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การพฒันากลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดของบริษทั หรรษา จาํกดั 

 

ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

ท่ีมาขององคก์ร 

บรษิทั หรรษา จาํกดั เป็นบรษิทัรบัจา้งผลติรายการโทรทศัน์(Production House)  และ

สือ่บนัทกึภาพและเสยีง VCD จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่1  สงิหาคม 2548 ดว้ยจาํนวนคนเพยีงแค1่0

คน เกดิจากการรวมตวัของกลุ่มละครสาํหรบัเดก็และเยาวชนทีช่ื่อ กลุ่มหรรษาการละคร และ

สอนศลิปะการแสดงใหก้บัเดก็และเยาวชนบรษิทัหรรษาจาํกดัประกอบดว้ยสมาชกิในกลุ่มทีม่าก

ดว้ยความสามารถทางดา้นการผลติรายการโทรทศัน์  ในปัจจุบนัมผีลงานการผลติรายการโทรทศัน์

สาํหรบัเดก็ ความยาว 30 นาท ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ Money Channel ทางชอ่ง UBC 

96, 97 และทางสถานีโทรทศัน์ผา่ดาวเทยีมแหง่ประเทศไทยชอ่งThai TV Global Network 

(TGN) ทุกวนัเสาร ์ และ วนัอาทติย ์ เวลา8.30 น.-9.00น. และสือ่บนัทกึภาพและเสยีงVCD สือ่

การเรยีนการสอนชุด อุนตรา้แมนสอนน้อง ใหก้บับรษิทั แอ๊ปเป้ิลยิม้ บรษิทั หรรษา จาํกดัจงึ

มุง่หวงัทีจ่ะขยายการผลติรายการบนัเทงิ และ สารคด ีทางสือ่โทรทศัน์ และเทปบนัทกึภาพและ

เสยีงVCDใหเ้ทยีบเทา่บรษิทัใหญ่ มอีาํนาจการต่อรองทางการตลาดมากขึน้และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี

ใหก้บับรษิทั 

    

สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

การจดัรายการบนัเทงิทางโทรทศัน์เป็นงานทีต่อ้งใชค้า่ใชจ้า่ยในการผลติสงู  ซึง่ผูผ้ลติ

สือ่รายใหญ่จะมคีวามไดเ้ปรยีบทัง้จากระบบสมัปทานและวฒันธรรมอุปถมัภใ์นสงัคมไทย ทาํให้

ผูผ้ลติรายยอ่ย และผูผ้ลติอสิระถูกกดีกัน้จากระบบผกูขาดหรอืกึง่ผกูขาด กล่าวคอืในปัจจุบนั

ผูผ้ลติรายยอ่ย และผูผ้ลติอสิระยงัขาดการรวมตวักนัเพือ่สรา้งแรงต่อรองในเรือ่งคา่เวลารายการ

สง่ผลใหผู้ผ้ลติรายยอ่ยไมส่ามารถอยูร่อดในธุรกจิน้ีได ้ จนตอ้งลดตน้ทุนการผลติเพือ่แขง่ขนัให้

อยูร่อด หรอืเพือ่แสวงหากาํไรสงูสดุ ทาํใหไ้มส่ามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดเ้ตม็ที ่  รายการ

บนัเทงิต่างๆของสถานีโทรทศัน์ จงึอยูใ่นรายการการผลติของบรษิทัใหญ่ๆบางแหง่เทา่นัน้ทาํให้

ธุรกจิการผลติรายการโทรทศัน์มลีกัษณะผกูขาดมากขึน้นอกจากน้ีรฐับาลยงัไมไ่ดม้นีโยบายการ
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สง่เสรมิใหก้บัผูผ้ลติรายใหม่ๆ  ไดม้โีอกาสพฒันาฝีมอื และไมม่กีารสง่เสรมิในดา้นการวจิยั การ

พฒันาแนวทางการผลติรายการทีเ่ป็นประโยชน์ และมปีระสทิธภิาพ ในการสือ่สาร คูแ่ขง่หลกั

ของบรษิทัจะมทีัง้คูแ่ขง่ธุรกจิในขนาดเดยีวกนั และผูผ้ลติรายรายใหญ่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นพนัธมติร

รว่ม ในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนัคอ่นขา้งสงู แต่ถา้จะใหพ้จิารณาจรงิๆแลว้ผูผ้ลติรายใหญ่ๆไมใ่ช้

คูแ่ขง่ทีแ่ทจ้รงิในปัจจุบนั เน่ืองจากบรษิทั หรรษา จาํกดัเป็นบรษิทัเกดิใหม ่ รปูแบบการจดั

รายการบนัเทงิจงึเป็นเพยีงแคร่ายการเลก็ๆใชต้น้ทุนไมส่งูหรอืไมก่ไ็ปรบัจา้งผลติเป็นชว่งยอ่ยๆ

ใหก้บัรายการบนัเทงิรายการใดรายการหน่ึงของบรษิทัใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงบรษิทัผูผ้ลติรายการ

บนัเทงิรายใหญ่ๆเหล่าน้ีจงึถอืเป็นพนัธมติรรว่มในอนาคต ไมใ่ชคู่แ่ขง่ 

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 

 

จากการดาํเนินการตัง้แต่เปิดบรษิทั บรษิทั หรรษา จาํกดั พบวา่ บรษิทั หรรษา จาํกดั 

มปัีญหาทางดา้นการตลาดทัง้ในระยะสัน้ และในระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

ปัญหาในระยะสัน้ 

บรษิทับรษิทั หรรษา จาํกดัเป็นบรษิทัรบัจา้งผลติรายการบนัเทงิทีเ่กดิใหมจ่งึยงัไมเ่ป็น

ทีรู่จ้กั แพรห่ลายและยอมรบัในธุรกจิบนัเทงิ ดงันัน้การหางานดา้นผลติรายการบนัเทงิจงึทาํได้

ยาก กวา่บรษิทัทีเ่ปิดดาํเนินการมาเป็นเวลานาน นอกจากน้ีบรษิทั หรรษา จาํกดัยงัขาด 

บุคลากร ทีจ่ะทาํหน้าทีด่า้นการตลาดโดยตรง ทัง้ในสว่นของ การหางานผลติรายการ และ สว่น

ของการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัรายการ   ผูอุ้ปถมัภร์ายการตลอดจนผูว้า่จา้งงาน 

ปัญหาในระยะยาว 

บรษิทั หรรษา จาํกดั ขาดการวางแผนทางการตลาดทีช่ดัเจนทาํใหไ้มม่แีผนงานทีจ่ะ

ลองรบัถงึการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากหวัใจสาํคญัในการผลติ

รายการโทรทศัน์ขึน้อยูก่บัปัจจยัสาํคญั 4 ประการดงัแผนภมูติารางต่อไปน้ี 
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ช่องทางการ

ออกอากาศ 

เวลาการออกอากาศ 

 

การหาผูอ้ปุถมัภ์

รายการ 

 

การผลิตรายการ  

 

คนดRูating 

 

จากแผนภมูขิา้งตน้  อธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ในด้านช่องทางการออกอากาศและเวลาออกอากาศ  ถอืเป็นหวัใจสาํคญัของ

ผูผ้ลติบนัเทงิทีต่อ้งการจะเป็นเจา้ของรายการเอง โดยไมร่บัจา้งผลติใหก้บับรษิทัอืน่ การได้

ชว่งเวลาทีด่ ีและชอ่งทางการออกอากาศทีม่ชีื่อเสยีง สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้น

การเงนิจากผูอุ้ปถมัภร์ายการทัง้เก่าและใหมม่ากขึน้ 

 ในด้านผูอ้ปุถมัภร์ายการ  การผลติรายการโทรทศัน์จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนในดา้น

การเงนิใหก้บับรษิทัผลติรายการโทรทศัน์ ผูอุ้ปถมัภร์ายการจะไดร้บัผลตอบแทนจากการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัผา่นทางรายการบนัเทงิทีส่นบัสนุน 

 ในด้านรปูแบบรายการ  จะตอ้งมรีปูแบบรายการทีด่งึดดูความสนใจของผูช้ม  ทาํให้

รายการไดร้บัความนิยมจากผูช้มมากขึน้ สง่ผลใหผู้อุ้ปถมัภ ์เขา้มาสนบัสนุนมากราย 

 ในด้านการวดัค่าความนิยมของคนด ู(Rating) หลงัจากดาํเนินรายการ 

(ออกอากาศ) ไปชว่งระยะเวลาหน่ึงจะสามารถวดัคา่ความนิยมของผูด้รูายการไดซ้ึง่จะบอกถงึ

การรบัรูแ้ละตอบสนองของคนดทูีม่ต่ีอรายการ และสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา

รปูแบบรายการใหเ้ป็นทีนิ่ยมต่อไปได ้

 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 

 

 ธุรกจิน้ีมกีารแขง่ขนักนัสงู  โดยภาพรวมแลว้ยงัมกีารผกูขาดธุรกจิน้ีอยู ่โดยเฉพาะใน

สือ่โทรทศัน์ในชอ่งFree TVทีม่กีารวางผงัรายการแบบหลวมๆอาจ มกีารปรบัเปลีย่นผงัรายการ

ไดอ้ยูต่ลอดเวลา ทาํใหม้รีายการถูกถอดจากผงัรายการ และมกีารแขง่ขนัของรายการใหม่ๆ ทีจ่ะ

เขา้มาแทนทีอ่ยูต่ลอด ทัง้น้ีเป็นเรือ่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งผูจ้ดัและผูผ้ลติรายการ รวมถงึ
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แนวโน้มทางการตลาดดว้ย อยา่งไรกต็ามผูจ้ดัรายการรายใหม ่ๆ ซึง่เป็นผูผ้ลติรายเลก็ๆ ยงัไม่

สามารถแขง่ขนักบัผูจ้ดัรายใหญ่ทีม่อียูก่่อนแลว้ได ้

 ดว้ยการทีบ่รษิทัหรรษา จาํกดั เป็นบรษิทัทีเ่กดิใหม ่จดัเป็นบรษิทัรายยอ่ยในธุรกจิน้ี  

และยงัไมไ่ดด้าํเนินการดา้นการตลาดอยา่งจรงิจงั จงึสง่ผลกระทบทัง้ในระยะสัน้ บรษิทั หรรษา 

จาํกดั เป็นบรษิทัใหม ่มงีานผลติรายการน้อยยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในวงการธุรกจิบนัเทงิและไมม่ี

บุคลากรทีท่าํเรือ่งการตลาด โดยตรง กระแสเงนิสดหมนุเวยีนในบรษิทั มไีมเ่พยีงพอ ทีจ่ะนํา

เงนิมาใชห้มนุเวยีนในธุรกจิใหอ้ยูร่อด และระยะยาว บรษิทั หรรษา จาํกดัไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน

จากผูจ้ดัรายการและผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี  ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการพฒันากลยทุธเ์พือ่การบรหิาร

จดัการดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมรายการบนัเทงิทางสือ่โทรทศัน์ของบรษิทัหรรษาจาํกดั   

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพือ่วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ จุดออ่นจุดแขง็ และโอกาสทางดา้น

การตลาดของบรษิทัหรรษาจาํกดั 

2. เพือ่กาํหนดกลยทุธท์ีจ่ะใชแ้กไ้ขปัญหาทางดา้นการตลาดทีเ่กดิขึน้ขององคก์ร 

 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาเรือ่ง การพฒันากลยทุธเ์พือ่การบรหิารจดัการการตลาดของธุรกจิรายการ

บนัเทงิสือ่โทรทศัน์และVCDของบรษิทั หรรษาจาํกดั น้ี ผูว้จิยัมวีธิกีารศกึษา ตามลาํดบั

ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ศกึษาสภาพการแขง่ขนัและปัญหาทางการตลาดของธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนั

ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 

 2. ศกึษารปูแบบการบรหิารทางดา้นการตลาดและกลยทุธใ์นการเจาะตลาด ของธุรกจิ

บนัเทงิเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางใหบ้รษิทัหรรษาจาํกดัโดยแบ่งการศกึษาเป็น บรษิทัธุรกจิบนัเทงิที่

เกดิใหม ่และ บรษิทัธุรกจิบนัเทงิทีป่ระสบความสาํเรจ็แลว้ 

3. วเิคราะหปั์ญหาการจดัการดา้นการตลาด ของบรษิทั หรรษาจาํกดั และหาแนว

ทางแกไ้ขเชงิกลยทุธ ์
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

1. สมัภาษณ์ อยา่งเจาะลกึของผูบ้รหิารบรษิทัผลติรายการบนัเทงิ ถงึ แนวโน้มทาง

การตลาดของรายการโทรทศัน์ปัจจุบนัและอนาคต  

2. บทสมัภาษณ์นกัธุรกจิบนัเทงิทีป่ระสบความสาํเรจ็ 

3. ศกึษาจากเอกสารผลงานวจิยัทางวชิาการทีเ่กีย่วกบัการจดัการดา้นการตลาดของ

ธุรกจิบนัเทงิ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทาํใหท้ราบถงึปัญหาทางการตลาดของบรษิทัธุรกจิบนัเทงิ 

2. ทาํใหท้ราบถงึปัญหาทางดา้นการตลาดทีเ่กดิขึน้กบั บรษิทั หรรษา จาํกดั 

3. ทาํใหส้ามารถกาํหนดกลยทุธเ์พือ่แกปั้ญหาใหก้บั บรษิทั หรรษา จาํกดั 

4. ผลการวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาทางการตลาดใหแ้ก่ธุรกจิ

บนัเทงิอื่นๆ ต่อไป 

 



 

บทท่ี2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศกึษาคน้ควา้อสิระเรือ่ง การพฒันากลยทุธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาดของบรษิทั 

หรรษา จาํกดั ประกอบดว้ยแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

ทฤษฎดีา้นการตลาด  ประกอบดว้ยทฤษฎทีีนํ่ามาศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎกีารวเิคราะหส์วอท (SWOT) 

2. ทฤษฎกีารวางกลยทุธ ์ 4 P 

3. ทฤษฎกีลยทุธใ์นการสรา้งแบรนด ์(Brand  Building) 

แนวคดิดา้นการดาํเนินธุรกจิรายการโทรทศัน์ 

1. แนวคดิเรือ่งการวางผงัรายการโทรทศัน์เชงิพาณชิย ์

2. แนวคดิเรือ่งสภาพปัญหาของผูผ้ลติสือ่และการผลติสือ่ 

ทฤษฎีด้านการตลาด 

 ทฤษฎีการวิเคราะหส์วอท (SWOT)  

 การาวเิคราะหส์วอท  ผูว้จิยัจะสามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากประเดน็ต่อไปน้ี  คอื วสิยัทศัน์ 

(Vision) ภารกจิหรอื พนัธกจิ (Mission) และวตัถุประสงค ์(Objectives) ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 วิสยัทศัน์ (Vision) : วสิยัทศัน์ (vision) คอื ความคาดหวงัในอนาคตของธุรกจิบอก

ทศิทางอยา่งชดัเจน และสามารถกระตุน้ใหทุ้กคนในองคก์รดาํเนินการไปในทศิทางทีถู่ก ชว่ย

ประสานงานการดาํเนินงานของหน่วยงาน และสามารถใชท้รพัยากรมนุษยไ์ดค้รอบคลุมทุกๆ

เรือ่งขององคก์าร และทีส่าํคญัมากกค็อืกระบวนการคดิไปขา้งหน้า (Forward Thinking) และ

ความคาดหวงัในอนาคต วสิยัทศัน์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุคอื 

 

1. สภาพดทีีส่ดุ (The Best) 

2. มากทีส่ดุ (The Most) 

3. ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ (The Greatest) 
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ภารกิจหรือ พนัธกิจ (Mission) : จากความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนภารกจิทีจ่าํเป็น

จะตอ้งระบุใหเ้หน็ชดัเจนในเรือ่งต่าง ๆ อยา่งน้อย 4 เรือ่งคอื 

1. ปณธิาน 

2. แนวทางการบรหิารกจิการ 

3. มาตรฐานและพฤตกิรรมในการดาํเนินงาน 

4. คา่นิยม 

ดงันัน้การกาํหนดภารกจิของกจิการใดกจิการหน่ึง จะนําไปสูป่ระโยชน์ของกจิการอยา่ง

น้อย 3 ประการคอื  

1.ภารกจิเป็นสิง่กาํหนดขอบเขต และจุดมุง่เน้น 

2.ภารกจิเป็นแนวทางในการกาํหนดความรบัผดิชอบของกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ

เป็นแนวคดิในการกาํหนด 

3.มาตรฐานต่าง ๆ ภารกจิยงัเป็นสิง่กาํหนดดา้นพฤตกิรรมหรอืจรยิธรรมในองคก์าร 

 

 จดุมุ่งเน้น (Goals) : เป็นผลลพัธข์ ัน้สดุทา้ย (End Results) ทีก่จิการหน่ึงวางไว้

ล่วงหน้า เพือ่บรรลุภาระกจิทีก่าํหนดไวP้eter Ducker ไดก้าํหนดจุดมุง่หมายออกเป็น 8 มติคิอื  

1) ความรบัผดิชอบต่อสาธารณชน (Public Responsibility) 

2) ทรพัยากรทางกายภาพและการเงนิ (Physical and financial) 

3) นวตักรรมหรอืการรเิริม่ (Innovation) 

4) ผลการดาํเนินงานและการพฒันาการจดัการ (Managerial Performance) 

5) ผลติภาพ (Productivity) 

6) ผลงานและทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิาน (Work performance and attitude) 

 7) ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) 

8) ฐานะหรอืตําแหน่งทางการตลาด (Market Standing) 

 

วตัถปุระสงค ์(Objectives) : เพือ่ใหจุ้ดมุง่หมายดา้นต่างๆทีก่าํหนดไวส้ามารถนําไปสู่

การดาํเนินงานได ้ (Operational) จะตอ้งระบุลกัษณะของผลงานทีจ่ะปฏบิตั ิ (Out Puts) มี

องคป์ระกอบ 4 ประการคอื 

1. คุณลกัษณะของผลงาน (Attitudes) 

2. เครือ่งชีว้ดั (Index) 

3. เป้าหมาย (Target) 

4. หว้งเวลา (Time frame) 
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การวิเคราะหส์วอท : โครงร่างเพ่ือการพฒันากลยทุธก์ารตลาด (SWOT Analysis 

: Framework for Developing Marketing Strategy ) 

การวเิคราะหส์วอทประกอบดว้ย   การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก

บรษิทั (พาฮาราด และ ฮาเมลซ 2549 : 12-45)   

 การวเิคราะหภ์ายในบรษิทั จะทาํการวเิคราะหปั์จจยั ดงัน้ี  

   1. จุดแขง็  ( S : strengths) ความไดเ้ปรยีบของบรษิทัทีส่ง่ผลต่อความสามารถทาง

การตลาด 

2. จุดออ่น (W : weaknesses) ของบรษิทัทีส่าํคญั  เชน่ผลการดาํเนินงานดา้น

ทรพัยากรดา้นการเงนิ ทรพัยากรดา้นบุคคล สิง่อาํนวยความสะดวกและขดีความสามารถดา้น

การผลติ สว่นแบ่งตลาด การรบัรูข้อง ลกูคา้ คุณภาพของผลติภณัฑ ์ (product quality)ระดบั

การมผีลติภณัฑพ์รอ้มทีจ่ะจาํหน่าย และระบบการตดิต่อสือ่สารขององคก์ร เป็นตน้ 

   สว่นการวเิคราะหภ์ายนอกบรษิทั. จะทาํการวเิคราะหปั์จจยั ดงัน้ี   

3 โอกาส   ( O : opportunities )  ทีบ่รษิทสามารถทาํเพือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด 

4. อุปสรรค  (  T  :  threats  )  ทีส่าํคญั  เชน่ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัลกูคา้และสภาพการ

แขง่ขนั สภาวะทัง้เศรษฐกจิ  แนวโน้ม ดา้นสงัคม  เทคโนโลย ี  และกฎขอ้บงัคบัของรฐับาล  

เป็นตน้  และเมือ่ไดท้าํการวเิคราะหส์วอทอยา่งเหมาะสมแลว้  กจ็ะไดแ้นวทางในการวางแผน

กลยทุธ ์อนัจะนําความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัมาสูบ่รษิทั 

 

วตัถปุระสงคข์องการทาํ SWOT 

1. กาํหนดจุดมุง่หมาย / วตัถุประสงค ์

2. วเิคราะหส์ถานะการณ์ภายนอก 

3. วเิคราะหส์ถานะการณ์ภายใน 

4. กาํหนดกลยทุธ ์

5. ประเมนิความเป็นไปไดแ้ละเลอืกกลยทุธ ์

6. นํากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตั ิ

ทฤษฎีการวางกลยทุธ4์P 

ผูว้จิยัไดส้รปุทฤษฎกีารวางกลยทุธ ์4 P จากหนงัสอืของ ฐตินินัท ์อฐิรตัน์ (2549 : 27-

45 ) เรือ่งปัจจยัการตลาด และหนงัสอื อาร ์แอนด ์เอน็จเินียร ์(2549 : 30-56) สรปุไดว้า่ 4P คอื

ปัจจยัทัง้  Marketing Mix (สว่นผสมทางการตลาด) ตอ้งผสมใหไ้ดท้ีเ่พือ่จะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดซ้ึง่อนัน้ีเป็นพืน้ฐานทีส่ดุทีน่กัการตลาดตอ้งรูจ้กั 4Pประกอบไปดว้ย 
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ผลิตภณัฑ ์ สินค้า (Product) ซึง่จรงิๆแลว้อาจจะเป็นไดท้ัง้สนิคา้และบรกิาร เพราะใน

โลกน้ีลว้นสามารถตอบสนองความตอ้งการในทางใดทางหน่ึงเสมอ ไมม่สีิง่ใดไรค้า่ การวเิคราะห์

ผลติภณัฑ ์หรอื สนิคา้ ตอ้งวเิคราะหล์กูคา้ดว้ยวา่ผลติภณัฑ ์หรอื สนิคา้ นัน้สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอยา่งไร  ลกูคา้กลุ่มนัน้มพีฤตกิรรมการบรโิภคอยา่งไร  และจะ

เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้นัน้ไดอ้ยา่งไร  

 ในดา้นกลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์ ซึง่หมายถงึทัง้ตวัสนิคา้ ,บรกิาร ,ตรายีห่อ้ ,การรบัคนื, 

คุณภาพจะตอ้งศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการลกูคา้ เพือ่ใหส้ามารถออกสนิคา้และบรกิาร

ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ หวัใจหลกัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ทีส่าํคญัอกีอยา่ง

ทีส่ง่ผลต่อจติวทิยาของผูบ้รโิภคเป็นอยา่งมากกค็อืยีห่อ้สนิคา้ และตราสญัลกัษณ์ ซึง่เป็นปัจจยั

ทีส่ง่ผลมาจากชื่อเสยีงของผลติภณัฑน์ัน้ๆ เป็นหลกัผูบ้รโิภคใหค้วามนิยมต่อยีห่อ้สนิคา้ทีม่ปีระวตัทิี่

ดแีละเชื่อถอื จงึตอ้งสรา้งเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หล้กูคา้สามารถจดจาํได ้ สามรถแยกความ

แตกต่างของผลติภณัฑจ์ากคูแ่ขง่รายอื่นไดเ้ป็นสญัลกัษณ์ทีป่ระกนัความพอใจของลกูคา้แมว้า่

รปูแบบการดาํเนินงานของธุรกจิจะเปลีย่นแปลง  

 

ราคา (Price)  หรอื มลูคา่ ทีล่กูคา้สามารถจา่ยเพือ่ความพงึพอใจนัน่เอง เรือ่งถูก แพง

น่ีตอบยากเพราะเป็นเรือ่งทีแ่ปรเปลีย่นตามความรูส้กึของลกูคา้แต่ละคนวา่ คุม้ หรอื ไม ่ในการ

ทีจ่ะ trade off อะไรไป ถา้ซือ้ของปกต ิเราถงึเหน็วา่ มกีารต่อรองราคาเกดิขึน้ Price ของสนิคา้ 

คอื Cost ของลกูคา้การกาํหนดราคาตอ้งพจิารณาไดจ้ากเหตุผลสนบัสนุนพืน้ฐานไดแ้ก่  ตน้ทุน

รวมกาํไรทเีราตอ้งการ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยและคา่ดาํเนินการทัง้หมดของธุรกจิ ทัง้คา่ใชจ้่ายที

มองเหน็ และมองไมเ่หน็ ไดแ้ก่ วตัถุดบิ คา่เครือ่งมอืเครือ่งจกัร แรงงาน การดาํเนินการ การ

วจิยัและพฒันา เป็นตน้ และนําขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์มีอียูใ่นทอ้งตลาดเพือ่ใชใ้น

การประเมนิตน้ทุนธุรกจิผลติภณัฑข์องเราใหส้อดคลอ้งกบัแผนการตลาด 

 กลยทุธด์า้นราคา  ตอ้งวเิคราะห ์ ราคาพืน้ฐาน , การใหส้ว่นลด , ระยะเวลาการให้

สนิเชื่อ , ค่าขนสง่ และคา่การเกบ็รกัษาสนิคา้,ราคาทีผู่บ้รโิภคยนิดจีา่ย เพือ่ใชใ้นการวางกล

ยทุธด์า้นราคา  

กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการจาํหน่าย ตอ้งวเิคราะหพ์นกังานขาย , การสง่เสรมิการขาย 

, ประชาสมัพนัธ ์ ความสะดวกในการซือ้หาเพือ่วางกลยทุธด์า้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

 

Place หรือ Channel กเ็รือ่งของสถานที ่ มขีองแต่ไมม่ทีีข่าย ไมม่ตีลาดกใ็หจ้าํหน่าย

สนิคา้ หลายประเทศหรอืหลายสนิคา้มปัีญหาเจา้ใหญ่บบีเรือ่งชอ่งทางจาํหน่าย เพราะผกูขาด

อยู ่ดว้ยความทีไ่มรู่จ้ะไปหาซือ้ทีไ่หน สนิคา้หลายตวัตอ้งปิดตวัลง เพราะวา่ไมม่ชีอ่งทางการจดั

จาํหน่าย  
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ในดา้นกลยธุด์า้นชอ่งทางการจาํหน่าย  จะตอ้งศกึษา ชอ่งทางการจาํหน่าย , ทาํเลทีต่ ัง้ 

, สิง่อาํนวยความสะดวกในการขนสง่ , การควบคุมสนิคา้คงเหลอื , ระบบการจดัเกบ็สนิคา้ การ

สือ่สารกบัลกูคา้และผูบ้รโิภคเพือ่วางกลยทุธก์ารสง่เสรมิการขาย  

           

             Promotion คอืการ สือ่สาร เพือ่ใหผู้บ้รโิภครูจ้กัสนิคา้ของเราวา่ดยีงัไง ถา้ของด ีราคา

ด ี หาซือ้งา่ย เงนิกไ็มไ่ปไหน แต่ถา้ไมด่จีรงิกจ็ะเป็นปัญหาเพราะวา่มนัจะเป็นตน้ทุน ทบัถมไป

ทุกวนั ตอ้งเลอืกประเภทโปรโมชัน่ใหเ้หมาะสม ประกอบดว้ย  

 

 1.ชอ่งทางตรง เป็นการจดัจาํหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารถงึมอืผูบ้รโิภคโดยตรง 

 2.ชอ่งทางออ้ม มตีวัแทนหรอืพอ่คา้คนกลางมาคัน่กลางระหวา่งผูผ้ลติและ

ผูบ้รโิภคสดทา้ยการงสง่เสรมิการตลาด เป็นการแนะนําผูบ้รโิภคถงึขอ้มลูของผลติภณัฑ ์ เพือ่ให้

ผูบ้รโิภคเกดิความเขา้ใจและสนใจทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑม์รีปูแบบทีส่ง่เสรมิการขายทีส่าํคญัดงัน้ีคอื 

  2.1. การโฆษณาถอืเป็นการสง่เสรมิการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค

คอ่นขา้งสงูในปัจจุบนั ซึง่เป็นรปูแบบหรอืแนวคดิในการแสดงลกัษณะของผลติภณัฑท์มีกีาร

แขง่ขนักนัสงู ถอืวา่เป็นหน้าเป็นตาของผลติภณัฑน์ัน้เลยทเีดยีว 

  2.2.  การประชาสมัพนัธ ์ เป็นการสือ่สารผา่นสือ่ต่างๆในลกัษณะของ

การสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร เชน่การสนบัสนุน โครงการชว่ยเหลอืสงัคม การเขา้รว่ม

กจิกรรมการกุศลหรอืการเป็นผูอุ้ปถมัภห์ลกัของการแขง่ขนักฬีาซึง่การประชาสมัพนัธใ์น

ลกัษณะน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยผา่นสือ่แต่อยา่งใด 

  2.3.  การสง่เสรมิการขาย เป็นรปูแบบการสนบัสนุนการขายเพือ่กระตุน้ให้

ผูบ้รโิภคใหม้าสนใจผลติภณัฑม์ากขึน้ เชน่ การลดราคา การชงิโชค หรอืแมก้ระทัง้กจิกรรมการ

สง่เสรมิขายทีใ่ชผู้เ้สนอสนิคา้ (Presenter)  

  2.4. การใชพ้นกังานขาย สว่นใหญ่นิยมใชก้บัผลติภณัฑท์ีม่คีวามเฉพาะ

ทางสงู ซึง่ตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์ดา้นนัน้ๆ มาเป็นผูใ้หข้อ้มลูแนะนําสนิคา้ 

  2.5. การบรกิารหลงัการขาย เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ไมว่า่จะเป็นการ

ใหข้อ้มลูหรอืกจิกรรมซ่อมบาํรงุเน่ืองจากสาเหตุลาํดบัตน้ๆ ทีจ่ะทาํใหล้กูคา้จะจดจาํและนึกถงึ

การบรกิารทีด่ ีและในทีส่ดุกจ็ะกลบัมาซือ้สนิคา้ยีห่อ้เดมิอกีครัง้ 

 

   การตลาดทีด่ ี คอื การวางกลยทุธท์ีส่รา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้สงูสดุสง่สง่ผลใหม้กีาร

เจรญิเตบิโตของยอดขายเพิม่ขึน้ ดงันัน้การบรหิารการตลาดทีป่ระสบความสาํเรจ็ตอ้งมกีลยทุธ์

ดา้นการตลาดทีด่ ี ดว้ย และวธิกีารทางการตลาดทีด่อีกีวธิหีน่ึง คอื การกระจาย สนิคา้ และ

บรกิารลงไปใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายหลกัใหม้ากทีส่ดุและใชต้น้ทุนตํ่า ซึง่วธิกีารหน่ึงทีเ่ป็นที่
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นิยมในปัจจุบนักค็อื ธุรกจิ E-Commerce หรอื การคา้ขายบนหน้าจอคอมพวิเตอร ์ซึง่จดัวา่เป็น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายและชอ่งทางประชาสมัพนัธท์ีด่ ี

 

ทฤษฎีกลยทุธใ์นการสร้างแบนด ์  (Brand Building)   

ดลิเลอร ์นาตาลเชดรอฟฟ์ ดารเ์รลซ์ (2549 : 31 - 64) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎกีลยทุธใ์นการ

สรา้งแบรนดไ์วว้า่ในสงัคมปัจจุบนัแบรนด ์ (Brand) มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมากเพราะวา่ตรา

สนิคา้ หรอืแบรนด ์ หรอืยีห่อ้ มใิชแ่คก่ารสรา้งชื่อหรอืสรา้งตราขึน้มาแลว้นําไปตดิไวบ้นสนิคา้

เทา่นัน้ แต่แบรนดม์คีวามสาํคญัในการทีจ่ะสือ่ความหมายของภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ (Image) 

ประโยชน์ของผลติภณัฑ ์ และการสรา้งความมัน่ใจถงึระดบัคุณภาพ (Quality) ใหก้บัผูบ้รโิภค 

จนทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความภกัดใีนตวัสนิคา้ (Loyalty) ความภกัดน้ีีเองจะทาํใหผู้บ้รโิภคยนิดี

จา่ยแพงกวา่สนิคา้ตวัเดยีวกนัแต่คนละยีห่อ้ หรอืยนิดทีีจ่ะรอหากสนิคา้นัน้ขาดตลาด 

  แบนด ์ คอื ความรูส้กึภายในของผูค้น เกีย่วกบัสนิคา้ บรกิาร หรอื บรษิทั ไมใ่ชส้ิง่ที่

พวกเราบอกวา่มนัคอือะไรแต่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาบอกวา่มนัคอือะไร 

แบรนด ์ เป็นกระบวนการของการเชื่อมโยงกลยทุธท์ีด่เีขา้กบัความคดิทีส่รา้งสรรค ์ พืน้ฐาน

ของแบรนดค์อืความเชื่อถอื โดยลกูคา้จะเชื่อจากประสบการณ์ทีล่กูคา้ไดร้บัตรงกบัความตอ้งการ

ของเขาหรอืเหนือกวา่อยา่งสมํ่าเสมอ และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่สญัลกัษณ์ของเรา

เหนือคูแ่ขง่ผูท้ีม่แีบรนดเ์ขม้แขง้มากขึน้เทา่ไรกส็ามารถตัง้ราคาใหส้งูขึน้ไดเ้ทา่นัน้ แบรนดท์ีด่กี็

คอื สนิคา้ บรกิาร หรอื บรษิทั ทีผู่อ้ ื่นเชือ่วา่ไมม่ใีครสามารถทดแทนได ้

 

การเริม่ตน้ในการสรา้งแบรนดต์อ้งตัง้คาํถามตวัเอง3 ขอ้วา่ 

1. คุณคอืใคร 

2. คุณทาํอะไร 

3. ทาํไมมนัจงึสาํคญั 

 

  การสรา้งความแตกต่างทาํใหค้วามสาํคญัในเชงิทีว่า่ มนัคอือะไร นัน้พฒันาไปสู ่ มนัทาํ

อะไร ไปสูคุ่ณรูส้กึอยา่งไร และไปสู ่คุณคอืใคร โดยในขณะทีคุ่ณสมบตั ิคุณประโยชน์ และราคา

ยงัเป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัผูค้นอยู ่ แต่ประสบการณ์ และความเป็นเอกลกัษณ์กลบักลายเป็นสิง่ที่

สาํคญัมากกวา่ 
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วงจรชีวิตของแบรนด ์(Life Cycle of a Brand) 

