื่อ
ผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นการน�ำเสนอข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของรายการและสถานี โดยนิยมแจกฟรี ไม่มีการ
จ�ำหน่าย

ภาพที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมแจก F3 FAN CLUB MAGAZINE
ที่มา: http:// www.thaitv3.com/ch3/whatisup/
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จากกลยุทธ์การส่งเสริมรายการช่วงเวลาภาคเช้าทาง
โทรทัศน์ทั้ง 4 ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น การที่จะประสบความ
ส�ำเร็จสร้างการรับรู้และติดตามชมรายการ ผู้เขียนขอเสนอแนะ
ให้ผสมผสานกลยุทธ์การส่งเสริมรายการในลักษณะที่เป็นการ
สื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated Marketing
Communication หรือ IMC ) เพราะสามารถเกิดผลเชิงบวกใน
การเข้าถึงและการเปิดรับข่าวสารการส่งเสริมรายการของกลุ่ม
ผู้ชมเป้าหมายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น และลดโอกาสใน
การเกิดช่องว่างของข้อมูลข่าวสารรายการ (Information Gap)
ของผู้ชมได้
บทสรุป

กลยุทธ์การจัดรายการช่วงเวลาภาคเช้าทางโทรทัศน์
นับเป็นแนวทางส�ำคัญที่สถานีโทรทัศน์ควรน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
ทางปฏิบตั ิ โดยกลยุทธ์ประการแรกจะเป็นกลยุทธ์การจัดผังรายการ
ที่มุ่งควบคุมการไหลของผู้รับสารให้เกิดการไหลเข้าและไหลผ่าน
ซึ่งพบว่ากลยุทธ์การจัดผังรายการแบบท้าทาย เป็นกลยุทธ์การ
จัดผังรายการช่วงเวลาภาคเช้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
นั้นสถานีโทรทัศน์ยังมีการก�ำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมรายการ
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความสนใจติดตามชมรายการ
ส่งผลดีต่อสถานีในด้านส่วนแบ่งผู้ชม น�ำไปสู่ความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งทางด้านรายการของสถานีโทรทัศน์
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