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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1. ลกัษณะธรุกิจขององคก์รและรปูแบบของสินค้าและบริการ 

 

ช่ือองคก์ร 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

สญัลกัษณ์ 

 

 

       

     ภาพท่ี 1 สญัลกัษณ์ของ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

     ทีม่า : รายงานประจําปี บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมขององคก์ร 

 บรษิทั แกรมมี ่เอน็เทอรเ์ทนเมนต ์จํากดั เริม่ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2526 

โดยผูนํ้าในวงการเพลงไทยคอื คุณไพบูลย์ ดํารงชยัธรรม และคุณเรวตั พุทธินันทน์ ระยะแรก

บรษิัทดําเนินธุรกจิหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยและรายการทีวจีากความสําเร็จใน

ธุรกจิดงักล่าว บรษิทัได้ขยายการดําเนินธุรกจิเขา้สู่ธุรกจิบนัเทงิอื่นๆ เช่น วทิยุ, ภาพยนตร์, 

การจดัคอนเสริต์, การศกึษา, สื่อสิง่พมิพ,์ธุรกจิโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม รวมทัง้ธุรกจิร้านค้าปลกี

เพื่อจดัจําหน่ายสนิค้าต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัเพลงของบรษิัทในเครอืทัง้ที่เป็นสินค้า (Physical) 

และรูปแบบดจิติอล (Digital) การขยายธุรกจิดงักล่าวส่งใหบ้รษิทัดําเนนิธุรกจิอยา่งครบวงจรและ

เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมบนัเทงิไทย ในปี 2537 บริษทัได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ภายใตช้ือ่บรษิทั แกรมมี ่เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และในปี 2544 บรษิทัได้เปลี่ยน

ชือ่เป็นบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 
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ในปจัจุบนักลุ่มบรษิทัมเีป้าหมายในการเป็นและภายใตป้รชัญาการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์

และบรกิารทางดา้นบนัเทงิ จากความคดิที่กวา้งไกลและเทคโนโลยทีี่ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องโดย

คํานึงถงึคุณภาพสูงสุดและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทําให้ บรษิัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) สามารถส่งมอบความสุขใหแ้ก่ทุกกลุ่มผูบ้รโิภคตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

วิสยัทศัน์ 

เป็นผู้นําในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับทุก

พฒันาการของสื่อและเทคโนโลย ีเพื่อมอบคุณค่าชวีติทีด่แีละความสุขแบบไรข้ดีจํากดั 

พนัธกิจ 

สรา้งสรรค ์ ผลงานทีเ่ป็นเลศิใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 

เสรมิสรา้ง ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

ส่งเสรมิ  บุคลากรใหร้กัและเชีย่วชาญในงานทีท่ําและมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ข ึน้ 

สนบัสนุน  กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ประเภทธุรกจิ: ธุรกจิบนัเทงิและสื่อ 

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107537000955 

ทุนจดทะเบยีน: มทีุนจดทะเบยีนจํานวน 530,556,100 บาท 

เป็นหุน้สามญัทัง้หมดจาํนวน 530,556,100 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

สํานกังานใหญ่: 50อาคารจเีอม็เอม็แกรมมีเ่พลสถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 0-2669-9000 

โทรสาร: 0-2669-9009 

เวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.gmmgrammy.com 
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โครงสร้างองคก์ร 

 

        ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรา้งองคก์รของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

 ทีม่า : รายงานประจําปี บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัการขององคก์ร 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ

คณะอนุกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 ชุด ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ (1) 

คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5) คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกจิ และคณะผูบ้รหิารของบรษิทัสําหรบัรายละเอยีดโครงสรา้ง มดีงันี้ 
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คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จํานวนรวมทัง้สิน้ 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จํานวน 8 ท่าน  

2.กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 4 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการบรษิทั) 

 โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร (Chief Operating Officer-COO) ทําหน้าที่เป็น

เลขานุการบรษิทั ซึ่งในแต่ละปีกรรมการบรษิทัตอ้งหมุนเวยีนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยรายชื่อและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

บรษิทั ปรากฎดงัรายการทีแ่สดงตามตารางดา้นล่าง 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชือ่คณะกรรมการบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

รายช่ือ ตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.นายไพบูลย ์ดาํรงชยัธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการ เม.ย. 2554–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 

2.นายไชยณศลิวนัต์ กรรมการอสิระ เม.ย. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 

3.นายเดช บุลสุข กรรมการอสิระ เม.ย. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 

4.นายวรีะวงค ์จติต์มติรภาพ กรรมการอสิระ เม.ย. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 

5.นางสาวสวุภา เจรญิยิง่ กรรมการอสิระ ส.ค. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

6.นางสาวบุษบา ดาวเรอืง กรรมการ เม.ย. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 

7.นางสายทพิย ์มนตรกุีล ณ อยธุยา กรรมการ เม.ย. 2552–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

8.นายกรชิ ทอมมสั กรรมการ / เลขานุการบรษิทั เม.ย. 2554–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 

9.นายถกลเกยีรต ิวรีวรรณ กรรมการ เม.ย. 2552–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

10.นายเกรยีงกานต์ กาญจนะโภคนิ กรรมการ เม.ย. 2554–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 

11.นายสถาพร พานิชรกัษาพงศ์ กรรมการ เม.ย. 2554–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 

12.นางสาวสวุมิล จงึโชตกิะพศิฐิ กรรมการ พ.ย. 2553–วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

ม.ล.กรกสวิฒัน์ เกษมศรี* เลขานุการบรษิทั มผีลวนัที่ 25 ก.พ. 2554 

ทีม่า : รายงานประจําปี บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุ : ม.ล. กรกสิวฒัน์ เกษมศรี ได้รบัแต่งตัง้เป็น เลขานุการบริษัท จากมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2554 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554 ทัง้นี้ เพื่อทดแทน 

นายสุเมธ ดํารงชยัธรรม 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งการดําเนินงานตามประเภทและลกัษณะของธุรกจิโดยปจัจุบนัได้

แบ่งธุรกจิออกเป็น 4 กลุ่มธุรกจิหลกัคอื 

1.ธุรกิจเพลงและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเพลง ภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบ

วงจร” (Total Music Business) ซึ่งประกอบด้วย ธุรกจิสนิค้าเพลง และลขิสทิธิ ์ธุรกจิดจิติอล

คอนเทนต ์ธุรกจิโชวบ์ซิ และธุรกจิบรหิารศลิปิน 

 - ธุรกจิสนิคา้เพลง และลขิสทิธิ ์

- ธุรกจิสนิคา้เพลง (Physical Products) ได้แก่ เทป ซีด ีวซีีดแีละดวีดี ีเป็นต้น โดยจดั

จําหน่ายผา่นรา้น Modern Trade (Super Store and Discount Stores) และ Traditional Trade 

(รา้นคา้ส่ง และร้านค้าปลกี) ที่กระจายอยู่ทัว่ประเทศนอกจากนี้ ยงัมกีารจดัจําหน่าย CD และ 

DVD ผา่นชอ่งทาง Call Center และ Online ที ่www.shopping8000.com อกีดว้ย 

- ธุรกจิการจดัเก็บค่าลิขสทิธิ ์(Rights Management Business) ได้แก่ การจดัเก็บ

ค่าลขิสทิธิจ์ากผูป้ระกอบการทีนํ่าผลงานเพลงของกลุ่มบรษิทัฯ ไปใชใ้นทางการค้า รวมถงึการ

บรหิารและจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิแ์ละการบรหิารตูค้าราโอเกะดว้ย 

- ธุรกจิดจิติอล เป็นการนําคอนเทนตเ์พลงมาแปลงเป็นรูปแบบดจิติอลเพื่อการกระจาย

ไปสู่เครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และผู้ประกอบการภายนอก โดยบริษัทเป็นผู้

ใหบ้รกิารดาวน์โหลดประเภทต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต์ www.123musicmv.com เช่น เสยีงเรยีกเขา้ 

(Ringtone) เสยีงรอสาย (Ring back Tone) เพลงเตม็ (Full Song) และมวิสคิวดีโีอ (Full MV) 

ทัง้แบบรายเพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดอืน (Subscription Service) ผ่าน

ชอ่งทาง *123 และเวบ็ไซต ์www.gmember.com ซึ่งเป็นศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มูลเพลง ขา่วสาร

ศลิปิน พรอ้มทัง้กจิกรรมต่าง ๆ อกีมากมาย 

- ธุรกจิโชวบ์ซิ (Show Business) ดําเนินธุรกจิสร้างสรรค์รบัจ้างจดักจิกรรมและงาน

แสดงต่างๆ เชน่คอนเสริต์ และละครเวท ี

- ธุรกจิบรหิารศลิปิน ดําเนินธุรกจิคดัสรร พฒันาศลิปินใหม่ รวมถงึการดูแลและจดัหา

งานใหศ้ลิปินในสงักดัทัง้ในรูปแบบของ Music และ Non-Music Artists 

2.ธรุกิจส่ือ (Media Business) ประกอบไปดว้ย 

- ธุรกจิสื่อวทิยุ เป็นการผลติ และจดัรายการวทิยุในระบบเอฟเอม็ โดย ณ สิ้นปี 2554 

กลุ่มบรษิทัมสีถานีวทิยุเพลง 4 สถานี 

- ธุรกจิสื่อโทรทศัน์ เป็นการเชา่ชว่งเวลาจากทางสถานีโทรทศัน์ ชอ่ง 3 5 7 และ 9 เพื่อ

ผลติรายการโทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ รวมถงึการรบัจา้งผลติ ในปี 2554 กลุ่มบรษิทัฯ มกีารผลติ

รายการทัง้สิน้ 28 รายการ 
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- ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์เป็นการผลติและหน่ายนิยสารแฟชัน่อมิเมจ นิตยสารผูห้ญิงมาดาม 

ฟิกาโร และเฮอร์เวลิด์ นิตยสารผู้ชายแมกซิมและแอททจิูด นิตยสารบนัเทิง “In Magazine” 

และพอ็กเกต็บุ๊คทีไ่ดร้บัความนิยมต่าง ๆ 

- ธุรกจิสรา้งสรรคแ์ละบรหิารกจิกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร เป็นธุรกจิให้บรกิาร

เกีย่วกบังานกจิกรรมแบบครบวงจร ตัง้แต่เสนอแนวความคดิในการจดักจิกรรม จดัหาผูร้บัเหมา

ในงานดา้นต่างๆ และตดิต่อประสานงานกบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อบรหิารงานไดส้อดคลอ้งและ

ตรงตามจุดมุ่งหมายของลูกคา้ทีต่ ัง้ไว ้โดยมบีรษิทัอนิเดก็ซ์ครเีอทฟีวลิเลจ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทัในเครอืเป็นผูดู้แลและดําเนินธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัอย่างครบวงจร 

3.ธรุกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คอื 

3.1 จําหน่ายกล่องรบัสญัญาณโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีม “GMM Z” 

3.2 ใหบ้รกิารโทรทศัน์แบบเสยีค่ารบัชม (Pay TV) และแบบรบัชมเป็นรายครัง้ (Pay-per-view) 

3.3 ผลติรายการโทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ ส่งผ่านดาวเทยีมระบบ Free to Air ออกอากาศ 24 

ชัว่โมง ปจัจุบนัมทีัง้หมด 10 ชอ่ง ไดแ้ก่ 

- Fan TV สถานีเพลงลูกทุ่ง ไดเ้ริม่ออกอากาศในเดอืนตุลาคม 2551 

- Bang Channel สถานีที่เน้นรายการเกี่ยวกบัวยัรุ่น ได้เริ่มออกอากาศในเดือน 

มกราคม 2552 

- Green Channel สถานีทีนํ่าเสนอเพลงเก่าและเพลงร่วมสมยั รวมถงึรายการเกี่ยวกบั

กจิกรรมคลื่นวทิยุ 

- Acts Channel สถานีทีนํ่าเสนอละครเก่า ละครใหม่ ละครเวท ีและภาพยนตร ์

- Money Channel สถานีที่รายงานข่าว เกี่ยวกบัเรื่องเศรษฐกจิ การเงิน การลงทุน 

รวมถงึรายการสาระบนัเทงิดา้นการบรหิารเงนิ 

- Saranair Channel สถานีทีนํ่าเสนอรายการสาระบนัเทงิ ประเภทวาไรตีต้ลก 

- Play Channel สถานีทีนํ่าเสนอรายการสาระบนัเทงิ ประเภทวาไรตี ้

 - JKN Channel สถานีทีนํ่าเสนอรายการละครซรีสีจ์ากประเทศเกาหล ีและญี่ปุน่ 

- JSL Channel สถานีทีนํ่าเสนอรายการสาระบนัเทงิ ประเภทวาไรตี ้ดนตร ีเกมโชว ์และละคร 

- MAXXI Channel สถานีทีนํ่าเสนอรายการวาไรตีส้ําหรบัผูท้ี่ต้องการใชช้วีติให้สนุก และมสีสีนั 

ครอบคลุมการนําเสนอข่าวคราวในวงการบนัเทิง เทรนด์แฟชัน่ ท่องเที่ยว รถยนต์ และไลฟ์

สไตลต์่าง ๆ 

4.ธรุกิจภาพยนตร ์เป็นการผลติภาพยนตรเ์พื่อฉายตามโรงภาพยนตร ์(Feature Films)  

5.ธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถงึธุรกจิการให้บรกิารสถานที่ออกกําลงักาย ธุรกจิบรหิาร Call Center 

และธุรกจิการศกึษา เชน่ โรงเรยีนสอนดนตรแีละการรอ้งเพลง เป็นตน้ 
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โครงสร้างรายได้ 

 

ภาพท่ี 3 แสดงโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน)  

ทีม่า : http://grammy-th.listedcompany.com 

ตารางท่ี 2 แสดงโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

 

ผลิตภณัฑ์/บริการ 

 

2552 2553 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธรุกจิเพลงและดจิติอล 3,060.34 37.7 2,717.74 30.8 2,855.04 30.4 

ธรุกจิโชว์บซิ 539.38 6.6 628.84 7.1 731.95 7.8 

ธรุกจิภาพยนตร์ 376.32 4.6 289.09 3.3 305.26 3.3 

ธรุกจิโทรทศัน์ 1,591.28 19.6 1,919.86 21.8 2,053.76 21.9 

ธรุกจิโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 117.05 1.4 359.90 4.1 569.91 6.1 

ธรุกจิวทิย ุ 612.42 7.5 693.50 7.9 764.17 8.1 

ธรุกจิบรกิารรบัจดัและบรหิารกจิกรรม 1,244.79 15.3 1,612.89 18.3 1,308.46 13.9 

ธรุกจิสือ่สงิพมิพ์ 208.12 2.6 195.39 2.2 199.31 2.1 

ธรุกจิอื่น 170.90 2.1 202.12 2.5 311.94 3.3 

จากการบรหิารงานและคา่ที่ปรกึษา 2.30 0.0 2.26 0.0 2.75 0.0 

ดอกเบี้ยรบั 18.66 0.2 14.64 0.2 29.76 0.3 

เงนิปนัผลรบัและสว่นแบ่งกําไรจากกจิการที่

ควบคมุร่วมกนั 
48.51 0.6 44.15 0.5 54.41 0.6 

รายไดอ้ื่น ๆ 134.25 1.7 113.96 1.3 201.22 2.1 

รวมรายได้ 8,124.33 100 8,812.33 100 9,387.96 100 

รายไดห้ลกัของบรษิทัส่วนใหญ่มาจากธุรกจิเพลงและดจิติอล 2,855.04 ลา้นบาท ซึ่งคดิ

เป็น 30.4 % ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั รองลงมาคอืธุรกจิโทรทศัน์ 2,053.76 ล้านบาท คดิ

เป็น 21.9% ของรายได้ทัง้หมดของบรษิัท ในปจัจุบนัสินค้าประเภทเทป และซีดีเพลงได้รบั
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ความนิยมลดน้อยลง ผูท้ีฟ่งัเพลงส่วนใหญ่ใหค้วามนิยมดจิติอลดาวน์โหลดมากกวา่ ทําใหบ้รษิทั

ธุรกจิเพลงและดจิติอลในหลาย ๆ  บรษิทัเร่งพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงในปจัจุบนั 

1.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั 

ในปจัจุบันการฟงัเพลงจากแผ่นซีดี ได้รบัความนิยมลดน้อยลงมาก ผลมาจากการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการฟงัเพลง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการฟงั

เพลงของผูบ้รโิภค ทีเ่ปลีย่นมาใชก้ารดาวน์โหลดเพลงดจิติอล ซึ่งการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง

ดจิิตอลเป็นเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนการซื้อ/ขายเพลงผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยเสีย

ค่าบรกิารผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ถา้เทยีบจากเมื่อก่อนทีก่ารซื้อ/ขายเพลง ตอ้งซื้อ/ขาย

ผา่นรา้นคา้ทีจ่ดัจําหน่ายเทปและซดี ีซึ่งผูใ้ชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงส่วนใหญ่จดัอยู่ในหมู่วยัรุ่น 

ทีใ่ชง้านอนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จงึสามารถกําหนดลูกคา้เป้าหมายไดด้งัต่อไปนี้ 

Segmentation 

เพศ: ชาย-หญงิ 

อายุ: 15-25 

อาชพี: นกัเรยีน – นกัศกึษา 

Targeting 

นกัเรยีน - นกัศกึษาทีใ่ชง้าน Internet และโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

Positioning 

 High Quality 

                                      

      

Low Price     High Price 

         

         

 

   Low Quality 

ภาพท่ี 4 แสดง Positioning ของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 
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Positioning ของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่อยู่ในอนัดบั 1 เนื่องจากในด้านคุณภาพของ

ผลงานเพลงและชือ่เสยีงของศลิปินทีโ่ด่งดงั ประกอบกบัความหลากหลายของแนวเพลง ทําให้

สามารถเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคได้หลายกลุ่ม ทําให้สามารถตัง้ราคาที่สูงขึน้ตามไปด้วย ต่างจากคู่

แขง่ขนัหลกัคอื บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ที่ส่วนใหญ่ผลติผลงานเพลงสําหรบักลุ่มวยัรุ่น

เป็นหลกั 

1.3 สภาพการแข่งขนั และคู่แข่งหลกัขององคก์ร 

ในปี 2554 ที่ผ่านมาธุรกจิเพลงเติบโตขึน้จากช่องทางการขายในรูปแบบดจิติอลคอน

เทนต ์ซึ่งเกดิจากการเปลีย่นพฤตกิรรมในการฟงัเพลงของผูบ้รโิภค จากการฟงัเพลงโดยใชแ้ผน่

ซีด ี เป็นการฟงัเพลงโดยการดาวน์โหลดไฟล์เพลงจากเวบ็ไซต์โดยฟงัผ่านคอมพวิเตอร์ หรอื

อุปกรณ์สําหรบัฟงัเพลงขนาดพกพา เช่น iPod หรอืแม้แต่ฟงัเพลงผ่าน Smart Phone ซึ่งใน

ปจัจุบันวิทยุสําหรับใช้งานแผ่นซีดีก็ได้รับความนิยมลดน้อยลงเช่นกัน เนื่ องจากความ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวเทคโนโลยทีี่ใช้ในการฟงัเพลงเปลี่ยนแปลงไป ทําให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) จําเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิ เพื่อตอ้งสนองต่อความ

ตอ้งการและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ทางบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) จงึพฒันา

เว็บไซต์สําหรับให้บริการดาวน์โหลดเพลง ซึ่งมีหลากหลายบริการ เช่น เสียงเรียกเข้า 

(Ringtone) เสยีงรอสาย (Ring back Tone) เพลงเตม็ (Full Song) และมวิสคิวดีโีอ (Full MV) 

ทัง้แบบรายเพลง (A la carte) ซึ่งบรกิารที่ได้รบัความนิยมในปจัจุบนัคอื บรกิารดาวน์โหลด 

เพลงเตม็ (Full Song) ผ่านบรกิารรายเดอืน (Subscription Service) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

เพลงได้ไม่จํากดั (Unlimited) โดยบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) คดิค่าบรกิารราย

เดอืน 29 บาท ต่อเดอืน ประกอบกบัคู่แข่งขนัในธุรกจิเพลงและดจิติอลในหลาย ๆ บรษิทัเร่ง

ผลกัดนัใหบ้รกิารดจิติอลดาวน์โหลด เพื่อให้ได้รบัความนิยมในกลุ่มผูบ้รโิภคชาวไทยมากที่สุด 

ดงัเชน่ในต่างประเทศที ่Apple ประสบความสําเรจ็ในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงผา่น iTunes 

ทําใหบ้รษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) จําเป็นต้องพฒันาศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิ

เพลงและดิจิตอล เพื่อรกัษาตําแหน่งทางการตลาด เพิ่มผลประกอบการ และช่วยรกัษาฐาน

ลูกคา้เก่า 

ตลาดเพลงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้แก่เพลงไทยและ

เพลงสากลโดยคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95 และรอ้ยละ 5 ตามลําดบั โดยในส่วนของเพลง

ไทยยงัแบ่งออกไดเ้ป็นอกี 2 ประเภทคอืเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งโดยเพลง ไทยสากล

จะมกีารพฒันาแนวดนตรอีย่างหลากหลายตามความเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของผูฟ้งัเพลงใน

ขณะที่แนวเพลงไทยลูกทุ่งมกีารพฒันาเนื้อหา และแนวดนตรีของเพลงให้สอดคล้องกบัการ

ดําเนินชวีติของกลุ่มเป้าหมาย 
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บรษิทัฯ มโีครงสรา้งธุรกจิเพลงครบถว้น รวมถงึมธีุรกจิสื่อในเครอื โดยมคีู่แข่งโดยตรง

เพยีง 1 บรษิทัเท่านัน้ ทีม่กีลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ด คอื บรษิทั อารเ์อส จํากดั 

(มหาชน) เป็นบรษิทับนัเทงิครบวงจรที่รวบรวมคอนเทนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานเพลง

รายการโทรทศัน์ วทิยุ ภาพยนตร ์สื่อสิง่พมิพ ์ดจิติอลคอนเทนต ์และศลิปินดารา นกัรอ้ง  

ตารางท่ี 3 แสดงโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

ผลิตภณัฑ์/

บริการ 
2552 ร้อยละ 2553 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 

กลุม่ธรุกจิเพลง

และดจิติอล 
926.1 42% 1,053.0 36% 934.5 34% 

กลุม่ธรุกจิโชว์บซิ 527.4 24% 533.3 18% 814.1 29% 

กลุม่ธรุกจิ

ภาพยนตร ์
133.5 6% 62.2 2% 20.2 1% 

กลุม่ธรุกจิกฬีา 50.0 2% 583.8 20% 18.7 1% 

กลุม่ธรุกจิสือ่ 537.2 24% 663.3 23% 941.9 34% 

รายไดอ้ื่น 37.8 2% 21.7 1% 11.9 2% 

รวมรายได้ 2,212.2 100% 2,917.6 100% 2,765.0 100% 

ซึ่งจากตารางดงักล่าวพบว่าบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจคล้ายกับ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) มาก และเป็นคู่แขง่ทางธุรกจิกนัมาเป็นระยะเวลานาน 

ซึ่งในธุรกจิเพลงดจิติอลกเ็ชน่เดยีวกนั บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ให้บรกิารเวบ็ไซต์ดาวน์

โหลดเพลง www.Pleng.com ซึ่งให้บริการดาวน์โหลดเพลงในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ 

www.123musicmv.com ซึ่งเป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

นอกจากนัน้บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ยงัมคีู่แขง่ขนัรายอื่น ๆ อาท ิ

- โซนี่ มวิสกิ เอน็เตอร์เทนเมนท์ (Sony Music) เป็นหนึ่งในสี่ค่ายเพลงยกัษ์ใหญ่ของ

โลกภายใตก้ารควบคุมของบรษิทัโซนี่สหรฐัอเมรกิา 

- บรษิทั สมอลล์รูม จํากดั (Smallroom Company Limited) เป็นบรษิัทค่ายเพลงที่

ประกอบธุรกิจทัง้ทางด้าน เพลงโฆษณาและเพลงของศิลปินในสังกัด โดยมีแนวเพลงที่

หลากหลาย 

- สไปซีดสิก์ (Spicy Disc) เป็นสงักดัค่ายเพลงในประเทศไทยที่ก่อตัง้โดยพิชยั จิ

ราธิว ัฒน์เริ่มมีผลงานชิ้นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปจัจุบัน มีการนําเสนอแนวเพลงที่

หลากหลาย 
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- บรษิทั ทรูแฟนเทเชยี จํากดั (True Fantasia) เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัทรูวชิ ัน่ส์มี

หน้าที่ดูแลบริหารงานศลิปิน จากทรูอะคาเดมี แฟนเทเชยีรองรบัการสร้างผลงานในวงการ

บนัเทงิทุกดา้น 

- Believe Records ค่ายเพลงที่เชื่อในความฝนัของคนรุ่นใหม่ที่มคีวามคดิสร้างสรรค์

และ ต้องการเสนอผลงานดนตรทีี่แตกต่างออกไป มศีลิปินในสงักดัที่โด่งดงัในปจัจุบนั คอื 25 

Hours, Musketeers 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 

สําหรบัส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกจิเพลงไทยของกลุ่มบรษิทัฯสามารถคดิเป็นสดัส่วน

การครองส่วนแบ่งการตลาดสําหรบัธุรกจิเพลงไทยไดป้ระมาณรอ้ยละ 70 

กลยทุธท์างการตลาด 

ธุรกจิเพลงดจิติอล  

ธุรกจิเพลงดจิติอลมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้จากการทีผู่บ้รโิภคหนัมาใชบ้รกิารเพลงผ่าน

โทรศพัท์มอืถอื และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ มากขึน้ นอกจากนี้ จะมกีารจดัการแสดงสด

ของศลิปินในกลุ่มบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บักลุ่มธุรกจิเพลง

อีกทางหนึ่ง กลยุทธ์ที่สําคญัในการดําเนินธุรกิจดิจิตอล คือการเพิ่มรูปแบบบริการ วธิีการ 

