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ABSTRACT
The objectives of this research were to study behavior of Lukthung music
consumer and the management style of small Lukthung record labels which help
them survive in the digital age. The study also aimed to preserve this genre of music’s
existence in Thai society through modern technology. Interviews reputable people in
the industry and questionnaires were used as tools. Predefined 28-questions
questionnaires were distributed to 400 sampled individuals in Bangkok. It was found
that there were 66 men (16.5%) and 334 women (83.5%), 127 people were aged 20 –
30 years (31.6%), 265 people were single (66.25%), 208 people held a Bachelor’s
degree (52%), 112 were employed in private companies (28%), and 125 people had a
monthly income ranging within 10,000 – 20,000 baht (31.25%). Meaningful lyrics made
291 people (72%) listened to Lukthung music, while 352 people (88%) adored singers
because of their tones. The sample group chose to listen to songs with easy listening
rhythm and their lyrics at the highest levels. An artist’s singing ability affected music
selection in high levels. Music videos contributed to song and artists memorization in
high levels. Song and artist promotion through television affected recognition in high
levels. Consumption of free music through radio and websites were ranked in the
highest levels among the sampled group. They believed Lukthung music helped to
sustain cultural identities in high levels. From the analysis, it was concluded that this
project helped to promote Lukthung culture and is an interest for investment.
Keywords : Lukthung music, Lukthung record label, Lukthung music consumer
behavior
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เพลงเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างคาร้องและทานองดนตรี
โดยการสร้างสรรค์จากผู้ประพันธ์ ออกมาเป็นผลงานเพลงและส่งต่อให้กับผู้ฟัง ในเพลงหนึ่งเพลงผู้ฟัง
อาจจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทัศนคติดั้งเดิมของแต่ละบุคคล
เนื่องจากเพลงเป็นภาษาแห่งอารมณ์ (Language of Emotion) ซึ่งเกิดจากจินตนาการ อีกทั้งเพลงยัง
เป็นสื่อที่แสดงถึงความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรัก ความเศร้า ความสนุก ความเสียใจ เป็นต้น
เพลงลูกทุ่งเป็นผลงานเพลงที่เล่าเรื่องราวของคนในชนบท สะท้อนสังคม วัฒนธรรม ความรัก
โดยผู้ประพันธ์ ซึ่งมักจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน แต่งขึ้นเป็นบทกลอนหรือเนื้อร้อง ประกอบ
กับทานองเพลง โดยมีนักร้องเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงผ่านน้าเสียงและการเอื้อนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
ของเพลงลูกทุ่ง ดังนั้นเพลงลูกทุ่งไม่เพียงให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องหมายทาง
ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอีกด้วย
เพลงลูกทุ่งระยะแรกเรียกกันว่า เพลงชีวิตหรือเพลงตลาด เนื่องจากเพลงลูกทุ่งในช่วง พ.ศ.
2480 -2511 มีสาระที่เกี่ยวกับสังคมและวิถีชีวิตที่สะท้อนวิกฤตอันเกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 อัน
ส่งผลทั้งต่อการเมืองและสังคมไทย ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงและการทุจริตอย่าง
กว้างขวางในกลุ่มนักการเมืองและผู้มีอานาจ ปัญหาความยากจน ประชาชนจากชนบทหลั่งไหลเข้ามา
หางานทาในเมืองหลวง ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ทัดเทียมกันของคนในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ฐานะผู้ใช้แรงงาน จากปัญหาเหล่านี้ทาให้เกิดแรงกดดันทางสังคม ศิลปินนักร้องและนักประพันธ์เพลง
ในยุคนั้นจึงแสดงออกผ่านผลงานเพลง(อัจฉรี พรมลอย,2555) ซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้เองที่ทาให้คนฟังที่
เป็นประชากรส่วนใหญ่หรือผู้ใช้แรงงานเข้าถึงได้ง่าย จึงได้รับความนิยมจากคนทั่วไป ต่อมาในปีพ.ศ.