ปฎพิล ตัง้จกัรวรานนท ์(2547: 147 - 154) กล่าวถงึเรือ่งวงจรชวีติของแบรนดว์า่เรา

ตอ้งจาํแนก แบรนด ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คอื  

 1) แบรนด ์ใหมเ่อีย่มทีบ่รษิทัผูผ้ลติเพิง่สง่ลงตลาด  

2) แบรนด ์ เก่าทีถู่กปล่อยปละละเลย และตอ้งการกาํหนดตําแหน่ง แบรนด ์ ใหม ่ ใน

ตลาดก่อนทีจ่ะทาํนายถงึการเตบิโตของ แบรนด ์ ในทัง้ 2 กลุ่มน้ี เราตอ้งรูแ้ละเขา้ใจพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคสนิคา้แต่ละประเภทเสยีก่อน 

ปกตจิะพจิารณากลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจยัทางดา้นตวัเลขของแผนการเงนิ เชน่ มี

กลุ่มเป้าหมายจาํนวนเทา่ไหร ่ เป็นคนประเภทไหน และเคา้สนใจอะไรเป็นพเิศษใน แบรนด ์ น้ี 

โดยโครงสรา้งทัว่ไป แบรนดจ์ะเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่ถา้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ไมม่ี

ความหมายอะไรพเิศษต่อกลุ่มเป้าหมายจรงิๆ การสรา้ง แบรนดก์จ็ะไมไ่ดผ้ล  

อยา่งไรกต็าม เราจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคาํนวณวา่ตอ้งลงทนุเทา่ไหร ่ เพือ่ทีจ่ะทาํใหส้นิคา้หรอื

บรกิารนัน้ๆ ตดิตลาด ดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบังานพฒันาสนิคา้ และควบคุมคณุภาพพวกน้ีก็

ตอ้งถูกรวมอยูใ่นแผนการเงนิดว้ยเชน่กนั คราวน้ีกม็าวา่กนัถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนับา้ง 

เราไมส่ามารถดาํเนินธุรกจิในขอบเขตอนัจาํกดัได ้ ดงันัน้ความยากกค็อื การประเมนิ

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัระยะยาว วา่คูแ่ขง่ของคุณมแีผนอะไรใน1-5 ปีขา้งหน้า คูแ่ขง่จะมี

ทา่ทอียา่งไร เมือ่รูต้ําแหน่งผลติภณัฑใ์หมข่องเรา ออกจะซื่อไปนิดถา้คดิวา่คูแ่ขง่จะน่ิงดดูาย

และปล่อยให ้ แบรนด ์ของคุณไดเ้ปรยีบฝ่ายเดยีว เพราะจรงิๆ ตอ้งถามใจคุณเองวา่ คูแ่ขง่ของ

คุณจะยอมใหคุ้ณแยง่สว่นแบ่งตรงไหนของตลาดไปบา้ง เพราะการต่อสูย้อ่มมกีารตอบโตส้วน

กลบัทนัทเีมือ่รูว้า่อกีฝ่ายบุก และผูใ้ดกต็ามทีเ่ดนิเขา้สูส่มรภมูใินตลาดก่อน ผูน้ัน้ยอ่มจะ

ไดเ้ปรยีบนกัรบหน้าใหมเ่สมอ เหตุผลกค็อื กลุ่มเป้าหมายทีคุ่น้เคยกบั แบรนด ์ทีเ่ขา้มาในตลาด

ก่อน และมคีวามรูส้กึทีด่กีบั แบรนด ์ นัน้ๆ เสยีแลว้ จงึยากทีจ่ะไหวเอนไปชอบ แบรนดอ์ื่นได ้

นัน่จงึเป็นการสรา้ง แบรนดท์ีไ่ดผ้ล และแผนปฏบิตักิารทีว่างไวก้ค็วรจะครอบคลุมระยะเวลา 3 

ปี เป็นอยา่งน้อย ทัง้น้ีในชว่งระยะฟักตวั (หรอืปี ) ถอืเป็นปีสาํหรบัการลงทุนและการก่อรา่ง

สรา้ง แบรนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั อยา่งเชน่ แผนงานทีม่กีจิกรรมการสรา้ง แบรนดค์รบทกุดา้น รวมไป

ถงึความรูเ้บือ้งตน้ โปรแกรมการจดัการ แบรนดใ์นระยะยาว ความรูด้า้นงานวจิยั และพฒันา

รปูแบบโมเดลใหม่ๆ   

   การสรา้ง แบรนดน์ัน้ คอืการลงทุนอยา่งหน่ึง ฉะนัน้ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นตอ้งคาํนวณทัง้ใน

เรือ่งเงนิทุนและระยะเวลาใหด้ ีเริม่แผนการสรา้ง แบรนดเ์มือ่ไหรก่เ็ทา่กบัวงจรชวีติของ แบรนด ์

เริม่ตน้ขึน้เมือ่นัน้ สว่นวธิกีารด ู และทาํนุบาํรงุและปรบัปรงุ แบรนดต์อ้งกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

การตรวจสอบวดัผลควรจะตอ้งมสีาํหรบัการบรหิาร แบรนดเ์มือ่ แบรนดเ์ตบิโตขึน้ และการ

เปลีย่นสภาวะทางการตลาด สว่นแผนรองรบันัน้จาํเป็นตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มไวเ้สมอเพือ่ใช้
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ปกป้อง แบรนดจ์ากการแขง่ขนัทีห่ํา้หัน่กนัสดุฤทธิ ์และสดุทา้ยกค็อื โปรแกรมพฒันา แบรนดท์ี่

ตอ้งออกแบบใหส้ามารถยกระดบัแบรนดไ์ปสูข่ดีข ัน้แหง่การเจรญิเตบิโตต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
การสร้าง แบรนดว์งจรชีวิตของ แบรนด ์ใหม่ท่ีแขง็แกร่ง  

 

การจะจะแสดงใหเ้หน็ภาพวงจรชวีติของ Brand ทีใ่ชเ้วลาววิฒันาการประมาณ 25 ปี

ในชว่ง 3ปีแรก (นบัจากระยะฟักตวั จนถงึวยัทารก) ถอืเป็นชว่งเวลาทีส่าํคญัทีส่ดุ เพราะถา้ 

Brand เปิดตวัออกสูต่ลาด แลว้สามารถเขา้ไปนัง่อยูใ่นใจของผูบ้รโิภคไดก้จ็ะเป็นเครือ่งชีใ้หเ้หน็

แนวโน้มถงึการกลบัมาซือ้ซํ้า 

ในอนาคต แบรนด ์ ใหม ่ ในระยะตน้ตอ้งให ้ แบรนดอ์ยูใ่นขัน้รอดตายใหไ้ดใ้นตลาด 

เพราะชว่งสัน้ๆ ถอืวา่มผีลต่ออนาคตของ แบรนดโ์ดยตรงแต่ต่อจากนัน้แบรนดจ์ะขึน้ๆ ลงๆ 

บา้งกไ็มเ่ป็นไร แบรนดท์ีเ่ขา้สูต่ลาดแลว้ ในขัน้น้ี ตําแหน่งเก่าของ แบรนดอ์าจจะถูกทิง้ไวก่้อน 

และควรจะใหต้ําแหน่งของ แบรนดใ์หมก่า้วเขา้มามบีทบาทในใจผูบ้รโิภคแทน โดยทัว่ไปมกัจะ

มกีารขึน้ลงในชว่งแรกเมือ่มกีารแนะนํา แบรนดส์ูต่ลาดอกีครัง้ 

ดลชยั บุณยะรตัเวช (2549: 168 - 169) ไดก้ล่าวถงึการสรา้งแบรนดใ์หเ้ตบิโตมชีวีติที่

แขง็แรงมอีงคป์ระกอบสาํคญั 6 สว่นเพือ่สรา้งแบรนดใ์หม้ปีระสทิธภิาพ พืน้ฐานสาํคญัเหล่าน้ี

ไดแ้ก่ 

 

1.การกาํหนดจุดยนืของแบรนด ์(Definition of What the Brand Stands) ตอ้งเขา้ใจที่

จะกาํหนดนิยามในสงิต่่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดยนืของแบรนดต่์อไป 

 1.1 แบรนดข์องเรามคีวามหมายอยา่งไรกบัคนในขณะน้ี 

 1.2 เราตอ้งการใหม้คีวามหมายอยา่งไรต่อไป 

 1.3  แบรนดข์องเรายนือยูเ่พือ่อะไร 

 1.4  ผูบ้รโิภคจะเหน็คุณคา่ของแบรนดข์องเราตรงไหน 

แบรนดท์ีด่จีะตอ้งมเีหตุผลในการดาํรงอยูช่ดัเจนและสมัพนัธก์บัคน ซึง่เป็นสิง่ลกึซึง้และ

อยูเ่หนือ กวา่ประโยชน์ ใชส้อยในดา้นสนิคา้เทา่นัน้อนัประกอบดว้ย  

คุณคา่ (Value) ทุกสิง่ในแงบ่วกทีพ่เิศษโดเดน่และเหมาะสมกบัคน 

บุคลกิลกัษณะ (Personality) การแสดงออกดว้ยบุคลกิภาพเฉพาะตวั 

จุดมุง่หมาย (Purpose) เป้าหมายและจุดมุง่หมายเพื่อลกูคา้ 

   เมือ่เรานิยามสิง่ต่างๆไดเ้ราจะทราบวา่แบรนดข์องเรานัน้อยูใ่นใจคนอยา่งไรจะทาํให้

ทศิทางของแบรนดช์ดัเจน ใหค้นไดร้บัรูเ้ขา้ใจ และประทบัความทรงจาํอยูเ่สมอ และจาํเป็น

ตวักาํหนดสิง่ต่างๆต่อมา 
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2. สรา้งไสตลใ์หก้บัภาพลกัษณ์และภาษาของแบรนด ์(Creation of the Brand’s Visual 

and Verbal Style) หมายถงึการสรา้งแมแ่บบแหง่ Brand Identity ซึง้หมายถงึทัง้สญัลกัษณ์ 

ภาษา ภาพลกัษณ์สสีนั ทีส่ามารรถสรา้งความแตกต่าง น่าจดจาํ และ ชวนเชญิ ทีต่อ้งแสดงถงึ

สมบตั ิรากฐานของแบรนด ์ไดค้รบถว้น  

Brand Identity มกัจะมอียูส่องสว่น คอื สว่นขององคป์ระกอบหลกัทีเ่ป็นหวัใจสาํคญั ไม่

สามารถเปลีย่นแปลงได ้สว่นทีส่อง คอืองคป์ระกอบรองทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามกาลเวลา 

และความเหมาะสม Brand Identity กค็อืBand Mark หรอืLogo ทีม่สีสีนัและรปูแบบเฉพาะตวั

เป็นเอกลกัษณ์ และตอ้งใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และต่อเน่ืองจนทุกคนสามารถจดจาํได ้

3.ถ่ายทอด, สง่มอบแบรนด ์โดยผา่นผลรวมของสนิคา้ บรกิาร และประสบการณ์ของ

ผูบ้รโิภค   (Delivery of the Brand Through the Product, Service and Customer 

experience as a Whole) 

รวมกนัแลว้เหล่าน้ีจะเกดิเป็นประสบการณ์จรงิ ทีส่มัผสัจบัตอ้งไดจ้รงิ และทีส่าํคญั

จะตอ้งสรา้งความแตกต่างทีพ่เิศษจรงิๆ ไมเ่หมอืนใครในความรบัรูข้องผูบ้รโิภค ดา้นบรกิารก็

เชน่กนั ไดถ้กูกาํหนดตามมาตรฐาน และรปูแบบ รวมทัง้ความคดิเหน็ของพนกังานไวอ้ยา่ง

เจาะจง ผูบ้รโิภคสามารถมปีระสบการณ์พเิศษ ทีผ่อ่นคลาย สบาย เหมอืนหลุดออกจาก

ภายนอกทีส่บัสนมาในที่ๆ รืน่รมณ์ไดเ้สมอ สรปุไดค้อื แบรนดท์ีด่จีะตอ้งจดัระบบ “การกระทาํ” 

ใหด้แีละใหส้ะทอ้นถงึสิง่ทีเ่คยสญัญาไวแ้ละทาํดว้ยบุคลกิเฉพาะตวั, เป้าหมายทีช่ดัเจน ไมห่ลุด

จุดยนืของตน และรบัรองไดว้า่แบรนดน์ัน้จะยอมไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ และเตม็ทีจ่ากสิง่ที่

ไดก้ระทาํไป 

 

4.บรหิารจดัการผลคนืกาํไรแหง่แบรนด ์ (Management of the Brand’s Return on 

Investment) 

 

คอืการบรหิารตรวจสอบใหก้จิกรรมของแบรน์ดนัน้ ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่ ัง้เป้าไว ้ ขณะเดยีวกนั

กต็อ้งพจิารณาใหถ่้องแทถ้งึจุดทีท่าํกาํไรใหอ้งคก์ร ทีผู่บ้รโิภคใหก้ารยอมรบัและไวว้างใจ ซึง่ก็

เป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัของธุรกจิ เชน่ Smooth-Eเตบิโตและโดดเดน่เรือ่งเชีย่วชาญรกัษาริว้

รอย   แหง่ผวิพรรณทีทุ่กคนยอมรบั 

 

5.การกาํหนดชอ่งทาง, โอกาสใหม ่ รวมทัง้นวตักรรมใหม่ๆ  ของแบรนด ์   (Identify 

New Opportunities, Ventures and Initiatives for the Brand) 

     แบรนดน์ัน้ไมจ่าํเป็นตอ้งมสีนิคา้ชนิดเดยีวปะเภทเดยีวแบรนด ์คอืผลรวมของความทรง

จาํจากองคป์ระกอบต่างๆรวมทัง้สนิคา้ทีห่ลากหลายซึง่แตกต่างรปูลกัษณ์ และคุณสบตักินัไป

ตามการเวลา แบรนดท์ีม่รีากฐานแขง็แรงสามารถต่อยอดพฒันาอนาคตไดอ้ยา่งมพีลงั แต่ต่อง
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ไมล่มืวา่การแขง่ขนัในยคุน้ีนัน้รนุแรงกวา่แต่ก่อนมาก ฉะนัน้จาํเป็นตอ้งคดิเรว็ และทาํใหเ้รว็ 

ในขณะทมีโีอกาส และในขณะทีช่ื่อเสยีงของตนยงัอยูใ่นภาวะทีด่ ี

 

6.ปกป้องสมบตัทิางปัญญา (Protection of Intellectual Property) 

   จดัการตามระเบยีบกฎหมาย เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ดล่วงละเมดิ ลขิสทิธิท์ีเ่ป็นสมบตัทิางภมูิ

ปัญญาของแบรนด ์นวตักรรมต่างๆแหง่แบรนด ์นัน้ไมไ่ดเ้กดิขึน้งา่ยๆจาํเป็นตอ้งอาศยั

การศกึษาวเิคราะหเ์พือ่หาโอกาสใหมท่างการตลาด และเพือ่ตอบสนองผูบ้รโิภคทีไ่มห่ยดุน่ิง 

ฉะนัน้เมือ่พบและสรา้งสิง่ต่างๆ ออกมาเพือ่เป็นตวัแทนของแบรนดไ์มว่า่จะเป็นสนิคา้ บรกิาร 

หรอืประสบการณ์ใดๆ กค็วรจะเตรยีมแผนป้องกนัไมใ่หผู้อ้ื่นถอืโอกาส ลอกเลยีนหรอืแอบอา้ง

เป็นของตน 

 

เครือ่งมอืทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดิต่อลกูคา้โดยผา่นประสบการณ์มดีว้ยกนั 4 ประเภท 

 

1. การทาํกจิกรรมทางการตลาด ทาํกจิกรรมทีม่คีวามแปลกใหม ่ และเป็นกจิกรรมที่

นานๆทีจ่ะจดัสกัครัง้ในโอกาสพเิศษเทา่นัน้จะเน้นทีก่ารสรา้งภาพพจน์มากกวา่ทางดา้นการคา้ 

 ปัจจยัสาํคญัในการทาํ Event Marketing จะตอ้งม4ีE ประกอบดว้ย 

Entertainment ความบนัเทงิ แฝงอยู ่ เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคเขา้มาในevent

ของคุณโดยไมรู่ต้วั 

Enjoyment คนทีจ่ะเขา้มาในกจิกรรมของเราจะตอ้งรูส้กึสนุกสนานไปดว้ย 

Excitementกจิกรรมจะตอ้งรา้วใจชวนใหต้ดิตามตอ้งมคีวามแตกต่างต่างกจ็ะมี

ความเสีย่งอยูบ่า้งเพือ่ใหไ้ดร้บัการกล่าวขวญั เป็นTalk of the town 

    Enterprise ตอ้งมคีวามใหมเ่กดิขึน้ ตอ้งยากต่อการเลยีนแบบ และตอ้งแฝงดว้ยกบั

การทาํธุรกจิ 

2. การสนบัสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) หรอื ผูอุ้ปถมัภท์ีใ่หก้ารสนบัสนุน

ทางการตลาดมคีวามแตกต่าง ตรงที ่ (Event Marketing) เป็นการทาํกจิกรรมทีมุ่ง่ความสนใจที่

กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้กับรษิทั และเหน็แบรนดซ์ึง่สว่นใหญ่กม็กัจะนําสนิคา้

ไปสรา้งความสมัพนัธก์บัเหตุการณ์พเิศษแต่ (Sponsorship Marketing)  

 

บางหน้าทีข่องมนัยงัอยูท่ี ่ (Sales Promotion) เป็นการสนบัสนุนทางการตลาดเพือ่สนบัสนุน