ช่องทาง และการส่งเสริมการตลาดในเชงิสร้างสรรค์ (Creative) ให้มากขึ้น โดยบริการใน

รูปแบบการดาวน์โหลดแบบไม่จํากัดจํานวนเพลงยงัคงเป็นบริการที่โดดเด่น และจะพฒันา

บรกิารสตรีมมิง่คอนเทนต์เพิ่มขึน้สําหรบัผูใ้ชบ้รกิารที่ไม่ต้องการเกบ็คอนเทนต์ไวใ้นอุปกรณ์

พกพาทีม่พีืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลค่อนขา้งจํากดั โดยที่บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาแพลตฟอร์ม และนําไป

ให้บรกิารร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยทัว่ไป ในปี 2555 นี้ ทางกลุ่มบรษิทัฯ จะให้

ความสําคัญกับการพฒันา Application และวิธีการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถดาวน์โหลด Content ไดใ้นหลาย ๆ อุปกรณ์ทีเ่ชือ่มต่ออนิเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะ

เป็น Smart Phone เครื่องคอมพวิเตอร์ หรอือุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ทัง้นี้ได้มีการเตรียมความ

พรอ้มในการรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ทุกขณะ โดยเฉพาะเครอืข่าย 3G 

ซึ่งจะทําใหล้กัษณะ Content และบรกิารหลากหลายมากยิง่ขึน้ เนื่องจากความสามารถให้การ

ใหบ้รกิารดาวน์โหลดไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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1.4 ปัญหา และความสาํคญัของปัญหา 

ทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนัธุรกจิเพลงได้รบัผลกระทบหลกัจากการละเมดิลขิสทิธิใ์นสนิค้า 

ทัง้รูปแบบงานผลติภณัฑ์ Physical Products (CD,VCD,DVD) และรูปแบบไฟล์ดจิติอล ทําให้

รายไดจ้ากการจดัหน่ายสนิคา้และรายไดจ้ากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะทอ้นปรมิาณการบรโิภค

ทีแ่ทจ้รงิ ซึ่งสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิต์า่งๆทีย่งัคงพบเหน็ไดท้ัว่ไป

ในหลายพื้นที่ในท้องตลาดทําให้ผู้บริโภคหาซื้อได้โดยง่าย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจากเดมิทีเ่ป็นการซื้อแผน่เพลง เปลีย่นมาใชว้ธิกีารดาวน์โหลดเพลงผา่น

ระบบโทรศพัทห์รอืผา่นเวบ็ไซตม์ากขึน้ ซึ่งในปจัจุบนัการดาวน์โหลดไฟล์เพลง หรอืคอนเทนต์

ต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเรว็มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพราะความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยกีารพฒันาระบบการสื่อสารให้มคีวามรวดเรว็และครอบคลุมในหลายพื้นที่ หรอืการ

แพร่หลายของเวบไซทส์ําหรบัดาวน์โหลดเพลง สิง่เหล่านี้ล้วนเป็นปจัจยัที่ส่งผลให้ผูบ้รโิภคหนั

มานิยมใชว้ธิกีารดาวน์โหลดเพลงกนัมากขึน้ อกีทัง้ การดาวน์โหลดเพลงผ่านอนิเทอร์เนทส่วน

ใหญ่ไม่เสยีค่าใช้จ่าย จึงมผีู้บรโิภคบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะหนัมาใช้ช่องทางดงักล่าวมากขึ้น 

ประกอบกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคที่ยงัเพกิเฉยต่อการรณรงค์ให้ใชส้นิค้าถูกลขิสทิธิ ์และเหน็ว่า

การดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมดิลิขสิทธิน์ัน้เป็นเรื่องปกติทัว่ไป ซึ่งพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหร้ายไดบ้างส่วนของบรษิทัฯ ลดลงกวา่ทีค่วรจะเป็น 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ 

ผูป้ระกอบการ เจา้ของผลงาน และศลิปิน ไดร่้วมมอืกนัผลกัดนั กระตุ้นเชญิชวนให้ผูบ้รโิภคหนั

มานิยมเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่ลีขิสทิธิถู์กตอ้ง และ ลดเลกิสนับสนุนสนิค้าละเมดิลขิสทิธิท์ุกประเภท 

ซึ่งกไ็ดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัคงพบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่

ยงัคงดาวน์โหลดเพลงทีล่ะเมดิลขิสทิธิจ์ากเวป็ไซตท์ีใ่หด้าวน์โหลดฟรไีมเ่สยีคา่ใชจ้่าย ถงึแมก้าร

ป้องกนัและปราบปรามปญัหาในเรื่องของการละเมดิลขิสทิธิใ์นปจัจุบนัถอืเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก 

แต่หากไดร้บัความร่วมมอืกนัจากทุกฝา่ย รวมถงึในส่วนของผูบ้รโิภคเอง ซึ่งจะมสี่วนช่วยให้ใน

อนาคตการละเมดิลขิสทิธิจ์ะลดลงมากถงึมากทีสุ่ด ถงึแมก้ารละเมดิลขิสทิธิจ์ะไม่สามารถหายไป

จากสงัคมไทยไดก้ต็าม 
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1.4.1 ปัญหาระดบัองคก์ร (Corporate Level) 

ภาพรวมทุกธุรกิจของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในไตรมาสที่ 3/55 บริษัทจีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) มกีําไรสุทธ ิ9.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนในไตรมาสเดยีวกนัถงึ 95% 

เนื่องจากมีผลขาดทุนของธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มดําเนินงานในปีนี้นัน่คือธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทยีมและต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่ขึน้ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขนั คอื บรษิทั อาร์เอส จํากดั 

(มหาชน) ที่สามารถทํากําไรสุทธไิด้ 76.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนในไตรมาสเดยีวกนัถึง 

68.9% เนื่องจากธุรกจิโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีมมรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 95.9% 

ตารางท่ี 4 แสดงรายไดทุ้กธุรกจิของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) ไตรมาสที ่3/55 

ไตรมาสท่ี 3 2554 ไตรมาสท่ี 3 2555 

ลา้นบาท ลา้นบาท 

182.5 9.1 

ทีม่า http://grammy.listedcompany.com 

ตารางท่ี 5 แสดงรายไดทุ้กธุรกจิของบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ไตรมาสที ่3/55 

ไตรมาสท่ี 3 2554 ไตรมาสท่ี 3 2555 

ลา้นบาท ลา้นบาท 

23.7 76.3 

ทีม่า http://rs.listedcompany.com 

1.4.2 ปัญหาระดบัหน่วยธรุกิจ (Business Unit or Division Level) 

 การผลติผลงานเพลงและศลิปินที่มคีุณภาพ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทําให้ได้รบัการ

ตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคเป็นจํานวนมาก ซึ่งธุรกจิเพลงและดจิติอลถอืวา่เป็นรายไดห้ลกัส่วนใหญ่

ของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงรายได้ในธุรกจิเพลงและดจิติอลในปี 2552-2554 ของบรษิทั จเีอม็เอม็ 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

 

ผลิตภณัฑ์/บริการ 

 

2552 2553 2554 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ธรุกจิเพลงและดจิติอล 3,060.34 37.7 2,717.74 30.8 2,855.04 30.4 

ทีม่า : รายงานประจําปีของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 



14 

 

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้านัน้จะพบว่าผลประกอบการของบรษิทัไม่ค่อยมแีนวโน้มการ

เตบิโตที่ดีนัก ถ้าบริษทัยงัคงปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ โดยไม่มกีารกําหนดกลยุทธ์การ

แขง่ขนัเพิม่เตมิ กม็คีวามเสีย่งอาจทําใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีไ่ม่ดใีนอนาคต เนื่องจากธุรกจิ

เพลงและดจิติอล ถอืว่าเป็นหวัใจหลกัในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั จเีอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) 

1.4.3 ปัญหาระดบัหน้าท่ี (Functional Level) 

 ในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงผ่านเวป็ไซต์ในเครือของบริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) www.123musicmv.com ประสบปญัหาด้านการส่งเสรมิด้านการตลาด ในการ

สื่อสารดา้นการตลาดทีข่าดความชดัเจน มขี ัน้ตอนซบัซ้อน ซึ่งอาจส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความไม่

เขา้ใจในการใชง้าน ประกอบกบัมคี่าบรกิารในการตดิต่อสอบถาม อกีทัง้มกีําหนดเวลาในการ

ตดิต่อสอบถาม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคใช้งานลดน้อยลง แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งซึ่งก็คือ 

บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ทีแ่สดงขัน้ตอนในการดาวน์โหลดเพลงผา่นเวป็ไซตใ์นเครอืของ

บรษิทัอย่างครบถ้วน www.rsonlinemusic.com จงึเป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดของบรษิทั จี

เอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ที่จําเป็นต้องแก้ไขในส่วนของการสื่อสารด้านการตลาดให้มี

ความชดัเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพในธุรกิจเพลงดิจิตอล ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มผล

ประกอบการ และเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยสามารถแสดงให้เห็นปญัหา

ดงักล่าวจากรูปภาพดงัต่อไปนี้ 

เวป็ไซต์ในการดาวน์โหลดเพลงในเครือบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

 

ภาพท่ี 5 เวป็ไซตด์าวน์โหลดเพลงในเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

ทีม่า : www.123musicmv.com 
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เวป็ไซต์ในการดาวน์โหลดเพลงในเครือบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

 
ภาพท่ี 6 แสดงวธิกีารดาวน์โหลดผา่นเวป็ไซตใ์นเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

ทีม่า : www.123musicmv.com 

เวป็ไซต์ในการดาวน์โหลดเพลงในเครือบริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 

ภาพท่ี 7 เวป็ไซตด์าวน์โหลดเพลงในเครอืบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

ทีม่า : www.rsonlinemusic.com 
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เวป็ไซต์ในการดาวน์โหลดเพลงในเครือบริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 
ภาพท่ี 8 แสดงวธิกีารดาวน์โหลดผา่นเวป็ไซตใ์นเครอืบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

ทีม่า : www.rsonlinemusic.com 

1.5 ความสาํคญัของปัญหา 

ปัญหาระยะสัน้ 

การประชาสมัพนัธข์า่วสารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในการดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั

จเีอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ยงัไม่สามารถเขา้ถงึความต้องการของผู้บรโิภคได้มาก

เท่าทีค่วร บรษิทัจงึควรใหค้วามสําคญัในส่วนนี้ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการใชบ้รกิาร

เพิม่สูงขึน้ ซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการทีเ่พิม่สูงขึน้ไปดว้ย 

ปัญหาระยะกลาง 

เนื่องจากบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทํา

ให้บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในระดบัสูงขาดหายไปส่วนหนึ่ง แต่ไม่มีการทดแทนด้วย

บุคลากรรุ่นใหม่ ทําให้บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ต้องจดัหาและพฒันาบุคลากร

ภายในองคก์ร เพื่อใหม้บุีคลากรทีม่คีุณภาพสูงอยู่ในองคก์รต่อไปในอนาคต 

ปัญหาระยะยาว 

 เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนการฟงัเพลงทีพ่ฒันาขึน้ ส่งผลใหพ้ฤตกิรรม

การฟงัเพลงของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป ประกอบกบัปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิลขิสทิธิ ์ที่

ส่งผลมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทําให้บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) และทุกฝ่ายที่
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เกี่ยวข้องจําเป็นต้องพฒันาผลติภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการโฆษณาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคและมสี่วนชว่ยในการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชบ้รกิาร

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกต้องตามลขิสทิธิผ์่านเวป็ไซต์ในเครอืของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) ซึ่งส่งผลใหส้ามารถเพิม่ผลประกอบการ และชว่ยเพิม่ฐานลูกคา้ใหสู้งขึน้ไดใ้นอนาคต 

1.6 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งส่งผลทํา

ใหร้ายไดท้ีล่ดลงของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

2.เพื่อกําหนดกลยุทธธ์ุรกจิในระดบัองค์กร ระดบัหน่วยธุรกจิ ระดบัหน้าที่ และกลยุทธ์

การตลาด เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ระยะสัน้ รับรู้ที่มาของปญัหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธท์างการตลาด 

ระยะกลาง นํากลยุทธท์ีก่ําหนดมาปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทั และมสี่วน

ชว่ยในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

ระยะยาว เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความจงรกัภกัดใีนตราสนิค้า และช่วยเพิม่ฐานลูกค้าใหม่

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ผูศ้กึษาจงึไดใ้ชท้ฤษฏี

และแนวคดิต่าง ๆ เพื่อนํามาวเิคราะห์ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ศกึษาความเป็นไปได้

ของการแก้ไขปญัหาและกําหนดแนวทางในการดําเนินการอย่างเป็นระบบมีหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาเพื่อเพิ่มผลประกอบการให้มากขึ้น เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด ซึ่ง

การศกึษาในครัง้นี้ไดใ้ชเ้ครื่องมอืและทฤษฏเีพื่อชว่ยในการวเิคราะหป์ระกอบไปดว้ย 

2.1 ทฤษฏีการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management)  

               2.1.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Analysis) 

                       2.1.1.1 การวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนั (Five Forces Model) 

   2.1.1.2 การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

               2.1.2 การกําหนดกลยุทธ ์(Strategic Formulation) 

         2.1.2.1 แนวคดิและทฤษฏกีารกําหนดกลยุทธ ์3 ระดบั 

    2.1.2.2 การวเิคราะห ์Internal และ External Factor Analysis Summary 

   2.1.2.3 การวเิคราะห ์TOWS Matrix 

          2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy) 

       2.2.1 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิบรกิาร  

                        (Service Marketing Mix ‘7Ps) 

          2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

                    2.3.1 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดของแกรมมีโ่กลด ์

      2.3.2 การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานและการบรหิารเชงิกลยุทธ ์กรณศีกึษา: 

              บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

                2.3.3 การเลอืกซือ้และการวางแผนกลยุทธข์องเพลงรวมฮติ กรณศีกึษา: 

                        บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 

                2.3.4 การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซื้อเพลงของกลุ่มวยัรุ่นกบัการสือ่สาร 

                        การตลาดของ บรษิทั แกรมมีเ่อนเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน)
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2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

2.1.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธค์อืการวเิคราะหถ์งึปจัจยัและสภาวะต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์กร

และกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อที่จะได้มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัปจัจยัต่างๆเหล่านี้รวมทัง้

สถานะของตวัองคก์รไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธจ์ะบอกใหท้ราบว่าปจัจยัหรอื

สภาวะแวดลอ้มภายนอกมลีกัษณะอย่างไรมกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะใดและก่อให้เกดิโอกาส

และขอ้จากดัต่อองคก์รไดอ้ย่างไรบา้งนอกจากนี้การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบ

ถงึทรพัยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ต่างๆที่มอียู่ภายในองค์กรว่าเป็น

จุดแขง็หรอืจุดอ่อนอย่างไร 

2.1.1.1 ทฤษฎี Five Forces Model   

 
ภาพท่ี 9 แสดงการวเิคราะหก์ารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม (Five Forces) 

Five Forces Model เป็นโมเดลทีใ่ชใ้นการวางแผนระดบัธุรกจิ เพื่อการแข่งขนั โดยใช้

ในการประเมิน และวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งโมเดลนี้มาจากแนวความคิดของ 

Michael E. Porter มดีงันี้ 

1.อปุสรรคกีดขวางการเข้าสู่อตุสาหกรรม 

 - การประหยดัจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลติสนิค้าที่เป็นมาตรฐาน

จํานวนมากซึ่งทําใหต้น้ทุน ของสนิคา้ลดตํ่าลงเพราะสามารถลดตน้ทุนคงทีต่่อหน่วยลดลง 

 - การผกูพนัในตรายีห่อ้ (Brand Loyalty) 

 - เงนิลงทุน (Capital requirements) ถา้ตอ้งลงทุนสูงกจ็ะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่ 

          - การเขา้ถงึชอ่งจดัจําหน่าย (Access to distribution)    

 - นโยบายของรฐับาลถา้รฐับาลไม่มนีโยบายส่งเสรมิหรอืมขีอ้หา้มสมัปทาน 
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 - ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงการใชส้นิคา้ (Switching cost) ถา้ลูกค้าต้องมี

ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายใน ส่วนนี้สูงตน้ทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจกัรที่ต้อง

ปรบัเปลีย่นเพิม่หรอือาจจะเป็นระบบงาน ที่ต้องจดัรูปแบบใหม่ค่าฝึกอบรมและสอนงานให้กบั

พนกังานเพื่อใหท้ํางานตามระบบใหม่ เป็นตน้ 

 - ขอ้ไดเ้ปรยีบตน้ทุนในด้านอื่นๆเช่นเป็นเจ้าของเทคโนโลยเีฉพาะมวีตัถุดบิราคาถูกมี

ทําเลทีต่ ัง้ดกีวา่มแีหล่ง เงนิทุนทีต่น้ทุนถูกและทํามานนานจนเกดิการเรยีนรู ้

2.แรงผลกัดนัจากผูผ้ลิตหรือคู่แข่งท่ีมีในอตุสาหกรรม 

 - จํานวนคู่แข่งขนัถ้าคู่แข่งขนัมจีํานวนมากหรอืมขีดีความสามารถพอๆกนัจะทําให้มี

การแขง่ขนัทีรุ่นแรง 

 - อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรมถา้อุตสาหกรรมยงัเตบิโต การแขง่ขนัจะไม่รุนแรงนกั 

 - ความแตกต่างของสนิคา้ถา้สนิคา้มคีวามแตกต่างกนัไปการแขง่ขนักจ็ะน้อยลง 

 - ความผกูพนัในตรายีห่อ้ 

 - กําลงัการผลติส่วนเกนิถา้อุตสาหกรรมมกีําลงัผลติส่วนเกนิการแขง่ขนัจะรุนแรง 

 - ตน้ทุนคงทีข่องธุรกจิและตน้ทุนในการเกบ็รกัษา 

 - อุปสรรคกดีขวางการออกจากอุตสาหกรรมเชน่ขอ้ตกลงกบัสหภาพแรงงานในการจ่าย

ชดเชยทีสู่งมาก 

3.อาํนาจต่อรองของผูข้าย (ซพัพลายเออร)์ 

 - จํานวนผูข้ายหรอืวตัถุดบิทีม่อียู่ถา้มผีูข้ายน้อยรายอํานาจต่อรองของผูข้ายจะสูง 

 - ระดบัการรวมตวักนัของผูข้ายวตัถุดบิถา้ผูข้ายรวมตวักนัไดอ้ํานาจการต่อรองกจ็ะสูง 

 - จําวนวตัถุดบิหรอืแหล่งวตัถุดบิทีม่ถีา้วตัถุดบิมน้ีอยอํานาจต่อรองจะสูง 

 - ความแตกต่างและเหมอืนกนัของวตัถุดบิถ้าวตัถุดบิมคีวามแตกต่างกนัมากอํานาจ

ต่อรองผูข้ายจะสูง 

4.อาํนาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกค้า 

 - ปรมิาณการซื้อถา้ซื้อมากกม็อีํานาจการต่อรองสูง 

 - ขอ้มูลต่างๆทีลู่กคา้ไดร้บัเกีย่วกบัสนิคา้และผูข้ายถา้ลูกคา้มขีอ้มูลมากกต็่อรองไดม้าก 

 - ความจงรกัภกัดตี่อยีห่อ้ 

 - ความยากง่ายในการรวมกนัของกลุ่มผูซ้ื้อ ถา้ลูกคา้รวมกนัง่ายกม็อีํานาจต่อรองสูง 

 - ความสามารถของผูซ้ื้อทีจ่ะมกีารรวมกจิการไปดานหลงัคอืถา้ลูกคา้สามารถผลติสนิคา้

ไดด้ว้ยตนเองอํานาจการ ต่อรองกจ็ะสูง 

 - ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใชส้ินค้าของคนอื่นหรือใช้สนิค้าของคู่แข่งแล้วลูกค้าต้องมี

ตน้ทุนในการเปลีย่นสูงอํานาจการต่อรองของลูกคา้กจ็ะตํ่า 
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5.แรงผลกัดนัซ่ึงเกิดจากสินค้าอ่ืนๆซ่ึงสามารถใช้ทดแทนได้ 

 - ระดับการทดแทนเป็นการทดแทนได้มากหรือทดแทนได้น้อยแค่ไหนเช่น

เครื่องปรบัอากาศกบัพดัลม 

 - ตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการเปลีย่นแปลงการใชส้นิคา้ปจัจุบนัไปสู่การใชส้นิคา้ทดแทน 

 - ระดบัราคาสนิคา้ทดแทนและคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน 

2.1.1.2 ท ฤ ษ ฏี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จุ ด แ ข็ง  จุ ด อ่ อ น  โ อ ก า ส แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค  

(SWOT - Analysis) 

ใช้เพื่อวเิคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คอื สภาพการณ์ภายในและ

สภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห์ SWOT จงึเรยีกได้ว่าเป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์ 

(situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จ ัก

สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์ปจัจยัต่าง ๆ ทัง้

ภายนอกและภายในองคก์ร ซึ่งจะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่

เกดิขึน้ภายนอกองค์กร ทัง้สิง่ที่ได้เกดิขึน้แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ

ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ

กําหนดวสิยัทศัน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบัองค์กรที่

เหมาะสมต่อไป 

 
          ภาพท่ี 10 แสดงการวเิคราะห ์SWOT 

S = จดุแขง็ (Strengths) หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็หรอืขอ้ได้เปรยีบ เป็นขอ้ดทีี่เกดิ

จากสภาพแวดล้อมภายในบรษิัท เช่น จุดแขง็ด้านการเงนิ จุดแขง็ด้านการผลิต จุดแขง็ด้าน

ทรพัยากรบุคคล บรษิทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการกําหนดกลยุทธก์ารตลาด 

W = จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถงึ จุดด้อยหรอืจุดอ่อนหรอืขอ้เสยีเปรยีบ ที่เกดิ

จากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปญัหานัน้

สถานการณ์ภายในองคก์รทีเ่ป็น 

O = โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ

บรษิัทเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแขง็ตรงที่
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โอกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแขง็นัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม

ภายในนกัการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะแสวงหา โอกาสอยู่เสมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนัน้เช่น 

การเมอืง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ํามนั ค่าเงนิบาท คู่แขง่ เป็นตน้ 

T = อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ขอ้จํากดั ซึ่งเกดิ จากสภาพแวดล้อม

ภายนอก บาง ครัง้การจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิง่ทีท่ําไดย้าก เพราะทัง้สองสิง่นี้สามารถ

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็น

อุปสรรคได ้เชน่ ค่าเงนิบาท คู่แขง่ เป็นตน้ 

2.1.2 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

 2.1.2.1 แนวคิดและทฤษฏีการกาํหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 

 เป็นการพฒันา วางแผนระยะยาวตามขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน

ต่างๆ การกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิขององค์กร โดยจะเลอืกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกบัองค์กรมาก

ทีสุ่ดมาใช ้แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 

 1.กลยุทธร์ะดบับรษิทั (Corporate Strategy) 

 2.กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) 

 3.กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Strategy)  

1.กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

 กลยุทธร์ะดบับรษิทัหรอืระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่แสดงทศิทาง

ของบริษัท ที่ทําให้เห็นว่าองค์กรจะดําเนินกลยุทธ์ไปในทิศทางใด เช่น เติบโต, คงตัว, 

ปรบัเปลี่ยน ด้วยการพิจารณา วงจรอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขนั และสภาพแวดล้อมทัง้

ภายนอกและภายในทีส่่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิทั โดยกลยุทธ์ระดบัองค์กร แบ่ง

ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 

  กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 

 กลยุทธก์ารเตบิโต มุ่งสรา้งอตัราการเตบิโตทีม่ากกวา่เมื่อเทยีบกบัตลาด ซึ่งสามารถทํา

ไดโ้ดยการพฒันาตลาดใหม่ (Market Development - ตลาดใหม่ สนิคา้ใหม่) พฒันาสนิคา้ทีม่อียู่

แลว้ใหด้ขี ึน้ (Product Development) วธิกีารใหม่ (New Process) หรอืเจาะตลาดเพิม่ (Market   

Penetration - ตลาดใหม่ สนิคา้เก่า) กลยุทธ์การเตบิโตเป็นกลยุทธ์ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุด 

เนื่องจากการเติบโต จะทําให้บริษทัมีรายได้ที่มากขึ้น ราคาหุ้นที่สูงขึน้ และแสดงให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพของผูนํ้า แต่การเตบิโตทีเ่รว็เกนิไปอาจจะนําไปสู่ความไมม่ปีระสทิธภิาพไดเ้ชน่กนั 

ลกัษณะของกลยุทธก์ารเตบิโต มลีกัษณะดงันี้ 



23 

 

 - การมุ่งในสนิค้าหรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว (Concentration on a Single Product or 

Services) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว เช่น Burger King ที่มี

สนิคา้หลกัเพยีงอย่างเดยีว คอื แฮมเบอรเ์กอร ์และใชก้ารเจาะตลาดเพิม่ไปยงัพื้นที่ใหม่ๆ ด้วย

การรกัษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุทีบ่รษิทัเลอืกกลยุทธน์ี้อาจมสีาเหตุจากการที่

องคก์รมทีรพัยากรไม่เพยีงพอ ทีอ่าจนํามาซึ่งความเสี่ยงหากมกีารตกตํ่าของสนิค้าหรอืบรกิาร

นัน้ 

 - ก า รก ระจายธุ รกิจ ไปสู่ ธุ ร กิจที่ มีค วามสัมพันธ์กับธุ รกิจ เ ดิม  (Concentric 

Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่ทีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้

หรอืบรกิารที่มอียู่แล้ว ซึ่งอาจสอดคล้องในเรื่องเทคโนโลย ีKnow- How สายผลติภณัฑ์ ช่อง

ทางการจดัจําหน่ายหรอืฐานลูกคา้ กลยุทธน์ี้จะสรา้งตําแหน่งการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งได้ 

 - การรวมธุรกจิในแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการสรา้งการเตบิโตด้วยการขยาย

ธุรกจิทีม่อียู่ โดยสามารถทําได ้2 ทศิทาง คอื 

 1) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัช่อง

ทางการจดัจําหน่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจุบนั ทําให้ขยายตลาดได้ง่ายขึน้ สามารถควบคุม

ตน้ทุนขายไดแ้ละบรหิารจดัการชอ่งทางการจดัจําหน่ายต่างๆ เองได้ 

 2) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิ

ที่ปจัจยัการผลิตหรอืให้บริการ กบัธุรกิจในปจัจุบนั ทําให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน และ 