2507 ได้มีการนานักร้องเพลงตลาดไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม โดยนายจานง รังสิ
กุล หัวหน้าฝ่ายจัดรายการบันเทิงของสถานี ได้ตั้งชื่อรายการว่า "เพลงลูกทุ่ง" และตั้งแต่บัดนั้นก็
กลายเป็นคาเรียกใหม่ของเพลงแนวตลาดเรื่อยมา(ศิริพร กรอบทอง,2541,หน้า1) ต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 มีการจัดงานแผ่นเสียงทองคาพระราชทานครั้งที่2 ได้มีรางวัลนักร้องลูกทุ่งชาย
ยอดนิยมขึ้น(ครั้งที่1 ปี 2507 ยังไม่มีรางวัลนี้) ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ สมยศ ทัศนพันธ์ จากเพลง ช่อทิพย์
รวงทอง (จินตนา ดารงเลิศ,2534)
ในยุคแรกทีเ่ พลงลูกทุ่งแยกออกจากเพลงลูกกรุง ถือได้ว่าเป็นการแบ่งกลุ่มคนฟังออกไปด้วย
ทาให้เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทถูกมองว่าเป็นเพลงไพร่ ส่วนเพลงลูกกรุงคือเพลงผู้ดี (สาทร
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ศรีเกตุ,2551) ถึงแม้ในตอนนั้นจะมีการผลิตแผ่นเสียงแล้วแต่ก็ยังมีข้อจากัดในเรื่องของราคาและ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีราคาสูง คนที่ฟังเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ที่มีรายได้ไม่มากนักไม่สามารถซื้อมาฟังได้
แต่ก็มีนักร้องลูกทุ่งบางคนได้ทาแผ่นเสียงออกมาอยู่บ้าง เช่น สุรพล สมบัติเจริญ ที่ลงทุนทาแผ่นเสียง
ออกจาหน่ายเอง แม้แต่วิทยุก็มีการแบ่งแยกระบบในการฟังไปด้วย ซึ่งเพลงลูกทุ่งจะถูกเปิดในวิทยุ
ระบบ AM เท่านั้น ส่วนระบบFMที่มีระบบการส่งสัญญานที่ให้ความชัดเจนของเสียงที่มากกว่าแต่
ระยะการส่งสัญญานไม่ไกลเท่าระบบAMก็จะเปิดเฉพาะเพลงลูกกรุง ความบันเทิงของคนที่ฟังเพลง
ลูกทุ่งในอดีตจึงต้องฟังจากวิทยุAMและการชมการแสดงสดของศิลปินที่เดินสายไปยังที่ต่างๆในชนบท
วงดนตรีในยุคนั้นก็จะบริหารจัดการโดยนักร้องซึ่งดูแลสมาชิกในวงแบบเครือญาติหรือแบบครูกับลูก
ศิษย์ เช่น วงดนตรีจุฬารัตน์ วงดนตรีพยงค์ มุกดาและวงดนตรีสุรพล สมบัติเจริญ แต่ด้วย
ความสามารถที่โดดเด่นของสุรพล สมบัติเจริญ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้เพลงลูกทุ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้าง
ขว้าง (ศิริพร กรอบทอง,2541) จากความนิยมนี้เองทาให้เพลงลูกทุ่งเริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจมากขึ้น
เนื่องจากเริ่มมีการแข่งขันที่ต้องใช้ทุนที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาวงดนตรีในการแสดงให้ทันสมัยและมีความ
น่าสนใจมากกว่าคู่แข่งนั่นเอง
ในทัศนะของฉกาจ ราชบุรี(2537)และสาทร ศรีเกตุ (2551) ได้แบ่งธุรกิจเพลงลูกทุ่งในยุคแรก
ออกเป็น 2 ประเภท คือธุรกิจผลิตแผ่นเสียงหรือบันทึกเสียงออกจาหน่ายและธุรกิจวงดนตรีหรือการ
แสดงสด เนื่องจากในยุคแรกของการเกิดเพลงลูกทุ่ง ธุรกิจทั้ง2 ประเภท มีส่วนทางธุรกิจที่แยกจากกัน
โดยสิ้นเชิง คือ ธุรกิจวงดนตรีเจ้าของส่วนใหญ่ก็คือนักร้องนาของวงหรือครูเพลง ส่วนธุรกิจแผ่นเสียง
เจ้าของก็คือนายห้างแผ่นเสียงที่มีทั้งรับอัดแผ่นเสียงและจัดจาหน่ายให้ หากนักร้องต้องการที่จะออก
แผ่นเสียงก็ต้องมาติดต่อกับนายห้างเพื่อร้องอัดลงในแผ่นเสียงหรือส่งแผ่นเสียงที่อัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขายให้กับนายห้างเพื่อให้นายห้างทาการคัดลอกแผ่นเสียงจัดจาหน่ายต่อไป จนเมื่อมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง คือเปลี่ยนจากระบบแผ่นเสียงมาเป็นเทปคาสเซ็ท ในปี2514 ทาให้ธุรกิจ
การผลิตเทปเพลงเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเพราะเครื่องเล่นเทปมีราคาถูก ทาให้ฟังกันได้อย่าง
แพร่หลาย แต่การผลิตเทปเพลงในยุคนั้นผู้ผลิตมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันเป็นจานวนมาก จนเมื่อมี
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพลง พ.ศ.2521กาหนดโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่ม จากเดิมปรับแค่ 500
บาท ปรับเปลี่ยนขึ้นเป็น 200,000 บาท ทาให้บริษัทผลิตเทปเพลงหันมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น เกิดการหานักร้อง รวมไปถึงบุคลากรในการผลิตเพลงเข้ามาสังกัดในบริษัท
จึงเป็นยุคเริ่มต้นทาให้เกิดการบริหารในลักษณะค่ายเพลงและ มีการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของยุคค่ายเพลง(ช่วงทศวรรษที่2500) ค่ายเพลงต่างๆยัง