กจิกรรมทางการตลาดในโอกาสต่างๆโดยมเีป้าหมายทางธุรกจิของแบนดน์ัน้ๆ เชน่ การบรจิาค

เพือ่ขอลงในหนงัสอืพมิพเ์ป็นการบรจิาคเพือ่หวงัผลกบัยอดขาย และทาํใหค้นรูจ้กั จะเน้นดา้น

การคา้มากกวา่ภาพพจน์ 
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3. การจดังานแสดงสนิคา้ตามทีต่่างเพือ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

4. จดัตัง้ศนูยบ์รกิารลกูคา้ ใหข้อ้มลูต่างๆเกีย่วกบัสนิคา้ และบรกิารของเรา 

 

        การยืดอายแุบรนด ์  ม ี สิง่สาํคญัทีต่อ้งศกึษาหากถูกละเลยวงจรชวีติของแบรนดอ์าจจะ

มาสมบรูณ์ครบถว้น และอาจเปิดชอ่งโหวใ่หคู้แ่ขง่เขา้โจมตไีด ้  การสรา้งความแตกต่างทีเ่หมาะสม

กบัผูบ้รโิภคโดย มหีวัใจสาํคญั 7 ประการทีส่ามารถจะชว่ยยดือายขุองแบรนด ์ และตอ้งจดัการ

ครบทุกสว่นพรอ้มกนั และสรา้งความสมัพนัธก์นั คอื 

1.ตอ้งตอบสนองความคาดหวงั ดว้ยการสรา้งความพึง่พอใจตามสญัญาทีใ่หไ้วก้บัลกูคา้ 

2.มขีอ้เสนอดว้ยแนวคดิ หรอืนวตักรรมใหม่ๆ  สูต่ลาด เพือ่ตอบยํา้แบรนดใ์หน่้าสนใจ

มากยิง่ขึน้ 

3.มจุีดยนืทีช่ดัเจนทีถู่กสนบัสนุนในการตลาดการแขง่ขนัเพือ่สรา้งรากฐานความภกัดี

กบัผูบ้รโิภค 

4.ปรบัฐานผูบ้รโิภคใหมใ่หเ้หมาะสมกบัเป้าหมายของแบรนดท์ีเ่ราวางไวต้ามวยัของ

ผูบ้รโิภค 

5.มกีารสือ่สารโฆษณาทีไ่มห่ยดุน่ิงและใหมส่ดเสมอ 

6.ใหพ้นกังานทุกคนรบัรูม้สีว่นรว่ม และมแีรงจงูใจ 

7.คงคุณคา่ทีด่ไีวอ้ยา่งครบถว้น ในใจผูบ้รโิภคชว่ยในการตดัสนิใจเลอืกแบรนด์ๆ หน่ึง

จากหลายๆแบรนด ์ และทาํหน้าทีถ่่ายทอดตวัตนของแบรนดใ์นแงบ่วกจากประสบการรจ์รงิที่

ลกูคา้สามารถจบัตอ้งได ้

 

 แนวคิดเรื่องการวางผงัรายการโทรทศัน์เชิงพาณิชย ์

ชาลสิา มากแผน่ทอง (2544) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การวางผงัรายการโทรทศัน์ : 

การศกึษาสถานีโทรทศัน์เชงิพาณชิยใ์นประเทศไทย”  พบวา่ การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่การศกึษา

กลยทุธก์ารวางผงัรายการโทรทศัน์ และเพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ ิ อทิธพิลต่อการวางผงัรายการ

โทรทศัน์เชงิพาณชิยใ์นประเทศไทย ทัง้น้ีผูว้จิยัศกึษาผงัรายการของสถานีโทรทศัน์เชงิพาณชิย ์

จาํนวน 30 ผงัรายการ จากสถานีโทรทศัน์จาํนวน 5 แหง่ คอื สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีชีอ่ง 3 

สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5  สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกชอ่ง 7 สถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีี

ชอ่ง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีโทรทศัน์ไอทวี ี การวจิยัครัง้น้ีใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพทีอ่าศยั

การเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัและผูเ้กีย่วขอ้ง การสงัเกตการณ์ และ

จากการสงัเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารสิง่พมิพ ์ ผลการศกึษาเกีย่วกบักลยทุธก์ารวางผงัรายการ

โทรทศัน์มดีงัต่อไปน้ี 
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1.กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการวางผงัรายการชว่งไพรม์ไทม ์ ไดแ้ก่ การจดัผงัชน การจดัผงัเลีย่ง

สถานีโทรทศัน์อื่นทีก่าํลงัแขง่ขนักนั การจดัผงัโดยการนําเสนอรายการเดมิต่อเน่ืองทุกวนั การ

จดัผงัเพือ่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผูช้ม การจดัผงัรายการเพือ่ตอบสนองกลุ่มผูช้มทีต่ลาดโทรทศัน์

ยงัไมใ่หค้วามสนใจ การจดัผงัชนกบัสถานีโทรทศัน์อื่นทีก่าํลงัแขง่ขนักนั การจดัผงัโดยนําเสนอ

รายการประเภทเดยีวกนัแต่หลากรายการ และการจดัผงัรายการโดยนําเสนอรายการพเิศษ 

2.กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการวางผงัรายการชว่งภาคบ่าย ไดแ้ก่ การจดัผงัรายการโดยนําเสนอ

รายการเป็นกลุ่มการจดัผงัโดยนําเสนอรายการประเภทเดยีวกนัแต่หลากรายการ การจดัผงัชน 

การจดัผงัเพือ่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผูช้ม การจดัผงัรายการโดยนําเสนอรายการขนาดยาวทีเ่ริม่

ก่อนรายการอื่นแต่จบชา้กวา่ การจดัผงัโดยนําเสนอรายการเดมิต่อเน่ืองทุกวนั การจดัผงัเลีย่ง

สถานีโทรทศัน์อื่นทีก่าํลงัแขง่ขนักนั และการจดัผงัชนกบัสถานีโทรทศัน์อื่นทีก่าํลงัแขง่ขนักนั 

3.กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการวางผงัรายการชว่งภาคดกึ ไดแ้ก่ การจดัผงัชน การจดัผงัเลีย่ง

สถานีโทรทศัน์อื่นทีก่าํลงัแขง่ขนักนั การจดัผงัเพือ่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผูช้ม และการจดัผงัชน

กบัสถานีโทรทศัน์อื่นทีแ่ขง่ขนักนั 

4.กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการวางผงัรายการชว่งภาคเชา้ และกลางวนั ผูว้จิยัไมพ่บกลยทุธใ์น

การวางผงัรายการเดน่ชดัสนันิษฐานวา่เน่ืองจากกลุ่มผูช้มมจีาํนวนน้อย ทาํใหส้ถานีโทรทศัน์แต่

ละแหง่มุง่นําเสนอรายการใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ลอืกไวม้ากกวา่จะมุง่แขง่กนั 

 

แนวคิดเรื่องสภาพปัญหาของผูผ้ลิตส่ือและการผลิตส่ือ  

ผลการวจิยัของ ชาลสิา  มากแผน่ทอง (2544) พบวา่ผูผ้ลติสือ่ประกอบดว้ยผูผ้ลติสื่อ

ภาครฐั และผูผ้ลติเอกชน มปัีญหาพอสรปุได ้ดงัน้ี 

1. ผูผ้ลติสือ่ขาดอสิระในการผลติรายการ สบืเน่ืองจากปัญหาโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ

และการเมอืง ทาํใหเ้สนอขา่วสารตามความเป็นจรงิไมไ่ด ้

2. ผูผ้ลติสือ่รายใหญ่มคีวามไดเ้ปรยีบจากระบบสมัปทาน และวฒันธรรมอุปถมัภ ์ สว่น

ผูผ้ลติรายยอ่ยและผูผ้ลติอสิระถูกกดีกัน้จากระบบผกูขาดหรอืกึง่ผกูขาด โครงสรา้งของระบบที่

บดิเบอืนกลไกตลาดทาํใหต้น้ทุนการผลติรายการสงูเกนิกวา่ความเป็นจรงิ 

3. ผูผ้ลติไมล่งทนุทัง้ในสว่นงบประมาณและทรพัยากรบุคคลในการสรา้งสรรคแ์ละ

พฒันารายการเน่ืองจากตอ้งการลดตน้ทนุเพือ่แขง่ขนัใหอ้ยูร่อด หรอืเพือ่แสวงหากาํไรสงูสดุ 

4. ผูผ้ลติรายยอ่ย และผูผ้ลติอสิระขาดการรวมตวักนัเพือ่สรา้งแรงต่อรองในเรือ่งคา่เวลา

รายการ และเพือ่การรวมกลุ่มในการพฒันาวชิาชพีและจรรยาบรรณ 

5. ผูผ้ลติมุง่ผลติรายการตอบสนองกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กีาํลงัซือ้สงู ละเลยผูบ้รโิภคทีไ่มม่ี

กาํลงัซือ้  
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6. ขาดการลงทุนในฝ่ายรฐั สถาบนัการศกึษาและผูผ้ลติ เพือ่วจิยั และพฒันาแนวการ

ผลติรายการทีเ่ป็นประโยชน์ มปีระสทิธภิาพ และสนุทรยีภาพในการสือ่สาร 

 ผูว้จิยัสามารถใชท้ฤษฎดีา้นการตลาด ควบคูก่บัแนวคดิในการวางผงัรายการโทรทศัน์เชงิ

พาณชิย ์ และการผลติสือ่ เพือ่ใชศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การพฒันากลยทุธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด

ของบรษิทัหรรษา จาํกดั” ต่อไป 
 



 

 

บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

 การศกึษาเรือ่ง “การพฒันากลยทุธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาดของบรษิทั หรรษา จาํกดั” น้ี 

เป็นการศกึษาในเชงิคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกรอบแนวคดิของกระบวนการจดัการ

เชงิกลยทุธ ์ ซึง่ประกอบดว้ย การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์ การกาํหนดทางเลอืก การเลอืกกลยทุธ ์

การปฏบิตัติามกลยทุธ ์และการควบคุม โดยศกึษาตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี  

   3.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

 3.2 แนวทางเลอืกในการแกปั้ญหา (Strategic Alternatives) 

 

3.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

 

การวิเคราะห ์SWOT เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการตลาดของบริษทั หรรษา 

จาํกดั 

 การวเิคราะห ์SWOT เพือ่เพิม่ความสามารถทางการตลาดของบรษิทั หรรษา จาํกดั  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหด์งัต่อไปน้ี 

 

สมรรถนะหลกั (core competency)  ความสามารถทีบ่รษิทั หรรษา จาํกดั ใชส้รา้ง

ความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ คอื ความสามารถเฉพาะตวัทีเ่ชีย่วชาญทางดา้น

ศลิปะการแสดงหลายแขนงของฝ่ายการผลติ ซึง่สามารถนํามาใชใ้นการสรา้งรปูงานทีม่ ีความ

แตกต่างจากคูแ่ขง่ไดเ้ป็นอยา่งด ีเมือ่พจิารณาจากจุดแขง็และจุดออ่น  จะวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

จดุแขง็ 

1. บรษิทับุคลากรทีม่คีวามสามารถทางดา้นการผลติเป็นอยา่งดทีัง้เบือ้งหน้าและ   

เบือ้งหลงั  

2. พนกังานสว่นใหญ่ของบรษิทัมปีระสบการณ์ทางดา้นทาํงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชน   

3. บรษิทัมขีนาดเลก็จงึมคีวามยดืหยุน่ ปรบัตวังา่ย และมอีสิระในการทาํงานสงู 
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จดุอ่อน 

 1. บรษิทัหรรษา มบุีคลการทีน้่อยจงึไมม่คีนมารบัผดิชอบเรือ่งการตลาดโดยตรง 

2. บรษิทัหรรษา เป็นบรษิทัเกดิใหมข่าดการประชาสมัพนัธ ์ชื่อเสยีงขององคก์รใหเ้ป็น

ทีรู่จ้กัในวงกวา้ง 

3.บรษิทัไมม่เีอกลกัษณ์ทีเ่ป็นจุดขายทีช่ดัเจนและแตกต่างจากบรษิทัอื่นๆ (ทาํใหไ้มม่ ี

ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ๆ ) 

4.บรษิทัหรรษา มทีรพัยากรทางการตลาด(ฐานลกูคา้)ทีจ่าํกดั และบรษิทัมพีนัธมติร

รว่มน้อยมากจงึประสบปัญหาในเรือ่งจดัหางานผลติสือ่ป้อนบรษิทั 

5.บรษิทัหรรษา เป็นบรษิทัเกดิใหมจ่งึไมม่อีาํนาจต่อรองกบัลกูคา้ และสมัปทานเวลา

รายการเหมอืนกบับรษิทัใหญ่ๆ  

 

โอกาส (Opportunities) 

 จากการวเิคราะหก์ารดาํเนินงานของบรษิทั หรรษา จาํกดั ผูว้จิยัไดว้เิคราะห ์พบวา่ 

 1. ปัจจุบนั ในตลาดมบีรษิทั Production house ทีท่าํงานเกีย่วกบัเดก็โดยตรงน้อยมาก 

2. ในปัจจุบนัมกีารรวมตวักนัของบรษิทั Production houseขนาดเลก็เพือ่สรา้งอาํนาจ

การต่อรองเทยีบเทา่กบับรษิทั Production house ใหญ่ๆ 

3.สภาวะตลาดธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนัมกีารขยายตวัคอ่นขา้งสงู 

4.ธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความสมัพนัธแ์ละพืน้ฐานความรูท้างดา้นจดัการ 

ขาย และการเงนิ มากกวา่ความรู ้ ในการผลติ เพราะปัจจุบนัอาศยั พนัธมติร ทีม่คีวามชาํนาญ

เป็นหลกั 

 

อปุสรรค (Threats) 

จากการวเิคราะหก์ารดาํเนินงานของบรษิทัหรรษาจาํกดั ผูว้จิยัไดว้เิคราะหใ์นดา้น

อุปสรรค พบวา่ 

 1.  ในปัจจุบนัตลาดผลติรายการบนัเทงิกาํลงัไดร้บัความนิยมคนบรโิภคสือ่กนัมากขึน้

ทาํใหม้บีรษิทั Production house เกดิขึน้มากมายและมกีารแขง่ขนักนัสงู 

 2. ผูผ้ลติสือ่รายใหญ่ๆมคีวามไดเ้ปรยีบจากระบบวฒันธรรมอุปถมัภแ์ละสมัปทานเวลา

ออกอากาศทาํใหบ้รษิทัเลก็อยา่งบรษิทัหรรษาถูกกดีกนัจากระบบผกูขาด 

3. สภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนัผนัผวนตัง้แต่เกดิการปฎริปูทาํใหบ้รษิทัลกูคา้หลาย

รายยงัลงัเลทีจ่ะทุม่งบประมาณในการจะผลติสือ่สง่เสรมิการขาย 
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4.  ขอ้บงัคบัของรฐับาล และกาํหมายถกูปรบัเปลีย่นมากมายทัง้กฎหมายสิง่มนึเมา 

และการจดั Ratingรายการบนัเทงิทาํใหม้ขีอ้แมใ้นการผลติสือ่มากมาย 

5. ธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนัตอ้งอาศยัขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดผู้ท้าํธุรกจิจะตอ้งตื่นตวัและ

ตดิตาม การเปลีย่นแปลงอยู ่ตลอดเวลา 

 

วิสยัทศัน์ (Vision)   

บรษิทัหรรษา จาํกดั มคีวามคาดหวงัวา่จะเป็นบรษิทัผลติรายการบนัเทงิในสือ่หลายๆ

รปูแบบทีม่คีณุภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้

 

พนัธกิจ(Mission)   

บรษิทัหรรษา จาํกดั มพีนัธกจิวา่  สรา้งสรรคง์านคุณภาพโดนใจลกูคา้ในราคายตุธิรรม 

 

จากการศกึษาโดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT: สรปุไดว้า่ บรษิทั หรรษา จาํกดั กาํลงั

ประสบปัญหาในเรือ่งบุคลากร ทีจ่ะมาทาํดา้นการตลาด และขาดการวางแผนแนวทางการตลาด

ทีช่ดัเจน แต่ในสภาวะการตลาดปัจจุบนัทีผ่นัผวนบรษิทัขนาดใหญ่ยงัไมก่ลา้ทีจ่ะลงทุน เป็นขอ้

ไดเ้ปรยีบของบรษิทัผลติรายการบนัเทงิขนาดเลก็ ตน้ทนุตํ่าโดยเฉพาะ บรษิทั หรรษา จาํกดั ที่

มรีปูแบบการนําเสนอทีแ่ตกต่าง ในเรือ่ง ความสามารถทางการละคร และความเชีย่วชาญ

เกีย่วกบัเดก็ แต่บรษิทั หรรษา จาํกดั ยงัประสบปัญหาดา้นเงนิทุนหมนุเวยีนจนขาดสภาพคลอ่ง 

 

การวิเคราะห ์4P ในการเพ่ิมความสามารถทางการตลาด 

 

ผลิตภณัฑ ์(Products) 

บรษิทั Production house เป็นการผลติรายการผา่นสือ่ ต่างๆ เชน่ สือ่โทรทศัน์

(Television Highlights) สือ่เคเบลิทวี(ีPay TV Highlights) สือ่หนงัสอืพมิพ(์Newspapers 

Highlights) สือ่วทิย(ุRadio Highlights) สือ่นิตยสาร(Magazine Highlights) สือ่ภาพยนตร์

(Cinema Highlights) สือ่อนิเตอรเ์น็ต(Outdoor Highlights) และสือ่การทาํกจิกรรมสดตาม