คุณภาพของปจัจยันําเขา้ นอกจากนี้การใชก้ลยุทธก์ารรวมตวัในแนวดิง่ ยงัเป็นการเพิม่อํานาจ

ทางการตลาด (Market Power) และเป็นการสรา้งอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาดแก่คูแ่ขง่ (Barrier to 

Entry) แต่จะมคีวามเสีย่งจากการทีธุ่รกจิมคีวามเกีย่วเนื่องกนัใกลช้ดิ 

 - การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Diversification) เป็นการสร้างการเตบิโตจากการ

ซื้อ การควบรวมกิจการของคู่แข่ง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสินค้าหรือบริการจากองค์กรที่เป็นคู่

แขง่ขนัในตลาด  

 - การกระจายธุรกจิในลกัษณะที่ไม่สมัพนัธ์หรอืเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเดมิ (Conglomerate 

Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอืบรกิารใหม่ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัสนิค้า

หรอืบรกิารทีม่อียู่ ซึ่งจะสร้างความได้เปรยีบในลกัษณะของกลุ่มบรษิทัที่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั 

ทําใหอ้งคก์รมสีนิคา้หรอืบรกิารทีห่ลากหลายและครอบคลุมมากขึน้ 

กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 

 กลยุทธท์ีมุ่่งรกัษาอตัราการเตบิโต ส่วนแบ่งการตลาด หรอืตําแหน่งทางการแขง่ขนัของ

บรษิทัไว ้เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกตํ่า หรือมคีู่แข่งรายใหม่ที่แขง็แกร่งเขา้มา

แขง่ขนัในตลาด หรอืสภาวการณ์ในตลาดทีม่คีวามผนัผวน 
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 - Leadership กลยุทธ์การมุ่งเป็นผูนํ้าตลาดด้วยการดงึดูดลูกค้าจากคู่แข่งที่อยู่ในช่วง

ตกตํ่าหรอืขาดความสามารถในการแขง่ขนั เนื่องจากในสภาวะการตกตํ่าของอุตสาหกรรมจะทํา

ใหเ้ฉพาะบรษิทัทีเ่ป็นผูนํ้าตลาดเท่านัน้ทีส่ามารถทํากําไรและอยู่รอดได้ 

 - Niche กลยุทธก์ารมุ่งสรา้งความแขง็แกร่งในบางตลาดทีม่คีวามชาํนาญและมตีําแหน่ง

การแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ ซึ่งแม้ในตลาดแบบ Niche จํานวนของกลุ่มเป้าหมายอาจจะมไีม่มากนัก 

แต่องคก์รกส็ามารถทํากําไรไดสู้ง จากความแตกต่างในสนิคา้และบรกิารและจากกําไรต่อหน่วย

ทีสู่งกวา่สนิคา้ทีเ่น้นตลาดแบบ Mass 

 - Harvest กลยุทธ์การมุ่งทํากําไรระยะสัน้ ไม่ลงทุนเพิม่ ลดค่าใชจ้่ายต่างๆลง เพื่อให้

สอดคล้องกบัปญัหาการมียอดขายที่ลดลง และเตรียมพร้อมรบัการสถานการณ์ในอนาคตที่

องคก์รอาจตอ้งขายธุรกจิหรอืออกจากอุตสาหกรรมนี้ 

 - Quick Divest กลยุทธ์การขายธุรกิจทิ้งอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเริ่มตกตํ่าของ

อุตสาหกรรม เพื่อเปลีย่นไปดําเนินธุรกจิอื่นทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ี

กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Renewal Strategy) 

 กลยุทธ์การปรบัตวัด้วยการเปลี่ยนแปลงขนาดองค์กร ลดต้นทุน ปรบัโครงสร้าง ขาย

ธุรกจิ หรอืลม้ละลายเป็นกลยุทธท์ีใ่ชก้บัองค์กรที่ต้องเผชญิสถานการณ์ที่ไม่ดที ัง้จากตวัองค์กร

เองและสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั เชน่ การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ เศรษฐกจิ

ตกตํ่า และบรษิทัประสบปญัหาทางการเงนิทีไ่ม่ด ี

 - Retrenchment กลยุทธ์เพื่อปรบัเปลี่ยนเนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกล

ยุทธ์ หรือประสิทธภิาพ/คุณภาพตกตํ่า เป็นการปรบัเปลี่ยนเพื่อเตรยีมตวัแข่งขนัอกีครัง้หนึ่ง 

เช่น การ ปรบัรื้อระบบโครงสร้าง การดําเนินงานขององค์กร (Reengineering) หรือการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการทํางานในหน่วยงานต่างๆ ขององคก์รทีเ่กดิปญัหาขึน้ 

 - Turnaround กลยุทธ์เพื่อพลิกสถานการณ์เลวร้ายของบริษัท โดยเฉพาะทางด้าน

การเงนิ จงึเป็นการปรบัเปลีย่นทีม่คีวามรุนแรงและสรา้งผลกระทบใหก้บัองคก์รมาก สามารถทํา

ไดด้ว้ยการควบรวมกจิการ ปรบัโครงสร้างหนี้ ขายสนิทรพัย์ ลดขนาดองค์กร หรอืเปลี่ยนผูนํ้า

องคก์ร  

 - Divest กลยุทธ์การขายบางส่วนของบรษิทั เพื่อนําเงนิที่ได้จากการขาย มาปรบัปรุง

ส่วนทีย่งัเหลอือยู่ขององค์กรให้ดขี ึน้และแข่งขนัในตลาดต่อไปได้ กรณีที่กลยุทธ์ Harvest หรอื 

Turnaround ไม่ประสบความสําเรจ็ 

 - Liquidation กลยุทธ์การเลิกกิจการด้วยการขายสินทรัพย์ทัง้หมด หรือหยุดการ

ดําเนินงานทัง้หมด เพื่อหยุดการขาดทุนก่อนทีจ่ะองคก์รจะเขา้สู่ภาวะลม้ละลาย 
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2.กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategy) 

 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ คือ การเชื่อมโยงกนัของข้อตกลงและสร้างความร่วมมอืระหว่าง

กจิกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัด้วยความสามารถหลกัในตลาดใด

ตลาดหนึ่ง ซึ่งองคก์รนัน้สามารถแขง่ขนัไดใ้น 3 ลกัษณะ คอื 

 1. การเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 

 2. การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 

 3. การมุ่งเน้น (Focus) 

กลยทุธผ์ูนํ้าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

 กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัด้วยต้นทุนการดําเนินงานที่ตํ่ากว่าคู่

แข่งขนั ทําให้สามารถตัง้ราคาได้ตํ่ากว่าหรอืสร้างกําไรต่อหน่วยที่มากกว่าคู่แข่งขนั ภายใต้

ความเสีย่งเท่ากนั ความเสีย่งของการใชก้ลยุทธ์ผูนํ้าด้านต้นทุน ได้แก่ สนิค้าของบรษิทัง่ายต่อ

การลอกเลยีนแบบ หรอืการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความนิยมของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป 

 ตวัอย่าง กลยุทธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน Low Price Strategy กลยุทธร์าคาตํ่า เหมาะกบัสนิค้า

หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จํากดัในการสรา้งความแตกต่างในคุณสมบตัแิละคุณภาพ โดยการเสนอราคา

ตํ่ากบัลูกค้า บริษัทต้องพิจารณาทัง้ห่วงโซ่คุณค่าให้มีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ เช่น หาก

บรษิัทมตี้นทุนในการผลติตํ่า แต่การเขา้ถึงช่องทางการจดัจําหน่ายมตี้นทุนสูงก็จะไม่ประสบ

ความสําเรจ็ในการใชก้ลยุทธน์ี้ 

กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

 กลยุทธผ์ูนํ้าดา้นความแตกต่าง เป็นกลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ย

ความแตกต่างของสนิค้า/บรกิาร ความเสี่ยงของการใชก้ลยุทธ์ความแตกต่าง ได้แก่ การเสนอ

คุณค่าทีบ่รษิทัเหน็วา่มคีุณค่าต่อลูกคา้แต่ลูกคา้ไม่ตอ้งการ หรอืลูกค้ารู้สกึว่าไม่คุ้มกบัราคาและ

การเลยีนแบบจากคู่แขง่ขนั 

 กลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างมกัใชก้ารวจิยัและพฒันาเป็นเครื่องมอืสําคญัในการสรา้ง

ความแตกต่าง ไม่วา่จะเป็นการวจิยัเพื่อหาความตอ้งการของผูบ้รโิภคและเขา้ใจพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคอย่างแท้จรงิ หรอืการพฒันาสนิค้าใหม่ที่มคีุณค่าต่อผูบ้รโิภค ตวัอย่าง กลยุทธ์ความ

แตกต่าง Strategic Innovation ทีมุ่่งนวตักรรมในการเพิม่คุณค่า เชน่ สตารบ์คัสท์ี ่สามารถสร้าง

ความแตกต่างของธุรกจิขายกาแฟ ดว้ยการสรา้งความแตกต่างของบรรยากาศในร้านที่มคีวาม

อบอุ่น เป็นสถานทีท่ีลู่กคา้จะคดิถงึถดัจากบา้นและทีท่ํางาน 
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กลยทุธก์ารมุ่งเน้น (Focus Strategy) 

 กลยุทธท์ีมุ่่งสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัด้วยการเน้นความชํานาญในบางเรื่อง 

(Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น 

เสือ้ผา้สําหรบัผูม้น้ํีาหนกัมาก สนิคา้เฉพาะ เชน่ รถสปอรต์ หรอืพื้นที่บางพื้นที่ องค์กรสามารถ

สรา้งคุณค่าดว้ยการผสมผสานการมุ่งเน้นกบัความแตกต่างหรอืการเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน 

 - กลยุทธ์การมุ่งเน้นและต้นทุนตํ่า (Focused Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์

ที่สร้างความได้เปรยีบ ความชํานาญในบางเรื่องหรอืบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วยต้นทุนตํ่า 

เหมาะสําหรบัอุตสาหกรรมที่ยากในการสร้างความแตกต่างในตวัสนิค้าหรอืบริการ องค์กรจะ

สรา้งความไดเ้ปรยีบจากการทีผู่นํ้า ในอุตสาหกรรมไม่สามารถผลติหรอืให้บรกิารในบาง

ตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืมตีน้ทุนสูง  

 - กลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) เป็นกล

ยุทธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบดว้ยการมุง่เน้นตลาดบางตลาด และสรา้งคุณค่าดว้ยความแตกต่างใน

สนิคา้และบรกิาร 

ปัจจยัท่ีสนับสนุนการใช้กลยทุธแ์บบมุ่งเน้น 

 ปจัจยัทีส่นบัสนุนกลยุทธม์ุงเน้นนัน้มอียู่หลายปจัจยั เชน่ ตลาดมขีนาดเลก็ทําให้บรษิทั

ใหญ่ไม่คุ้มในการเขา้สู่ตลาด บริษทัมีทรพัยากรไม่เพยีงพอสําหรบัการแข่งขนัในตลาดขนาด

ใหญ่ บรษิทัสามารถแขง่ขนัในตลาดเลก็มปีระสทิธภิาพมากกวา่ตลาดใหญ่ที่มคีู่แข่งจํานวนมาก

จากความสามารถหลกัทีแ่ตกต่าง การเลอืกกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นทําให้องค์กรสร้างคุณค่าในห่วง

โซ่คุณค่าไดง้่ายและมทีศิทางทีช่ดัเจน มคีวามยดืหยุ่น ปรบัตวัง่ายและมคีวามเสีย่งน้อย 

ความเส่ียงของการใช้กลยทุธแ์บบมุ่งเน้น  

  ความเสยีงของการใชก้ลยุทธ์แบบมุ่งเน้น ได้แก่ ตลาดมขีนาดเลก็เกนิไปคู่แข่งที่อยู่ใน

ตลาดใหญ่อาจเขา้สู่ตลาดเฉพาะเนื่องจากเหน็ว่ามกีําไรที่สูงและมคีวามสามารถในการเขา้ถึง

กลุ่มลูกค้าในตลาดเล็ก ความต้องการของลูกค้าตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนด้วยสนิค้า/

บรกิารทัว่ไป บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธ์แบบมุ่งเน้น กรณีที่มคีวามได้เปรยีบในบางตลาดเหนือ

คู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีว หรอืกรณทีีบ่รษิทัมตีําแหน่งของการแข่งขนัอ่อนแอกว่าคู่แข่งขนัใน

ตลาดทัว่ไป บรษิทัควรแขง่ขนัเฉพาะตลาดทีบ่รษิทัมคีวามชาํนาญเท่านัน้ 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) 

 กลยุทธร์ะดบัหน้าที่จะถูกกําหนดขึน้ตามหน้าที่ต่างๆ ทางธุรกจิเพื่อที่จะตอบสนองต่อ

เป้าหมายขององคก์รใหส้ามารถบรรลุผลสําเรจ็ ผูบ้รหิารต้องประสานงานและพจิารณาถงึความ

สอดคล้องกันในทุกระดับของกลยุทธ์ ดังนัน้ การนํากลยุทธ์ระดับหน้าที่ไปปฏิบัติจะต้อง
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ครอบคลุมหน่วยงานระดบัปฏบิตักิารขององคก์รอย่างน้อย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กลยุทธ์ด้านการ

ผลติ กลยุทธ์ด้านการเงนิ กลยุทธ์ด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ด้านการตลาด 

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัทีม่สีําคญัในการดําเนินการขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การใชท้รพัยากร

ขององค์กรในกิจกรรมดําเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิลสูงสุด 

กลยทุธด้์านการผลิต (Production Strategy) 

 เป็นการควบคุมปจัจยันําเขา้ เช่น วตัถุดบิ แรงงาน เครื่องจกัร เป็นต้น ค่าใชจ้่าย การ

รกัษาต้นทุนการผลติและป้องกนัความล่าชา้ในการดําเนินงาน หากองค์กรได้พจิารณาปจัจยั

เหล่านี้และปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมจะทําให้การผลติและการดําเนินงานในองค์กรบรรลุผลได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ กระบวนการการผลติและการดําเนินงานที่หลายองค์กรนิยมนํามากําหนด

เป็นกลยุทธ์ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทนัเวลา (Just in time) การประหยดัจากขนาด 

(Economies of scale) และการวางแผนความต้องการวตัถุดิบและการใช้มาตรฐานทาง

อุตสาหกรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลยทุธด้์านการเงิน (Financial Strategy) 

  กลยุทธ์ด้านการเงนิครอบคลุมการแสวงหาแหล่งเงนิทุนที่มตี้นทุนตํ่าและการตดัสนิใจ

เกี่ยวกบัการลงทุน การบริหารสภาพคล่องขององค์กร กลยุทธ์ด้านการเงินจึงเป็นหน้าที่ของ

ผูบ้รหิารในการกําหนดกจิกรรมดงักล่าวรวมถงึการประเมนิสถานะทางการเงนิและประเมนิผล

กระทบทีเ่น้นความคุม้ค่าในการลงทุน  

กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management Strategy) 

 กลยุทธด์้านทรพัยากรมนุษย์เป็นวธิกีารเพื่อให้การดําเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลใน

องคก์รเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเป็นหน้าทีข่องฝา่ยทรพัยากรมนุษยใ์น

การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบับุคคลในองคก์ร ได้แก่ การแสวงหาบุคคลที่เหมาะสม

ที่สุดโดยมีการวางแผนทรพัยากรมนุษย์ การสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุในตําแหน่งที่

เหมาะสม การจดัอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการ

ประเมินการปฏบิตัิงาน การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ และการให้บุคคลพ้นจากงาน ผู้บริหาร

โดยทัว่ไปจะให้ความสําคญักบัการดําเนินกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลในองค์กรทุกกจิกรรม

ทัง้นี้เพื่อจูงใจใหบุ้คคลในองคก์รทํางานอยู่คู่กบัองคก์รต่อไปไดน้านทีสุ่ด 

 



28 

 

กลยทุธด้์านการตลาด (Marketing Strategy) 

 กลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นวธิีการที่องค์กรเลอืกดําเนินการเพื่อสร้างความสําเร็จตาม

วตัถุประสงคท์างการตลาดขององคก์ร กลยุทธก์ารตลาดเป็นเครื่องมอืสําคญัในการต่อสูก้บัคู่แขง่

ขนัเพื่อแย่งชิงลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดจะมีความ

เกีย่วขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Target) 

และการวางตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Positioning) โดยฝา่ยการตลาดจะเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ใน

เรื่องดงักล่าวและนําเสนอกลยุทธก์ารตลาดทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปกลยุทธ์การตลาดจะเกี่ยวขอ้ง 

กบัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่ายและการส่งเสริม

การตลาดใหเ้หมาะสมเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

2.1.2.2 การวิเคราะห ์Internal และ External Factor Analysis Summary 

การวิเคราะห ์Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

นํา Internal Factor ทีว่เิคราะห ์“จุดแขง็” และ “จุดอ่อน” มาเขยีนในตาราง IFAS  

Strategic Factor ในกลุ่มทีเ่ป็น “จุดแขง็” ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัแล้วดูว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัคู่แขง่ขนัแลว้ควรมคีะแนนอยู่ทีใ่ด คะแนนเตม็เท่ากบั 4 น้อยทีสุ่ดคอื 1 คะแนน 

Strategic Factor ในกลุ่มทีเ่ป็น “จุดอ่อน” ให้พจิารณาว่าจุดอ่อนนัน้สามารถแก้ไขได้ดมีากหรอื

น้อยเพยีงไร หากสามารถแกไ้ขไดด้ ีจะไดค้ะแนนมาก โดยคะแนนเตม็เท่ากบั 4 น้อยที่สุดคอื 1 

คะแนน  

นําคะแนนที่ได้คูณกบัคะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted Score) ซึ่งคะแนนถ่วงน้ําหนัก

หมายถงึปจัจยัทีม่คีวามสําคญัต่อองคก์ร โดยน้ําหนกัสูงสุดคอื 1.0 ตํ่าสุดคอื 0.0 ซึ่งน้ําหนกัของ

แต่ละปจัจยัโดยรวมตอ้งเท่ากบั 1.00 โดยการใหน้ํ้าหนกัและคะแนนเป็นดุลยพนิิจของผูว้เิคราะห ์

โดยคะแนนที่ได้บอกให้รู้ว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Strategic Factor ที่อยู่ในสภาวะ

แวดลอ้มภายในไดด้เีพยีงใด 

การวิเคราะห ์External Factor Analysis Summary (EFAS) 

นํา External Factor ทีว่เิคราะห ์“โอกาส” และ ”อุปสรรค” มาเขยีนในตาราง EFAS  

Strategic Factor ในกลุ่มที่เป็น “โอกาส” ให้พิจารณาว่า โอกาสจาก Factor นัน้ ๆ ด้วยขดี

ความสามารถทีอ่งคก์รมอียู่ ถา้องคก์รจะเขา้ไปช่วงชงิโอกาสนัน้ที่คะแนนเตม็ 4 องค์กรควรจะ

ไดเ้ท่าใด น้อยทีสุ่ดคอื 1 คะแนน  
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Strategic Factor ในกลุ่มที่เป็น “อุปสรรค” ให้พจิารณาว่า ภยัคุกคามจาก Factor นัน้ ๆ ถ้า

องค์กรจะต้อง รับมืออุปสรรคนัน้ที่คะแนนเต็ม 4 องค์กรจะทําได้ดีเพียงใด น้อยที่สุดคือ 1 

คะแนน 

นําคะแนนที่ได้คูณกบัคะแนนถ่วงน้ําหนัก (Weighted Score) ซึ่งคะแนนถ่วงน้ําหนัก

หมายถงึปจัจยัทีม่คีวามสําคญัต่อองคก์ร โดยน้ําหนกัสูงสุด คอื 1.0 ตํ่าสุดคอื 0.0 ซึ่งน้ําหนกัของ

แต่ละปจัจยัโดยรวมตอ้งเท่ากบั 1.00 โดยการใหน้ํ้าหนกัและคะแนนเป็นดุลยพนิิจของผูว้เิคราะห ์

โดยคะแนนที่ได้บอกให้รู้ว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Strategic Factor ที่อยู่ในสภาวะ

แวดลอ้มภายนอกไดด้เีพยีงใด 

2.1.2.3 ทฤษฎีการวิเคราะหก์ลยทุธ ์(TOWS Matrix) 

 ภาพที ่11 แสดงการวเิคราะหก์ลยุทธ ์(TOWS Matrix) 

เป็นทฤษฏกีารนําผลการวเิคราะหท์ีไ่ดม้าวเิคราะห์ไปจดัทํากลยุทธ์ โดยนําปจัจยัที่เป็น

จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  ทัง้ 4 ประการ มาจบัคู่กนัในรูปแบบของ Matrix และ

กําหนดเป็นกลยุทธต์่างๆ เรยีกวา่ การทํา TOWS Matrix ซึ่งประกอบดว้ย 

1.กลยุทธ ์SO เป็นการจบัคู่ จุดแขง็ กบั โอกาส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กจิการใชจุ้ดแขง็

และโอกาสทีม่อียู่ นํามาสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ เชน่ เพิม่ผลผลติ ขยายตลาด   

2.กลยุทธ์ WO เป็นการจบัคู่ จุดอ่อน กับ โอกาส   เป็นความพยายามที่จะลบล้าง

จุดออ่น และ อาศยัโอกาสที่มีอยู่ เพื่อนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในเชงิแก้ไข เช่น การพฒันา

ผลติภณัฑ ์การพฒันาธุรกจิ 

3.กลยุทธ์ ST เป็นการจบัคู่ จุดแข็ง กบั อุปสรรค ซึ่งบริษัทพยายามใช้จุดแขง็เพื่อ

เอาชนะ หรอืหลกีเลีย่งอุปสรรคสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จํากดัภายนอกที่องค์ควบคุมไม่ได้ เช่น 

การขยายตวัสู่ตลาดโลก การเพิม่บรกิารแก่ลูกคา้ 

4.กลยุทธ์ WT เป็นการจบัคู่ จุดอ่อน กบั อุปสรรค เป็นความพยายามที่จะแก้ไขเพื่อ

สรา้งจุดแขง็และโอกาส เชน่ การร่วมทุน การลดตน้ทุน การเลกิผลติผลติภณัฑท์ีไ่ม่มกีําไร 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy)  

2.2.1 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix ‘7Ps) 

1.ดา้นผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์

ไดค้อื สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์

นัน้ ๆ  

2.ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่า (Value) ของบรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้า

จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ การกําหนดราคาการใหบ้รกิารควรมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิาร

ชดัเจน และง่ายต่อการจําแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ

คุณประโยชน์ของบรกิารทีนํ่าเสนอ ซึ่งจะตอ้งพจิารณาในดา้นทําเลทีต่ ัง้ (Location) และชอ่งทาง

ในการนําเสนอบรกิาร (Channels) 

4.ดา้นการส่งเสรมิ (Promotions) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่คีวามสําคญัในการตดิต่อสื่อสาร

ใหผู้ใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรอืชกัจูงให้เกดิทศันคตแิละพฤตกิรรม การใช้

บรกิารและเป็นกุญแจสําคญัของการตลาดสายสมัพนัธ ์

5.ด้านบุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั

เป็นความ สมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ  ขององคก์ร เจา้หน้าทีต่อ้ง

มคีวามสามารถ มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถใน

การแกไ้ขปญัหา สามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.ดา้นกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 

เป็นแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะทางกายภาพแลการนําเสนอให้กบัลูกค้าให้เหน็เป็นรูปธรรม โดย

พยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บรกิารเพื่อสร้างคุณค่า

ใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรยีบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และ

การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีลู่กคา้ควรไดร้บั 

7.ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิ

ในดา้นการบรกิาร ทีนํ่าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการให้บรกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ และ

ทําใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 
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2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.3.1 กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดของแกรมมีโ่กลด ์(2552, ทณิกร เจรจาปรดี)ี 

การวจิยัเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา  

1.กลยุทธส์ื่อสารการตลาดของแกรมมีโ่กลด ์2.รูปแบบการใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารการตลาดของ

แกรมมีโ่กลด ์และ 3.ทศิทางแนวโน้มและนโยบายทางดา้นธุรกจิเพลงลูกทุ่งของ แกรมมีโ่กลด ์

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์

เชงิลกึ (In-Depth Interview) กบัผูบ้รหิาร ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายบรหิารสื่อ ฝ่ายผลติรายการ

โทรทศัน์ ฝ่ายผลติและสร้างสรรค์เพลง ฝ่ายสร้างสรรค์การผลติมวิสิควดีโีอ ฝ่ายขายงานจ้าง

แกรมมี่โกลด์ และ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของแกรมมี่โกลด์ จํานวน 10 คน รวมถึงการ

สงัเกตการณ์การจดักจิกรรมพเิศษของแกรมมี่โกลด์จํานวน 12 ครัง้ และการค้นควา้ขอ้มูลจาก

เอกสารและสื่ออื่น ๆ ไดแ้ก่ โปสเตอร ์ใบปลวิ 

ผลวจิยัพบวา่ 

1.กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์พบว่า มกีารทําวจิยั (Research) ทาง

การตลาดเพื่อทราบถงึความต้องการของผู้บรโิภคและเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร

และประชาสมัพนัธ ์มกีารสื่อสารในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทศัน์ วทิยุ สื่อ

หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วารสาร อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื และการจดักจิกรรมทางการตลาดที่

มคีวามสอดคลอ้งกนั รวมทัง้มกีารปรบัตวันการใชส้ื่อตามสถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคต 

2.รูปแบบการใชส้ื่อแกรมมี่โกลด์จะขึน้อยู่กบัการวางแผนจากการประชุม โดยผูบ้รหิาร

ศลิปินที่จะทําแผนการตลาด ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลง ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่าย

วางแผนกลยุทธ ์และฝา่ยสรา้งสรรคก์ารผลติมวิสคิวดีโีอ และผลวจิยั (Research) ทางการตลาด

ของศลิปินที่จะทําการสื่อสารการตลาด โดยยดึตําแหน่งของศลิปินเป็นแนวทางในการกําหนด

รูปแบบและเนื้อหา (Content) ของการทําการสื่อสารการตลาด โดยมีวธิกีารเลือกใช้สื่อที่มี