ไม่ได้ให้ความสนใจในการผลิตเพลงลูกทุ่งมากนัก เนื่องจากค่ายเพลงส่วนใหญ่สนใจที่จะทาเพลงแนว
สตริงหรือเพลงไทยสากลที่กาลังได้รับความนิยมมากกว่า จึงทาให้เพลงลูกทุ่งซบเซาลง ต่อมาวงการ
เพลงลูกทุ่งก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่จัดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งขึ้นถึง 2
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ครั้งทาให้ประชาชนเริ่มหันมาฟังเพลงลูกทุ่งมากขึ้น และความเปลี่ยนแปลงสาคัญอีกประการหนึ่งคือ
การที่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ สามารถทลายกาแพงการกีดกันเพลงลูกทุ่งในหมู่คนชั้นสูงได้อย่างไม่เคย
ปรากฎมาก่อน จากความสามารถของผู้สร้างสรรค์งานเพลงและความสามารถของพุ่มพวงทาให้ได้รับ
ความนิยมจากคนในทุกระดับชั้นได้ แต่เมื่อพุ่มพวงได้เสียชีวิตลง วงการเพลงลูกทุ่งก็ซบเซาลงอีกครั้ง
จนเมื่อมีนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสาเร็จขึ้นอีกนั่นคือยิ่งยง ยอดบัวงาม ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมอย่าง
มากในอัลบัมชุด สมศรี 1992 ซึ่งขายเทปได้มากกว่า 5 ล้านตลับโดยไม่รวมแผ่นซีดีและม้วนวีดีโอคารา
โอเกะและทาให้ยิ่งยงกลายเป็นนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน และภมร อโณทัยที่เป็นผู้ลงทุน
สร้างงานชุดนี้กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านขึ้นมา ค่ายเพลงต่างๆจึงสนใจที่จะทาเพลงในแนวลูกทุ่งอย่าง
จริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะค่ายเพลงใหญ่อย่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริษัทอาร์เอส ที่ทาเพลงแนว
สตริงมาก่อนหันมาทาผลิตเพลงลูกทุ่ง (สาทร ศรีเกตุ,2551) ต่อมาวงการลูกทุ่งก็เริ่มมีนักร้องที่มี
ชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมาย เช่น มนต์สิทธิ์ คาสร้อย ไชยา มิตรชัย ยุ้ย ญาติเยอะ เป็นต้น เพลงลูกทุ่งแม้
จะมีช่วงที่ซบเซาอยู่บ้างดังเช่นในยุค 14 ตุลา ที่เกิดกระแสเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมา และในยุคที่เพลงสตริง
ได้ความนิยมสูง ตามกระแสความนิยมของคนในสังคม แต่เพลงลูกทุ่งก็ยังไม่เคยหายไป บริษัทเพลง
หรือค่ายเพลงต่างๆที่ผลิตเพลงลูกทุ่งก็ยังพัฒนาเพลงลูกทุ่งไปในหลายๆด้าน
ตลาดเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 - 2,500 ล้านบาทต่อปี ใน
ธุรกิจเพลงลูกทุ่งมีค่ายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด 2 ค่ายใหญ่ คือ บริษัท แกรมมี่โกลด์
(ค่ายเพลงในเครือ จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเพลงลูกทุ่ง
65% อาร์สยาม (ค่ายเพลงในเครือของบริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น จากัด) มีตัวเลขส่วนแบ่งทาง
การตลาด 19% และค่ายขนาดกลางและขนาดเล็กโดยรวมอีก 16% (ได้แก่ นพพร ซิลเวอร์โกลด์ ชัวร์
ออดิโอ รถไฟดนตรี เป็นต้น) (ทิณกร เจรจาปรีดี,2552) แต่ทั้งนี้ผลประกอบการโดยรวมจากยอดขายก็
เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งด้วย รายได้ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจค่าย
เพลงในปัจจุบันจึงไม่ได้มาจากการขายเพลงหรือแผ่นซีดีเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้รายได้หลักที่สาคัญของ
ค่ายเพลงคือการบริหารจัดการศิลปิน ซึ่งก่อให้เกิดกระแสรายได้จากงานโชว์ งานแสดง งานคอนเสิร์ต
เป็นต้น แต่ในกรณีที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เช่น แกรมมี่โกลด์ที่อยู่ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และ อาร์
สยามที่อยู่ในเครือของอาร์เอสโปรโมชั่น นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบทางการตลาดใหม่อยู่เสมอ มี
ช่องทางการสร้างรูปแบบการให้บริการที่ทาให้เกิดรายได้ใหม่ๆ มีการสร้างสื่อที่เป็นของตนเองซึ่งทาให้
เกิดความได้เปรียบทางการตลาดเป็นอย่างมาก ทาให้บริษัทใหญ่ทั้ง 2 บริษัทจึงมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากที่สุดตลอดมา
ในปัจจุบันตลาดเพลงลูกทุ่งมีกลุ่มคนฟังหรือกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ทาให้เกิดเพลงลูกทุ่ง