สถานทีต่่างๆ แต่ในสว่นของผลติภนัฑข์องบรษิทั บรษิทั หรรษา จาํกดั รบัจา้งผลติรายการผา่น 

สือ่โทรทศัน์(Television Highlights) สือ่เคเบลิทวี(ีPay TV Highlights) สือ่ภาพยนตร(์Cinema 

Highlights)  และสือ่การทาํกจิกรรมสดตามสถานทีต่่างๆ เทา่นัน้  แต่เน่ืองจากบรษิทั หรรษา 

เป็นบรษิทัเลก็ๆสือ่ทีผ่ลติในแต่ละประเภทจงึเป็นรปูแบบสือ่ทีใ่ชต้น้ทุนในการผลติรายการไมส่งู

มาก คุณภาพคงจะเทยีบเทา่กบับรษิทัใหญ่ๆไมไ่ด ้ เพราะขอ้จาํกดัในเรือ่งเทคนิค และเครือ่งมอื

ในการผลติ 
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    ราคา(Price) 

 

ในสว่นของราคาของบรษิทัรบัจา้งผลติรายการ (Production house) กค็อืการคดิคา่จา้งใน

การผลติงานในสือ่แต่ละประเภทใชห้ลกัการคดิ จากสตูร (ตน้ทุน+ กาํไรทีต่อ้งการ = ราคาต่อ

การผลติงานหน่ึงชิน้)   

 

ตน้ทุนในการผลติงาน สามารถแบ่งคา่ใชจ้า่ยออกไดด้งัน้ี  

- คา่คดิและสรา้งสรรคง์าน(Creative works) เชน่ คา่บท คา่ Story Board คา่วจิยั

ผลติภณัฑ ์คา่ออกแบบรปูแบบสือ่ เป็นตน้ 

- คา่อุปกรณ์เทคนิค คา่เชา่กลอ้ง คา่ตดัต่อ คา่เครือ่งเสยีง คา่ไฟ ฯลฯ เป็นตน้ 

- คา่เชา่สถานที ่ถ่ายทาํ สาํนกังาน 

- คา่จา้งพนกังาน คา่จา้งนกัแสดง (คดิเป็นพนกังาน freelance ทัง้หมด) 

- คา่ดาํเนินงานต่างๆ คา่ตดิต่อประสานงาน เป็นตน้ 

ในสว่นของกาํไรทีบ่รษิทัตอ้งการแต่เดมิ คดิจากรปูแบบงานทีร่บัมาตามความเหมาะสม 

ทีบ่รษิทัอยากได ้และจากราคาต่อรองของลกูคา้ทีเ่สนอราคาให ้ไมม่อีตัราสว่นแน่นอน 

 

สถานท่ี หรือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or Channel of Distribution)  

 ในบรษิทั Production house ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย หมายถงึ ชอ่งทางการพบลกูคา้ผู้

วา่จา้งผลติงานทางสือ่ต่างๆ และตวัแทน (Agency) ซึง่ ลกูคา้ของบรษิทัม ีทัง้ลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาล 

และลกูคา้บรษิทัเอกชน ในสว่นของบรษิทั หรรษา ใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งน้ีน้อยมาก ทัง้ๆทีเ่ป็น

เรือ่งสาํคญัทีส่ดุ แต่กไ็มม่บุีคลกรมารบัผดิชอบทางดา้นการตลาดโดยตรง งานผลติรายการ 

บนัเทงิทีร่บัเขา้มาสว่นใหญ่ จะไดร้บัจากลกูคา้รายเก่าๆทีเ่คยรว่มงานกนัมาก่อนซึง่มไีมม่ากนกั 

และ ไมม่งีานทีไ่ดจ้ากบรษิทัรายใหม่ๆ เลยทาํใหก้ารตลาดของบรษิทัหรรษาขยายตวัไดช้า้ 

 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ในบรษิทั Production house การสง่เสรมิการตลาดคอื การแนะนําใหล้กูคา้รูจ้กับรษิทั

ของเรามากทีส่ดุ มวีธิกีารหลายวธิ ี แต่วธิทีีเ่หมาะสมกบับรษิทั หรรษา ซึง่เป็นบรษิทั Production 

house ขนาดเลก็ คอืการใชพ้นกังานขาย (Personal Sale) และการบรกิารหลงัการขาย (After 

Sale Service) ซึง่ปัญหาหลกัของบรษิทัหรรษาคอืเป็นบรษิทัใหมท่ีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 
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 จากการศกึษาโดยใชก้ารวเิคราะห ์4P ทาํใหเ้ราทราบวา่ปัจจยั ทีส่ง่ผลทางดา้นการตลาด ของ

บรษิทั หรรษา จาํกดั คอื การสรา้งความสมัพนัธ ์กบั พนัธมติรทางธุรกจิ และลกูคา้ การสง่เสรมิ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กั เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และ กฎเกณฑใ์หมข่องภาครฐั 

 

การสรา้งแบรนดข์องบริษทัหรรษาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 

 

    บรษิทัหรรษา เป็นบรษิทัรบัจา้งผลติรายการบนัเทงิ Production house ขนาดเลก็ มี

รปูแบบการ ผลติรายการบนัเทงิผา่นทางสือ่ โทรทศัน์ เทปบนัทกึวซีดี ีภาพยนตรส์ัน้ ละครเวท ี

และ รบัจดั กจิกรรมในงานEventต่างๆ  

    ความเป็นเอกลกัษณ์ บรษิทัหรรษา มคีวามสามารถ ในการผลติรายการทีเ่กีย่วกบัเดก็ 

เป็นพเิศษเพราะมปีระสบการณ์ทางดา้นการทาํกจิกรรมเดก็มาก่อน และไดร้บัการยอมรบัให้

ผลติรายการหรอืกจิกรรมสาํหรบัเดก็มากมาย เชน่ รายการคดิมนัส์ๆ มนัน้ีคดิส ์ทางชอ่งUBC วี

ซดีเีรือ่งอุนตรา้แมนสอนน้อง และ ละครเวทสีาํหรบัเยาวชน ในเทศกาลละครกรงุเทพ   

    เป้าหมาย  ของบรษิทัหรรษา คอื ผลติรายการบนัเทงิ เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั

บรษิทัผูว้า่จา้งเพือ่สง่เสรมิการขาย และผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัผูว้า่จา้งเป็นทีรู่จ้กั และ

สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทัของตน 

 

การวิเคราะหว์งจรชีวิตของBrand ของบริษทัหรรษาจาํกดัเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ทางการตลาด 

 แบรนดข์องบรษิทัหรรษา จาํกดั อยูใ่นชว่งวงจรชวีติของแบรนดเ์กดิใหมท่ีพ่ึง่จะเปิดตวั

ออกสูต่ลาดใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ในระยะแรกของแบรนด ์ จะตอ้งเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคทีต่อ้งการผลติสือ่

เกีย่วกบัเดก็ใหไ้ดเ้สยีก่อน เพือ่สรา้งขอ้แตกต่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ใหก้บับรษิทัหรรษา และตอ้งทาํ

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหบ้รษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่กีบัการผลติงานเกีย่วกบัเดก็ซึง่เป็นความชาํนาญ

พืน้ฐานของทมีงานในบรษิทัหรรษา เพือ่กาํหนดเป็นจุดยนืของแบรนดบ์รษิทัเราในชว่งแรก และ

ทาํใหบ้รษิทั เขา้ไปมบีทบาทในใจลกูคา้ผูว้า่จา้งผลติรายการใหไ้ดเ้สยีก่อน โดยวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

 1. สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูว้า่จา้ง (Connection Building) ทีผ่ลติสนิคา้หรอืบรกิาร

เกีย่วกบัเดก็ เพือ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั โดยวธิกีารเขา้ไปแนะนําตวั หรอื รบัจา้งผลติหรอืกาํกบัเป็น

รายการยอ่ยใหก้บัรายการหลกัเหล่านัน้ หรอื สง่ตวัแทนไปรว่มทาํงานในกจิกรรมยอ่ยๆกบั

บรษิทัเหล่านัน้เพือ่เป็นการเปิดทางไปสูก่ารทาํงานเตม็รปูแบบในอนาคต 

 2. ไปรว่มจดักจิกรรม(Trade Show หรอื Road Show) ตามงานต่างๆในนามของ

บรษิทั เชน่งานพบปะ Production house งานประชุมสือ่ งานภาพยนตรแ์หง่ชาต ิงานประกวด
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สือ่ประเภทต่างๆ เทศกาลละครเวท ีและ เทศกาลวนัเดก็ เป็นตน้ เพือ่สรา้งคุณคา่ของแบรนดใ์ห้

เป็นทีรู่จ้กั 

3. จดัทาํรปูแบบรายการไปเสนอชอ่ง Free TV และ ตวัแทน (Agency)เพือ่ขอเวลามา

ผลติรายการทางสือ่โทรทศัน์ 

4.  สรา้งสญัลกัษณ์ (Band Mark หรอื LOGO) ทีม่สีสีนั และรปูแบบเฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ 

และนําไปใชใ้นการทาํกจิกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหต้ดิตาผูบ้รโิภค 

5. พยายามสานสมัพนัธก์บัลกูคา้เก่าๆไว ้ โดยการโทรศพัท ์ หรอืเขา้ไปพบปะพดูคุย 

หรอืเอาไปใหต้ามเทศกาลต่างๆบา้ง แมช้ว่งนัน้จะไมไ่ดร้บังานจากบรษิทันัน้แลว้กต็ามกอ็ยา่

ละเลยลกูคา้เหล่านัน้เพือ่จะไดส้รา้งความจงรกัภคัดกีบัลกูคา้ต่อไปเพือ่จะมงีานในอนาคต ลกูคา้

จะไดนึ้กถงึเราเป็นบรษิทัแรก 

6.  ตดิตามผลจากการปฏบิตักิารจากการสอบถาม ถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภค วา่สามารถ

จดจาํและสรา้งความแตกต่างในใจผูบ้รโิภคได ้ หรอืไม ่ ตรงตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัหรรษาที่

จะผลติรายการบนัเทงิเกีย่วกบัเดก็ๆหรอืไม ่ และนํามาขอ้มลูเหล่านัน้มาแกไ้ขปรบัปรงุเพือ่ใช้

พฒันาแบรนดข์องเราในตลาดต่อไป 

 

จากการศกึษากระบวนการสรา้งแบรนดข์องบรษิทั หรรษา จาํกดัสรปุวา่ การสรา้งแบ

รนดข์องบรษิทัหรรษา จาํกดั สามารถสรา้งความแตกต่างได ้ โดย การยดึจุดยนื ในการผลติ

รายการเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนตอ้งคาํนึงคุณภาพของงานทีท่าํออกมาดว้ยโดยยดึหลกั 4P 

ขา้งตน้ และสง่เสรมิภาพลกัษรข์องบรษิทัใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ควบคูก่บัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

และสง่เสรมิการขาย โดยการ นําบรษิทัเขา้รว่มจดักจิกรรมต่างทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นบนัเทงิ ใน

รปูแบบการนําเสนอละครเวท ีและงานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนทีบ่รษิทัถนดั กบั บรษิทัต่างๆ ทัง้

ภาครฐั และเอกชน ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และตอบสนองความพึง่พอใจของกลุ่มลกูคา้ได ้ ในระยะยาว 

และการคงคณุภาพของงานทีด่ขีองเราจะชว่ยในการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัเรา

ต่อไปในอนาคต 

   

 แนวทางในการแก้ไขปัญหา  

 การศกึษาครัง้น้ีไดใ้ชเ้ครือ่งมอืในการแกไ้ขปัญหาโดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิาร

บรษิทัผลติรายการบนัเทงิ เพือ่เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของบรษิทั หรรษา จาํกดั 
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บทสมัภาษณ์สามารถแยกเป็นประเดน็ต่างๆ  ดงัน้ี 

 

1.แนวทางการสร้างความสมัพนัธก์บัลกูค้าเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 

 

จากการสมัภาษณ์คุณ เปรม ตําแหน่ง Creative directorจากบรษิทัABC’s Production 

house (นามสมมตุ)ิ ไดข้อ้สรปุ เกีย่วกบัการสรา้งสมัพนัธก์บัลกูคา้วา่ “ผูบ้รหิารมหีน้าทีเ่ล่น

กลอฟ์กบัผูใ้หญ่ในระดบัประเทศเพือ่สรา้งความสมัพนัธต่์อเน่ือง งานของเราสว่นใหญ่จงึไดจ้าก 

การรบังานกบัรฐับาล เกอืบจะผกูขาดเลยกว็า่ได”้ (สมัภาษณ์ คุณเปรม เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 

พ.ศ.2549 ) 

คุณ ปารชิาต ิวเิศษพานิช ตาํแหน่ง Casting ของบรษิทั SKY EXIT Production house

ไดใ้หส้มัภาษณ์เกีย่วกบัการสรา้งความสมัพนัธว์า่ บรษิทัจะไมร่บังานตรงจากลกูคา้แต่จะรบัผา่น 

ตวัแทน (Agency) ซึง่เป็นพนัธมติรกบัเราเทา่นัน้ เพราะลกูคา้รายใหญ่สว่นมากจะไมจ่า้งบรษิทั 

Production houseทัว่ไป แต่จะจา้งผา่นตวัแทนทีไ่วใ้จ บรษิทัน้ีเปิดตวัมานานกวา่30ปีแลว้จงึมี

ชื่อเสยีงอยูใ่นระดบัหน่ึง และการสรา้งความสมัพนัธท์ีม่มีานานกบัตวัแทน จะชว่ยสง่เสรมิชื่อเสยีง

ใหบ้รษิทัเราเป็นทีย่อมรบั  พนกังานบรษิทัเรามเีป็น100คนเราคอ่นขา้งจะไดเ้ปรยีบเรือ่งทมีงานและ

อุปกรณ์ทีค่รบครนั สว่นในเรือ่งของการรบังานบรษิทัจะรบัเฉพาะงานผลติโฆษณาเทา่นัน้เพราะความ

ชาํนาญทาํใหม้ชีื่อเสยีงทางดา้นน้ีมานาน และงานโฆษณาเป็นงานทีใ่ชเ้วลาการผลติไมน่านใน

แต่ละเดอืนบรษิทัจะรบัโฆษณาไมต่ํากวา่10งาน และแบ่ง ทมีกนัไปทาํ (ปารชิาต ิ  วเิศษพานิช, 

สมัภาษณ์. เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2549 ) 

 คุณ ดารม์  อนิทรกระทกึ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัSNOW BOLL FX Production 

house ไดใ้หส้มัภาษณ์ วา่ “บรษิทัSNOW BOLL FXเป็นบรษิทัเลก็ๆแต่เป็นแต่มพีนัธมติรคอื 

บรษิทัRSซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ทีม่พีนัธมติรมากมาย จงึมงีานป้อนบรษิทัอยูต่ลอด”บรษิทั SNOW 

BOLL FX เป็นบรษิทัขนาดเลก็หนกังานเกอืบทัง้หมดเป็นพนกังาน Free Lance ลดคา่ใชจ้า่ย 

สว่นใหญ่กจ็ะเอาเงนิมาลงทุนในสว่นของเทคนิค เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบัตดัต่อ รปูแบบ

งานทีร่บัสว่นใหญ่ไมค่อ่ยเกีย่งขอเพยีงไมผ่ดิศลีธรรมรบัหมด สว่นใหญ่งานทีเ่ขา้มาจะเป็นงาน

โฆษณา แต่กม็ ีงานภาพยนตร ์และงานผลติรายการโทรทศัน์บา้ง โดยเฉพาะงานทีเ่ป็นรายการ

โทรทศัน์ถา้ไดม้าจะดมีากเพราะเป็นงานต่อเน่ืองระยะยาวถา้ทาํถูกใจผูอุ้ปถมัภร์ายการเงนิกจ็ะ

ดลีกูคา้กจ็ะจา้งเราต่อ”  (ดารม์  อนิทรกระทกึ, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่8 มกราคม พ.ศ.2550) 
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คุณ วลัลภา สอ่งจา้ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเอส ซ ีแอนด ์แอนด ์แอสโซซเอทส ์จาํกดั 

ไดใ้หส้มัภาษณ์สรปุไดว้า่ “มองภาพรวมการตลาดในธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนัเป็นอยา่งไรธุรกจิ

บนัเทงิมคีูแ่ขง่ขนัคอ่นขา้งมาก ทาํงานเก่ง ทาํงานเป็น ทาํงานดอียา่งเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งม ีConnection ที่

ดดีว้ย เรารพยายาม จะผลกัดนัใหบ้รษิทั กา้วสูต่ลาดประเทศนอกใหเ้รว็ทีส่ดุบรษิทัฯ มนีโยบาย

ทีจ่ะทาํการคา้ขา้มชาต ิ เพือ่ตอ้งการเขา้สูค่วามเป็นสากล ลกัษณะธุรกจิทมีคีวามเป็นระดบัโลก

บรษิทัฯ จงึตอ้งเพิม่ทกัษะผูช้าํนาญการ และ พนัธมติร ทมีทีป่รกึษาดา้นการจดัการสายงาน

ต่างๆบรษิทัฯ มนีโยบายในเรือ่งของการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะปรบัองคก์รใหเ้ป็นบรษิทัฯ ทีจ่ะ

รบับรกิารปรกึษา ดาํเนินงาน และ บรหิารงาน ในสายการจดัการตลาด และการสือ่สาร 

การตลาด” ( วลัลภา สอ่งจา้, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ.2549) 