กลุ่มเป้าหมายของแกรมมี่โกลด์ บรโิภคสื่อนัน้มากที่สุด โดยยดึขอ้มูลจากผลวจิยั (Research) 

ทางการตลาดของแกรมมีโ่กลดเ์ป็นหลกั ทีม่ผีลต่อการรบัรูแ้ละยอดขายมากทีสุ่ด 

3.ทศิทางแนวโน้มและนโยบายทางดา้นธุรกจิเพลงของแกรมมีโ่กลดพ์บวา่ แกรมมีโ่กลด์

ใหค้วามสําคญักบัคุณภาพของงานไม่วา่จะเป็นตวัศลิปิน เนื้อหาของเพลง มุ่งเน้นให้ผูบ้รโิภคมี

ความภกัดตี่อตราสนิคา้ของแกรมมีโ่กลด ์มกีารทําการตลาดเชงิรุกเพื่อเพิม่ชอ่งทางการจําหน่าย

ใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์ของแกรมมีโ่กลดแ์ละเป็นผูนํ้าทางการตลาดของธุรกจิเพลงลูกทุ่ง 
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ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 

การทําวจิยัในเรื่องระบบของอนิเทอร์เน็ตเพื่อเตรยีมการสื่อสารซึ่งจะเป็นแนวโน้มของ

การทําตลาดให้กบัสนิค้า และบรกิารผ่านสื่ออนิเทอร์เน็ต (Internet Marketing) ให้มากขึน้เพื่อ

สรา้งฐานผูบ้รโิภคอนัจะนํามาซึ่งการจดัการลูกคา้สมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

ประเดน็รูปแบบการสื่อสารของแกรมมี่โกลด์ เป็นที่ประจกัษ์ว่ารูปแบบของการสื่อสาร

นัน้ขึน้อยู่กบัตําแหน่งของศลิปิน เป็นสิง่สําคญัที่สุดเพราะตําแหน่งของศลิปินนัน้มคีวามชดัเจน

เมื่อมกีารสื่อสารถงึผูบ้รโิภคก็สามารถที่จะรบัรู้ได้อย่างรวดเรว็ ไม่ต้องทําการเรยีนรู้และสร้าง

ความจดจําศลิปินใหม่ เมื่อระยะเวลาผา่นไปรูปแบบการใชส้ื่อจะเปลีย่นไป ดงันัน้จงึควรจะมกีาร

ทําวจิยัเกีย่วกบัวธิกีารใชส้ื่อ ในการนําเสนอศลิปินรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคหรอืการวจิยัเกีย่วกบัการปรบัภาพลกัษณ์ (Re-Branding) ศลิปิน 

จากการวจิยัพบวา่แนวโน้มธุรกจิเพลงลูกทุ่งของแกรมมีโ่กลด ์มคีวามชดัเจนในเรื่องของ

การสร้างตลาดใหม่ให้กบัวงการเพลงลูกทุ่งและสื่อโทรศพัท์มอืถอืในการสร้างรายได้ และการ

ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งการสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์นัน้มีกลยุทธ์ รูปแบบ

คลา้ยแตกต่างและมผีลอย่างไร จงึควรมกีารศกึษาถงึการสื่อสารการตลาดในตลาดธุรกจิเพลง

ลูกทุ่งในต่างประเทศ 

2.3.2 การวเิคราะหผ์ลการดําเนินงานและการบรหิารเชงิกลยุทธ์ กรณีศกึษา: บรษิทั จเีอม็เอม็ 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) (2548, นางสาววรรณธริา บุญถูก)  

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัที่ประกอบธุรกจิด้านบนัเทงิ และ

สนัทนาการทีค่รบวงจรมาเป็นเวลานาน ซึ่งบรษิทัยงัคงเป็นผูนํ้าในตลาดเพลง มอีทิธพิลในการ

สรา้งกระแสต่อวงการเพลงไทยอย่างมากและเป็นบรษิทัที่มแีนวโน้มในการเตบิโตสู่ระดบัสากล

จงึไดท้ําการศกึษาถงึกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบรษิทั เพื่อศกึษาแนวทางการเตรยีมความ

พร้อมทางด้านการบรหิารองค์กรและการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ด้วยการบรหิารเชงิกล

ยุทธ์ ในการศกึษาครัง้นี้ได้นําขอ้มูลที่เกี่ยวกบัประวตัิ โครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั รายงานประจําปี วารสารเอกสารงานวจิยั และรายงาน

ต่าง ๆ  

โดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมใน

ดา้นต่าง ๆ ลกัษณะการดําเนินธุรกจิ เป้าหมายธุรกจิ โครงสร้างขององค์กร ตลอดจนนโยบาย

และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการบรหิารงานของบรษิทั ส่วนที่ 2 เป็นการวเิคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงนิ เพื่อทําการวเิคราะหส์ภาพคล่อง การวเิคราะหบ์รหิารหนี้สนิ การวเิคราะห์คุณภาพของ

สนิทรพัย ์การวเิคราะหค์วามสามารถในการทํากําไร การวเิคราะห ์BCG และการวเิคราะห์ Five 

Force Model เพือ่หาส่วนแบ่งทางการตลาด การศกึษาการวางแผนการบรหิารงานเชงิกลยุทธ์นี้
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เพื่อทราบถงึแนวทางในการวางแผนและการดําเนินกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเตรยีมความพรอ้มขององคก์ร 

2.3.3 การเลือกซื้อและการวางแผนกลยุทธ์ของเพลงรวมฮิต กรณีศึกษา: บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) (2550, นางสาวอรจริา บํารุงตา) 

ผลการศกึษาพบวา่ ปจัจยัทีก่ําหนดการตดัสนิใจซื้ออลับัม้เพลงรวมฮติมากที่สุด ได้แก่ 

ราคาขายและเพลงที่ชื่นชอบในอลับัม้ ซีด ีเป็นรูปแบบผลติภณัฑ์ที่เลือกซื้อมาที่สุด ส่วนใหญ่

เป็นเพลงรวมฮติประเภทม ีConcept แนวเพลงให้กําลงัใจและคดิว่าเนื้อเพลงเป็นส่วนจําเป็นที่

ควรมอียู่ในอลับัม้เพลงรวมฮติ และผลการวเิคราะห์เชงิกลยุทธ์โดยใช ้SWOT Analysis เพื่อ

พจิารณาถงึความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมเพลง กรณีศกึษา: สงักดัเพลงรวมฮติ 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) มทีัง้จุดอ่อนและอุปสรรคบา้ง แต่เนื่องจากบรษิทัมจีุด

แขง็และโอกาสทีด่ใีนหลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ที่มี่ธุรกจิครบวงจร มพีนักงานที่

เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตผลงานทําให้บริษัทได้เปรียบค่าเพลงอื่น ๆ 

นอกจากนี้บรษิทัยงัมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบับรษิทัขนาดใหญ่ ทําให้บรษิทัเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคได้

ง่ายขึ้นมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ทําให้บริษัทเป็นผู้นําทางธุรกิจเพลงและมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดสูงสุด และจากการประเมนิปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ทําใหเ้หน็วา่ บรษิทั จเีอม็

เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ควรใชก้ลยุทธ์การเจรญิเตบิโต (growth) และการสร้างส่วนการ

ครองตลาด (build) โดยเน้นการขยายตวัมากขึน้ (intensive growth strategy) เช่น การเจาะ

ตลาด การพฒันาตลาด การพฒันาผลติภณัฑ์หรอืการใชก้ลยุทธ์การขยายตวัแบบรวมตวั เช่น 

การรวมตวัแบบกา้วไปขา้งหน้า การรวมตวัแบบกา้วไปขา้งหลงั และการรวมตวัในระดบัเดยีวกนั 

2.3.4 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเพลงของกลุ่มวยัรุ่นกับการสื่อสารการตลาดของ  

บรษิทั แกรมมีเ่อนเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) (2542, นายกร พุ่มดอกมะล)ิ 

การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซื้อเพลงของกลุ่มวยัรุ่น 

2.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการสื่อสารการตลาดกบัการเลอืกซื้อเพลงของกลุ่มวยัรุ่น โดย

มจีุดมุ่งหมายเพื่อทราบพฤตกิรรมการเลอืกซื้อของกลุ่มวยัรุ่นที่มตี่อการสื่อสารการตลาดของ

บรษิทัแกรมมี ่เอนเตอรเ์ทนเมนทจ์ํากดั (มหาชน) การศกึษาวจิยัเป็นวธิวีจิยัเชงิสํารวจ (Survey 

Research) ทําการวเิคราะห์เป็นรูปแบบวธิวีจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) จากกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ป็นวยัรุ่นจํานวน 400 คน จากเขตกรุงเทพฯ 

ผลการวจิยัพบวา่ การศกึษาวจิยัครัง้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุอยู่ในชว่งระหวา่ง 18-

21 ปี การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัหรอืเทยีบเท่า มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 2,001 – 3,000 บาท 

การสํารวจพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อเกีย่วกบัการเลอืกซื้อเพลง พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์

เป็นสื่อหลกัที่มีผูน้ิยมเปิดรบัชมมากที่สุด รองลงมาเป็นวทิยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ และ
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อนัดบัสุดทา้ยคอื นิตยสาร พฤตกิรรมการซื้อเพลงส่วนใหญ่เลอืกซื้อเทปมากกว่า มคีวามถี่ใน

การซื้อเทปเพลงปรากฏว่าส่วนใหญ่ซื้อนาน ๆ ครัง้ จํานวนเทปเพลงที่ซื้อในแต่ละครัง้พบว่า 

ส่วนใหญ่ซื้อเทปเพลงครัง้ละ 1 ม้วน ราคาจําหน่ายเทปเพลงของแกรมมี่ในปจัจุบนัเหมาะสม

แลว้ การสํารวจสถานทีจ่ําหน่ายปรากฏว่าแผง/ร้านขายเทปและซีดเีพลงในห้างสรรพสนิค้ามผีู้

ไปซื้อมากทีสุ่ด แนวเพลงที่นิยมปรากฏว่า นิยมเลอืกซื้อเพลงป๊อป ประเภทนักร้องพบว่านิยม

เลอืกซื้อนกัรอ้งชายเดีย่ว สิง่ทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อเทปและแผน่ซดีเีพลง ปรากฏวา่ปจัจยัในด้าน

เนื้อเพลงเป็นปจัจัยสําคัญ ส่วนปจัจัยที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเป็นเหตุผลในระดับมากคือ 

คุณสมบตัสิ่วนตวัของนกัรอ้ง เรื่องของการโฆษณาเพลงทางสื่อมกัพบจากทางโทรทศัน์เป็นหลกั 

เหตุผลที่เลือกซื้อเทปหรือแผ่นซีดเีพลงเนื่องจากได้เข้าร่วมกิจกรรมกบันักร้อง เช่น การชม

คอนเสริต์ 

ส่วนการทดสอบสมมุตฐิาน พบวา่ ตวัแปรเพศ มคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกซื้อเพลงจาก

นักร้อง, จากเนื้อเพลง, คุณภาพการบนัทึกเสียงและการที่บุคคลอื่นแนะนํา ตวัแปรอายุมี

ความสมัพนัธ์กบัการเลอืกซื้อเพลงจากนักร้อง, การเขา้ร่วมกจิกรรมกบันักร้อง ตวัแปรระดบั

การศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกซื้อเพลงจากนักร้อง, เนื้อเพลง, ทํานอง จงัหวะเพลง,

คุณภาพการบนัทกึเสยีง, การโฆษณา, การเขา้ร่วมกจิกรรมกบันักร้อง, การทราบข่าวคราว

ความเคลื่อนไหวของนักร้อง และการที่บุคคลอื่นแนะนํา ตวัแปรรายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

เลอืกซื้อเพลงจากนักร้อง, เนื้อเพลง, ทํานอง, จงัหวะเพลง, คุณภาพการบนัทกึเสยีง, การเขา้

ร่วมกจิกรรมกบันกัรอ้ง การทราบขา่วความเคลื่อนไหวของนกัรอ้ง การไดย้นิไดเ้หน็เพลงทางสื่อ

วทิยุ/โทรทศัน์ และการทีบุ่คคลอื่นแนะนํา 

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อเพลงของวยัรุ่น กบัเครื่องมอืการ

สื่อสารการตลาด พบว่า ความบ่อยครัง้ในการซื้อเทปเพลง ความบ่อยครัง้ในการซื้อซีดเีพลง 

และปรมิาณการซื้อซดีเีพลง มคีวามสมัพนัธก์บัเครื่องมกีารสื่อสารการตลาด ส่วนปรมิาณการซื้อ

เทปเพลง มคีวามสมัพนัธก์บัเครื่องมอืสื่อสารการตลาดบางประเภท คอืมคีวามสมัพนัธ์กบัการ

โฆษณา การได้ยินได้ เห็นเพลงทางสื่ อ โทรทัศ น์  วิทยุ  และการที่ บุคคลอื่นแนะนํา



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

การศกึษาปญัหาและการกําหนดกลยุทธท์างการตลาดในธุรกจิเพลงและดจิติอล กรณศีกึษา 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ผูศ้กึษาไดว้างแผนจะดําเนินการศกึษาโดยมปีระเดน็

ต่างๆดงันี้ 

3.1 การออกแบบการวจิยั (Research Design) 

  3.1.1 การวจิยัเชงิปรมิาณ 

3.1.2 การวจิยัเชงิคุณภาพ 

3.2 การวจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ารวจิยัเชงิสํารวจ (Survey research)  

3.2.1 การเกบ็ขอ้มูทุตยิภูม ิ  

3.2.2 การเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิ

3.3.3 วธิปีระมวลผล 

3.3 การวจิยัเชงิคุณภาพ ใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview)  

3.3.1 กลุ่มเป้าหมาย  

3.3.2 วธิกีารเกบ็ขอ้มูล  

3.3.3 วธิปีระมวลผล 

3.4 การสรุปและประมวลผล 

3.4.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์(Strategic Analysis) 

3.4.2 การกําหนดกลยุทธ ์(Strategic Formulation)  
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3.1. การออกแบบการวิจยั (Research Design) 

 ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาได้ทําการออกแบบการวจิยัแบบบูรณาการ ด้วยการศกึษา

ขอ้มลูซึ่งประกอบไปดว้ย 1.ขอ้มูลปฐมภูม ิ2.ขอ้มูลทุตยภูม ิจากนัน้นําขอ้มูลที่ได้จากการศกึษา

จากข้อมูลทัง้สองนํามาสรุปผลการศกึษาและประมวลผลการศกึษาตามกระบวนการจดัการ

เชงิกลยุทธ ์เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาเชงิกลยุทธท์ี่เหมาะสมทัง้ 3 ระดบั คอื กลยุทธ์ระดบั

องคก์ร กลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่

3.1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

ผูศ้กึษาจะเก็บข้อมูลโดยการเลือกใช้การวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) ตาม

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

การเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู 

ก.กลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัจงึเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อทําการศกึษาวจิยั 100 คน ประกอบดว้ย 

        - ผู้ใช้บรกิารดาวน์โหลดเพลงผ่านเวป็ไซต์ของบริษทั จเีอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) จํานวน 100 คน โดยคํานวณจากสูตรดงัต่อไปนี้ (ทีม่า : aphinant.aru.ac.th) 

 

สตูร 

S = 1.96 (สําหรบัความเชือ่มัน่ 95 %) 

d = 0.10 (คลาดเคลื่อนได ้10 % หรอื = 0.10) 

 

แทนค่า  

 

 

 

 

โดยไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่าง 100  ราย 

ข. ตวัอย่าง การสุ่มตวัอย่าง จาํนวนตวัอย่าง โดยเกบ็ข้อมูลผูบ้ริโภคที่เคยใช้บรกิารดาวน์

โหลดเพลงผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) โดยใช้การแจก

แบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 100 ชดุ  

 

2

2

)(
)(84.3

S
dn =
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ค.วิธีเกบ็ข้อมูล การเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัเชงิปรมิาณ 

 การเก็บข้อมูลโดยเลอืกใชว้ธิีการเกบ็รวมรวบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ

ดาวน์โหลดเพลง โดยเลือกผูบ้รโิภคที่เคยใชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงผ่านเวป็ไซต์ในเครอืของ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ชดุ 

ดงัรายละเอยีดทีอ่ยู่ในภาคผนวก ซึ่งจะมอียู่ 4 ส่วน คอื 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ปจัจยัด้านพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเพลงในเครอืของบริษัท จเีอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

 ส่วนที ่3 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดการในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง ของ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจําหน่าย การ

ส่งเสรมิการขาย บุคคล กายภาพ กระบวนการ 

 ส่วนที ่4 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็

เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

3.2.3 การประมวลผลข้อมูล  

            ใชส้ถติเิชงิบรรยาย คอื รอ้ยละ การจดัลําดบัค่าเฉลีย่ ในการประมวลผลขอ้มูล โดยใช้

โปรแกรมการวเิคราะหส์ําเรจ็รูป (Microsoft office excel) วเิคราะหแ์บบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยั

ด้านส่วนประสมทางการตลาดการให้บริการดาวน์โหลดเพลง ของบรษิัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการขาย โดยมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบถาม ดงันี้ 

  มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 5 คะแนน 

  มคีวามพงึพอใจมาก  4 คะแนน 

  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

  มคีวามพงึพอใจน้อย  2 คะแนน 

  ไม่พงึพอใจ   1 คะแนน 

เมื่อรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถีแ่ลว้จะไดค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมาพจิารณา

ระดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารซึ่งคํานวณจาก 

ระดบัค่าเฉลีย่ = คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด 

          จํานวนชัน้ 
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จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดบัค่าเฉลีย่ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงเกณฑก์ารแบ่งความหมายของระดบัค่าเฉลีย่ 

คะแนนเฉล่ีย ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

4.21 – 5.00 ระดบัมากที่สดุ 

3.41 – 4.20 ระดบัมาก 

2.61 – 3.40 ระดบัปานกลาง 

1.81 – 2.60 ระดบัน้อย 

1.00 – 1.80 ระดบัน้อยที่สดุ 

ผลการวิจยัเชิงสาํรวจ 

ผลการวิจยัส่วนท่ี 1 

ตารางท่ี 8 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 52 52.0 

อาย ุ 20-30 ปี 84 84.0 

ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี 64 64.0 

อาชพี นักเรยีน/นักศกึษา 72 72.0 

รายไดต้่อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท 48 48.0 

สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี1 

จากขอ้มูลของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง เพียงเลก็น้อย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นนักเรยีน/นักศกึษา กําลงัศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีและมรีายไดอ้ยู่ที ่10,000 – 20,000 บาท 

ผลการวิจยัส่วนท่ี 2 

ตารางท่ี 9 แสดงขอ้มูลปจัจยัดา้นพฤตกิรรมในการดาวน์โหลดเพลง 

  จาํนวน ร้อยละ 

ท่านเคยดาวน์โหลดเพลงไทยที่ไมถู่กตอ้งตามลขิสทิธห์รอืไม ่ เคย 92 92.0 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยผ่านช่องทางใดมากที่สดุ Internet/Website 70 70.0 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยของบรษิทัใดมากกว่ากนั RS Promotion 59 59.0 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยโดยเฉลีย่เดอืนละกี่ครัง้ มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน 44 44.0 

มลูคา่ในการดาวน์โหลดเพลงของท่านในแต่ละครัง้ ราคาตํ่ากว่า 50 บาท 62 62.0 

อะไรมอีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดเพลงของท่านมากที่สดุ ศลิปิน 50 50.0 

เหตุผลขอ้ใดที่ทําใหท้่านดาวน์โหลดเพลงที่ถูกตอ้งตามลขิสทิธม์ากที่สดุ ตอ้งการสนับสนุนศลิปิน 68 68.0 
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สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี2 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยดาวน์โหลดเพลงที่ไม่ถูกต้องตามลขิสทิธิโ์ดยช่องทางที่กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง คือ Internet/Website และดาวน์โหลดเพลงของ

บรษิทั RS Promotion มากกวา่ โดยพฤตกิรรมในการดาวน์โหลด คอื มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน 

โดยเสยีค่าบรกิารในการดาวน์โหลดส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 50 บาท สิง่ที่มอีทิธพิลในการดาวน์โหลด

ของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด คอื ศลิปิน ส่วนเหตุผลทีท่ําใหก้ลุ่มตวัอย่างดาวน์โหลดเพลงทีถู่กตอ้ง

ตามลขิสทิธิม์ากทีสุ่ด คอื ตอ้งการสนบัสนุนศลิปิน 

ผลการวิจยัส่วนท่ี 3 

ตารางท่ี 10 แสดงขอ้มูลปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลด

เพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

 
𝑿� 

(สงู) 

 
𝑿� 

(ตํ่า) 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  ด้านผลิตภณัฑ์ (Product)  

ความหลากหลายของแนวเพลง 4.12 เพลงที่ดาวน์โหลดมาสามารถใชง้านร่วมกบั

โปรแกรมที่ใชฟ้งัเพลงไดห้ลากหลายและมี

ประสทิธภิาพ 

3.96 

 

ด้านราคา (Price)  ด้านราคา (Price)  

ราคาเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคณุภาพของเพลงที่

ดาวน์โหลด 

4.00 อตัราคา่บรกิารมคีวามเหมาะสม 3.84 

ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย (Place)  ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย (Place)  

ความสะดวกในการชําระคา่บรกิาร 3.88 ความสะดวกในการดาวน์โหลดเพลง เป็นไปอยา่ง

สะดวกรวดเรว็ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 

3.76 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

รายการสง่เสรมิการขายเป็นที่น่าพอใจ 4.04 มกีารจดักจิกรรมต่างๆ เช่น งาน Event 3.76 

ด้านบุคคล (People)  ด้านบุคคล (People)  

Call Center มคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 3.96 Call Center เป็นมติรและพรอ้มใหบ้รกิาร 3.81 

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical  Evidence / Presentation) 

 ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical  Evidence / Presentation) 

 

ความครบถว้นของขอ้มลูที่สอบถามจาก Call 

Center 

3.43 Call Center ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพอ่อนโยน 3.35 

ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านกระบวนการ (Process)  

ขัน้ตอนในการสอบถามจาก Call Center ไมยุ่ง่ยาก

ซบัซอ้น 

2.53 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของ Call Center มคีวาม

เหมาะสม 

2.21 
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สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี3 

 จากขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในส่วนที่ 3 ส่วนที่กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัมากที่สุด คอื ด้านผลติภณัฑ์ เนื่องจากบรษิทั จเีอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

ผลติผลงานเพลงทีม่คีวามหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ในส่วนที่ต้องปรบัปรุง

แก้ไขคือ ด้านกระบวนการ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่พงึพอใจในส่วนของระบบการ

ใหบ้รกิารตดิต่อสอบถาม 

3.3 การวจิยัเชงิคุณภาพ เลือกใช้วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) และผูบ้รหิารของบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

3.3.1 กลุ่มเป้าหมาย เกบ็ขอ้มูลจากขอ้มูลทุตยิภูมิที่ผูบ้รหิาร ได้ให้สมัภาษณ์ไวใ้นบทความที่

เกีย่วขอ้ง ในสื่อทางอนิเทอรเ์น็ต แลว้นํามาวเิคราะหแ์นวทางกลยุทธก์ารดําเนินธุรกจิ 

3.3.2 วธิกีารเกบ็ขอ้มูล 

 - คน้หาขอ้มูลจากสื่อทางอนิเทอรเ์น็ต ผา่นทางเวบ็ไซตต์่างๆ 

3.3.3 วธิปีระมวลผล ใชว้ธิปีระมวลผลขอ้มูลเชงิคุณภาพ แบบวเิคราะหเ์นื้อหา  

(Content Analysis) 

สรปุบทความสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

1.นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมีจ่ํากดั (มหาชน) 

 ผูบ้รหิารเปิดเผยวา่ในไตรมาสที ่3 ของปี 2555 มกีําไรสุทธเิพยีง 9 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อนทีไ่ดถ้งึ 182 ลา้นบาท สาเหตุหนึ่งมาจากการลงทุนในธุรกจิดา้น บรอดคาสติง้ประกอบกบั

รายได้ที่มาจากธุรกจิหลกัขององค์กร คอื ธุรกจิเพลง มผีลกําไรเพยีง 802 ล้านบาทลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อน 12% ในขณะที่ในส่วนของ Digital Download กล็ดลงเช่นเดยีวกนัแต่

อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชือ่วา่ธุรกจิบรอดคาสติง้จะชว่ยสรา้งผลกําไรใหก้บับรษิทัไดใ้นอนาคต 

2. นายดามพ ์นานา ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

 สําหรบัแผนการดําเนินธุรกจิของอารเ์อส บรษิทัฯจะเดนิหน้าสร้างความแขง็แกร่งควบคู่

กนัไปทัง้กลุ่มมเีดยีและคอนเทนต์ แต่ในปีนี้จะให้ความสําคญักบัธุรกจิทวี ีโดยเฉพาะแซทเทล

ไลทท์วีเีป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นธุรกจิที่มโีอกาสในการเตบิโตได้อกีมาก โดยเราจะพฒันาคอน

เทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตรงใจผู้ชมมากขึน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมที่ตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในธุรกจิแซทเทลไลทท์วี ีและครองความนิยมในกลุ่ม

ผูช้มได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึการเขา้ประมูลทวีดีจิติอลในอกี 2 – 3 เดอืนขา้งหน้ากเ็ป็นอกี

หนึ่งโอกาสทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต 
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 เนื่องจากบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ประสบความสําเรจ็ในธุรกจิแซทเทลไลท์เป็น

อย่างมาก ทําใหบ้รษิทัเลง็เหน็ถงึความสามารถขององค์กรในการครองส่วนแบ่งทางการตลาด 

โดยการเขา้ประมูลทวีดีจิติอล ซึ่งชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิขององคก์รได้ 

3.4 การสรปุและประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์

 จากการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตลอดจนปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) เช่น สภาพการแข่งขนัในตลาด 

สภาพแวดลอ้มในภาพรวม ฯลฯ โดยเมื่อไดว้เิคราะหข์อ้มูลแลว้ จะนําขอ้มูลมาประยุกตใ์ชใ้นการ

กําหนดกลยุทธท์างการตลาดสําหรบับรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัในปจัจุบนั 

3.4.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

  จากการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิแลว้จงึนํามา วเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์สรุปประมวล 