แนวใหม่ๆ เช่น เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต หมอลาร็อค ลูกทุ่งร่วมสมัย เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่าตลาดเพลงลูกทุ่งมี
แนวเพลงที่หลากหลายแต่รายได้จากการทาเพลง ขายแผ่นซีดี การดาวน์โหลดนั้นกลับน้อยลง
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เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคฟังเพลงจากแผ่นซีดีน้อยลง ยอดขายจากดิจิตอล
ดาวน์โหลดที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็มีแนวโน้มที่ลดลง อันเนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเรียนรู้ของผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงเพลงได้ง่าย ฟังได้ง่ายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จึงทาให้รายได้ของค่ายเพลงลดลงเป็นอย่างมาก แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็มี
ส่วนทาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารค่ายเพลงอยู่บ้าง เช่น เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
เพลง การสร้างผลงานเพลงจากซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพก็เป็นผลดีทาให้ระบบเสียงของเพลงนั้นดีมากขึ้น
ทาให้สามารถสร้างผลงานเพลงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ประโยชน์ต่อการโปรโมทและการสร้าง
ภาพลักษณ์ของศิลปินได้ในต้นทุนที่ถูกลง ทาให้ผู้บริโภครับรู้ผลงานของศิลปินได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และในปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลทาให้เกิด
ช่องทีวีดิจิตอลใหม่ๆ มากขึ้น ทาให้สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ในต้นทุนที่ต่าลงเนื่องจากการแข่งขัน
ของธุรกิจทีวีดิจิตอลนั่นเอง
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาของการบริหารค่ายเพลงลูกทุ่งและโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมลูกทุ่งกับผู้บริโภค และนาเอาเพลง
ลูกทุ่งอมตะที่เคยได้รับความนิยมกลับมาทาใหม่เกิดความร่วมสมัยแต่ยังรักษาเอกลักษณ์ของเพลง
เอาไว้ เพื่อให้เพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึงคนฟังได้มากขึ้นและส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมลูกทุ่งและเพลง
ลูกทุ่งยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน จึงนาเสนอรูปแบบโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก
ที่เน้นการสร้างสรรค์งานเพลงลูกทุ่งและศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ให้เกิดความร่วมสมัย และใช้โอกาส
เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก
3. เพื่อศึกษาความเป็นได้ในการดาเนินธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ทางการตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยแบ่งความเป็นไปได้ออกเป็น 2 ด้านคือ
3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
3.2 ศึกษาความเป็นได้ทางการเงิน
1.3 สมมติฐำนงำนวิจัย
1.พฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งของผู้บริโภคในปัจจุบัน
2.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งของผู้บริโภคในปัจจุบัน
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3.พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค
4.ความเป็นได้ในการดาเนินการจัดตั้งค่ายเพลงขนาดเล็กให้ประสบความสาเร็จ
1.4 ขอบเขตของโครงกำร
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่ง
ขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ฟังเพลง
ลูกทุ่ง บริหารจัดการศิลปิน การจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ นากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมา
ปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และนาเทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียมาใช้ให้เกิดความร่วมสมัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก ในความหมายของผู้วิจัยคือ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเพลงลูกทุ่งและมี
ศิลปินในสังกัดไม่เกิน 5 คน
ดิจิตอลมีเดีย หรือสื่อดิจิตอล หมายถึง สื่อที่มีการนาเอาข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และ วิดีโอ เป็นต้น โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้
ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆ เหล่านั้นมาแปลงสภาพ และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับในกำรศึกษำ
1. ได้เข้าใจและทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
2. ได้เข้าใจแนวทางในการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ
3. ได้เข้าใจการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจเพลงลูกทุ่งในยุคดิจิตอล

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดให้กับการศึกษาและสามารถนาไปใช้ได้จริงกับ
การประกอบธุรกิจโดยแบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็น 5 ส่วน คือ ผู้ผลิต ศิลปิน ผู้บริโภค ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็นหัวข้อ
ย่อย ดังนี้
ผูผ้ ลิต
2.1 แนวคิดเรื่องโมเดลธุรกิจ
2.2 การจัดองค์กรและการบริหารธุรกิจ
2.3 แนวคิดเรื่องกระบวนการทางธุรกิจของระบบเทปเพลงไทย
ศิลปิน
2.4 แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์และการจัดการศิลปิน
ผู้บริโภค
2.5 แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
2.6 แนวคิดเรื่องโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
2.7 แนวคิดเรื่องการจัดการและความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้า
2.8 แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด
2.9 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูผ้ ลิต
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจและศึกษาโมเดลธุรกิจหรือ
โครงสร้างของธุรกิจ เพื่อทาให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพของธุรกิจได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการจัด
องค์กร การบริหาร ทั้งนี้การบริหารค่ายเพลงนั้นก็จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบของการทางานเพลงทั้ง
ในอดีตและปัจจุบันให้เข้าใจเพื่อเรียนรู้และนามาปรับใช้ในการบริหารค่ายเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.1 แนวคิดเรื่องโมเดลธุรกิจ
การออกแบบโครงสร้างของธุรกิจใดๆจะต้องมีการวางรูปแบบของธุรกิจให้ชัดเจนและ
ครอบคลุม เพื่อให้เห็นถึงกลไกการสร้างรายได้ของบริษัท เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
และการดาเนินธุรกิจ วิธีที่จะอธิบายโมเดลธุรกิจได้ดีที่สุดคือการใช้ส่วนประกอบทั้ง9 ได้แก่ กลุ่มลูกค้า,
การเสนอคุณค่า,ช่องทาง,ความสัมพันธ์กับลูกค้า,กระแสรายได้,ทรัพยากรหลัก,กิจกรรมหลัก,พันธมิตร
หลักและโครงสร้างต้นทุน ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านหลักของธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า ข้อเสนอ โครงสร้าง
พื้นฐาน และการสร้างรายได้
ออสเทอร์วัลเดอร์และปีเญอร์ (2010/2557) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับส่วนประกอบของโมเดล
ธุรกิจไว้ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments หรือ CS) ลูกค้าคือหัวใจของโมเดลธุรกิจทุกประเภท
หากปราศจากลูกค้า (ที่นามาซึ่งกาไร) บริษัทย่อมไม่สามารถอยู่รอดไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น บริษัทสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆตามความต้องการ
พฤติกรรม หรือคุณสมบัติอื่นๆ โมเดลธุรกิจอาจกาหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ขนาดใหญ่
หรือขนาดเล็ก องค์กรต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะตอบสนองลูกค้ากลุ่มใด และจะเพิกเฉยต่อลูกค้า
กลุ่มใด เมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงของลูกค้า
ลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อ
พวกเขามีความต้องการและเหมาะสมกับข้อเสนอที่แตกต่างกัน
การเข้าถึงพวกเขาต้องใช้ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนกัน
พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน
กาไรที่ได้จากพวกเขาไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด
พวกเขายินดีจ่ายเงินให้กับข้อเสนอในแง่มุมที่แตกต่างกัน
2. การเสนอคุณค่า (Value Propositions หรือ VP) การเสนอคุณค่าคือเหตุผลที่ทาให้ลูกค้า
