บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาขั้นตอนการเขียนสคริ ปต์ข่าวในรายการและ ทําคอนเทนท์เพื่อโปรโมทรายการต่างๆ
ในสื่ อ ออนไลน์ ผ่ าน Facebook fangpag ของ Bright Tv มุ่ ง เน้ น การนําเสนอคอนเทนท์ใ นรู ป แบบของ
ข้อความบรรยายให้มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดผูใ้ ช้งาน Facebook ให้เกิดความสนใจที่นาํ ไปสู่
การกดติดตามเพจของรายการBright Tv ซึ่ งทั้งหมดนี้ ผจู ้ ดั ทําได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมา
นําเสนอในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
2.1 ความหมายของสื่ อออนไลน์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่ านสื่ อออนไลน์
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดออนไลน์
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 ความหมายของสื่ อออนไลน์
สื่ อออนไลน์ คื อสื่ อรู ป แบบใหม่ (New Media) เป็ นการรวบรวมข้อมู ลจากผูใ้ ช้งานทุ ก มุ ม โลกให้
ปรากฏบนอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการเชื่ อมต่อผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารๆอื่นๆที่รองรับการเชื่อมต่อ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเลือกรับสื่ อต่างๆผ่าน
อุปกรณ์ที่กล่าวถึงเพื่อเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่ านสื่ อออนไลน์
การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู ้สึก ความคิด จาก
ผูส้ ่ งสารโดยผ่านสื่ อต่างๆไปยังผูร้ ับสาร เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่เชื่ อมโยงผูใ้ ช้บริ การ
เข้าด้วยกัน เป็ นสังคมอีกสังคมหนึ่ ง ผ่านการเชื่ อมต่อระบบอินเทอร์ เน็ ต เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสนใจร่ วมกัน เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่ผูใ้ ช้สามารถช่ วยกันสร้างเนื้ อหาได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ถือเป็ นระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สากลที่ เชื่ อมต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้มาตรฐานการสื่ อสารเดียวกันเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร
และสื บค้นข้อมูลจากเครื อข่ายต่างๆ ดังนั้นอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลกมาไว้
ด้วยกัน กล่ าวคือ การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ ที่เชื่ อมต่ อกัน โดยระบบ
อินเทอร์ เน็ ต โดยการสื่ อสารนั้นเป็ นได้ท้ งั ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรต่างๆ ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นา
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แนวคิดการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์มาใช้ในการอธิบายการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การเขียนคอนเทนท์
เพื่อโปรโมทในสื่ อออนไลน์ผา่ นทางเพจ Facebook ของ Bright Tv
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดออนไลน์
ความหมายของการตลาดออนไลน์ เป็ นการสื่ อสารการตลาดที่นาเอาเทคโนโลยีต่างๆที่ทนั สมัยเข้า
มาเป็ นสื่ อกลาง ไม่ ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ โทรศัพ ท์ ที่ เชื่ อมโยงด้วยระบบอิ นเทอร์ เน็ ต ใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดข้อความจากองค์กรไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว
2.3.1 รู ปแบบของการตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คื อ การทาการตลาดในสื่ อออนไลน์ เช่ น โฆษณา
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทําให้สินค้าของ
เราเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆในการโฆษณาเว็บไซต์หรื อ โฆษณาขายสิ นค้าที่จะนําสิ นค้าของเรา
ไปเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่ เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้อสิ นค้า
ของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทําได้หลายช่องทาง ดังนี้
2.3.1.1 Search Engine Marketing คื อการตลาดบน Search Engine เป็ นการทําให้สิน ค้าของเราติ ด
อันดับการค้นหาในลําดับแรกๆ ซึ่งจะทาให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยูด่ า้ นล่าง
หรื ออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็ น SEO (การทําเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ (Google) กับ PPC (การ
ซื้อ Ads บน Google)
2.3.1.2 Email Marketing คือ การตลาดที่ทาผ่านอีเมล เพื่อส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ถึงลูกค้าที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการตลาดที่ตน้ ทุนต่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรู ปแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็ นการทํา
การตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ ว
2.3.1.3 Social Marketing คื อ การตลาดที่ ท าผ่ า น Social Network ต่ าง ๆ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ ง Social Marketing กําลังได้รับความนิ ยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสู ง
กว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
กล่าวคือ การตลาดออนไลน์เป็ นการมุ่งหวังสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าของภายในองค์กรให้เป็ นที่รู้จกั
โดยใช้เทคนิ คการตลาดออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูท้ ี่ ใช้บริ การสื่ อสังคมออนไลน์เกิ ดความ
สนใจ โดยใช้เว็บไซต์เครื่ องมือช่วยค้นหา (Google.com) ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้นาํ แนวคิดการตลาดออนไลน์มาใช้
ในการอธิ บายการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การเขียนคอนเทนท์เพื่อโปรโมทในสื่ อออนไลน์ผา่ นทางเพจ
Facebook ของ Bright Tv (อ้างอิงจาก การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร?. (ออนไลน์) ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐)
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสํารวจงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเขียนคอนเทนท์เพื่ อโปรโมทในสื่ อออนไลน์ผ่านเพจ
Facebook ของ Bright Tv ยังไม่มีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกัน ผูเ้ ขียนจึงได้รวบรวมงานวิจยั ที่ มีแนวคิด
ใกล้เคียงหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตไว้ ดังนี้
ปิ โยรส นะประสิ ทธิ์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่ องแผนการตลาดสําหรับเว็บไซต์thaibabyname.com
พบว่ากลุ่มเป้ าหมายที่สําคัญได้แก่กลุ่มครอบครัวทันสมัยที่ตอ้ งการตั้งชื่ อหรื อเปลี่ยนชื่ อให้กบั สมาชิ กใน
ครอบครัว แผนการตลาดที่เหมาะสมของเว็บไซต์คือกลยุทธ์การตลาดระยะสั้น ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบ
เว็บไซต์ให้เป็ นเว็บไซต์ทนั สมัย ปรับปรุ งฐานข้อมูลชื่อดี การปรับปรุ งบริ การให้เหมาะสมกับราคาที่กาํ หนด
การยกเลิกช่องทางการจัดจาหน่อยที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และการเพิ่มการส่ งเสริ มการตลาดเชิงรุ ก สําหรับกล
ยุทธ์การตลาดระยะยาวเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก ปิ โยรส นะประสิ ทธิ์. ๒๕๔๙.)
พรศิ ริ สุ ทธิ รัตน์ชัยชาญ (2553) ทาการศึกษาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องมื อทางการ
ตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย เพื่อศึกษาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องมือ
ทางการตลาดออนไลน์ของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไทย โดยเฉพาะระบบร้านค้าเสมือน และได้กาํ หนด
องค์ประกอบในการทาธุ รกิ จเชิ งพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ 1) องค์ป ระกอบด้านการ
วางแผนธุรกิจ 2) องค์ประกอบด้านความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกอบการและประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน 3)
องค์ประกอบด้านเนื้ อหาการออกแบบเว็บไซต์ 4) องค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และการ
บริ ห ารความสัมพัน ธ์กับลู ก ค้า เพื่ อการจัด การระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องมื อทางการตลาด
ออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (อ้างอิงจาก พรศิริ สุ ทธิรัตน์ชยั ชาญ. ๒๕๕๑)