โดยใชเ้ครื่องมอื Five Forces, SWOT Analysis และ Internal, External Factor Analysis 

Summary ในการวเิคราะห ์ดงันี้ 

การวิเคราะหก์ารแข่งขนัด้วยแบบจาํลอง   Five Forces 

1.การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Threat of Intense Segment) 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเพลงเป็นการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงชดัเจน เพราะบรษิัท

หลกัในอุตสาหกรรมเพลงมเีพยีง 2 บรษิทัคอื บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) โดยทัง้ 2 บรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิและโครงสรา้งทีค่ลา้ยกนัมาก 

เชน่ การบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิแบบครบวงจรมกีารใชส้ื่อประเภทเดยีวกนั ทําให้เกดิการแย่งชงิ

ลูกค้าและสื่อกนัอย่างรุนแรง อกีทัง้ปจัจุบนัได้มีบริษทัอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น Sony Music, 

Smallroom, True Music, Spicy Disc และค่ายขนาดเลก็ต่าง ๆ ถงึแม้จะไม่ใช่คู่แข่งขนัอย่าง

ชดัเจนแต่มีผลกระทบในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ทําให้เกิดทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับ

ผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัจงึตอ้งพฒันาศกัยภาพ ของสนิคา้ชอ่งทางจดัจําหน่ายการบรกิารและการ

ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้และรวดเรว็ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2.การคกุคามของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ (Threat of Entry) 

ธุรกิจบนัเทิงด้านเพลงในปจัจุบนัเป็นธุรกจิที่เน้นการธุรกิจแบบครบวงจรบรษิัทที่จะ

สามารถทําธุรกจิแบบครบวงจรได้ต้องมีประสบการณ์ เพราะจะสามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้

ลูกคา้และความซื่อสตัยข์องผูบ้รโิภคต่อสนิคา้ (Brand Loyalty) การบรหิารการจดัการดา้นต่างๆ 
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การจดัจําหน่ายทรพัยากรทีม่ศีกัยภาพซึ่ง บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทั

คู่แขง่คอื อารเ์อส ทีม่คีวามพรอ้มในการประกอบธุรกจิในตลาดมศีกัยภาพต่าง ๆ เช่นเดยีวกนั 

ดงันัน้การคุกคามของคู่แขง่ขนัรายใหม่ทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัค่อนขา้งทําไดลํ้าบาก เนื่องจากบรษิทั

คู่แขง่รายใหม่จะตอ้งแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัเก่าทีม่แีลว้ในตลาด ซึ่งมศีกัยภาพครอบคลุมดา้นต่าง ๆ 

ในขณะทีคู่่แขง่ขนัใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรู ้โดยธรรมชาตขิองธุรกจิเพลงต้องใชเ้วลาในการ

เขา้ถงึผูบ้รโิภคถงึแมบ้างครัง้สนิคา้ของคู่แขง่ใหม่จะเป็นสิง่ที่ทําให้ผูบ้รโิภคหนัมาสนใจ ถ้าไม่มี

การบรหิารการจดัการทีด่ซีึ่งตอ้งอาศยัประสบการณ์เป็นอุปสรรคสําคญัสําหรบัคู่แขง่ขนัรายใหม่ 

3.อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Buyer) 

ผูซ้ื้อสนิคา้ในอุตสาหกรรมเพลงมทีางเลอืกไม่มากนกั เพราะบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรม

เพลงมน้ีอยและสนิคา้แบ่งแยกกนัอยา่งคอ่นขา้ง ชดัเจน ทําใหท้างเลอืกของผูซ้ื้อมอียู่อย่างจํากดั

ด้วยผูซ้ื้อสนิค้าประเภทเพลงเป็น สนิค้าที่อยู่กบัความชื่นชอบโดยส่วนตวัถงึจะมกีารนิยมตาม

กระแสแต่จะเป็น เพยีงระยะหนึ่งเท่านัน้ ดงันัน้อํานาจการต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ในค่อนขา้งตํ่า ซึ่ง

ไม่นบัรวมถงึผลกระทบทางออ้มในดา้นสนิคา้ทดแทนไดง้่าย เพราะผูซ้ื้อสนิค้าเหล่านี้ไม่นับรวม

ในกลุ่มเป้าหมายของบรษิทั 

4.การคกุคามของผลิตภณัฑท์ดแทน (Threat of Substitute Products) 

สินค้าในอุตสาหกรรมเพลงเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนกนัได้ เพราะมีสินค้าที่ผิด

กฎหมายละเมิดลิขสิทธิม์อียู่อย่างแพร่หลายสามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกกว่าสนิค้าถูก

ลขิสทิธิ ์เช่น แผ่น Mp3 และด้วยเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า สนิค้าเพลงจงึสามารถใชว้ธิกีารดาวน์

โหลด ผา่นชอ่งทางอนิเทอรเ์น็ต อย่างแพร่หลายโดยไม่เสยีค่าบรกิาร ดงันัน้ แผน่ Mp3 และการ

ดาวน์โหลด จงึเป็นสนิคา้ทีส่รา้งผลกระทบโดยตรงใหอุ้ตสาหกรรมเพลงอย่างชดัเจน 

5.อาํนาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (Bargaining Power of Supplier) 

อุตสาหกรรมเพลงสําหรบัผูข้ายปจัจยัการผลติและมีอํานาจในการต่อรองตํ่า เพราะมี

ผู้ผลิตจํานวนมากในตลาดอีกทัง้ราคาวตัถุดิบยังตํ่า ดังนัน้บริษัทสามารถเลือกผู้ผลิตทีได้

คุณภาพและราคาทีต่อ้งการ ถา้หากเกดิปญัหาผูผ้ลติมกีารต่อรองบรษิทัสามารถเปลีย่นผูผ้ลติได้

ง่าย เนื่องจากมผีูผ้ลติใหเ้ลอืกจํานวนมากในตลาดและราคาถูก 
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ทฤษฏีเก่ียวกบัการวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT - Analysis) 

ใช้เพื่อวเิคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ

สภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห์ SWOT จงึเรยีกได้ว่าเป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์ 

(situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จ ัก

สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์ปจัจยัต่าง ๆ ทัง้

ภายนอกและภายในองคก์ร ซึ่งจะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่

เกดิขึน้ภายนอกองค์กร ทัง้สิง่ที่ได้เกดิขึน้แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทัง้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ

ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ

กําหนดวสิยัทศัน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดบัองค์กรที่

เหมาะสมต่อไป 

การวิเคราะห ์SWOT Analysis บริษทัจีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

Strategic Business Unit - Digital Content – Full Song - Unlimited 

จดุแขง็ (Strengths) 

S1.การเขา้มาดําเนินธุรกจิเป็นเจา้แรก ชว่ยเสรมิ Brand Loyalty ช่วยให้ครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในปจัจุบนัถงึ 70% 

S2.แกรมมีไ่ดท้ําการจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย ์ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถระดมทนุไดง้่าย 

จงึส่งผลใหม้สีภาพคล่องทางดา้นการเงนิสูง 

S3.ผูบ้รหิารสูงสุดของแกรมมีม่ภีาวะความเป็นผูนํ้าสูงมคีวามมุ่งมัน่ที่จะนําพาบรษิทัให้

เจรญิกา้วหน้าและพฒันาบุคคลากรอยู่ตลอดเวลา 

S4.แกรมมีม่กีารขยายธุรกจิออกต่างประเทศ 

S5.แกรมมีม่บุีคลากร, ศลิปินทีม่คีุณภาพ และมจีํานวนมาก 

S6.แกรมมีด่ําเนินธุรกจิบนัเทงิอย่างครบวงจร 

S7.ความหลากหลายของแนวเพลงสามารถครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวยั 

S8.แกรมมี่มภีาพลกัษณ์ที่ดใีนแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มคีุณภาพมาอย่าง

ต่อเนื่อง 

S9.ระบบเน็ตเวริค์ในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงมคีวามสเถยีร ไม่ตดิขดั 

S10.คุณภาพเสยีงของเพลงทีด่าวน์โหลด มคีุณภาพสูง 
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จดุอ่อน (WEAKNESS) 

W1.แกรมมี่มีหลายธุรกิจทําให้อาจจัดสรรเงินทุนไปดูแลในธุรกิจที่อาจไม่ก่อให้เกิด

รายไดเ้ท่าทีค่วร 

W2.พนักงานและบุคคลากรมีความรู้แต่งานของตนเอง แต่หากเกิดการปรบัเปลี่ยน

รวมตวั อาจทําไดไ้ม่ด ี

W3.ปจัจุบนัแกรมมี่ยงัไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่มปีระสิทธภิาพที่มี

อายุมากขึน้หรอืออกจากองคก์รได ้

W4.ผูบ้รโิภคเลอืกฟงัเพลง/ดาวน์โหลดเพลงจากชอ่งทางอื่นทีไ่ม่เสยีค่าบรกิาร 

W5.การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเพลงมคี่าใชจ้่ายสูง 

W6.ข ัน้ตอนในการดาวน์โหลดเพลงค่อนขา้งซบัซ้อน 

W7.ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารตดิต่อสอบถามค่อนขา้งน้อย 

W8.การดูแลรกัษาคุณภาพเสยีงรอ้ง ทํานอง อาจทําไดไ้ม่ด ี

W9.ชือ่เวป็ไซตใ์นการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงจดจําไดย้าก 

โอกาส (OPPORTUNITY) 

O1.ความนิยมของกลุ่มเป้าหมายเกีย่วกบัธุรกจิบนัเทงิและสื่อทีเ่พิม่ขึน้ 

O2.ความนิยมของกลุ่มเป้าหมายดา้นการใหบ้รกิารแบบครบวงจรที่เพิม่ขึน้ (One Stop 

Service) 

O3. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายการ

ลงทุนในธุรกจิบนัเทงิและสื่อ 

O4.มกีารใหค้วามร่วมมอืทางการคา้กบัพนัธมติรธุรกจิ ทําใหม้โีอกาสสรา้งประสบการณ์

ในการทําธุรกจิเพิม่มากขึน้ 

O5.การพฒันาของเทคโนโลยเีพลงดจิติอลทําใหผู้บ้รโิภคสามารถฟงัเพลงไดโ้ดยสะดวก

มากขึน้ซึ่งมสี่วนชว่ยในการขยายตลาด 

O6.เพลงนัน้ถอืเป็น Product ทีส่ามารถขายไดใ้นทุกสมยัไม่วา่จะเพลงใหม่หรอืเก่า 

O7.เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายจากพฤตกิรรมทีย่อมรบัสิง่ใหม่ ๆ ไดง้่าย 

อปุสรรค (THREATS) 

T1.การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิบนัเทงิและสื่อ 

T2.การเขา้สู่ธุรกจิของผู้ประกอบการรายใหม่มีมากขึน้ ทําให้กจิการเสยีส่วนแบ่งทาง

การตลาดไปบางส่วน 
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T3.การปรบัขึน้ของค่าแรงข ัน้ตํ่า 300 บาทและเงนิเดอืน 15,000 บาท ส่งผลใหต้น้ทุนใน

การดําเนินงานเพิม่สูงขึน้ 

T4.ในสภาวะเศรษฐกจิทีย่ํ่าแย่ ผูบ้รโิภคประหยดัเงนิในการจบัจ่ายใชส้อย 

T5.การละเมดิลขิสทิธิส์ามารถทําไดง้่าย 

T6.กฏหมายทีใ่ชคุ้ม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญายงัไม่เขม้งวดมากนกั 

T7.สนิคา้ทดแทน เชน่ เพลงจากคลื่นวทิยุ ทีม่หีลากหลายคลื่น หลากหลายแนวเพลงให้

เลอืกฟงั 

T8.ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมการฟงัเพลงของผู้บรโิภคที่

เปลีย่นไป 

การวิเคราะห ์SWOT Analysis คู่แข่งขนั คือ บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

Strategic Business Unit - Digital Content – Full Song, Unlimited 

จดุแขง็ (Strengths) 

S1.ดําเนินธุรกจิแบบครบวงจร 

S2.ผลติเพลงทีม่คีุณภาพและครอบคลุมทุกภาคในประเทศ 

S3.ระบบจดัจําหน่ายมศีกัยภาพเขา้ถงึผูบ้รโิภค  

S4.นโยบายในการบรหิารธุรกจิชดัเจน 

S5.ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการผลติสนิคา้ 

จดุอ่อน (Weaknesses) 

W1.ชอ่งทางการโปรโมตศลิปินไม่เพยีงพอกบัจํานวนศลิปินทีอ่อกผลงานเพลง 

W2.ขาดสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการทํากําไร 

W3.ผูบ้รหิารระดบัสูงประพฤติตวัไม่เหมาะสม (ในกรณีของผูบ้ริหารระดบัสูง ปกป้อง

พฤตกิรรมทีไ่ม่ดขีองศลิปินในสงักดั) 

โอกาส (Opportunities) 

O1.ความนิยมดา้นการบรกิารแบบครบวงจรของลูกคา้ 

O2.มกีารใหค้วามร่วมมอืทางการคา้กบัพนัธมติรธุรกจิ ทําใหม้โีอกาสสรา้งประสบการณ์

ในการทําธุรกจิเพิม่มากขึน้ 

O3.การพฒันาของเทคโนโลยี Digital Music ทําให้ผู้บริโภคสามารถฟงัเพลงได้

โดยสะดวกมากขึน้ซึ่งมสี่วนชว่ยในการขยายตลาด 
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O4.เพลงนัน้ถอืเป็น Product ทีส่ามารถขายไดใ้นทุกสมยัไม่วา่จะเพลงใหม่หรอืเก่า 

O5.เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่ายจากพฤตกิรรมทีย่อมรบัสิง่ใหม่ ๆ ไดง้่าย 

อปุสรรค (Threats) 

T1.การแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิบนัเทงิและสื่อ 

T2.การละเมดิลขิสทิธิส์ามารถทําไดง้่าย 

T3.กฏหมายทีใ่ชคุ้ม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญายงัไม่เขม้งวดมากนกั 

T4.การเขา้สู่ธุรกจิของผู้ประกอบการรายใหม่มีมากขึน้ ทําให้กจิการเสยีส่วนแบ่งทาง

การตลาดไปบางส่วน 

T5.คู่แขง่ขนัมศีกัยภาพสูง 

T6.ในสภาวะเศรษฐกจิทีย่ํ่าแย่ ผูบ้รโิภคประหยดัเงนิในการจบัจ่ายใชส้อย 

T7.ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิจากเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมการฟงัเพลงของผู้บรโิภคที่

เปลีย่นไป 

T8.สนิคา้ทดแทน เชน่ เพลงจากคลื่นวทิยุ ทีม่หีลากหลายคลื่น หลากหลายแนวเพลงให้

เลอืกฟงั 
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การประเมิณสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factor Analysis Summary) 

ตารางท่ี 11 แสดงการประเมณิสภาวะแวดลอ้มภายใน 

Internal Factor Analysis Summary Weight Rating 
Weighted 

Score 

Strengths 

1.ในการเขา้มาดาํเนินธรุกจิเป็นเจา้แรก ช่วยเสรมิ Brand Loyaltyช่วยใหค้รองสว่น

แบ่งทางการตลาดในปจัจบุนัถงึ 70% 
0.1 4 0.4 

2.แกรมมีม่บุีคลากร, ศลิปินที่มคีณุภาพ และมจีาํนวนมาก 0.2 4 0.8 

3.ผูบ้รหิารสงูสดุของแกรมมีม่ภีาวะความเป็นผูนํ้าสงูมคีวามมุง่ม ัน่ที่จะนําพาบรษิทั

ใหเ้จรญิกา้วหน้าและพฒันาบุคคลากรอยูต่ลอดเวลา 
0.1 4 0.4 

4.แกรมมีด่าํเนินธรุกจิเพลงอย่างครบวงจร ประกอบกบัแนวเพลงที่หลากหลาย

ครอบคลมุทุกกลุม่ลกูคา้ทุกเพศทุกวยั 
0.1 4 0.4 

5.แกรมมีม่ภีาพลกัษณ์ที่ด ีในแงข่องการการผลติและการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงที่

มคีณุภาพมาอยา่งต่อเน่ืองโดยตลอด เขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
0.1 4 0.4 

6.แกรมมีไ่ดท้ําการจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย ์ช่วยใหอ้งคก์รสามารถระดมทุนได้

งา่ย จงึสง่ผลใหม้สีภาพคลอ่งทางดา้นการเงนิสงู 
0.05 3 0.15 

7.คณุภาพเสยีงของเพลงที่ดาวน์โหลด 0.05 3 0.15 

8.ความรวดเรว็ในการดาวน์โหลดเพลง 0.05 3 0.15 

9.แกรมมีม่กีารขยายกจิการออกต่างประเทศ 0.05 3 0.15 

Weakness 

1.ผูบ้รโิภคเลอืกฟงัเพลง/ดาวน์โหลดเพลงจากช่องทางอื่นที่ไมเ่สยีคา่บรกิาร 0.1 1 0.1 

2.การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีี่ใชใ้นอุตสาหกรรมเพลงมคีา่ใชจ้า่ยสงู 0.02 2 0.04 

3.การดแูลรกัษาคณุภาพเสยีงรอ้ง ทํานอง อาจทําไดไ้มด่ ี 0.02 2 0.04 

4.ปจัจบุนัแกรมมีย่งัไมส่ามารถหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพที่มี

อายมุากขึน้หรอืออกจากองคก์รได ้
0.02 2 0.04 

5.แกรมมีม่หีลายธรุกจิทําใหอ้าจจดัสรรเงนิทุนไปดแูลในธรุกจิที่อาจไมก่่อใหเ้กดิ

รายไดเ้ท่าที่ควร 
0.02 1 0.02 

6.พนักงานและบุคคลากรมคีวามรูแ้ต่งานของตนเอง แต่หากเกิดการปรบัเปลีย่น

รวมตวั อาจทําไดไ้มด่ ี
0.02 2 0.04 

รวม 1  3.28 

 

หมายเหตุ การประเมณิตวัเลข 1 = จุดอ่อนหลกั 2 = จุดอ่อนรอง 3 = จุดแขง็รอง 4 = จุดแขง็

หลกั 

สรุป จากการวเิคราะห์และถ่วงน้ําหนักปจัจยัสภาพแวดล้อมภายในเชงิกลยุทธ์การวเิคราะห์

ขา้งตน้โดยรวมแลว้ พบวา่มคีะแนนเท่ากบั 3.28 ซึ่งสูงกวา่ค่ามาตรฐานคอื 3.00 แสดงใหเ้หน็วา่

ธุรกจิสามารถตอบสนองต่อปจัจยัภายในอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ี
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การประเมิณสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factor Analysis Summary) 

ตารางท่ี 12 แสดงการประเมณิสภาวะแวดลอ้มภายนอก 

External Factor Analysis Summary Weight Rating 
Weighted 

Score 

Opportunities 

1.การพฒันาของเทคโนโลย ีDigital Music ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถฟงัเพลงได้

โดยสะดวกมากขึน้ซึ่งมสีว่นช่วยในการขยายตลาด 
0.1 4 0.4 

2.เพลงถอืเป็น Product ที่สามารถขายไดใ้นทุกสมยัไมว่่าจะเพลงใหมห่รอืเก่า 0.05 3 0.15 

3.มกีารใหค้วามร่วมมอืทางการคา้กบัพนัธมติรธรุกจิ ทําใหม้โีอกาสสรา้งประสบการณ์

ในการทําธรุกจิเพิม่มากขึน้ 
0.05 3 0.15 

4.เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดง้า่ยจากพฤตกิรรมที่ยอมรบัสิง่ใหม ่ๆ ไดง้า่ย 0.1 3 0.3 

Threats 

1.การละเมดิลขิสทิธิส์ามารถทําไดง้า่ย 0.2 1 0.2 

2.กฏหมายที่ใชคุ้ม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญายงัไมเ่ขม้งวดมากนัก 0.2 1 0.2 

3.สนิคา้ทดแทน เช่น เพลงจากคลืน่วทิย ุที่มหีลากหลายคลืน่ หลากหลายแนวเพลง

ใหเ้ลอืกฟงั 
0.1 2 0.2 

4.ความเปลีย่นแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมการฟงัเพลงของผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นไป 
0.1 2 0.2 

5.คูแ่ขง่ขนัรายใหม ่ๆ สรา้งสรรคค์วามแปลกใหมข่องเพลงในการเขา้สูต่ลาด 0.1 2 0.2 

รวม 1  2.00 

หมายเหตุ การประเมณิตวัเลข 1 = มโีอกาสน้อยหรอืมอีุปสรรคมาก 2 = โอกาสเท่ากบัค่าเฉลี่ย 

3 = แสดงถงึโอกาสดกีวา่ค่าเฉลีย่ 4 = แสดงถงึโอกาสทีด่ ี

สรุป จากการวเิคราะห์และถ่วงน้ําหนักปจัจยัสภาพแวดล้อมภายในเชงิกลยุทธ์การวเิคราะห์

ขา้งต้นโดยรวมแล้ว พบว่ามคีะแนนเท่ากบั 2.00 ตํ่ากว่ามาตรฐาน คอื 3.00 แสดงให้เหน็ว่า

ปจัจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิขององคก์รเป็นอย่างมาก 

3.4.2 การกาํหนดแนวทางในการเลือกกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 

  เป็นขัน้ตอนการนําผลการวเิคราะห์ SWOT มาประมวลผลโดยใช้เครื่องมือ TOWS 

Matrix ในการกําหนดแนวทางในการเลอืกกลยุทธ ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 การกาํหนดกลยทุธโ์ดยใช้ TOWS Matrix  

  การกําหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ เพื่อการแก้ปญัหาขององค์กร 

(Strategic Alternatives) สามารถแบ่งทางเลอืกของกลยุทธอ์อกไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

  1.กลยุทธร์ะดบัองคก์ร 

  2. กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 

  3. กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่
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กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

ตารางท่ี 13 วเิคราะห ์TOWS Matrix ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

 

(S) จดุแขง็ (Strengths) 

S1.การเขา้มาดาํเนินธรุกจิเป็นเจา้แรก 

ช่วยเสรมิ Brand Loyalty  

S2.แกรมมีม่สีภาพคลอ่งทางการเงนิ 

S3.ผูบ้รหิารสูงสุดของแกรมมี่มุ่งม ัน่ที่

จะนําพาบริษทัให้เจริญก้าวหน้าและ

พฒันาบุคคลากรอยูต่ลอดเวลา 

S4.การขยายกจิการออกต่างประเทศ 

S5.แก รม มี่ มี บุ ค ลา กร มีคุณภ า พ  

S6.แกรมมี่ดําเนินธุรกิจบันเทิงอย่าง

ครบวงจร 

(W) จดุอ่อน (Weaknesses) 

W1.แกรมมี่มีหลายธุร กิจทํ า ให้อาจ

จดัสรรเงินทุนไปดูแลในธุรกิจที่อาจไม่

ก่อใหเ้กดิรายไดเ้ท่าที่ควร 

W2.พนักงานและบุคคลากรมคีวามรู้แต่

ง า น ขอ ง ต น เ อ ง  แต่ ห า ก เ กิ ด ก า ร

ปรบัเปลีย่นรวมตวั อาจทําไดไ้มด่ ี

W3.ปจัจุบันแกรมมี่ย ังไม่สามารถหา

บุ ค ล า ก ร ม า ท ด แ ท น บุ ค ล า ก ร ที่ มี

ประสิทธิภาพที่มีอายุมากขึ้นหรือออก

จากองคก์รได ้

(O) โอกาส (Opportunities) 

O1.ความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย

เกี่ยวกบัธรุกจิบนัเทงิและสือ่ที่เพิม่ขึน้ 

O2.ความนิยมของกลุ่มเป้าหมายดา้น

การใหบ้รกิารแบบครบวงจรที่เพิ่มขึ้น 

(One Stop Service) 

O3. การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีนในปี 2558 เป็นโอกาสในการ

ขยายการลงทุนในธุรกิจบันเทิงและ

สือ่ 

O4.มกีารให้ความร่วมมอืทางการค้า

กบัพนัธมติรธรุกจิ ทําใหม้โีอกาสสรา้ง

ประสบการณ์ในการทําธุรกิจเพิ่มมาก

ขึน้ 

SO – Strategies 

Growth Strategy 

S1, S2, S3, S4, S5, S6  O1, O2, 

O3, O4 

ใช้กลยุทธ์การเติบโต โดยที่กระจาย

ธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความสมัพันธ์กับ

ธุรกิจเดิม เช่น ธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทยีมที่กําลงัไดร้บัความนิยมเป็น

อย่างมากในปจัจุบนั เน่ืองจากได้ร ับ

ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ประกอบ

กับความพร้อมของบุคลากร มีส่วน

ช่วยในการขยายธรุกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี

WO – Strategies 

Growth Strategy 

W1, W2, W3  O1, O4 

ใช้กลยุทธ์การเติบโตจากการรวมตวัไป

ข้างหลงั โดยการขยายการลงทุนใน

ธรุกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิในปจัจุบนั เช่น 

พฒันาค่ายเพลงในเครือของบริษทั เริ่ม

จากการคดัเลือกศิลปินที่มีคุณภาพเข้า

สงักดั, การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจํา 

หรอืการพฒันาระบบการบนัทึกเสยีงร้อง

ของศลิปิน 

(T) อปุสรรค (Threats) 

T1.การแข่ งขันที่ รุ นแร งในธุร กิ จ

บนัเทงิและสือ่ 

T2.การเขา้สู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ

รายใหม่มีมากขึ้น ทําให้กิจการเสีย

สว่นแบ่งทางการตลาดไปบางสว่น 

 