เลือกบริษัทหนึ่งแทนบริษัทหนึ่งมันช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าหรือไม่ก็ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า การเสนอคุณค่าแต่ละประเภทจะประกอบด้วยชุดของสินค้าและ/หรือบริการที่ถูกเลือกสรรมา
ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง ในแง่นี้การเสนอคุณค่าคือกลุ่มก้อนของผลประโยชน์ที่
บริษัทเสนอให้แก่ลูกค้า การเสนอคุณค่าบางประเภทอาจแตกต่างจากที่มีอยู่ในปัจจุบันและแหวก
แนว ส่วนการเสนอคุณค่าประเภทอื่นก็อาจคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีในตลาดอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมการใช้งาน
และคุณสมบัติบางอย่างเข้าไป
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3. ช่องทาง (Channels หรือ CH) ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ
และช่องทางการขายประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประสานกับลูกค้า ช่องทางคือจุดสัมผัสลูกค้าที่มีบทบาท
สาคัญต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ช่องทางทาหน้าที่หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
เพิ่มการรับรู้ในหมู่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินการเสนอคุณค่าของบริษัท
เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการได้
ส่งมอบการเสนอคุณค่าไปสู่ลูกค้า
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships หรือ CR) บริษัทควรระบุรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่ต้องการสร้างกับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนความสัมพันธ์อาจมีตั้งแต่แบบเป็นส่วนตัวไป
จนถึงแบบอัตโนมัติ ความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจดังต่อไปนี้
การหาลูกค้า
การรักษาลูกค้า
การเพิ่มยอดขาย
ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกๆ ความสัมพันธ์กับลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ถูกขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าอย่างรวดเร็วถึงขั้นแจกโทรศัพท์มือถือฟรี จนกระทั่งตลาด
เริ่มอิ่มตัว ผู้ให้บริการจึงเปลี่ยนมาเน้นที่การรักษาลูกค้าและการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวแทน
รูปแบบความสัมพันธ์กับลูกค้าในโมเดลธุรกิจของบริษัทจะส่งผลอย่างมากต่อประสบการณ์
โดยรวมที่ลูกค้าได้รับ
5. กระแสรายได้ (Revenue Streams หรือ R$) หากลูกค้าเปรียบเหมือนหัวใจของโมเดล
ธุรกิจ กระแสรายได้ก็เปรียบได้กับเส้นเลือด บริษัทต้องถามตัวเองว่า ลูกค้าแต่ละกลุ่มยินดีจ่ายเงินเพื่อ
คุณค่าใด การตอบคาถามดังกล่าวได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างกระแสรายได้จากลูกค้า
แต่ละกลุ่ม กระแสรายได้แต่ละทางอาจมีกลไกตั้งราคาที่แตกต่างกัน เข่น การตั้งราคาตายตัว การ
ต่อรองราคา การประมูล การตั้งราคาตามตลาด การตั้งราคาตามปริมาณ และการตั้งราคาแบบบริหาร
ผลกาไร (Yield Management) โมเดลธุรกิจสามารถมีกระแสรายได้ 2 ประเภท
1).รายได้ครั้งเดียวซึ่งเกิดจากการจ่ายเงินของลูกค้าเพียงครั้งเดียว
2).รายได้สม่าเสมอซึ่งเกิดจากการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมาจากการส่งมอบ
สินค้าและบริการแกลูกค้า หรืออาจมาจากการให้บริการหลังการขาย
6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources หรือ KR) โมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องอาศัยทรัพยากร
หลัก ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและเสนอคุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
และสร้างรายได้ ทรัพยากรหลักอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของโมเดลธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตไมโคร
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ซิปต้องการสายการผลิตที่ใช้ทุนสูง ในขณะที่ผู้ออกแบบไมโครชิปมุ่งเน้นเรื่องบุคลากรมากกว่า
ทรัพยากรหลักอาจเป็นวัตถุสิ่งของ เงินทุน ภูมิปัญญา หรือบุคลากรก็ได้ ทั้งนี้อาจได้มาด้วยการซื้อ
การเช่า หรือไม่ก็มาจากพันธมิตรหลัก
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities หรือ KA) โมเดลธุรกิจทุกประเภทต้องประกอบด้วย