คุณ ปัญญา นิรนัดรกุ์ล กรรมการบรหิารใหญ่แหง่บรษิทั Work Point ไดใ้หส้มัภาษณ์ใน 

งาน Entertainment Business Award  ครัง้ที ่2 ณ หอ้งประชุม 10201 มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย  สรปุไดว้า่ “บรษิทั Work Point ไดค้ดิรปูแบบรายการไวม้ากมายเป็นพนัๆรายการเพือ่ทีจ่ะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ไดท้นัท”ี ซึง่เป็นอกีกลยทุธห์น่ึงที ่ Work Point 

ไดใ้ชส้รา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ทีม่าวา่จา้งผลติรายการ นอกจากนัน้ยงัมรีายการบรษิทัยงัมี

รายการทีเ่ป็นของตวัเองสบิกวา่รายการทีย่งัออกอากาศอยู ่ รปูแบบรายการกจ็ะเน้นรปูแบบบนัเทงิ

และสอดแทรกสาระความรูใ้หแ้ก่ผูช้ม ทางบรษิทัมรีายการทีท่าํเพือ่สงัคมอยา่ง รายการคุณพระ

ชว่ย ถงึแมจ้ะไมไ่ดก้าํไรอะไรมากแต่กเ็ป็นรายการทีท่างบรษิทัอยากจะทาํใหส้งัคมจรงิๆ สว่น

รายการสาํหรบัเดก็และเยาวชนทางบรษิทักม็อียูห่ลายรายการ ทางบรษิทัทาํรายการเดก็ขึน้มา

เพือ่วตัถุประสงคใ์หเ้ป็นรายการสาํหรบัครอบครวัทีคุ่ณพอ่คุณแมก่ม็านัง้ดกูบัลกูๆได ้ และเดก็

ทีม่าออกรายการกจ็ะภมูใิจวา่เขาไดท้าํอะไรเพือ่คุณพอ่คุณแมข่องเขาดว้ย เขาจะรูส้กึวา่ของชิน้

ทีใ่หคุ้ณแมน้ี่เป็นของทีเ่ขาไดพ้ยายามตอบคาํถามไดม้าดว้ยตวัของเขาเองแลว้เขาจะภมูใิจ

มากๆ  (ปัญญา นิรนัดรกุ์ล, เทปบนัทกึรายการในงานมอบรางวลั Entertainment Business 

Award ครัง้ที2่ ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  เมือ่วนัที6่ พฤษภาคม พ.ศ.2549 ) 

  จากขอ้สรปุการสมัภาษณ์บุคคลทัง้5เกีย่วกบักลยทุธใ์นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด สอดคลอ้งกบัปัญหา และวตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้น้ี  คอื 

สภาวะเศษฐกจิทผีนัผวนทาํใหล้กูคา้ไมม่ัน่ใจทีจ่ะลงทนุในสือ่โฆษณา สง่ผลใหง้บโฆษณาของ 

บรษิทัถูกลดลง งานในชว่งน้ีของบรษิทั Production house จงึเป็นงานเลก็ๆทีม่กีาํไรไมม่าก มอง

ในมมุกลบักนั จะเหน็ไดว้า่งานเลก็ๆเหล่าน้ีจะมเียอะมาก เพราะบรษิทัใหญ่ๆสูร้าคาไมไ่หวจงึ

โยนมาใหบ้รษิทัเลก็ๆแทน การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทัใหญ่ๆอยา่งคุณดารม์ทีท่าํกบั RS จงึ

เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงในการขยายการตลาด การทีบ่รษิทัใหญ่ไมส่ามารถปฎเิสธลกูคา้โดยตรงได ้

เพราะไมอ่ยากเสยีความน่าเชื่อถอื (credit) ในเรือ่งของความสมัพนัธบ์รษิทัใหญ่ทีม่กีบัลกูคา้มา

แต่เดมิ จงึใชว้ธิรีบังานลกูคา้มมาแลว้สง่ต่อ ใหบ้รษิทัเลก็ทีเ่ป็นพนัธมติรทาํงานแทน ชว่งทีไ่ดร้บั
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ความนิยมทีส่ดุและมลีกูคา้มาใชบ้รกิาร บรษิทั Production house คอืชว่งก่อนปิดงบ และสิน้ปี

บรษิทัจะมงีบเหลอืมาลงโฆษณาเยอะมาก 

งานทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัProduction houseคอืการรบังานผลติรายการประจาํเชน่รายการ 

โทรทศัน์ เพราะมคีวามต่อเน่ือง จงึเป็นสาเหตุทีท่าํใหม้กีารแขง่ขนักนัสงูในการผลติรายการผา่น

ทางสือ่TVแต่งานสว่นใหญ่ของบรษิทั Production house กลบัเป็นงานผลติ โฆษณาลงในสือ่

ต่างๆ บรษิทัสว่นใหญ่มวีธิกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้และสรา้งคุณภาพของงานแตกต่าง

กนัโดยพจิารณาถงึ ความเหมาะสมต่อขนาด ประสบการณ์ของบรษิทั และความตอ้งการของ

ลกูคา้เป็นหลกั เมือ่นํามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทัหรรษาซึง่เป็นบรษิทัเกดิใหมท่ีม่ขีนาด

เลก็ซึง่มปีระสบการณ์ไมม่ากนกั ยงัไมม่อีาํนาจในการต่อรองมากนกั การสรา้งพนัธมติรจงึเป็น

กลยทุธท์ีส่าํคญั และควรทาํอยา่งเรง่ดว่นทางการตลาด ควบคูไ่ปกบัการสรา้งแบนดใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั

มากขึน้ 

การทาํประชาสมัพนัธ ์เปิดตวับรษิทัในครัง้แรก  ออกสือ่ต่างๆ ใหค้นรูจ้กักเ็ป็นสิง่สาํคญั

สาํหรบับรษิทัใหมอ่ยา่งที ่บรษิทั Good Boy'z ไดท้าํการแถลงขา่วใหญ่โต และเชญิสือ่ต่างๆมา

ชว่ยประชาสมัพนัธ ์ ตวัอยา่ง กรณทีี ่ คุณปัญญาออกสือ่และเป็นพธิกีรจดัรายการเอง เพือ่สรา้ง

Band ใหก้บัตวัเอง และบรษิทั ทัง้ๆที ่Work point มผีูบ้รหิารหลายคนเชน่ คุณ ประภาส แต่ทีค่น

สว่นใหญ่จะรบัรูว้า่ คุณปัญญาเป็นเจา้ของ 

 

2. แนวคิดเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคข์องบริษทัProduction house ใหม่ 

 

 คุณดารม์  อนิทรกระทกึ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั SNOW BOLL FX ไดข้อ้สรปุวา่ 

เมือ่ครัง้ทีบ่รษิทั SNOW BOLL FX เขา้มาในตลาดคอ่นขา้งจะโชคดทีีช่ว่งนัน้เศรษฐกจิกาํลงัรุง่

เรือ่ง และ มคีูแ่ขง่ไมม่ากดว้ยความสมัพนัธท์ีม่กีบับรษิทัเดมิทีเ่คยทาํงานดว้ย และเพือ่นฝงูใน

แวดวงธุรกจิเดยีวกนั ทาํใหม้งีานป้อนบรษิทัอยูต่ลอดเวลา แต่ในปัจจุบนัมบีรษิทั Production 

house เกดิใหมข่ึน้เยอะการแขง่ขนักนัสงู บางบรษิทัเป็นนกัศกึษาจบใหม ่ยงัไมเ่ขา้ใจระบบและ

ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัใหญ่ๆจงึประสบปัญหาในเรือ่งการหางานป้อนบรษิทั และปัญหาอกี

ปัญหาหน่ึงทีบ่รษิทัเกดิใหมข่าดเอกลกัษณ์ความชดัเจนในเรือ่งรปูแบบการทาํงานทีต่อบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ว้ย อยา่งบรษิทัของเราจะเน้นเรือ่งการรบังานโฆษณษาและ

ภาพยนตรส์ัน้ แต่บรษิทัใหมม่แีต่อุดมการณ์ แต่ไมม่คีวามโดเดน่ รบังานมัว่ สดุทา้ยกห็าจุดยนื

ของตวัเองไมไ่ด ้(ดารม์  อนิทรกระทกึ, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่8 มกราคม พ.ศ.2550) 

คุณ เปรม ตําแหน่ง Creative directorจากบรษิทั ABC’s Production house (นาม

สมมตุ)ิ ไดข้อ้สรปุ บรษิทั เกดิใหมไ่มเ่ขา้ใจลกูคา้และกลุ่มเป้าหมายของลกูคา้อยา่งถ่องแท ้จงึ

เป็นสว่นทีส่าํคญัทีส่ดุในการกาํหนดกลยทุธข์องการสือ่สาร ลกูคา้ทีเ่ป็นเอกชน และลกูคา้ทีเ่ป็น
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รฐับาลมวีธิกีารตดิต่อ และการสรา้งความสมัพนัธต่์างกนั แมแ้ต่รปูแบบวธิกีารใชส้ือ่กต่็างกนั

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องลกูคา้แต่ละประเภท (สมัภาษณ์คุณเปรม เมือ่วนัที ่24 

พฤศจกิายน พ.ศ.2549 ) 

 คุณ ปารชิาต ิ วเิศษพานิช ตําแหน่ง Casting ของบรษิทั SKY EXIT Production 

houseไดข้อ้สรปุ มมุมองของบรษิทัเกดิใหมม่กัม ี ความเชื่อมัน่ในตนเองสงู ไมเ่ขา้ใจการตลาด 

ดว้ยความเป็นบรษิทัใหมไ่ฟแรงมวัแต่ทาํงานตามอุดมการณ์ของตน แต่ไมต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้แลว้ไมม่กีารสานสมัพนัธต่์อเน่ือง งานทีอ่อกมาไมโ่ดนใจ ลกูคา้กจ็ะไมจ่า้งอกี 

และอกีปัญหาหน่ึงคอืบรษิทัเกดิใหมย่งัมเีงนิลงทุนตํ่าหนกังานสว่นใหญ่เป็นพนกังานFree 

Lance บรษิทัมอุีปกรณ์ทาดา้นเทคนิคทีใ่ชใ้นการผลติน้อย ไมเ่หมอืนบรษิทัใหญ่ๆทีม่พีนกังาน

มากกวา่100คนมอุีปกรณ์ครบ และมคีวามสามารถทางดา้นเทคนิค (ปารชิาต ิ วเิศษพานิช, 

สมัภาษณ์. เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2549 ) 

คุณ วลัลภา สอ่งจา้ จากบรษิทัเอส ซ ีแอนด ์แอนด ์แอสโซซเอทส ์จาํกดั สรปุไดว้า่ 

ธุรกจิดา้นน้ี ในอนาคต ตอ้งมบีรษิทั event เกดิขึน้อกีเป็นจาํนวนมาก เพราะสว่นใหญ่คดิวา่ มี

เงนิ แลว้อยากทาํกเ็ปิด แต่ถา้ไมม่ปีระสบการณ์ทางดา้นน้ีแลว้ จะไมร่อดแน่นอน เพราะการจา้ง

งาน ในครัง้แรก ถา้ลกูคา้จา้งงานแลว้เกดิไมพ่อใจในผลงาน แน่นอน คอืไมม่งีานต่อแน่นอน 

และถา้คดิวา่เก่งอยา่งเดยีวแลว้สามารถอยูใ่นธุรกจิน้ีรอดอยากเพราะถา้ขาดประสบการณ์  และ

ถา้คดิวา่การทาํธุรกจิบนัเทงิยงัเหน็แก่ประโยชน์ดา้นธุรกจิอยา่งเดยีว และไมค่ดิทีจ่ะผลติผลงาน

ใหท้นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ อนาคตของธุรกจิทางดา้นน้ี กต็อ้งซบเซาในทีส่ดุ เหมอืนอยา่ง

ธุรกจิบนัเทงิหลายๆ อยา่งทีต่อ้งปิดกจิการเพราะขาดทุน (วลัลภา สอ่งจา้, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่

15 พฤศจกิายน พ.ศ.2549) 

 

สรปุการสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคของบริษทัProduction house ใหม่ 

สอดคล้องกบัปัญหาและวตัถปุระสงคข์องการศึกษาครัง้น้ี คือ 

 

 บรษิทัเกดิใหมไ่มเ่ขา้ใจกลไกตลาดไมม่ปีระสบการณ์ในการทาํการตลาด และไมม่ี

พนัธมติรรว่มซึง่เป็นสิง่สาํคญัในการเพิม่ชอ่งทางการตลาด เพราะบรษิทัเกดิไมย่งัไมม่อีาํนาจใน

การต่อรองมากนกัเพราะยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั และไมม่ชีื่อเสยีงอะไร เงนิลงทุนทีน้่อยเป็นขอ้จาํกดั

ทางดา้นเทคนิค และคุณภาพของงาน 

อุปสรรคของบรษิทัขนาดเลก็เกดิใหมอ่กีอยา่งคอื ไมม่กีารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

ไวแ้ต่เดมิ เพราะบรษิทัเลก็อยูไ่ดด้ว้ยงานทีส่านต่อจากอดตีลกูคา้เก่า เพือ่นฝงูทีร่ว่มทาํงานดว้ย

ก่อนทีจ่ะมาเปิดบรษิทัเป็นของตนเอง และบรษิทัเกดิใหมจ่ะทาํงานหลายรปูแบบแต่ไมม่คีวาม

ชาํนาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
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 เราสามารถสรปุแนวทางในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการทาํการตลาดของบรษิทัของ

บรษิทัรบัจา้งผลติรายการบนัเทงิ  หรรษา จาํกดั  ไดด้งัน้ี 

 

1. การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เก่าและทมีงานเก่า ทีเ่คยทาํงานรว่มกนัก่อนที่

จะมาตัง้เป็นบรษิทัรบัจา้งผลติรายการบนัเทงิเอง ตอ้งกระทาํอยา่งต่อเน่ือง 

2. การหาพนัธมติรรว่มหรอืรวมกลุ่ม Production house เพือ่สรา้งอาํนาจการต่อรอง 

3. การสรา้งความแตกต่างของรปูแบบนานทีม่เีอกลกัษณ์ น่าสนใจ 

4. รบัจา้งผลติ รายการยอ่ยใหก้บัรายการใหญ่ๆทีม่ชีื่อเสยีงเพือ่สรา้งประสบการณ์ทีด่ี

และสรา้งความสมัพนัธก์บับรษิทัผลติรายการบนัเทงิใหญ่ๆทมีชีื่อเสยีง 

5. เขา้ใจกลุ่มลกูคา้ และกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลอืกวธิสีือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายได้

เหมาะสมบรรลุประสงคท์างการสือ่สาร และการตลาด ทีล่กูคา้ตอ้งการ และตอ้งสามารถชีนํ้าให้

ลกูคา้คลอ้ยตามไดด้ว้ย 

 

3. แนวคิดเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจและตลาดในอนาคตของบริษทัรบัจ้างผลิต

รายการ Production house  

 

  คุณ ดารม์  อนิทรกระทกึ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัSNOW BOLL FX ไดข้อ้สรปุ แต่

ก่อนน้ีชว่งทีธุ่รกจิน้ึกาํลงัเตบิโตเตม็ที ่ชว่งเวลาทีม่งีานเขา้มาเยอะทีส่ดุะเป็นชว่งปลายปี และชว่ง

ทา้ยของแต่ละไตรมาส เน่ืองจากบรษิทัลกูคา้จะปิดงบจะเอางบสว่นหน่ึงมาจา้งบรษิทัใหผ้ลติงาน

โฆษณากนัเยอะ ในปัจจุบนัน้ีกม็อียูแ่ต่ดว้ยสภาวะเศษฐกจิทีผ่นัผวนสง่ผลใหก้ารวา่จากผลติสือ่

น้อยลง และมกีารตดังบคา่ใชจ้า่ยดา้นโฆษณาลงเพราะไมแ่น่ใจสภาวะเศรษฐกจิในอนาคต สดุทา้ย

ลกูคา้กจ็ะมาหกัคอเอากบับรษิทั Production house โดยการขอลดราคา บางครัง้สูร้าคาไมไ่หวก็

ตอ้งตอบปฎเิสธไป เพราะถา้รบัมาแลว้งานออกมาคุณภาพไมด่บีรษิทักจ็ะเสยีชือ่เสยีง (ดารม์  

อนิทรกระทกึ, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่8 มกราคม พ.ศ.2550) 

 คุณ วลัลภา สอ่งจา้ จากบรษิทัเอส ซ ีแอนด ์แอนด ์แอสโซซเอทส ์จาํกดั สรปุไดว้า่ใน

อนาคต ตลาดต่างชาตจิะมอีทิธพิลสงูดว้ยกาํลงัซือ้ทีม่มีาก จะทาํใหบ้รษิทั กา้วสูต่ลาดประเทศ

นอกใหเ้รว็ทีส่ดุบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะทาํการคา้ขา้มชาต ิ เพือ่ตอ้งการเขา้สูค่วามเป็นสากล 

ลกัษณะธุรกจิทมีคีวามเป็นระดบัโลกบรษิทัฯ จงึตอ้งเพิม่ทกัษะผูช้าํนาญการ และ พนัธมติร ทมี

ทีป่รกึษาดา้นการจดัการสายงานต่างๆบรษิทัฯ มนีโยบายในเรือ่งของการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะ

ปรบัองคก์รใหเ้ป็นบรษิทัฯ ทีจ่ะรบับรกิารปรกึษา ดาํเนินงาน และ บรหิารงาน ในสายการจดัการ

ตลาด และการสือ่สาร การตลาด (วลัลภา สอ่งจา้, สมัภาษณ์. เมือ่ วนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ.