ST – Strategies 

Stability Strategy 

S1, S2, S3, S4, S5, S6  T1, T2 

ใชก้ลยทุธก์ารคงตวั โดยมุง่สรา้งความ

แขง็แกร่งในตลาดที่มคีวามชํานาญ

และมตีําแหน่งการแข่งขนัที่เขม้แขง็ 

เช่น พฒันารูปแบบละครซทิคอมซึ่ง

ไดร้บัความนิยมอยา่งมากในปจัจบุนั 

โดยปรบัปรุงในเรื่องของบทละครหรอื

นักแสดง รวมทัง้เวลาในการ

ออกอากาศ ใหม้คีวามหลากหลาย

มากยิง่ขึน้ เพื่อรกัษาอตัราการเตบิโต 

และสว่นแบ่งทางการตลาดไว้ 

WT – Strategies 

Renewal Strategy 

W1, T1, T2 

ใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน เน่ืองจากไม่

สามารถบรรลเุป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ได ้

หรือประสทิธภิาพ/คุณภาพตกตํ่า เป็น

การปรบัเปลี่ยนเพื่อเตรียมตวัแข่งขนัอีก

ครัง้หน่ึง โดยการปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง

การดําเนินงานขององค์กร เช่น เพิ่ม

ความสําคญัและรายละเอียดในการวิจยั

พฤติกรรมผู้บริโภคให้มากขึ้น  เพื่ อ

ใหบ้ริการที่นําเสนอต่อผู้บริโภคนัน้ตรง

ต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งส่งผล

ใหส้ามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัองคก์ร 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
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สรปุทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

1.SO – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Growth Strategy โดยที่กระจายธุรกจิไปสู่ธุรกจิที่มี

ความสมัพนัธ์กบัธุรกจิเดิม (Concentric Diversification) เช่น ธุรกจิโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมที่

กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจุบัน เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง 

ประกอบกบัความพรอ้มของบุคลากร มสี่วนชว่ยในการขยายธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ี

2.WO – Strategies ใช้กลยุทธ์ Growth Strategy จากการรวมตวัไปข้างหลัง 

(Backward Integration) โดยการขยายการลงทุนในธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิในปจัจุบนั เช่น 

พฒันาค่ายเพลงในเครือของบริษัท เริ่มจากการคัดเลือกศลิปินที่มีคุณภาพเข้าสังกัด, การ

ฝึกอบรมพนกังานเป็นประจํา หรอืการพฒันาระบบการบนัทกึเสยีงรอ้งของศลิปิน 

3.ST – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Stability Strategy ใชก้ลยุทธ์การคงตวั โดยมุ่งสร้าง

ความแข็งแกร่งในตลาดที่มีความชํานาญและมีตําแหน่งการแข่งขนัที่เข้มแขง็ (Niche) เช่น 

พฒันารูปแบบละครซทิคอมซึ่งไดร้บัความนิยมอย่างมากในปจัจุบนั โดยปรบัปรุงในเรื่องของบท

ละครหรอืนกัแสดง รวมทัง้เวลาในการออกอากาศ ให้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เพื่อรกัษา

อตัราการเตบิโต และส่วนแบ่งทางการตลาดไว ้

4.WT – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Renewal Strategy ใชก้ลยุทธ์ปรบัเปลี่ยน เนื่องจากไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายในเชงิกลยุทธ์ได้ หรอืประสทิธภิาพ/คุณภาพตกตํ่า (Retrenchment) 

เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแข่งขนัอีกครัง้หนึ่ง โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ

ดําเนินงานขององค์กร เช่น เพิม่ความสําคญัและรายละเอยีดในการวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคให้

มากขึน้ เพื่อใหบ้รกิารที่นําเสนอต่อผูบ้รโิภคนัน้ตรงต่อความต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่งส่งผลให้

สามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัองคก์ร 
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สรปุผลการศึกษาตามกระบวนการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ตารางท่ี 14 สรุปผลการศกึษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

Corporate 

Level 

Strategy 

1.Growth 

Strategy 

 

1.ช่วยเพิ่มรายไดใ้หก้ับ

องคก์ร 

2.ช่วยรักษาตําแหน่ง

ทางการตลาดในธุรกิจ

บนัเทงิ 

3.ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทาง

การตลาด 

4.เพิ่ ม โ อกาส ในกา ร

ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม

ประเทศใน AEC 

1.ต้องใช้เงินลงทุนและ

เวลาคอ่นขา้งสงู 

2.ความเสีย่งในการลงทุน 

1.Growth Strategy 

เพื่อ เพิ่มผลประกอบการ 

และเพื่อขยายฐานลูกคา้ให้

เพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ช่วย

รักษาตํ าแหน่งทางการ

ต ล า ด ข อ ง ธุ ร กิ จ

ภายในประเทศ และโอกาส

ในการขยายธุรกิจออกไป

ยงัต่างประเทศ 

2.Stability 

Strategy 

1.ช่วยรักษาตําแหน่ง

ทางการตลาด 

1.ใชเ้วลาคอ่นขา้งนาน 

3.Renewal 

Strategy 

 

1.ทํ า ใ ห้ห น่ ว ย ง า น มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

2.เพิ่มความสามารถใน

การแขง่ขนัในธรุกจิ 

1.ทําใหเ้กดิความลา่ชา้ใน

การดาํเนินธรุกจิ 

จากการศึกษาในระดับองค์กรทางผู้ศึกษาสามารถแยกกลยุทธ์ได้ 3 กลยุทธ์ คือ 

1.Growth Strategy สําหรบักลยุทธ์ SO คอื Concentric Diversification และสําหรบักลยุทธ ์

WO คือ Backward Integration 2.Stability Strategy (Niche) 3.Renewal Strategy 

(Retrenchment) ซึ่งผูศ้กึษาวเิคราะห์ว่าบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ยงัมโีอกาส

และศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตสูงมาก เพราะจากการวเิคราะห์พบว่าจุดแขง็และโอกาสของ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มอียู่หลายปจัจยั ดงันัน้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคอื 

Growth Strategy (Concentric Diversification) เพื่อเพิม่ผลประกอบการ และเพื่อขยายฐาน

ลูกคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ รวมทัง้การขยายธุรกจิออกไปยงัต่างประเทศ 
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กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

ตารางท่ี 15 วเิคราะห ์TOWS Matrix ระดบัธุรกจิ 

 

(S) จดุแขง็ (Strengths) 

S5.แกรมมี่มีบุคลากร, ศิลปินที่ มี

คณุภาพ และมจีาํนวนมาก 

S7.ความหลากหลายของแนวเพลง

สามารถครอบคลมุทุกกลุม่ลูกคา้ทุกเพศ

ทุกวยั 

S8.แกรมมี่มีภาพลักษณ์ที่ดีในแง่ของ

การสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มคีุณภาพ

มาอยา่งต่อเน่ือง 

S9.ระบบเน็ตเวริ์คในการใหบ้รกิารดาวน์

โหลดเพลงมคีวามสเถยีร ไมต่ดิขดั 

S10.คุณภาพเสียงของเพลงที่ดาว น์

โหลด มคีณุภาพสงู 

(W) จดุอ่อน (Weaknesses) 

W4.ผู้บริโภคเลือกฟงัเพลง /ดาวน์

โหลดเพลงจากช่องทางอื่นที่ไม่เสีย

คา่บรกิารไดง้า่ย 

W6.ขัน้ตอนในการดาวน์โหลดเพลง

คอ่นขา้งซบัซอ้น 

W8.การดูแลรักษาคุณภาพเสยีงร้อง 

ทํานอง อาจทําไดไ้มด่ ี

W9.ชื่อเวป็ไซต์ในการใหบ้ริการดาวน์

โหลดเพลงจดจาํไดย้าก 

(O) โอกาส (Opportunities) 

O5.การพัฒนาของเทคโนโลยีเพลง

ดจิติอลทําใหผู้บ้รโิภคสามารถฟงัเพลง

ไดโ้ดยสะดวกมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยใน

การขยายตลาด 

O6.เพลงนั ้นถือ เ ป็น  Product ที่

สามารถขายไดใ้นทุกสมยัไมว่่าจะเพลง

ใหมห่รอืเก่า 

O7.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายจาก

พฤตกิรรมที่ยอมรบัสิง่ใหม ่ๆ ไดง้า่ย 

SO – Strategy 

Differentiation Strategy 

S5, S7, S8, S9, S10  O5, O6, O7 

สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์/

บรกิาร เริม่จากศกึษาความต้องการของ

กลุม่เป้าหมาย เช่น การนําศิลปินที่เป็น

ที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในปจัจุบันมาร้อง

เพลงร่วมกัน หรือ ร้องเพลงในสไตล์ที่

แตกต่างจากเดมิ จากศิลปิน Rock มา

ร้องเพลงแบบ Acoustic และ จัดการ

ประกวดร้องเพลงที่ กําลังได้ร ับความ

นิยม โดยมผีูฝึ้กฝนเป็นศลิปินในแกรมมี ่

WO – Strategy 

Focus Strategy 

W4, W6, W8, W9  O5, O6, O7 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการดาวน์

โหลดเพลง เช่น การจดัทําเพลงพิเศษ

ที่ให้ดาวน์โหลดเฉพาะสมาชิกที่ใช้

บริก ารดาวน์ โหลดผ่ านเว็บ ไซต์ 

www.123musicmv.com เท่านัน้ หรือ 

การจดัทํา FanPage สาํหรบัสมาชิกที่

ใช้บริการดาวน์โหลดเพลง เพื่อเป็น

สือ่ในการประชาสมัพนัธอ์กีทางหน่ึง 

(T) อปุสรรค (Threats) 

T4.ผูบ้รโิภคประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

T5.การละเมดิลขิสทิธิท์ําไดง้า่ย 

T6.กฏหมายที่ใชคุ้ม้ครองทรพัยส์นิทาง

ปญัญายงัไมเ่ขม้งวดมากนัก 

T8.ความเปลีย่นแปลงที่เกิดจาก

เทคโนโลยแีละพฤตกิรรมการฟงัเพลง

ของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไป 

 

ST – Strategy 

Differentiation Strategy 

S5, S7, S8  T4, T5, T6, T8 

สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์/

บริการ  เช่น การจัดทํา Application 

สําหรบั Smart Phone ที่เป็นที่นิยมใน

ป ั จ จุ บั น  เ พื่ อ เ ป็ น สื่ อ ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ผลงานใหม่ ๆ สําหรับ

ศิล ปิ น ใ น เค รื อ แก รม มี่  ห รื อ  ก า ร

ให้บริการดาวน์โหลดเพลงใน ITunes 

Store เน่ืองจากมีความน่าเชื่อถือและ

ไดร้บัความนิยมอยา่งสงู 

WT – Strategy 

Focus Strategy 

W4, W8  T4, T5, T6 

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการดาวน์

โหลดเพลง เช่น การมอบสิทธิพิเศษ

ให้กับสมาชิก โดยมอบเป็นบัตรเข้า

ชมคอนเสิร์ตสําหรบัศิลปินที่ชื่นชอบ 

หรือ การมอบ Photo Book พร้อม

ลายเซ็นจากศิลปิน สําหรบัสมาชิกที่

สม ัคร ใช้บริการดาวน์ โหลดเพลง

ภายในเดอืนน้ี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

กลุม่เป้าหมายใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 
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สรปุทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

1.SO – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Differentiation Strategy สร้างความแตกต่างของ

ผลติภณัฑ/์บรกิาร เริม่จากศกึษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เชน่ การนําศลิปินที่เป็นที่ชื่น

ชอบของวยัรุ่นในปจัจุบนัมาร้องเพลงร่วมกนั หรอื ร้องเพลงในสไตล์ที่แตกต่างจากเดมิ จาก

ศลิปิน Rock มารอ้งเพลงแบบ Acoustic และ จดัการประกวดร้องเพลงที่กําลงัได้รบัความนิยม 

โดยมผีูฝึ้กฝนเป็นศลิปินในเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

2.WO – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Focus Strategy มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใชบ้รกิารดาวน์

โหลดเพลง เชน่ การจดัทําเพลงพเิศษทีใ่หด้าวน์โหลดเฉพาะสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารดาวน์โหลดผ่าน

เวบ็ไซต์ www.123musicmv.com เท่านัน้ หรือ การจดัทํา Fan Page ในเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Social Network) เชน่ Facebook Twitter สําหรบัสมาชกิทีใ่ชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง 

เพื่อเป็นสื่อในการประชาสมัพนัธอ์กีทางหนึ่ง 

3.ST – Strategies ใช้กลยุทธ์ Differentiation Strategy สร้างความแตกต่างของ

ผลติภณัฑ์/บรกิาร เช่น การจดัทํา Application สําหรบั Smart Phone ที่เป็นที่นิยมในปจัจุบนั 

เพื่อเป็นสื่อในการประชาสมัพนัธผ์ลงานใหม่ ๆ สําหรบัศลิปินในเครอืแกรมมี ่หรอื การใหบ้รกิาร

ดาวน์โหลดเพลงใน ITunes Store เนื่องจากมคีวามน่าเชือ่ถอืและไดร้บัความนิยมอย่างสูง 

4.WT – Strategies ใช้กลยุทธ์ Focus Strategy มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใชบ้รกิารดาวน์

โหลดเพลง เช่น การมอบสทิธพิิเศษให้กบัสมาชกิ โดยมอบเป็นบตัรเข้าชมคอนเสิร์ตสําหรบั

ศลิปินทีช่ ืน่ชอบ หรอื การมอบ Photo Book พรอ้มลายเซน็จากศลิปิน สําหรบัสมาชกิที่สมคัรใช้

บรกิารดาวน์โหลดเพลงภายในเดอืนนี้ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
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สรปุผลการศึกษาตามกระบวนการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ 

ตารางท่ี 16 สรุปผลการศกึษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ 

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

 

Business 

Level 

Strategy 

1.Differentiation 

Strategy 

1.สร้า งภาพลักษณ์

แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น

เอกลกัษณ์แก่องคก์ร 

2.สร้างความแปลก

ใ ห ม่ ใ ห้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ ์

ส ร้ า ง ฐ า น ลู ก ค้ า ที่

เพิม่ขึน้               

1.ต้อ ง ใ ช้ เ งิน ล งทุ น

คอ่นขา้งสงู 

2. อาจจะต้องใช้เวลา

ใ น ก า ร คิ ด ค้ น แ ล ะ

พฒันาบรกิารใหม่ๆ  

1.Differentiation Strategy 

ส ร้ า งความแตกต่ า งขอ ง

ผลติภณัฑ/์บรกิาร ใหม้คีวาม

แตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยที่

สามารถตอบสนองความ

ต้อ งการของผู้บ ริ โภค ใน

รูปแบบที่คูแ่ขง่ไมส่ามารถทํา

ได ้
2.Focus Strategy 1.ตอบสนองความ

ตอ้งการเฉพาะกลุม่ 

2.ช่วยทําใหท้ศิทางใน

การดาํเนินธรุกจิของ

องคก์รมคีวามชดัเจน

มากขึน้ 

1.ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง

กา ร ต ล า ดใ น ธุ ร กิ จ

เพลงสว่นอื่นอาจลดลง 

จากการศึกษาในระดับธุรกิจทางผู้ศึกษาสามารถแยกกลยุทธ์ได้ 2 กลยุทธ์ คือ  

1.Differentiation Strategy 2.Focus Strategy ผูศ้กึษาคดิวา่ในปจัจุบนัคู่แขง่ในธุรกจิเพลงมเีพิม่

มากขึน้ ซึ่งส่งผลใหส้่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทัลดน้อยลง ซึ่งจากการวเิคราะห์บรษิทัจเีอม็

เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) มจีุดแขง็และโอกาสอยู่หลายปจัจยั ดงันัน้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด

คอื กลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ให้กบัผลิตภัณฑ์/บรกิาร เพื่อ

ประโยชน์ในการแขง่ขนัในธุรกจิเพลงดจิติอล 
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กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Strategy) 

ตารางท่ี 17 วเิคราะห ์TOWS Matrix ระดบัหน้าที ่

 

(S) จดุแขง็ (Strengths) 

S5.แกรมมี่มบุีคลากร, ศิลปินที่มคีุณภาพ 

และมจีาํนวนมาก 

S7.คว าม หล า กหลา ยขอ งแนว เพ ล ง

สามารถครอบคลมุทุกกลุม่ลกูคา้ทุกเพศทุก

วยั 

S8.แกรมมี่มีภาพลกัษณ์ที่ดีในแง่ของการ

สรา้งสรรคผ์ลงานเพลงที่มคีณุภาพมาอย่าง

ต่อเน่ือง 

S10.คุณภาพเสยีงของเพลงที่ดาวน์โหลด 

มคีณุภาพสงู 

(W) จดุอ่อน (Weaknesses) 

W4.ผูบ้รโิภคเลอืกฟงัเพลง/ดาวน์

โหลดเพลงจากช่องทางอื่นที่ไม่

เสยีคา่บรกิาร 

W6.ขั ้น ต อ น ก า รด า ว น์ โ หล ด

คอ่นขา้งซบัซอ้น 

W7.ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิารน้อย 

W9.ชื่อเวป็ไซต์จดจาํไดย้าก 

(O) โอกาส (Opportunities) 

O1.คว า ม นิยม ขอ งก ลุ่ ม เ ป้ า หม า ย

เกี่ยวกบัธรุกจิบนัเทงิและสือ่ที่เพิม่ขึน้ 

O2.ความนิยมของกลุ่มเป้าหมายด้าน

การให้บริการแบบครบวงจรที่เพิ่มขึ้น 

(One Stop Service) 

O5.การพัฒนาของเทคโนโลยีเพลง

ดจิติอล 

O6.เพลงนัน้ถือเป็น Product ที่สามารถ

ขายไดใ้นทุกสมยั 

O7.เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดง้า่ย 

SO – Strategy 

Product Strategy 

S5, S8  O1 

โดยบริษัท  จี เอ็ม เอ็ม  แกรมมี่  จํ ากัด 

(มหาชน) ควรลงทุนเพิ่มในธุรกิจโทรทศัน์

ผ่านดาวเทียมให้มากขึ้น เน่ืองจากกําลัง

ไดร้บัความนิยมในปจัจบุนั 

Place Strategy 

S5, S7, S8, S10  O2, O5, O7 

เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดเพลงดิจติอล 

(Digital Content) ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน)  

WO – Strategy 

Price Strategy 

W4, W6  O2, O6, O7 

ควรพจิารณาในสว่นของคา่ใชจ้า่ย

ส่วนเกินในการให้บริการดาวน์

โหลดเพลง 

Promotion Strategy 

W4, W6, W9  O1, O7 

จาํเป็นที่จะตอ้งมแีผนการส่งเสริม

การตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภค

ซื้อ/ใชบ้รกิาร 

(T) อปุสรรค (Threats) 

T3.การปรับขึ้นของค่าแรงขัน้ตํ่ า 300 

บาทและเงนิเดอืน 15,000 บาท สง่ผลให้

ตน้ทุนในการดาํเนินงานเพิม่สงูขึน้ 

T4.ผู้บริโภคประหยดัเงินในการจบัจ่าย

ใชส้อย 

T8.ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แป ล งที่ เ กิ ด จ า ก

เทคโนโลยีและพฤติกรรมการฟงัเพลง

ของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไป 

 

ST – Strategy 

People Strategy 

S5  T3 

โดยการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีอยู่ใน

อ ง ค์ ก ร อ ง ค์ ก ร  เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดไป ทํา

ให้ไม่ต้องรับบุคลากรเข้ามาใหม่ เพราะ

บุคลากรในองค์กรมคีวามรู้ความเขา้ใจใน

ธุรกิจของบริษัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน) เป็นอยา่งด ีโดยการใหค้ําแนะนํา

จากผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูง

ภายในองคก์ร 

WT – Strategy 

Physical 

Evidence/Environment and 

Presentation Strategy 

W6, W9  T8 

ควรใหค้วามสนในการบริหารงาน

ลูกค้า ส ัม พันธ์  ปรับปรุ งแล ะ

พฒันาการใหบ้รกิารดขีึน้ 

Process Strategy 

W6, W7  T4, T8  

ควรพิจารณาเวลาเปิดใหบ้ริการ 

Call Center จากแต่เดมิ 8.00 – 

22 .00  เปลี่ยน เป็นตลอด 24 

ชัว่โมง เพื่อตอบสนองพฤติกรรม

การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปของ

กลุม่เป้าหมาย 

  

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 



56 

 

1.SO – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Product Strategy โดยการลงทุนเพิม่ในธุรกจิโทรทศัน์

ผ่านดาวเทยีมให้มากขึน้ เนื่องจากกําลงัได้รบัความนิยมในปจัจุบนั เช่น การผลติรายการซิท

คอม ให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมคีวามหลากหลายเพิม่มากขึ้น 

หรอืลงทุนดา้นลขิสทิธิก์ารเผยแพร่ภาพและเสยีงของฟุตบอลต่างประเทศ 

2.SO – Strategies ใช้กลยุทธ์ Place Strategy พฒันาในเรื่องของช่องทางการ

ใหบ้รกิารใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยการพฒันาการใหบ้รกิาร Application ต่าง ๆ บน 

iPad, iPhone เนื่องจากในปจัจุบนัความนิยมของ Smart Phone และ Tablet เพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก ซึ่งมสี่วนชว่ยใหส้ามารถเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ ๆ และเขา้ถงึความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เพิม่มากขึน้ 

3.WO – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Price Strategy ควรพจิารณาในส่วนของค่าใชจ้่าย

ส่วนเกนิในการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลง หรอืหากมกีารกําหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขนักจ็ะมี

ความแตกต่างเพยีงเลก็น้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมเพลงไม่ใชต่ลาดแบบผกูขาด เป็นตลาดทีม่ผีู้

แขง่ขนัมาก มคีวามหลากหลายของผลงาน 

4.WO – Strategies ใชก้ลยุทธ ์Promotion Strategy  

- การโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายรูปแบบทัง้สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 

หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หรอืแม้กระทัง่ใน Social Network โดยทางบรษิัท จเีอ็มเอม็ แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) จะโฆษณาเมื่อศลิปินมผีลงานเพลงออกสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้รโิภคได้รบัรู้ ตดิตาม

ผลงาน หรอืทําการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 

- การประชาสมัพันธ์ ด้วยวธิีการหลากหลายรูปแบบ ทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ

อนิเทอร์เน็ต โทรทศัน์ วทิยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ โดยจะทําการประชาสมัพนัธ์เมื่อ

ต้องการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัธุรกิจในเครือบริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) เช่น ศลิปิน, เพลง หรอืการลงทุนในธุรกจิใหม่, ความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ ซึ่ง

ส่งผลดา้นการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

- การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดกิจกรรม ให้กับแฟนเพลงเพื่อตอบแทนที่

ช่วยสนันสนุนผลงาน การให้แฟนเพลงได้ใกล้ชดิกบัศลิปินที่ชื่นชอบ การโทรไปร่วมสนุกใน

รายการเพลงเพื่อเล่นเกมสแ์ละรบับตัรคอนเสริต์ฟร ี

5.ST – Strategies ใชก้ลยุทธ ์People Strategy พฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่อียู่ในองค์กร 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดไป ทําให้ไม่ต้องรบับุคลากรเข้ามาใหม่ 

เพราะบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน) เป็นอย่างด ีโดยการใหค้ําแนะนําจากผูม้คีวามรู้ความสามารถระดบัสูงภายในองค์กร 
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อาจคัดเลือกจากประสบการณ์ในการทํางาน และผลงานที่โดดเด่นพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้

บุคลากรทีม่คีุณภาพขององคก์รต่อไปในอนาคตได ้ 

6.WT – Strategies ใชก้ลยุทธ์ Physical Evidence/Environment and Presentation 

Strategy ควรใหค้วามสนในการบรหิารงานลูกคา้สมัพนัธ ์ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารดขี ึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ Call Center ควรมกีารฝึกอบรมพนกังานในการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ 

โดยฝึกอบรมใหพ้นกังานรบัทราบถงึขอ้มูลความเคลื่อนไหวของบรษิทัเป็นประจํา เนื่องจากใน

บางกรณีที่ลูกค้าอาจติดต่อสอบถามถึงความเคลื่อนไหวของศิลปิน, เพลงใหม่ ๆ หรือให้

พนกังานรบัทราบถงึขอ้มูลเวบ็ไซตใ์นเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ว่าขอ้มูลที่

ลูกคา้ตอ้งการอยู่ตรงส่วนไหนของเวบ็ไซต์หรอืเขา้ถงึเวบ็ไซต์ได้อย่างไรบ้าง รวมทัง้ฝึกอบรม

มารยาทในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอมากขึน้ หรอืการเปลีย่นชือ่เวบ็ไซตใ์หจ้ดจําง่าย

ขึน้กว่าเดิม พร้อมทัง้ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอภายในเวบ็ไซต์ โดยควรบอกถงึวธิีการ

ดาวน์โหลดอย่างชดัเจน สามารถพบเหน็ไดง้่าย โดยเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิารเป็นแบบ One 

Stop Service โดยที่ลูกค้าสามารถใช้บรกิารดาวน์โหลดโดยศกึษาวธิกีารดาวน์โหลดจากใน

เวบ็ไซต ์โดยไม่ต้องโทรไปตดิต่อสอบถามกบั Call Center ซึ่งทําให้เสยีค่าบรกิารในการดาวน์

โหลดเพลงเพิม่ขึน้ 

7.WT – Strategies ใช้กลยุทธ์ Process Strategy ควรมีการปรบัปรุงและพฒันา

กระบวนการการใหบ้รกิารในส่วนของการใหบ้รกิาร Call Center เนื่องจากพฤตกิรรมการใชง้าน

อนิเทอรเ์น็ต ของกลุ่มเป้าหมายในปจัจุบนัใชง้านในชว่งเวลากลางคนืเพิม่มากขึน้ ทางบรษิทั จี

เอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ควรพจิารณาเวลาเปิดใหบ้รกิาร Call Center จากแต่เดมิ 8.00 

– 22.00 เปลีย่นเป็นตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อตอบสนองพฤตกิรรมการใชง้านทีเ่ปลีย่นแปลงไปของ

กลุ่มเป้าหมาย 
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สรปุผลการศึกษาตามกระบวนการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 

ตารางท่ี 18 สรุปผลการศกึษาตามกระบวนการกําหนดกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่

ระดบักลยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Function 

Strategy 

1.Product Strategy 

 

1.ช่ ว ย เ พิ่ ม

ศกัยภาพในการ

แขง่ขนั 

1.ใ ช้ เ งิ น ล ง ทุ น

คอ่นขา้งสงู 

2.ความเสี่ยงในการ

ลงทุน 

1.Product Strategy 

เ น่ื อ ง จากธุ ร กิ จ โ ท รทัศ น์ผ่ า น

ดาวเทยีมไดร้บัความนิยมเป็นอย่าง

มากในปจัจุบัน บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) จึงควร

ลงทุนเพิ่มในธุรกิจดังกล่าว เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ 