กิจกรรมหลักจานวนหนึ่ง มันคือสิ่งสาคัญที่สุดที่บริษัทต้องทาเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ประสบความสาเร็จ กิจกรรมหลักเหมือนกับทรัพยากรหลักตรงที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและเสนอ
คุณค่า เข้าถึงตลาด รักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า และสร้างรายได้ โดยกิจกรรมหลักแตกต่างกันไป
แล้วแต่ประเภทของโมเดลธุรกิจ เช่น สาหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างไมโครซอฟท์ กิจกรรมหลักคือการ
สร้างซอฟต์แวร์สาหรับผู้ผลิจเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีอย่างเดลล์ กิจกรรมหลักก็คือการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน และสาหรับบริษัทที่ปรึกษาอย่างแมคคินซีย์ กิจกรรมหลักคือการแก้ปัญหา
8. พันธมิตรหลัก (Key Partners หรือ KP) บริษัทต่างๆ พยายามสร้างพันธมิตรด้วยเหตุผลที่
หลากหลาย และพันธมิตรก็ได้กลายเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับโมเดลธุรกิจจานวนมาก บริษัท
สร้างพันธมิตรเพื่อให้โมเดลธุรกิจเกิดผลสูงสุด ลดความเสี่ยง และครอบครองทรัพยากรต่างๆ
เราอาจแบ่งพันธมิตรออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
1).พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
2).การร่วมมือเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน
3).การร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่
4).ความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ-ซัพพลายเออร์เพื่อรับประกันว่าจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบ
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure หรือ C$) ส่วนประกอบนี้บ่งบอกถึงต้นทุนสาคัญๆที่
เกิดขึ้นในการดาเนินกิจการตามโมเดลธุรกิจ การสร้างและการส่งมอบคุณค่า การรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าและการสร้างรายได้ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทั้งสิ้น ต้นทุนที่ว่านี้สามารถคานวณได้ค่อนข้างง่าย
หลังจากที่ได้มีการกาหนดทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก และพันธมิตรหลักแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น โมเดล
ธุรกิจบางประเภทเน้นเรื่องต้นทุนมากกว่าโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่น สายการบิน "ต้นทุนต่า" ได้สร้างโมเดล
ธุรกิจขึ้นมาบนพื้นฐานของโครงสร้างต้นทุนต่า
2.2 การจัดองค์กรและการบริหารธุรกิจ
2.2.1 การจัดองค์กรหรือองค์การ
การจัดองค์กรเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากทัศนะของชวลิต ประภวานนท์ (2542) ได้ให้
ความหมายของการจัดองค์การดังนี้
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การจัดองค์การ (Organizing) คือ กระบวนการที่กาหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งรวมถึงวิธีการการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจัดองค์การมีหลายความหมาย
แต่ก่อนที่จะพูดถึงการจัดองค์การ ควรจะทาความเข้าใจกับคาว่าองค์การ (Organization) เสียก่อน
องค์การ(Organization) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับพนักงานให้
เข้ามาทางานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง กลุ่มบุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้นไปที่มีความผูกพันกัน ซึ่งใช้ความพยายามหรือความสามารถร่วมกันในการผลิตสินค้า หรือ
บริการเพื่อให้ประสบความสาเร็จ หรือหมายถึงการจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลต่างๆ ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพราะฉะนั้นการจัดองค์การจึงหมายถึงความพยายามของผู้บริหาร
ที่จะต้องหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะมอบหมายงาน (Delegation) และอานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) โดยมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างระมัดระวัง
2.2.2 บทบาทของการจัดองค์การ
บทบาทของการจัดองค์การ (Organization Role) การจัดองค์การนั้นมีความหมายต่อบุคคล
ที่จะเข้ามาร่วมกันทางาน จึงจะต้องมีการประสานงานกัน และจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆดังนี้
1.จุดประสงค์ขององค์การ และการวางแผนในการปฏิบัติ