2549) 
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สรปุสภาพเศรษฐกิจและตลาดในอนาคตของบริษทัProduction house ได้ว่า 

 จากการสมัภาษณ์และขอ้มลูการวเิคราะหส์ภาพเศรษฐกจิจากสรปุแนวโน้มเศรษฐกจิ

ไทยปี 2550 จะเหน็ไดว้า่ แนวโน้มเศรษฐกจิในปี 2550 น้ีหลงัจากผา่นมรสมุเศรษฐกจิจากการ

เปลีย่นแปลงรฐับาล ความปลอดภยัหลงัจากการเกดิระเบดิกลางเมอืงเมือ่วนัสิน้ปี และความผนั

ผวนทางเศรษฐกจิ เมือ่ ปี 2549 ทศิทางเศรษฐกจิเริม่คลีค่ลายไปในทางทดีขีึน้ มกีารลงทุนมาก

ขึน้แมแ้ต่จะมปัีญหาเรือ่งการถอืหุน้ของชาวต่างชาตอิยูบ่า้ง แต่หลงัจากทีน่ายกรฐัมนตรไีดเ้ปิด

แถลงการณ์ใหน้กัลงทุนต่างชาตเิขา้ใจทกุอยา่งกด็ขีึน้ความมัน่ใจในการลงทุนของชาวต่างชาต ิ

สง่ผลใหม้งีานโฆษณามากขึน้ บรษิทัต่างๆเริม่ลงทุนในเรือ่งการประชาสมัพนัธ ์สนิคา้ และ

บรกิารของบรษิทัมากขึน้  

สภาพการแข่งขนั 

ในปัจจุบนั มบีรษิทั Production house ผลติงานโฆษณาเกดิใหมม่ากขึน้ดว้ย จงึมกีาร

แขง่ขัน้กนัสงู นอกจากจะแขง่ขนัทางดา้นชื่อเสยีงของบรษิทั Production house ยงัมกีาร

แขง่ขนัทางดา้นราคาอกีดว้ย เพราะในปัจจุบนักม็บีรษิทัเกดิใหมท่ีม่คีุณภาพอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

บางบรษิทักเ็ปิดตวัธุรกจิในระดบักลางดว้ยเงนิลงทุนทีส่งูเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ เป็น

ตน้ ในสว่นของตลาดลกูคา้ทีเ่ป็นรฐับาลกจ็ะเน้น สือ่ทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธข์องคนในชาต ิและ

การประชาสมัพนัธเ์รือ่งการทอ่งเทีย่ว ซึง่มทีัง้รปูแบบสือ่โฆษณา และสารคดภีาพยนตรส์ัน้ ถา้

เราจบัตลาดน้ีไดก้จ็ะมงีานต่อเน่ืองไปอกีนาน 

 

ตารางสรปุความสมัพนัธค์วามสามารถในการเพ่ิมช่องทางการตลาดของบริษทั

ขนาดใหญ่และบริษทัขนาดเลก็ในธรุกิจ Production house 

 

หวัข้อ บริษทัขนาดใหญ่ บริษทัขนาดเลก็ บริษทัหรรษา 

ความสามารถทาง 

การผลิต 

มพีนกังานมาก 

อุปกรณ์ครบ ผลติ

งานคุณภาพสงูได้

ทุกรปูแบบ 

พนกังานFree 

Lance อุปกรณ์น้อย 

ตอ้งเชา่เพิม่ผลติงาน

ไดคุ้ณภาพปานกลาง 

พนกังานFree 

Lance ไมม่อุีปกรณ์

เลยตอ้งเชา่ทัง้หมด

ผลติงานขนาดใหญ่ๆ

ไมไ่ด ้

การทาํการตลาด ผูบ้รหิารกบัฝ่าย

การตลาดทาํรว่มกนั

ผูบ้รหิารคอืBrand

ตวัหน่ึงของบรษิทั 

ผูบ้รหิารทาํการตลาด

เองโดยอาศยั

ความสมัพนัธก์บั

บรษิทัเก่า 

ผูบ้รหิารทาํการตลาด

เองโดยอาศยั

ความสมัพนัธก์บั

บรษิทัเก่าแต่มน้ีอย 



 31 

เงินลงทุนในการทาํ

การตลาด 

มเีงนิลงทุนสงู เงนิลงทุนน้อย ไมม่เีงนิลงทุน 

หวัข้อ บริษทัขนาดใหญ่ บริษทัขนาดเลก็ บริษทัหรรษา 

รปูแบบของงาน มรีปูแบบรบังานที่

ชดัเจนรปูแบบเดยีว

ไมร่บังานมัว่ เชน่ถา้

โฆษณา  ผลติ

รายการ EVENTก็

จะรบัแต่โฆษณา 

ผลติรายงาน 

EVENT อยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพยีงอยา่ง

เดยีว 

รบัผลติทุกรปูแบบไม่

มกีารเลอืกสายงาน 

รบัผลติทุกรปูแบบไม่

มกีารเลอืกสายงาน 

โดยเฉพาะรายการ

เกีย่วกบัเดก็และ

เยาวชน 

การรบังานเฉล่ียแต่      

ในละเดือน 

10งานขึน้ไป 3-4 งาน 1-2 งาน 

อตัราการคิดกาํไร 15%ของคา่ใชจ้า่ย

ทัง้หมด 

10-15%ของ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

มอีตัราไมแ่น่นอน 

 

3.2 แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา (Strategic Alternatives) 

  จากการวเิคราะห ์SWOT ไดข้อ้สรปุเพือ่กาํหนดแนวทางเลอืกในการแกปั้ญหา 

(Strategic Alternatives) โดยมทีางเลอืกในกลยทุธท์ัง้ 3 ระดบั คอื 

  3.2.1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

  3.2.2. กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ  

  3.2.3. กลยทุธร์ะดบัหน้าทีง่าน (Business Unit & Functional Strategy) 

ตดัสนิใจเลอืกกลยทุธ ์ ในระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสมกบั

บรษิทัหรรษา จาํกดั 

 

3.3. การตดัสินใจเลือกกลยทุธ ์ เพ่ือแก้ไขปัญหา (Strategic Formulation & 

Choice) 

กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
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 กลยทุธใ์นระดบัน้ีจะใชใ้นการพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมทีธุ่รกจิกาํลงัเผชญิอยู่

และประเมนิความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิเพือ่ทีจ่ะใชก้าํหนดทศิทางขององคก์รวา่จะ

ตดัสนิใจมุง่เน้นทศิทางใดและใชก้ลยทุธอ์ะไร  ซึง่กลยทุธท์างเลอืกในระดบัองคก์ร คอื  

 

 

 ก. กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 

 ข. กลยทุธก์ารคงตวั (Stability Strategy) 

 ค. กลยทุธก์ารหดตวั (Retrenchment Strategy) 

 สาํหรบักลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบับรษิทัหรรษา คอื กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 

เพราะบรษิทัฯมคีวามจาํเป็นทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุแกไ้ข ใหเ้ขา้สูร่ะบบทีเ่ป็นมาตรฐาน และเป็นที่

รูจ้กัมากขึน้ จากการประเมนิความสามารถขององคก์รและความตอ้งการของลกูคา้เปรยีบเทยีบ

กบัทรพัยากรในการสนบัสนุนทีเ่ป็นปัจจยัในการสรา้งความเตบิโตแลว้มเีพยีงพอกบัการจดัการ

ตามกลยทุธด์งักล่าว  

 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร  

 

กลยทุธท์างด้านผลิตภณัฑ ์

กลยทุธท์างดา้นผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการเพิม่ความสามารถทางการตลาด จงึเน้น สรา้ง

ภาพลกัษณ์ และรปูแบบการนําเสนอทีแ่ตกต่าง  และคุณภาพของเน้ือหา  ในสว่นรปูแบบการ

นําเสนอบุคลการสว่นใหญ่มคีวามสามารถทางดา้นการแสดงโดยเฉพาะการแสดงละครเวท ี จงึ

ควรเน้นใชร้ปูแบบกาํกบัและการแสดงละครซึง่เป็นจุดเดน่ของบรษิทั และไมค่อ่ยไดพ้บเหน็ใน

บรษิทัอื่นๆ มาสรา้งเป็นขอ้แตกต่างทีไ่ดเ้ปรยีบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ในสว่นของเน้ือหานัน้ 

ในการวางแผนสือ่ใหด้งึดดูความสนใจผูบ้รโิภคและสรา้งความพอในใหก้บัลกูคา้จาํเป็น

จะตอ้งคาํนึง ถงึแหล่งขอ้มลูจากผูผ้ลติประกอบดว้ย 

1.ลกัษณะของกลุ่มลกูค้าผูจ้้างเราทาํงาน (Consumer Profile) เราจะตอ้งสรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้กลุ่มน้ีใหม้ากทีส่ดุเพือ่ผลติงานใหต้รงความตอ้งการ และเป็นทีน่่าพอใจ 

เราจะตอ้งทราบวา่ลกูคา้ของเราคอืใคร มเีป้าหมายการตลาดอยา่งไรและผลติสนิคา้เพือ่ผูบ้รโิภค

กลุ่มไหน เพือ่ทีจ่ะสามารถเลอืกสือ่และวางแผนการผลติทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องลกูคา้ 

2.แหล่งข้อมลูเก่ียวกบัการตลาดทัง้ของลกูค้าเราและของคู่แข่ง นอกจากจะรูจ้กั

กลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ของลกูคา้เราแลว้ ยงัตอ้งดสูว่นแบ่งทางการตลาด และ ยอดขายราย

เดอืนทัง้ของลกูคา้และของคูแ่ขง่ดว้ยเพือ่ใชใ้นการวางแผนนําเสนอสือ่ ใหเ้หาะสมกบั

สถานการณ์ในชว่งนัน้มากยิง่ขึน้ เชน่ บางครัง้ลกูคา้อาจจะจา้งเราแคผ่ลติสือ่โฆษณา แต่ดว้ย
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ขอ้มลูเหล่าน้ีเราสามารถนําเสนอสือ่อื่นเชน่การจดักจิกรรมลงตามพืน้ทีล่กูคา้ควบคูก่บัการผลติ

สือ่โฆษณา เป็นตน้โดยใชข้อ้มลูเหล่าน้ีมาเป็นตวัโน้มน้าวใหล้กูคา้เหน็ความสาํคญัทีจ่ะจา้งเรา

ผลติสือ่อืน่ๆต่อไปในอนาคต ถา้เราไมส่ามารถโน้มน้าวไดก้ต็อ้งหาคนทีโ่น้มน้าวไดม้าชว่ยพดู 

 

3.แหล่งข้อมลูเก่ียวกบัเน้ือหาของสินค้าหรือบบริการท่ีลกูค้าจ้างให้เราผลิต  ใน

สว่นของผลติภณัฑต์อ้งคาํนึงถงึแนวคดิและเน้ือหาหลกั(Theme)  รปูแบบการนําเสนอ และ

ขอ้ความทีต่อ้งการจะสือ่รายละเอยีดของสงิคา้ทีล่กูคา้วา่จา้งใหเ้ราผลตินัน้ใหเ้หมาะสมกบัสือ่

หรอืไม ่ถา้ทาํในรปูละครเวทตีามงานEventต่างๆ กต็อ้งคาํนึงถงึบทละครรปูแบบการนําเสนอ

เน้ือหาเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ทีน่ัน้ๆหรอืเปล่า  ถา้ทาํรายการบนัเทงิทางโทรทศัน์ 

เวลาออกอากาศรายการเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํรายการโทรทศัน์ และทีร่องลงมาคอืสปอนต์

เซอร ์และสามารถตอบโจทยล์กูคา้ไดห้รอืเปล่าเป็นตน้ และตอ้งตดิตามประเมนิผลการรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภควา่สามารถจดจาํเน้ือหาทีเ่ราสือ่ไดห้รอืไมเ่พือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลติสือ่

ของเราต่อไปเพือ่เป็นทีน่่าพอใจต่อลกูคา้ และ ยนิดทีีจ่ะจา้งเราผลติสือ่โฆษณาใหเ้ขาต่อไปใน

อนาคต  บรษิทัหรรษา ควรคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเพือ่สรา้งขอ้แตกต่างดา้นผลติภณัฑใ์ห้

ชดัเจน และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ไดรู้ส้กึวา่บรษิทัของเราไดใ้ห้

ความสาํคญักบักลุ่มลกูคา้จรงิๆ และยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มลกูคา้ในระยะยาว 

 

กลยทุธด้์านราคา 

  ใชก้ลยทุธใ์นการตัง้ราคาเทยีบกบับรษิทั Production House อื่นๆ คดิสตูรคาํนวณดงัน้ี 

(ตน้ทุน+15%)+(กาํไรคอื15%จากคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานทัง้หมด) การคดิกาํไรจากสตูรน้ี

เป็นการตัง้ราคาเสนอทีร่องรบัความเสีย่งทีค่วบคุมไมไ่ดจ้ากการตรีาคางบตน้ทุนทีผ่ดิพลาดทาํ

ใหเ้กดิงบบานปลาย และเป็นราคามาตรฐานเมือ่เทยีบกบับรษิทั Production house อื่นๆ 

 

กลยทุธท์างด้านการจดัการเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่าย  

การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มคา้ทัง้ใหม ่ และเก่าซึง่เป็นผูว้า่จา้ง ถอืเป็นกลยทุธใ์น

การเพิม่ชอ่งทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ และควรใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก การ

สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มคีวามแตกต่างกนัไปตามประเภท และวาระโอกาส 

 เราสามารถสรา้งความสมัพนัธเ์หล่าน้ีไดใ้นทุกโอกาสไมจ่ะเป็นตอ้งรอเวลาใหล้กูคา้จา้ง

เราก่อนถงึจะคอ่ยสรา้งความสมัพนัธ ์  แต่การเขา้ไปพบลกูคา้ คนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจใน

วาระโอกาสต่างๆ  เชน่ การเอาของขวญัไปอวยพรปีใหม ่วนัเกดิ  เหล่าน้ียงัเปรยีบเสมอืนเป็น

การเขา้ไปแนะนําตวัใหท้า่นเหล่านัน้ไดรู้จ้กับรษิทัเรามากยิง่ขึน้ดว้ย ความสมัพนัธเ์หล่าน้ีอาจจะ
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สง่ผลสาํคญัในการเลอืกวา่จา้งบรษิทัของเราใหผ้ลติงานมากกวา่ผลงานทีเ่รานําไปเสนอเสยีอกี 

การสรา้งความสมัพนัธแ์บบน้ีจะตอ้งคาํนึงถงึปัจจยัหลายประการดงัน้ีคอื 

 

- บคุคลท่ีจะนําเราเข้าไปพบผูใ้หญ่โดยตรง  เราจะตอ้งยอ้นถามตวัเองวา่เรา

พอจะรูจ้กัคนในธุรกจิน้ีมากแคไ่หน หรอืเคยไปงานเปิดตวั และรว่มจดักจิกรรมกบับรษิทัเหล่าน้ี

บา้งหรอืไม ่  หรอืพอจะรูจ้กัใครทีจ่ะนําเราไปพบทา่นผูม้อีาํนาจตดัสนิใจ สามารถวา่จา้งเรา

ทาํงานผลติสือ่ใหก้บับรษิทัใหญ่นัน้บา้งหรอืไม ่

- เรารู้จกัท่านผูมี้อาํนาจเหล่านัน้มากแค่ไหน  หรอืรูค้วามตอ้งการของทา่นมาก

น้อยแคไ่หน เพราะผูใ้หญ่ในบรษิทัรฐับาลกบับรษิทัเอกชนมคีวามตอ้งการต่างกนัไป ตอ้งศกึษา

ใหด้ก่ีอนเขา้ไปพบทา่นและใชข้อ้มลูเหล่านัน้มาโน้มน้าวจติใจทา่นใชช้อบบรษิทัของเรา หรอื

เลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัของเราในอนาคต 

- วาระโอกาสท่ีเหมาะสมในการเข้าพบ  การเลอืกวาระโอกาสในการเขา้พบยงัรว่มถงึ

เหตุผลในการเขา้พบดว้ย เชน่ คาํนึงถงึงานเทศกาลต่างๆซึง่เป็นโอกาสทองทีด่ ี หรอืคาํนึงถงึ

สถานการณ์บา้นเมอืงในชว่งนัน้วา่เหมาะสมหรอืไม ่เป็นตน้ 

- ข้อมลูของบริษทัผูผ้ลิต การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทีด่จีาํเป็นจะตอ้งรูข้อ้มลูต่างๆ

เกีย่วกบัลกูคา้เป็นอยา่งด ี ตอ้งรูจ้กัแผนงานของลกูคา้วา่ในแต่ละปีทาํอะไรบา้งถงึหรอื ขอ้มลู

ทัว่ไปเชน่ ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายขององคก์ร รปูแบบสนิคา้หรอืบรกิาร แมแ้ต่

ความสามารถทางดา้นการตลาดทัง้ของลกูคา้และคูแ่ขง่ หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัสือ่ของลกูคา้ เชน่ ถา้