และช่วยเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาด

ให้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่ามีความเสี่ยง

ในการลงทุนค่อนขา้งสูงก็ตาม แต่

ใ น แ ง่ ข อ ง ผ ล ต อ บ แ ท น ก็ สู ง

เช่นเดยีวกนั 

2.Place Strategy 

 

1.เ พิ่ ม ค ว า ม

สะดว กให้กับ

ลกูคา้ 

1.ใ ช้ เ งิ น ล ง ทุ น

คอ่นขา้งสงู 

2.ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร

คน้ควา้วจิยัคอ่นขา้ง

นาน 

3.Price Strategy 1.กระตุน้ใหเ้กิด

การใชบ้รกิาร 

1.ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

แขง่ขนัดา้นราคา 

4.Promotion Strategy 

 

1.กระตุน้ใหเ้กิด

การใชบ้รกิาร 

1.มคีา่ใชจ้า่ยในการ

โฆษณา

ประชาสมัพนัธเ์พิม่

มากขึน้ 

5.People Strategy 1.เพิ่มความถึง

พอใจในการใช้

บ ริ ก า ร ใ ห้กับ

ผูบ้รโิภค 

1.ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร

พัฒ น า บุ ค ล า ก ร

คอ่นขา้งนาน 

6.Physical 

Evidence/Environment 

and Presentation 

Strategy 

1.เพิ่มความถึง

พอใจในการใช้

บ ริ ก า ร ใ ห้กับ

ผูบ้รโิภค 

1.ใช้เวลาค่อนข้าง

ในการเปลี่ยนแปลง

ให้เป็นที่จดจําของ

ผูใ้ชบ้รกิาร 

7.Process Strategy 1.ทํ า ใ ห้ ผู้ ใ ช้

ไ ด้ ร ั บ ก า ร

บรกิารที่สะดวก

และรวดเรว็ขึน้ 

2.กระบวนการ

ทํ า ง า น มี

ประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

1.ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พิ่ ม

สงูขึน้ 
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จากการศกึษาวเิคราะห์ข้อมูลระดับหน้าที่ ทําให้สามารถแยกกลยุทธ์ได้ 7 กลยุทธ์

ด้วยกนั คอื 1.Product Strategy 2.Place Strategy 3.Price Strategy 4.Promotion Strategy 

5.People Strategy 6.Physical Evidence/Environment and Presentation Strategy และ 

7.Process Strategy ซึ่งจากขอ้มูลทีไ่ดท้ําการศกึษา เมื่อนํามาวเิคราะห์ผูศ้กึษาพบว่ากลยุทธ์ที่

เหมาะสมที่สุด คอืกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ (Product Strategy) เนื่องจากในการแข่งขนัในธุรกจิ

บนัเทิงในปจัจุบันค่อนข้างรุนแรง หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สามารถ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์และเพิ่มเอกลกัษณ์ให้กบัองค์กร ในการเป็นผู้นําในธุรกิจโทรทศัน์ผ่าน

ดาวเทยีมที่ได้รบัความนิยมอย่างมากในปจัจุบนั จะทําให้องค์กรสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 

แมว้า่มคีวามเสีย่งในการลงทุนค่อนขา้งสูงกต็าม แต่ในแง่ของผลตอบแทนกส็ูงเชน่เดยีวกนั 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกิจบริการ (Marketing Mix '7Ps) 

ในทางปฎบิตันิัน้ บรษิทัฯ จะต้องดําเนินการตามกลยุทธ์ระดบัหน้าที่ เพื่อเป็นรากฐาน

ในการสนบัสนุนกลยุทธใ์นระดบัทีสู่งขึน้ไป โดยใชแ้นวคดิส่วนประสมทางการตลาดสําหรบัธุรกจิ

บรกิาร (Marketing Mix '7Ps) เขา้มาประยุกตใ์ช ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์(Product) 

การประกอบธุรกิจเพลงและดิจิตอล เป็นฐานธุรกิจที่สร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจ

บนัเทงิประเภทอื่น เชน่ ธุรกจิโทรทศัน์ ธุรกจิภาพยนตร ์ดว้ยบุคลากรทีม่คีุณภาพของบรษิทั ให้

เกดิประโยชน์ทางธุรกจิสูงสุดโดยการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขนั 

โดยบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ควรลงทุนเพิม่ในธุรกจิโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมให้

มากขึ้น เนื่องจากกําลงัได้รบัความนิยมในปจัจุบนั เช่น การผลติรายการซิทคอม ให้สามารถ

เข้าถงึความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ หรอืลงทุนด้าน

ลขิสทิธิก์ารเผยแพร่ภาพและเสยีงของฟุตบอลต่างประเทศ 

กลยทุธด้์านราคา (Price) 

ในกลยุทธ์ด้านราคานัน้จะไม่ให้มีความแตกต่างจากราคาตลาดหรือคู่แข่งมากนัก ซึ่ง

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) จะได้ประโยชน์จากการรกัษาตําแหน่งทางการตลาด 

ซึ่งในปจัจุบนั บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) กําหนดราคาในการดาวน์โหลดเพลง

เตม็ (Full Song) แบบรายเดอืนไวท้ี่ 29 บาท ซึ่งเท่ากบัคู่แข่งขนั คือบรษิทั อาร์เอส จํากดั 

(มหาชน) แต่จากการวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถามพบวา่ข ัน้ตอนในการใหบ้รกิารดาวน์โหลด

เพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มคี่าใชจ้่ายในส่วนของการตดิต่อสอบถาม

เกีย่วกบัการดาวน์โหลด ซึ่งมคี่าใชจ้่ายนาทลีะ 5 บาท ซึ่งต่างจากคู่แข่งขนัที่แสดงวธิกีารดาวน์
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โหลดภายในเวบ็ไซตอ์ย่างชดัเจน ทางบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ควรพจิารณา

ในส่วนของค่าใชจ้่ายส่วนเกนิในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง หรอืหากมกีารกําหนดราคาที่สูง

กว่าคู่แข่งขนักจ็ะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมเพลงไม่ใช่ตลาดแบบ

ผกูขาด เป็นตลาดทีม่ผีูแ้ขง่ขนัมาก มคีวามหลากหลายของผลงาน 

กลยทุธด้์านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดเพลงดิจิตอล (Digital Content) ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) เนื่องจากการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มกีาร

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมจากการการซื้อซีด,ี วซีีด ีกลายเป็นจะซื้อผลติภณัฑ์ทางช่องทาง Digital 

Channel เป็นหลกั ดงันัน้บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) จงึควรพฒันาในเรื่องของชอ่ง

ทางการให้บรกิารให้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยการพฒันาการให้บริการ Application 

ต่าง ๆ บน iPad, iPhone เนื่องจากในปจัจุบนัความนิยมของ Smart Phone และ Tablet 

เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก ซึ่งมสี่วนช่วยให้สามารถเพิม่ฐานลูกค้าใหม่ ๆ และเขา้ถงึความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายเพิม่มากขึน้ 

กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดมิและเพิม่ฐานลูกค้าใหม่ บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) จําเป็นทีจ่ะตอ้งมแีผนการส่งเสรมิการตลาดเพื่อดงึดูดใหผู้บ้รโิภคซื้อ/ใชบ้รกิารโดย 

- การโฆษณา ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายรูปแบบทัง้สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 

หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร หรอืแม้กระทัง่ใน Social Network โดยทางบรษิัท จเีอ็มเอม็ แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) จะโฆษณาเมื่อศลิปินมผีลงานเพลงออกสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้รโิภคได้รบัรู้ ตดิตาม

ผลงาน หรอืทําการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 

- การประชาสมัพันธ์ ด้วยวธิีการหลากหลายรูปแบบ ทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ

อนิเทอร์เน็ต โทรทศัน์ วทิยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ โดยจะทําการประชาสมัพนัธ์เมื่อ

ต้องการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัธุรกิจในเครือบริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) เช่น ศลิปิน, เพลง หรอืการลงทุนในธุรกจิใหม่, ความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ ซึ่ง

ส่งผลดา้นการลงทุนของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

- การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดกิจกรรม ให้กับแฟนเพลงเพื่อตอบแทนที่

ช่วยสนันสนุนผลงาน การให้แฟนเพลงได้ใกล้ชดิกบัศลิปินที่ชื่นชอบ การโทรไปร่วมสนุกใน

รายการเพลงเพื่อเล่นเกมสแ์ละรบับตัรคอนเสริต์ฟร ี
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กลยทุธด้์านบุคคล (People) 

จากปญัหาทีเ่กดิขึน้ดา้นบุคลากรของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ในเรื่อง

ของการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณภาพ โดยการพฒันาบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่อียู่ในองคก์ร เพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถทดแทนบุคลากรที่ขาดไป ทําให้ไม่ต้องรบับุคลากรเข้ามาใหม่ เพราะ

บุคลากรในองค์กรมคีวามรู้ความเขา้ใจในธุรกจิของบริษทั จเีอม็เอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

เป็นอย่างดี โดยการให้คําแนะนําจากผู้มีความรู้ความสามารถระดบัสูงภายในองค์กร อาจ

คดัเลอืกจากประสบการณ์ในการทํางาน และผลงานทีโ่ดดเด่นพอทีจ่ะกา้วขึน้มาเป็นผูบุ้คลากรที่

มคีุณภาพขององคก์รต่อไปในอนาคตได ้ 

กลยุทธ์ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and 

Presentation) 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่าบรษิัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) ควรใหค้วามสนในการบรหิารงานลูกคา้สมัพนัธ ์ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารดขี ึน้

อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ Call Center ควรมกีารฝึกอบรมพนกังานในการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ 

โดยฝึกอบรมใหพ้นกังานรบัทราบถงึขอ้มูลความเคลื่อนไหวของบรษิทัเป็นประจํา เนื่องจากใน

บางกรณีที่ลูกค้าอาจติดต่อสอบถามถึงความเคลื่อนไหวของศิลปิน, เพลงใหม่ ๆ หรือให้

พนกังานรบัทราบถงึขอ้มูลเวบ็ไซตใ์นเครอืบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ว่าขอ้มูลที่

ลูกคา้ตอ้งการอยู่ตรงส่วนไหนของเวบ็ไซต์หรอืเขา้ถงึเวบ็ไซต์ได้อย่างไรบ้าง รวมทัง้ฝึกอบรม

มารยาทในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอมากขึน้ หรอืการเปลีย่นชือ่เวบ็ไซตใ์หจ้ดจําง่าย

ขึน้กว่าเดิม พร้อมทัง้ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอภายในเวบ็ไซต์ โดยควรบอกถงึวธิีการ

ดาวน์โหลดอย่างชดัเจน สามารถพบเหน็ไดง้่าย โดยเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิารเป็นแบบ One 

Stop Service โดยที่ลูกค้าสามารถใช้บรกิารดาวน์โหลดโดยศกึษาวธิกีารดาวน์โหลดจากใน

เวบ็ไซต ์โดยไม่ต้องโทรไปตดิต่อสอบถามกบั Call Center ซึ่งทําให้เสยีค่าบรกิารในการดาวน์

โหลดเพลงเพิม่ขึน้ 

 

กลยทุธด้์านกระบวนการ (Process) 

 ควรมกีารปรบัปรุงและพฒันากระบวนการการให้บรกิารในส่วนของการให้บรกิาร Call 

Center เนื่องจากพฤตกิรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ต ของกลุ่มเป้าหมายในปจัจุบนัใชง้านใน

ชว่งเวลากลางคนืเพิม่มากขึน้ ทางบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ควรพจิารณาเวลา

เปิดให้บริการ Call Center จากแต่เดมิ 8.00 – 22.00 เปลี่ยนเป็นตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อ

ตอบสนองพฤตกิรรมการใชง้านทีเ่ปลีย่นแปลงไปของกลุ่มเป้าหมาย 
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การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 

ตารางท่ี 19 แผนการดําเนนิกจิกรรมทางการตลาด (Action Plan) สําหรบัปี 2556 

ตารางการ

ดาํเนินงาน 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

โฆษณาผ่านสือ่

สิง่พมิพ์ เช่น ใน

หนังสอืขา่วบนัเทงิ 

            

โฆษณาผ่าน

เวบ็ไซต์ในเครอื

บรษิทั พรอ้มทัง้ 

ใน Social 

Network 

            

โฆษณาผ่านทาง

รายการโทรทศัน์ 

            

จดัคอนเสริ์ตทัว่

ประเทศ 

            

จดัมนิิคอนเสริ์ต

ตาม

หา้งสรรพสนิคา้ 

            

จดั Event รณรงค์

ใหส้นับสนุนสนิคา้

ถูกลขิสทิธิ ์

            

จดังานแสดงขอ้มลู

ในทุกธรุกจิของ

บรษิทั 

            

โปรโมชัน่สง่เสรมิ

การขาย 

            

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญัหาและการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเพลงและดิจิตอล: กรณีศกึษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ในบทที ่4 นี้ จะกล่าวถงึประเดน็สรุปต่างๆ ดงันี้ 

4.1 สรุปการดําเนินการศกึษา และผลการศกึษา 

4.2. อภปิรายผลการศกึษา 

4.3 ขอ้จํากดัในการศกึษา 

4.4 ขอ้เสนอแนะ 

 4.4.1. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

  4.4.2. ขอ้เสนอแนะสําหรบัธุรกจิ
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4.1 สรปุผลการศึกษา 

ในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศกึษาปญัหาและการกําหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการในธุรกิจเพลงและดิจิตอล: กรณีศกึษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) เพื่อทําการจดัการเชงิกลยุทธ์ในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

และเพื่อใหผ้ลประกอบการเพิม่ขึน้เพื่อสรา้งโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาวของบริษทั จเีอม็เอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Independent Study) ของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ทางธุรกจิ โดยมรีะเบยีบวธิศีกึษา คอื 

ออกแบบการวจิยัเป็นแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิคุณภาพ มกีารศกึษาขอ้มูลปฐม

ภูมิ จากการวจิยัเชงิสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสุ่มตวัอย่าง

จํานวน 100 คน และจากการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลต่างๆที่มีส่วน

เกีย่วขอ้งกบับรษิทัจํานวน 1 คน รวมถงึศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิจากขอ้มูลและนําขอ้มูลที่ได้มาทํา

การวเิคราะห์โดยใช้เครื่องมอื ได้แก่ SWOT Analysis, Five Force,แนวคดิและทฤษฏีการ

กําหนดกลยุทธ์ 3 ระดบั, Internal และ External Factor Analysis Summary, TOWS Matrix, 

Marketing Mix 7P’s ผูศ้กึษาไดท้ําการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้ ขอ้มูลทุตยิภูม ิและ

ขอ้มูลปฐมภูมใินสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั รวมทัง้การสมัภาษณ์เชงิลกึของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ศกึษาแนวทางในการใชก้ลยุทธ์ในการบรหิารบริษัท จเีอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ใน

อนาคต ผลการศกึษา สรุปวา่ ปญัหาคอื เรื่องการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัที่เพิม่สูงขึน้ในธุรกจิเพลง 

โดยมีคู่แข่งอนัดบัหนึ่งคือ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) สาเหตุของปญัหา คือ ความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและความหลากหลายของผลงานเพลงที่เพิม่สูงขึน้ ผลการศกึษา

พบวา่กลยุทธ์ระดบัองค์กรที่ควรใช ้คอื กลยุทธ์เตบิโต (Growth Strategy) กลยุทธ์ระดบัหน่วย

ธุรกจิ คอื กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ คอื 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product Strategy) 

4.2. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ตามขัน้ตอนการจดัการเชงิกลยุทธ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มกีารวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งไปที่การขยายตลาดและเป็น

ผูนํ้าในส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมเพลงอย่างยงัยนืจากการวเิคราะห์ในรูป TOWS 

ของบทที ่3 พบวา่บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มจีุดแขง็และมโีอกาส ที่ทําให้เกดิ
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ความได้เปรียบในการแข่งข ันในอุตสาหกรรมเพลง สามารถสรุปผลของการศึกษา และ

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษาดงันี้ 

กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร  

ผูศ้กึษาวเิคราะหว์า่บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ยงัมโีอกาสและศกัยภาพ

ในการเจรญิเตบิโตสูงมาก เพราะจากการวเิคราะหพ์บวา่จุดแขง็และโอกาสของบรษิทั จเีอม็เอม็ 

แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มอียู่หลายปจัจยั ดงันัน้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคอื Growth Strategy 

(Concentric Diversification) เพื่อเพิม่ผลประกอบการ และเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิม่มากขึน้ 

รวมทัง้การขยายธุรกจิออกไปยงัต่างประเทศ 

กลยทุธใ์นระดบัหน่วยธรุกิจ  

ผู้ศกึษาคิดว่าในปจัจุบันคู่แข่งในธุรกิจเพลงมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของบรษิทัลดน้อยลง ซึ่งจากการวเิคราะหบ์รษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) มี

จุดแขง็และโอกาสอยู่หลายปจัจยั ดงันัน้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ กลยุทธ์เพื่อสร้างความ

แตกต่าง (Differentiation Strategy) ให้กบัผลิตภัณฑ์/บรกิาร เพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัใน

ธุรกจิเพลงดจิติอล 

กลยทุธใ์นระดบัหน้าท่ี 

ผูศ้กึษาพบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด คอืกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์ (Product Strategy) 

เนื่องจากในการแขง่ขนัในธุรกจิบนัเทงิในปจัจุบนัค่อนขา้งรุนแรง หากบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) สามารถเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และเพิม่เอกลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร ในการเป็นผูนํ้า

ในธุรกจิโทรทศัน์ผา่นดาวเทยีมที่ได้รบัความนิยมอย่างมากในปจัจุบนั จะทําให้องค์กรสามารถ

เตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื แมว้า่มคีวามเสีย่งในการลงทุนค่อนขา้งสูงกต็าม แต่ในแง่ของผลตอบแทน

กส็ูงเชน่เดยีวกนั 

4.3 ข้อจาํกดัในการศึกษา 

1.ขอ้มูลบางประการของคู่แขง่ไมส่ามารถหาได ้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อกจิการได ้ทํา

ใหก้ารรวบรวมขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์ทําไดย้าก 
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2. ขอ้มูลบางรายการเป็นความลบัของบรษิทั จงึไม่สามารถทีจ่ะเปิดเผยต่อสาธารณะชน

ได ้จงึทําใหย้ากต่อการเขา้ถงึขอ้มูล 

3. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มผูบ้รโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของผูใ้ชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงเทา่นัน้ ไม่ไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มผูบ้รโิภคอืน่ๆที่

มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 

 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

4.4.1 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูศ้กึษาควรจะศกึษาผลการดําเนินกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่ได้

ดําเนินการในการศกึษาครัง้นี้ เพื่อนํามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในครัง้ต่อไปได้

อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2.ควรทําการศกึษาอย่างต่อเนื่องกบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความต้องการของตลาด ใน

ธุรกจิเพลงเนื่องจากปจัจุบนัในตลาดธุรกิจเพลงมกีารแข่งขนัที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ซึ่งขอ้มูลที่ถูกต้องและแม่นยํา รวมทัง้สามารถ

กําหนดแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อการเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อรกัษากลุ่มลูกค้า

เดมิและการสรา้งกลุ่มลูกคา้ใหม่ในอนาคต 

2.1 วเิคราะหข์อ้มูลเพิม่จากการสอบถามผูบ้รโิภคโดยใชแ้บบสอบถาม 

2.2 คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเอกสาร ตํารา งานวจิยั และบทความทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 เพิม่เตมิขอ้มูลจากหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ขา่วสาร และสื่อประชาสมัพนัธต์่าง ๆ  

3.สําหรบัการศกึษาปญัหาและการกําหนดกลยุทธท์างการตลาดเพือ่เพิม่ผลประกอบการ

ในธุรกจิเพลงและดจิติอล: กรณีศกึษา บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ในครัง้นี้ได้

ทําการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตวัแทนของ

ประชากรทัง้หมด ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปจะตอ้งมกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากทัว่ประเทศ เพื่อ

สามารถใชเ้ป็นตวัแทนประชากรทัง้หมดไดด้ยีิง่ข ึน้ 
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4.4.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัธรุกิจ 

1.ในการดําเนินธุรกิจควรจะต้องศกึษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทัง้ใน ระดับ

องค์กร ระดบัหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏบิตัิงาน โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกนั 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัในการทีจ่ะรกัษาตําแหน่งทางการตลาดของธุรกจิบนัเทงิในไทย 

2.การศึกษาข้อมูลสําหรบัปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ควรจะดําเนินการอย่าง

สมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถนํามาปรบักลยุทธ์ของบรษิทัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3.การนํากลยุทธไ์ปใชผู้บ้รหิารระดบัสูงมสี่วนสําคญัอย่างยิง่ ในการกําหนดนโยบายใน

การปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้อย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดของแกรมมี่โกลด ์(2552, ทณิกร เจรจาปรดี)ี 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและการบริหารเชิงกลยทุธ:์ กรณศีกึษา บรษิทัจเีอม็เอม็  

 แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) (2548, นางสาววรรณธริา บุญถูก)  

การเลือกซ้ือและการวางแผนกลยทุธข์องเพลงรวมฮิต กรณศีกึษา: บรษิทั จเีอม็เอม็  

 แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) (2550, นางสาวอรจริา บํารุงตา) 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเพลงของกลุ่มวยัรุ่นกบัการส่ือสารการตลาดของ 

  บริษทั แกรมมี่เอนเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (2542, นายกร พุ่มดอกมะล)ิ 

บทสมัภาษณ์จากผูบ้รหิาร (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://grammy-th.listedcompany.com/ 

บทสมัภาษณ์จากผูบ้รหิาร (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://rs-th.listedcompany.com/ 

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://www.set.or.th 

บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://www.set.or.th 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร ี(ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://th.wikipedia.org 

วธิกีารดาวน์โหลดเพลง (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://www.rsonlinemusic.com/home.php 

วธิกีารดาวน์โหลดเพลง (ออนไลน์). เขา้ถงึไดจ้าก http://www.123musicmv.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามสาํหรบั การวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

แบบสอบถาม: เกี่ยวกบัพฤติกรรมและปจัจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลงผ่าน

เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

……………………………………………………………………………………………………… 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทําการศกึษาค้นควา้ด้วยต้นเองของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาโท หลกัสูตร CEO-MBA มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย การวจิยัมจีุดประสงค์เพื่อศกึษา

ถงึพฤตกิรรมและปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจดาวน์โหลดเพลงผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อผลการวจิัยที่ได้จะเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ที่

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมความตอ้งการของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอื

ในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ 

ทีน่ี้   

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดเพลง 

 ส่วนที ่3 ปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง                                                         

 ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง 

 

                                                 ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ในความร่วมมอืของท่าน 

                                                      ผูจ้ดัทํา 

                                                    นายสุลกัษณ์ แกว้สุขศร ี

           CEO- MBA สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
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แบบสอบถามสาํหรบัการวิจยัเชิงสาํรวจ เพ่ือสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัพฤติกรรม

และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลงผา่นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอ่งวา่งใหต้รงกบัตวัของท่านมากทีสุ่ด 

1. เพศ 

� ชาย      � หญงิ 

2. อาย ุ

� ตํ่ากวา่ 20 ปี      � 20 – 30 ปี 

� 31 – 40 ปี      � 41 – 50 ปี 

� สูงกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ (รวมทัง้ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่) 

� ตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย    � มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

� ปวส./อนุปรญิญา    � ปรญิญาตร ี

� สูงกวา่ปรญิญาตร ี

4. อาชีพ 

� นกัเรยีน/นกัศกึษา     � ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

� พนกังานบรษิทัเอกชน     � ประกอบธุรกจิส่วนตวั 

� แม่บา้น/พ่อบา้น     � อื่น ๆ ___________________ 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

� ตํ่ากวา่ 10,000 บาท     � 10,000 – 20,000 บาท 

� 20,001 – 30,000 บาท     � 30,001 – 40,000 บาท 

� 40,001 – 50,000 บาท     � สูงกวา่ 50,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านพฤติกรรมในการดาวน์โหลดเพลง 

คาํช้ีแจง: โปรดใส่เครื่องหมาย ลงบนคําตอบทีต่รงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด  

  6.ท่านเคยดาวน์โหลดเพลงไทยทีไ่ม่ถูกตอ้งตามลขิสทิธห์รอืไม่ 

            เคย            ไม่เคย 

     7.ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยผา่นชอ่งทางใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   Internet/Website 

   ระบบเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________ 

     8.ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยของบรษิทัใดมากกวา่กนั 

  GMM Grammy 

  RS Promotion 

     9.ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยโดยเฉลีย่เดอืนละกีค่รัง้ 

   1    2       3        มากกวา่ 3 ครัง้ต่อเดอืน 

     10.มูลค่าในการดาวน์โหลดเพลงของท่านในแต่ละครัง้  

   ราคาตํ่ากวา่ 50 บาท                       51-100 บาท    

  มากกวา่ 100 บาทขึน้ไป                 อื่นๆ (โปรดระบุจํานวน) ______________ 

     11.อะไรมอีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดเพลงของท่านมากทีสุ่ด 

  โปรโมชัน่     ศลิปิน  

   กระแสนิยม     การโฆษณา 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) _________________________ 

     12.เหตุใดท่านจงึดาวน์โหลดเพลงทีถู่กตอ้งตามลขิสทิธ ์

   ถูกกฎหมาย                       คุณภาพของเสยีง 

  ตอ้งการสนบัสนุนศลิปิน   ความรวดเรว็ในการดาวน์โหลด 

  อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บริการ

ดาวน์โหลดเพลงของบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

คาํช้ีแจง: โปรดใส่เครื่องหมาย   บนคําตอบที่ตรงกบัระดบัความคดิเหน็ของท่านมากที่สุด

เพยีงชอ่งเดยีว  

    หมายเหตุ  ความหมายของระดบัความพงึพอใจ  ดงันี้ 

    5 หมายถงึ พงึพอใจอย่างยิง่ 

    4 หมายถงึ พงึพอใจ 

    3 หมายถงึ ไม่แน่ใจ 

    2 หมายถงึ ไม่พงึพอใจ 

    1 หมายถงึ ไม่พงึพอใจอย่างยิง่ 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงของ

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

ระดบัความพึง

พอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภณัฑ ์

1. ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน)      

2. 
เพลงทีด่าวน์โหลดมาสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมทีใ่ชฟ้งัเพลงได้

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพ 
     

3. ความหลากหลายของแนวเพลง      

4. มาตรฐานและคุณภาพเสยีงของเพลงทีด่าวน์โหลด      

ด้านราคา 

5. อตัราค่าบรกิารมคีวามเหมาะสม      

6. ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของเพลงทีด่าวน์โหลด      

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (ผ่านเวป็ไซต์ www.123musicmv.com) 

7. 
ความสะดวกในการดาวน์โหลดเพลง เป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ 

ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น 
     

8. ความสะดวกในการคน้หาเพลงทีต่้องการดาวน์โหลด      

9. ความสะดวกในการชาํระค่าบรกิาร      

ด้านการส่งสริมการตลาด 

10. 
การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัผลติภณัฑ ์มคีวามชดัเจน 

และทัว่ถงึ เขา้ใจง่าย 
     

11. มบีรกิารแนะนําบรกิารถงึท่านโดยตรง      

12. รายการส่งเสรมิการขายเป็นทีน่่าพอใจ      
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงของ

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการส่งสริมการตลาด (ต่อ) 

13. มกีารจดักจิกรรมต่างๆ เช่น งาน Event      

ด้านบุคคล 

14. 
Call Center มคีวามรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร 

และทัว่ถงึ เขา้ใจง่าย 
     

15. Call Center เป็นมติรและพรอ้มใหบ้รกิาร      

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

16. ความครบถ้วนของขอ้มลูทีส่อบถามจาก Call Center      

17. Call Center ใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพอ่อนโยน      

ด้านกระบวนการ 

18. ขัน้ตอนในการสอบถามจาก Call Center ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น      

19. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของ Call Center มคีวามเหมาะสม      

 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการให้บรกิารดาวน์โหลดเพลงของบริษทัจีเอม็เอ็ม แกรมมี่ จํากดั 

(มหาชน) 

………………………………………………………………………………………………………..

.…….………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ 

ทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่าในความอนุเคราะห ์ในการกรอกแบบสอบถามฉบบันี้ 
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ผลการวิจยัเชิงสาํรวจ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามเพศ 

เพศ 

 จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 52 52 

หญิง 48 48 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 52 และ

เพศหญงิรอ้ยละ 48 ตามลําดบั 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตามอายุ 

อาย ุ

 จาํนวน ร้อยละ 

อายุตํา่กว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 12 12 

20 – 30 ปี 84 84 

31 – 40 ปี 4 4 

41 – 50 ปี 0 0 

มากกว่า 50 ปี 0 0 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 20 – 30 ปี คดิเป็นร้อยละ 84 

รองลงมาคอื อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี คดิเป็นร้อยละ 12 และอายุ 31 – 40 ปี มน้ีอยที่สุด

โดยมเีพยีงร้อยละ 4 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มอีายุ 41 – 50 และ มากกว่า 50 ปี ไม่พบในกลุ่ม

ตวัอย่าง 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา 

 จาํนวน ร้อยละ 

ตํา่กว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 8 8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 15 

ปวส./อนุปริญญา 3 3 

ปริญญาตรี 64 64 

สูงกว่าปริญญาตรี 10 10 
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เมื่อจําแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศกึษาอยู่ในช่วง

ปรญิญาตร ีโดยคดิเป็นรอ้ยละ 64 ส่วนรองลงมาจะมกีารศกึษาอยู่ในมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื

เทยีบเท่า โดยอยู่ทีร่อ้ยละ 15 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษาอยู่ในชว่ง ปวส./อนุปรญิญา มน้ีอย

ทีสุ่ดโดยมเีพยีงรอ้ยละ 3 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามอาชพี 

อาชีพ 

 จาํนวน ร้อยละ 

นักเรียน / นักศึกษา 72 56 

ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 10 16 

พนักงานบริษทัเอกชน 18 28 

ประกอบธรุกิจส่วนตวั 0 0 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 0 0 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามอาชพี พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนนักศกึษา โดยคดิเป็น

ร้อยละ 72 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 18 และกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ป็นขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 10 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีป่ระกอบธรุ

กจิส่วนตวั และเป็นแม่บา้น/พ่อบา้น ไม่พบในกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามรายไดส้่วนตวัต่อเดอืน 

รายได้ส่วนตวัต่อเดือน 

 จาํนวน ร้อยละ 

ตํา่กว่า 10,000 บาท 36 36 

10,000 – 20,000 บาท 48 48 

20,001 – 30,000 บาท 16 16 

30,001 – 40,000 บาท 0 0 

40,001 – 50,000 บาท 0 0 

สูงกว่า 50,000 บาท 0 0 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามรายได้ส่วนตวัต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที ่

10,000 – 20,000 บาท โดยคดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 36 และกลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดอ้ยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 16 ส่วน

กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ 30,001 – 40,000 / 40,001 – 50,000 และสูงกว่า 50,000 บาท ไม่พบ

ในกลุ่มตวัอย่าง 
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สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี1 

จากขอ้มูลของแบบสอบถามในส่วนที่1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิง เพียงเลก็น้อย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นนักเรยีน/นักศกึษา กําลงัศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีหรอืประกอบอาชพี และมรีายไดอ้ยู่ที ่10,000 – 20,000 บาท 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการดาวน์โหลดเพลง 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกผูด้าวน์โหลดเพลงไทย 

ท่านเคยดาวน์โหลดเพลงไทยท่ีไม่ถกูต้องตามลิขสิทธ์หรือไม่ 

 จาํนวน ร้อยละ 

เคย 92 92 

ไม่เคย 8 8 

รวม 100 100 

 

เมื่อจําแนกกลุ่มตวัอย่างจากผูท้ีด่าวน์โหลดเพลงไทยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคย

ดาวน์โหลดเพลงไทยทีไ่ม่ถูกตอ้งตามลขิสทิธิ ์โดยสูงถงึรอ้ยละ 92 มเีพยีงร้อยละ 8 เท่านัน้ที่ไม่

เคยดาวน์โหลดเพลงไทยทีไ่ม่ถูกตอ้งตามลขิสทิธิ ์ 

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามชอ่งทางในการดาวน์โหลดของกลุ่ม

ตวัอย่าง 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด 

 จาํนวน ร้อยละ 

Internet/Website 70 70 

ระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 30 30 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามกลุ่มตวัอย่างดาวน์โหลดเพลงไทยผ่านช่องทางใดมากที่สุดพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะดาวน์โหลดเพลงผ่าน Internet/Website โดยคดิเป็นร้อยละ 70 ส่วน

ผูบ้รโิภคทีด่าวน์โหลดเพลงของบรษิทั ระบบเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 30 
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ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามบรษิทัผลติผลงานเพลงที่ผูบ้รโิภค

เลอืกดาวน์โหลดมากกวา่ 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยของบริษทัใดมากกว่ากนั 

 จาํนวน ร้อยละ 

GMM Grammy 41 41 

RS Promotion 59 59 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามบรษิทัผลติผลงานเพลงทีผู่บ้รโิภคเลอืกดาวน์โหลดมากกว่าพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกที่จะดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั RS Promotion โดยคดิเป็นร้อยละ 59 

ส่วนผูบ้รโิภคทีด่าวน์โหลดเพลงของบรษิทั GMM Grammy คดิเป็นรอ้ยละ 41 

ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามจํานวนครัง้ที่ผูบ้รโิภคดาวน์โหลด

เพลงไทย 

ท่านดาวน์โหลดเพลงไทยโดยเฉล่ียเดือนละก่ีครัง้ 

 จาํนวน ร้อยละ 

1 ครัง้ 16 16 

2 ครัง้ 20 20 

3 ครัง้ 20 20 

มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดือน 44 44 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามจํานวนครัง้ทีผู่บ้รโิภคดาวน์โหลดเพลงไทยพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ดาวน์โหลดเพลงไทยมากกวา่ 3 ครัง้ต่อเดอืน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคอื กลุ่มตวัอย่าง

ทีด่าวน์โหลด 2 และ 3 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ดาวน์โหลด

เพลงไทย 1 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 16  

ตารางแสดงจํานวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามมูลค่าในการดาวน์โหลดเพลงของ

กลุ่มตวัอย่างในแต่ละครัง้ 

มูลค่าในการดาวน์โหลดเพลงของท่านในแต่ละครัง้ 

 จาํนวน ร้อยละ 

ราคาตํา่กว่า 50 บาท 62 62 

51-100 บาท 8 8 

มากกว่า 100 บาทขึ้นไป 0 0 

ไม่เสียค่าบริการ 30 30 

รวม 100 100 
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เมื่อจําแนกตามมูลค่าในการดาวน์โหลดเพลงของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละครัง้พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่จะใชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงในแต่ละครัง้ตํ่ากว่า 50 บาท โดยคดิเป็นร้อยละ 

62 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เสยีค่าบรกิารในการดาวน์โหลด คดิเป็นร้อยละ 30 ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่สยีค่าบรกิารดาวน์โหลดเพลงไทยในแต่ละครัง้ 51 – 100 บาท มเีพยีงรอ้ยละ 8 

ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามสิง่ที่มอีทิธิพลต่อการดาวน์โหลด

เพลงของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด 

 

เมื่อจําแนกตามสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดเพลงของกลุ่มตวัอย่างมากที่สุด พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างสิง่ที่มอีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดเพลงไทยของกลุ่มตวัอย่างมากที่สุด คือ ศลิปิน 

โดยคดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาคอื เนื้อรอ้ง/ทํานอง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 24 และการโฆษณา คดิ

เป็นรอ้ยละ 10 ส่วนโปรโมชัน่และกระแสนิยมมอีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดของกลุ่มตวัอย่างน้อย

ทีสุ่ด โดยคดิเป็นรอ้ยละ 8 เท่ากนั 

ตารางแสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามเหตุผลที่ทําให้กลุ่มตวัอย่างดาวน์

โหลดเพลงทีถู่กตอ้งตามลขิสทิธม์ากทีสุ่ด 

เหตุผลข้อใดท่ีทาํให้ท่านดาวน์โหลดเพลงท่ีถกูต้องตามลิขสิทธ์มากท่ีสุด 

 จาํนวน ร้อยละ 

ถกูกฎหมาย 4 4 

ต้องการสนับสนุนศิลปิน 68 68 

ความรวดเรว็ในการดาวน์โหลด 18 18 

คณุภาพของเสียง 10 10 

รวม 100 100 

เมื่อจําแนกตามเหตุผลที่ทําให้กลุ่มตวัอย่างดาวน์โหลดเพลงที่ถูกต้องตามลขิสทิธ์มาก

ที่สุด พบว่าเหตุผลที่ทําให้กลุ่มตวัอย่างดาวน์โหลดเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิม์ากที่สุด คือ 

ตอ้งการสนบัสนุนศลิปิน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาคอื ความรวดเรว็ในการดาวน์โหลด คดิ

อะไรมีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดเพลงของท่านมากท่ีสุด 

 จาํนวน ร้อยละ 

โปรโมชัน่ 8 8 

ศิลปิน 50 50 

กระแสนิยม 8 8 

การโฆษณา 10 10 

เน้ือร้อง/ทาํนอง 24 24 

รวม 100 100 
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เป็นรอ้ยละ 18 และคุณภาพของเสยีง คดิเป็นร้อยละ 10 ส่วนเหตุผลที่ทําให้กลุ่มตวัอย่างดาวน์

โหลดเพลงทีถู่กตอ้งตามลขิสทิธิเ์พราะถูกกฏหมาย น้อยทีสุ่ด โดยมเีพยีงรอ้ยละ 4  

สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี2 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยดาวน์โหลดเพลงที่ไม่ถูกต้องตามลขิสทิธิโ์ดยช่องทางที่กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลง คือ Internet/Website และดาวน์โหลดเพลงของ

บรษิทั RS Promotion มากกวา่ โดยพฤตกิรรมในการดาวน์โหลด คอื มากกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน 

โดยเสยีค่าบรกิารในการดาวน์โหลดส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 50 บาท สิง่ที่มอีทิธพิลในการดาวน์โหลด

ของกลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด คอื ศลิปิน ส่วนเหตุผลทีท่ําใหก้ลุ่มตวัอย่างดาวน์โหลดเพลงทีถู่กตอ้ง

ตามลขิสทิธิม์ากทีสุ่ด คอื ตอ้งการสนบัสนุนศลิปินทัง้นี้นกัการตลาดสามารถกําหนดประเดน็กล

ยุทธ์จากข้อมูลเหล่านี้ คือ กลยุทธ์การพฒันาผลิตภัณฑ์โดยการปรบัปรุงผลติภัณฑ์และการ

ใหบ้รกิารใหม้คีวามโดดเด่นและดกีวา่คู่แขง่ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัความพึงพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บริการดาวน์โหลดเพลง

ของบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

 ในส่วนของปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ระดบัความสําคญัแตกต่างกนัออกไป ผลการวจิยัสามารถจําแนกเป็น 7 หวัขอ้ ดงันี้ 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

ผลติภณัฑ ์

1.ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
ระดบัความคิดเหน็ 

𝑿� S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบริษทัจเีอ็ม

เอม็ แกรมมี ่จาํกดั (มหาชน) 
24 64 8 4 0 4.08 0.69 

2.เพลงที่ดาวน์โหลดมาสามารถใช้งาน

ร่ ว ม กับ โ ป ร แ ก ร ม ที่ ใ ช้ ฟ ัง เ พ ล ง ไ ด้

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพ 

16 64 20 0 0 3.96 0.60 

3.ความหลากหลายของแนวเพลง 28 64 4 4 0 4.16 0.68 

4.มาตรฐานและคุณภาพเสยีงของเพลงที่

ดาวน์โหลด 
24 56 20 0 0 4.04 0.67 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 4.06 0.66 

ผลการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงของ

บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ด้านผลติภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่
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ในระดบั “มาก” โดยมคี่าเฉลีย่ของเลขคณติเท่ากบั 4.06 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 

และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 

 ผลการศกึษา “ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน)” 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็

ด้วยมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ 24 และกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 8 ส่วน

กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.08 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 

 ผลการศกึษา “เพลงที่ดาวน์โหลดมาสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมที่ใชฟ้งัเพลงได้

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 64 

รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 24 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื 

กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 20 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่

ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.96 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 

 ผลการศกึษา “ความหลากหลายของแนวเพลง” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วย

มาก คดิเป็นรอ้ยละ 64 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 28 ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างที่เหน็ด้วยปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวม

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.16 และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 

 ผลการศกึษา “มาตรฐานและคุณภาพเสยีงของเพลงทีด่าวน์โหลด” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุดคดิเป็น

รอ้ยละ 24 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีน้่อยทีสุ่ดคอื กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 20 

โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.04 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

ราคา 

2. ด้านราคา (Price) 

ระดบัความคิดเหน็ 

𝑿� S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

5.อตัราคา่บรกิารมคีวามเหมาะสม 16 56 24 4 0 3.84 0.73 

6.ราคาเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคณุภาพของ

เพลงที่ดาวน์โหลด 
28 48 20 4 0 4.00 0.80 

ด้านราคาโดยรวม 3.98 0.82 
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ผลการศกึษาปจัจยัปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์

โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ด้านราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.82 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 

 ผลการศกึษา “อตัราค่าบรกิารมคีวามเหมาะสม” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วย

มาก คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 16 และกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 24 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทน้ีอยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอย่างที่

เหน็ดว้ยน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.84 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 

 ผลการศกึษา “ราคาเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพของเพลงทีด่าวน์โหลด” พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุด

คดิเป็นรอ้ยละ 28 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที

น้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.80 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

ชอ่งทางการจดัจําหน่าย (ผา่นเวป็ไซต ์www.123musicmv.com) 

3.ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

www.123musicmv.com 

ระดบัความคิดเหน็ 
𝑿� S.D. 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

7.ความสะดวกในการดาวน์โหลดเพลง 

เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว 

ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 

20 40 36 4 0 3.76 0.82 

8.ความสะดวกในการค้นหาเพลงที่

ตอ้งการดาวน์โหลด 
8 64 28 0 0 3.80 0.57 

9.ความสะดวกในการชําระคา่บรกิาร 20 52 24 4 0 3.88 0.77 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม 3.81 0.72 

ผลการศกึษาปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์โหลด

เพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย (ผ่านเวป็ไซต ์

www.123musicmv.com) พบวา่กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยของ

เลขคณติเท่ากบั 3.81 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อย

ลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 
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 ผลการศึกษา “ความสะดวกในการดาวน์โหลดเพลง เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคอื

กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยปานกลางคดิเป็นร้อยละ 36 และกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุด คดิ

เป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 4 

โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.76 

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82 

 ผลการศกึษา “ความสะดวกในการค้นหาเพลงที่ต้องการดาวน์โหลด” พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 64 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง

คดิเป็นรอ้ยละ 28 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีน้่อยทีสุ่ดคอื กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อย

ละ 8 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 

3.80 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 

 ผลการศกึษา “ความสะดวกในการชําระค่าบรกิาร” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็

ด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24 

และกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื กลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่หน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.88 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด 

4.ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

ระดบัความคิดเหน็ 
𝑿� S.D. 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

10.การโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ มีความชัดเจน และทัว่ถึง 

เขา้ใจงา่ย 

16 60 24 0 0 3.92 0.63 

11.มบีรกิารแนะนําบรกิารถงึท่านโดยตรง 28 48 20 4 0 4.00 0.80 

12.รายการสง่เสรมิการขายเป็นที่น่าพอใจ 32 44 20 4 0 4.04 0.83 

13.มีการจัดกิจกรรมต่ างๆ เช่น งาน 

Event 
8 68 20 0 4 3.76 0.77 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยรวม 3.93 0.76 

ผลการศกึษาปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์โหลด

เพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ด้านกจิกรรมส่งเสรมิการตลาด พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.93 และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 
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 ผลการศกึษา “การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัผลติภณัฑ์ มคีวามชดัเจน และทัว่ถงึ 

เขา้ใจง่าย” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลางคดิเป็นรอ้ยละ 24 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที่

เหน็ดว้ยมากคดิเป็นรอ้ยละ 16 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.92 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 

 ผลการศกึษา “มบีรกิารแนะนําบรกิารถงึท่านโดยตรง” พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็

ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 28 และ

กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคือ กลุ่ม

ตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อยคดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.00 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 

 ผลการศกึษา “รายการส่งเสรมิการขายเป็นที่น่าพอใจ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ด้วยมากที่สุดคดิเป็นร้อยละ 32 

และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื กลุ่ม

ตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อยคดิเป็นร้อยละ 4 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 4.04 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 

 ผลการศกึษา “การโฆษณาประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัผลติภณัฑ์ มคีวามชดัเจน และทัว่ถงึ 

เขา้ใจง่าย” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลางคดิเป็นรอ้ยละ 20 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุดคอื กลุ่มตวัอย่างที่

เหน็ดว้ยมากคดิเป็นร้อยละ 8 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.76 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

บุคคล 

5.ด้านบุคคล (People) 
ระดบัความคิดเหน็ 

𝑿� S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

14.Call Center มคีวามรูค้วามสามารถใน

การใหบ้รกิาร 
20 61 14 5 0 3.96 0.74 

15.Call Center เป็นมติรและพรอ้ม

ใหบ้รกิาร 
15 56 24 5 0 3.81 0.75 

ด้านบุคคลโดยรวม 3.88 0.74 

ผลการศกึษาปจัจยัปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์

โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ดา้นบุคคล พบวา่กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
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คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของเลขคณิตเท่ากบั 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.74 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 

 ผลการศกึษา “Call Center มคีวามรู้ความสามารถในการให้บรกิาร” พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 61 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุด

คดิเป็นรอ้ยละ 20 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 14 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่

น้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 5 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.74 

 ผลการศกึษา “Call Center เป็นมติรและพรอ้มใหบ้รกิาร” พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เหน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยปานกลางคดิเป็นรอ้ยละ 24 

และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 15 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่น้อยที่สุด คอื กลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่หน็ด้วยน้อย คดิเป็นร้อยละ 5 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.81 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

การสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

6.ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ (Physical  Evidence / 

Presentation) 

ระดบัความคิดเหน็ 

𝑿� S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

16.ความครบถว้นของขอ้มลูที่สอบถาม

จาก Call Center 
15 23 52 10 0 3.43 0.87 

17.Call Center ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ

อ่อนโยน 
13 24 48 15 0 3.35 0.89 

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวม 3.39 0.88 

ผลการศกึษาปจัจยัปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์

โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยของเลขคณิต

เท่ากบั 3.39 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.88 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปใน

รายละเอยีด พบวา่ 

 ผลการศกึษา “ความครบถ้วนของขอ้มูลที่สอบถามจาก Call Center” พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 52 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมาก

คดิเป็นรอ้ยละ 23 และกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 15 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่

น้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 10 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
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คดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 3.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.87 

 ผลการศกึษา “Call Center ให้บรกิารด้วยความสุภาพอ่อนโยน” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 48 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยมากคดิเป็น

รอ้ยละ 24 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 13 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีน้่อยที่สุด 

คอื กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 15 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 3.35 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยความพึงพอใจส่วนผสมทาง

การตลาดในการใหบ้รกิารดาวน์โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ด้าน

กระบวนการ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) 
ระดบัความคิดเหน็ 

𝑿� S.D. 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

18.ขัน้ตอนในการสอบถามจาก Call 

Center ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 
0 17 34 34 15 2.53 0.95 

19.ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของ Call 

Center มคีวามเหมาะสม 
0 9 32 30 29 2.21 0.97 

ด้านกระบวนการโดยรวม 2.37 0.96 

ผลการศกึษาปจัจยัปจัจยัความพงึพอใจส่วนผสมทางการตลาดในการให้บรกิารดาวน์

โหลดเพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) ดา้นกระบวนการ พบวา่กลุ่มตวัอย่างมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยของเลขคณิตเท่ากบั 2.37 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.96 และเมื่อทําการศกึษาจําแนกย่อยลงไปในรายละเอยีด พบวา่ 

 ผลการศกึษา “ขัน้ตอนในการสอบถามจาก Call Center ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน” พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยปานกลางและน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 34 ในจํานวนทีเ่ท่ากนั รองลงมาคอื

กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมากคดิเป็นรอ้ยละ 17 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยน้อยที่สุด คดิเป็นร้อย

ละ 15 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางและน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เลข

คณติเท่ากบั 2.53 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 

 ผลการศกึษา “ระยะเวลาในการให้บรกิารของ Call Center มคีวามเหมาะสม” พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 32 รองลงมาคอืกลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ย

น้อยคิดเป็นร้อยละ 30 และกลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอย่างทีเ่หน็ดว้ยมาก คดิเป็นรอ้ยละ 9 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง

มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากบั 2.21 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.97 



87 

 

สรปุผลการวิจยัส่วนท่ี 3 

 จากข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในส่วนที่ 3 ส่วนที่ต้องให้ความ

สนใจมากที่สุด คอื ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยให้

ความสนใจในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงมากนัก อนัเป็นผลเนื่องมาจากช่องทางการจดั

จําหน่ายทีน้่อย ทัง้นี้นกัการตลาดสามารถกําหนดประเดน็กลยุทธจ์ากขอ้มูลเหล่านี้ คือ กลยุทธ์

ดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย โดยการปรบัปรุงและพฒันาในดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย ซึ่งชว่ย

กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการดาวน์โหลดเพิม่มากขึน้ 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

โครงคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึกสาํหรบัผู้บริหาร 

 
ผลการสมัภาษณ์เชิงลึกสาํหรบัผูบ้ริหาร  

1.นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมีจ่ํากดั (มหาชน) 

 ผูบ้รหิารเปิดเผยวา่ในไตรมาสที ่3 ของปี 2555 มกีําไรสุทธเิพยีง 9 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อนทีไ่ดถ้งึ 182 ลา้นบาท สาเหตุหนึ่งมาจากการลงทุนในธุรกจิด้าน บรอดคาสติ้ง ประกอบ

กบัรายได้ที่มาจากธุรกจิหลกัขององค์กร คอื ธุรกจิเพลง มผีลกําไรเพยีง 802 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 12% ในขณะที่ในส่วนของ Digital Download กล็ดลงเช่นเดยีวกนั 

แต่อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารเชือ่วา่ธุรกจิบรอดคาสติง้จะชว่ยสรา้งผลกําไรใหก้บับรษิทัไดใ้นอนาคต 

2.นายดามพ ์นานา ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

 สําหรบัแผนการดําเนินธุรกจิของอารเ์อส บรษิทัฯจะเดนิหน้าสร้างความแขง็แกร่งควบคู่

กนัไปทัง้กลุ่มมเีดยีและคอนเทนต์ แต่ในปีนี้จะให้ความสําคญักบัธุรกจิทวี ีโดยเฉพาะแซทเทล

ไลทท์วีเีป็นพเิศษ เนื่องจากเป็นธุรกจิที่มโีอกาสในการเตบิโตได้อกีมาก โดยเราจะพฒันาคอน

เทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตรงใจผู้ชมมากขึน้ รวมไปถึงการจดักิจกรรมที่ตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในธุรกจิแซทเทลไลทท์วี ีและครองความนิยมในกลุ่ม

ผูช้มได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึการเขา้ประมูลทวีดีจิติอลในอกี 2 – 3 เดอืนขา้งหน้ากเ็ป็นอกี

หนึ่งโอกาสทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดใ้นอนาคต 

 เนื่องจากบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) ประสบความสําเรจ็ในธุรกจิแซทเทลไลท์เป็น

อย่างมาก ทําใหบ้รษิทัเลง็เหน็ถงึความสามารถขององค์กรในการครองส่วนแบ่งทางการตลาด 

โดยการเขา้ประมูลทวีดีจิติอล ซึ่งชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการดําเนินธุรกจิขององคก์รได้ 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผู้ศึกษา 

นายสุลกัษณ์  แก้วสุขศร ีเกดิเมื่อวนัที่ 29 เดอืน ธนัวาคม ปี 2532 สําเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจสาขา วชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เมื่อปี

การศกึษา 2554 และได้เขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 เป็น

ตน้มา 
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