เป็นสถานีโทรทศัน์ ตอ้งทราบถงึผงัรายการในปัจจุบนัและการวางแผนงานในอนาคต ถา้เป็น

ตวัแทนตอ้งทราบถงึรปูแบบงานทีเ่ขารบัทาํ ถา้เป็นลกูคา้ทัว่ไปตอ้งทราบถงึประวตักิารใชส้ือ่แต่

ละประเภท วา่ไดผ้ลกบัผลติภณัฑข์องลกูคา้มากน้อยแคไ่หน เป็นตน้ จะคุยกนัรูเ้รือ่ง 

- ข้อมลูของบริษทัของเรา  (Portfolio)  ประวตักิารทาํงานของบรษิทัเราวา่ไดท้าํงาน

ดา้นไหนมาบา้งและมคีวามชาํนาญผลติงานดา้นใดเป็นพเิศษเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งความ

น่าเชื่อถอืใหก้บัลกูคา้ทีจ่ะวา่จา้งเราผลติงาน 

 

กลยทุธใ์นการส่งเสริมการตลาด 

 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอกลยทุธใ์นการสง่เสรมิการตลาด ดงัน้ี 

 

1.  การใชพ้นกังานขาย ( Personal Sale) ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญขอ้มลูของบรษิทัเป็นอยา่ง

ดแีละมปีระสบการณ์ทางดา้นน้ี มาแนะนําขอ้มลูไมว่า่จะเรือ่งประวตักิารทาํงาน ของบรษิทัหรอื 

ใหร้ายละเอยีดต่างๆตอนเสนองานกบัลกูคา้ในแต่ละครัง้ ถา้ยงัไมม่คีนมารบัผดิชอบในสว่นน้ี 

ผูบ้รหิารกตอ้งลงมาทาํหน้าทีน้ี่เอง เพราะหน้าทีใ่นการหางานสาํคญักวา่การผลติมาก ถา้ไมม่ี
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งานเขา้มาถงึแมบ้รษิทัจะผลติงานดแีคไ่หนกไ็มม่ปีระโยชน์เพราะถา้มงีานแลว้กส็ามารถจา้ง

บรษิทัอื่นผลติอกีต่อหน่ึงกไ็ด ้

2. การบรกิารหลงัการขาย (After Sale Service)  นบัเป็นสิง่จาํเป็นอกีอยา่งทีต่อ้งทาํ 

เพราะจะเป็นตวัชว่ยสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้อกีวธิหีน่ึง การใหบ้รกิารหลงัการขายกบัลกูคา้

ของบรษิทั Production house คอืการตดิตามผลงานทีผ่ลติ และแกไ้ขจนเป็นทีน่่าพอใจของ

ลกูคา้ ทัง้น้ีตอ้งคาํนึงถงึงบประมาณทีจ่ะใชแ้กไ้ขดว้ยตอ้ง ถา้เกดิกต็อ้งอธบิายใหล้กูคา้เขา้ใจ 

 3. การประชาสมัพนัธ(์Information)การทาํประชาสมัพนัธท์ีนิ่ยมทาํในบรษิทั Production 

house เปิดใหมค่อืการแถลงขา่วเปิดตวัผา่นสือ่ต่างๆ ทาํเป็นแบบพธิกีาร โดยสง่ขา่วไปยงัสือ่

ต่างและลกูคา้ใหม้ารว่มงาน เพือ่เป็นการแนะนําบรษิทัเราใหเ้ป็นทีรู่จ้กัวงกรธุรกจิน้ี หลงัจากนัน้

กจ็ะใหฝ่้ายการตลาดของเรา หรอืตวัผูบ้รกิารเองเดนิสายเยีย่มบรษิทัลกูคา้ และแนะนําตวัเอง

เพือ่สรา้งสานสมัพนัธต่์อเน่ืองในระยะยาว 
 



 

 

บทท่ี 4 

บทสรปุ และข้อแสนอแนะ 
  

    รายงานการศึกษาเรื่อง“การพฒันากลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดของบริษทั 

หรรษา จาํกดั”   ซึง่ไดท้าํการศกึษาโดยใชว้ธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ ตามกรอบแนวทางของ

กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ โดยแบ่งวธิกีารศกึษาออกเป็น 2 สว่น คอืการศกึษาขอ้มลูทตุยิ

ภมู ิ โดยทาํการศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ี เอกสาร และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การศกึษาขอ้มลู 

โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) กบัผูบ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ จากนัน้จงึนํา

ขอ้มลูทุตยิภมู ิ และขอ้มลูปฐมภมู ิ มาประมวลผลรว่มกนัโดยใชแ้นวทางกระบวนการจดัการ

เชงิกลยทุธ ์ดงัสรปุผลการศกึษา ดงัน้ี 

 

4.1. สรปุผลการศึกษา 

1. ในการพฒันากลยทุธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด จะมุง่เน้นการสรา้งความสมัพนัธ ์

Connection Building) กบัตวัผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจสัง่การในบรษิทัลกูคา้ และบรษิทัตวัแทน 

(Agency) มากทีส่ดุ แต่คาํนึงถงึการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคน้อยมาก ผูบ้รโิภคเป็นเพยีง

ผูใ้หข้อ้มลูในการผลติสือ่เทา่นัน้ 

  2.  รปูแบบการผลติงานตามความถนดั และการนําเสนองานผา่นรปูแบบสือ่ที่

แตกต่างของ บรษิทัเป็นสิง่สาํคญัในการสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และชว่ยสง่เสรมิใหท้าํ

การตลาดใหง้า่ยขึน้ เชน่การผสมผสาน ละครเวท ีกบัในงานแสดงEventต่างๆ เป็นตน้ 

 3. หวัใจสาํคญัในการสรา้งความสมัพนัธเ์พือ่เพิม่ชอ่งทางการตลาด 

                      3.1   ตอ้งม ีportfolio ทีด่ ี

                      3.2   มสีายสมัพนัธท์ีด่ ี(ถา้ทาํรายการบนัเทงิทางโทรทศัน์ เวลาออกอากาศ 

รายการเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํรายการโทรทศัน์ และทีร่องลงมา คอื สปอนตเซอร)์  ไมใ่ช่

ลกูคา้ทีเ่ป็น ผูบ้รโิภคอยา่งเดยีว 

                      3.3   เขา้ใจโครงสรา้งของการทาํธุรกจิบนัเทงิ 
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4.2. ข้อจาํกดัในการศึกษาครัง้น้ี 

  1. ขอ้มลูการตลาดสว่นใหญ่ของบรษิทั Production house คอ่นขา้งจะเป็นความลบั 

ทางธุรกจิ บางขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร จงึถูกบดิเบอืนจากความเป็นจรงิถา้ไมส่นิท

กบัผูบ้รกิารเป็นการสว่นตวั 

  2. บรษิทั Production house ขนาดใหญ่ทีป่ระสบความสาํเรจ็มกีลยทุธท์ีอ่าศยั

ประสบการณ์เป็นหลกัจงึยากทีจ่ะนํามาใชพ้ฒันากลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบับรษิทัหรรษาซึง่เป็น

บรษิทัเกดิใหมข่นาดเลก็ 

  3. ปัจจยัในเรือ่งการเพิม่ชอ่งทางการตลาดสว่นใหญ่ใชต้น้ทุนคอ่นขา้งสงู 

 

4.3. ข้อเสนอแนะ 

 

 4.3.1. ข้อเสนอแนะสาํหรบับริษทั หรรษา จาํกดั 

  1. บรษิทัควรจะจา้งบุคลกรทางดา้นการตลาดเพิม่ ธุรกจิประเภทน้ีงานดา้นการตลาด 

สาํคญัทีส่ดุ ขนาดผูบ้รหิารบรษิทัProduction houseใหญ่ทีอ่ื่นๆยงัลงมาทาํเอง ถา้ไมจ่า้งเราก็

ตอ้งทาํเองใหไ้ดส้ว่นงานดา้นผลติถา้บุคลกรไมพ่อกส็ามารถจา้งบรษิทัยอ่ยทาํแทนได ้ซึง่แต่เดมิ

บรษิทัเกดิใหมจ่ะใหค้วามสาํคญักบังานผลติ  

  2. การทาํธุรกจิ Production house ตอ้งยดึความลกูคา้เป็นหลกั จะยดึอุดมการณ์ 

ทาํงานในรปูแบบคนตนเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ดต้อ้งมคีวามยดืหยุน่รูจ้กัปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

ตามความตอ้งการของลกูคา้ บรษิทัเกดิใหมย่งัไมเ่ขา้ใจ จงึประสบปัญหากนัมาก 

  3.  การทาํธุรกจิ Production house โดยเฉพาะการทาํการตลาดมคีา่ใชจ้า่ยสงู บรษิทั

หรรษาจาํกดัเป็นบรษิทัเลก็ๆมเีงนิลงทุนน้อย จงึมขีอ้จาํกดัในเรือ่งการรบังานทีม่ขีนาดใหญ่มาก

ไมไ่ด ้ บรษิทัควรระดมทุนกอ้นหน่ึง หรอืกูเ้งนิจากธนาคารมาใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนของบรษิทัใน

ชว่งแรกก่อน และในชว่งทีบ่รษิทัรบังานขนาดใหญ่มตีน้ทุนสงู 

4. ถา้จะผลติรายการบนัเทงิทางชอ่ง Free TV ตอ้งปรบัปรงุรายการ และขาย 

Creative รายการทีม่รีปูแบบน่าสนใจแตกต่างจากรายการอื่นในทอ้งตลาด  สิง่แรกทีจ่ะตอ้งทาํ 

คอืหาชอ่ง และเวลาออกอากาศทีด่ีๆ ใหไ้ดเ้สยีก่อน แลว้จงึพฒันาไปสูช่อ่ง Free TV ยอดนิยม

อยา่ง ชอ่ง 3,5,7,9ต่อไป 

 5.   ทาํกจิกรรมนอกสถานที ่เพือ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เชน่ การจดัแสดงละครตาม 

มหาวทิยาลยั การรว่มจดักจิกรรมตามหา้งสรรพสนิคา้ ต่างๆ เป็นตน้ 
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 4.3.2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 

  1. ควรศกึษา และตดิตามการวางแผนปฏริปูสือ่ของรฐัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอก

เวลาประกอบไปดว้ย เพือ่นํามาใชใ้นการวางแผนการตลาดของบรษิทัในอนาคต 

  2. ควรศกึษาแนวโน้มทางการตลาดผา่นสือ่ต่างๆ ในธุรกจิบนัเทงิ และธุรกจิพาณชิ

ทัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ของเราในอนาคตดว้ยเพือ่ใชใ้นการวางแผนทาํการตลาด 

  3. ศกึษา และวจิยั รปูแบบการทาํธุรกจิบนัเทงิผา่นสือ่ใหม่ๆ ทีย่งัไมม่คีนนํามาใช ้เพือ่

สรา้งเอกลกัษณ์ในการผลติสือ่เป็นทีม่คีวามแตกต่างไมเ่หมอืนใคร เชน่ การทีม่คีนคดิใชต้กึทัง้

ตกึทาํพืน้ทีโ่ฆษณาหรอื การใชแ้สงเลเซอรส์รา้งภาพกราฟฟิคในงานโฆษณาในพืน้ทีก่ลางแจง้ 

การนําเอาละครไปประยกุตใ์ชก้บังานกจิกรรม (Event) เป็นตน้ 

4. ศกึษาการทาํ CRM สาํหรบับรษิทัProduction house เพือ่สรา้งความจงรกัภคัดี

ของลกูคา้ใหย้ัง่ยนื 

5. ศกึษาสภาวะความเป็นผูนํ้า หรอื รปูแบบผูนํ้า (Leadership style) ทีเ่หมาะสม

กบับรษิทั Production  house ซึง่ผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืน Brand ตวัหน่ึงของบรษิทั 
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ดลชยั บุณยะรตัเวช. 2549. แบรนดเ์อจ .ฉบบัที1่1. กรงุเทพฯ : Brand Age Books. 

ดลิเลอร ์สตฟี และ ดารเ์รลซ์ นาตาลเชดรอฟฟ์ : เขยีน. 2549. สร้างแบรนด ์สร้างธรุกิจให้

โดนใจลกูค้า. แปล และ เรยีบเรยีงโดย : วโิรจน์ ประสทิธิว์รนนัทซ์. กรงุเทพฯ : มาร์

เกต็เธยีร.์ 

แบรนด ์เอจ.2549. บทสมัภาษณ์ กดู บอยซ ์บรษิทั Production Hoseทีป่ระสบความสาํเรจ็  

 แบรนด ์เอจ. ฉบบัที6่. กรงุเทพฯ : Brand Age Books. 

ปัญญา นิรนัดรกุ์ล. 2549. วิดีทศัน์เน่ืองในงานมอบรางวลั Entertainment Business 

Awardครัง้ท่ี2 ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย. วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ.2549 

ปฎพิล ตัง้จกัรวรานนท.์ 2547. แบรนดแ์กป็ ช่องว่างระหว่างแบรนด.์ กรงุเทพฯ : โรง

พมิพB์e Bright Books. 

ปารชิาต ิวเิศษพานิช .ตําแหน่ง Casting ของบรษิทั SKY EXIT จาํกดั. สมัภาษณ์. วนัที ่26 

ธนัวาคม พ.ศ.2549 

เปรม สขุฤด.ี Creative Director ของบรษิทั ABC. สมัภาษณ์. วนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ.2549 

ไพจติร เทยีนทอง. 2547. Media Plan Management. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพค์ลาสสคิ สแกน. 

พาฮาราด ซ ีเค และ ฮาเมลซ  การี:่ เขยีน, 2549.สวอ๊ท และ ความสามารถหลกัของ

องคก์ร. แปลและเรยีบเรยีงโดย : ฐตินินัท ์อฐิรตัน์. พมิพค์รัง้ที3่. กรงุเทพฯ : ธรรกมล

การพมิพ.์ 

เรห ์ดารเ์รล ์: เขยีน. 2549.  “โดน” สร้างแบนด ์สร้างธรุกิจ ให้โดนใจลกูค้า. แปลและเรยีบ

เรยีงโดย : วโิรจน์ ประสทิธิว์รนนัท.์ กรงุเทพฯ  : มารเกต็เธยีร ์. 
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วลัลภา สอ่งจา้. จากบรษิทัเอส ซ ีแอนด ์แอนด ์แอสโซซเอทส ์จาํกดั. สมัภาษณ์. วนัที ่15 

พฤศจกิายน พ.ศ.2549 

ศนูยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิ และ ธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 2550. สรปุแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยปี 2550. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

อาร ์แอน ด ีเอน็จเินียร ์กรุป๊. 2548. R&D of Products. กรงุเทพฯ : ส.ส.ท. สมาคมสง่เสรมิ

เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น). 
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ภาคผนวก ก 

 

บทสมัภาษณ์การเพ่ิมช่องทางการตลาดของบริษทัผลิตรายการบนัเทิง 

 
ชื่อบรษิทั……………………ชื่อผูบ้รหิาร (ผูถู้กสมัภาษณ์)……………………………… 

 

1.ดาํเนินธุรกจิประเภทน้ีมานานแลว้หรอืยงั 

2.เริม่ตน้มาทาํธุรกจิน้ีไดอ้ยา่งไร 

3.มพีนกังานในบรษิมัปีระมาณกีค่น 

4.มพีนกังานFree lance ทีจ่า้งเพิม่เขา้มาทาํในสว่นไหนบา้ง 

5.บรษิมัทกีารจดัแบ่งสดัสว่นของงานในแต่ละประเภทของสือ่อยา่งไรบา้ง 

6.ทางบรษิทัมแีผนการตลาดอยา่งไรบา้ง 

7.มกีารคดัเลอืกเลอืกรบังานอยา่งไร มงีานแบบไหนทีไ่มร่บัผลติบา้ง หรอื งานแบบไหนทีจ่า้ง

บรษิทัอื่นผลติแทนโดยใชช้ือ่บรษิทัเรา 

8.มเีทคนิคการเลอืกรบัและปฎเิสธงานอยา่งไรบา้ง 

9.มเีครือ่งมอือะไรทีใ่ชใ้นการวดัผลการทาํงานในแต่ละงานวา่ประสบความสาํเรจ้มากน้อย

เพยีงไร 

10.มองภาพรวมการตลาดในธุรกจิบนัเทงิในปัจจุบนัและในอนาคตไวอ้ยา่งไร 

11.ทางบรษิทัมแีผนรบัมอืการเปลีย่นแปลงธุรกจิในอนาคตไวอ้ยา่งไรบา้ง 

12.มกีลยทุธใ์นการเพิม่การตลาดอยา่งไรบา้ง 

13.มองบรษิทัเกดิใหมท่ีเ่ขา้มาตลาดน้ีอยา่งไร 

14. คดิวา่บรษิทัเกดิใหมม่อุีปสรรคห์รอืปัญหาอะไรบา้ง 
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  ประวติัผูศึ้กษา 

 
นาย  สขิเรศ  นามประสทิธิ ์ เกดิเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม  พ.ศ.  2521สาํเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิ สาขา การเงนิ จาก มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมือ่ปีการศกึษา พ.ศ.

2542 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ หลกัสตูร 

CEO MBA (สาขาการจดัการธุรกจิบนัเทงิ) มหาบณัฑติวทิยาลยั จาก มหาวทิยาลยัหอการคา้

ไทย ในปีการศกึษา 2548 ประกอบธุรกจิรบัจา้ง สอนศลิปะการแสดง บรษิทับางกอกการละคอน 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2546-2549 และบรษิทั TOTAL ALL ตัง้แต่ปีพ.ศ.2550จนถงึปัจจุบนั 
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