2.กิจกรรมที่องค์การต้องการปฏิบัติ และหน้าที่หลักขององค์การ
3.ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของอานาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติตาม
4.พยายามปรับเปลี่ยนองค์การให้เป็นไปตามยุคตามสมัยโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ไม่ยึด
ติดกับโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งตลอดไป ซึ่งแต่ละโครงสร้างก็จะมีข้อดีและข้อเสียภายในตัวของ
โครงสร้างเอง จึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ (Competitor)
2.2.3 หน้าที่การจัดองค์การ
หน้าที่การจัดองค์การ (Organizing Function) เป็นภาระที่ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ
จะต้องทาหน้าที่ในการวางแผนกาลังคน และทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การเพื่อป้องกันการสูญเสีย
จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งหน้าที่การจัดองค์การจะมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างของ
องค์การ (Organization Structure) คือ โครงสร้างขอองค์การจะต้องออกแบบให้ชัดเจนว่า ใครทา
หน้าที่อะไร ใครรับผิดชอบอะไร เพื่อขจัดอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน
2.2.4 ความสาคัญของการจัดองค์การ
ความสาคัญของการจัดองค์การ เนื่องจากองค์การในปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้น
จึงมีความสับสนในการปฏิบัติงานว่างานนั้นใครเป็นคนรับผิดชอบ และงานนั้นจะมีขั้นตอนหรือวงจรใน
การปฏิบัติอย่างไร (Process or Operation Cycle) การจัดองค์การจะทาให้ทราบแนวทางปฏิบัติงาน
(Work Flow) จึงทาให้เราไม่ทางานซ้าซ้อนหรือขัดแย้งกันในหน้าที่ นอกจากนั้นยังช่วยให้พนักงานได้
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ทราบขอบเขตของงาน การติดต่อประสานงานกันจะได้สะดวกขึ้งจึงทาให้ผู้บริหารสามารถที่จะ
ตัดสินใจ (Decision-Making) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2.2.5 การจัดแบ่งองค์การ
การจัดแบ่งองค์การ (Organizational Division) ลักษณะหนึ่งของการจัดระเบียบโครงสร้าง
ขององค์การโดยการจัดโครงสร้างแผนก ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีดังนี้
1.การจัดโครงสร้างแผนก โดยยึดตามลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์(Product) บริการ
(Service) หรือตลาดที่คล้ายคลึงกัน (Undifferent Market)
2.การจัดโครงสร้างแผนก โดยยึดตามลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกัน(Job Process)
3.การจัดโครงสร้างแผนก โดยยึดตามลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันอาจ
แบ่งเป็น ผู้จัดการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค หรือผู้จัดการภาคพื้นยุโรป การจัดแบ่งองค์การจะต้องมีสาย
สัมพันธ์ของการบังคับบัญชา เช่น สายการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง (Hierachical Relation Ship)
เช่น รองประธานบริษัทเป็นหัวหน้า Division ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสาขา
และหัวหน้าส่วน เป็นต้น
3.1 ระดับของการจัดการองค์การ และขนาดการจัดการ (Organization Levels
and the Span of Management) จุดประสงค์ของการจัดองค์การคือ การที่ผู้บริหารต้องการให้
พนักงานในระดับต่างๆได้ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถ้าองค์การมีขนาดใหญ่และ
สลับซับซ้อน การทางานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความขัดแย้งและมีอุปสรรคนานัปการ จึงทาให้
ผู้บริหารมีความจาเป็นที่จะต้องมีการจากัดระดับการบังคับบัญชา และขนาดขององค์กรการให้มีขนาด
ที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป องค์การที่มีขนาดใหญ่จะมีข้อเสียในเรื่องการปรับตัวค่อนข้างล่าช้า
ซึ่งไม่สามารถจะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ แต่ถ้าองค์การมีขนาดเล็กเกินไป ต้นทุนในการจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ก็จะมีน้อย ตัวอย่าง ภาพแสดงการจัดองค์การในลักษณะแบบแคบ (Organization with
Narrow Spans) และลักษณะแบบกว้าง (Organization with Wide Spans) ดังภาพ
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ภาพที่ 2.1 : แสดงการจัดองค์การที่มีขนาดแคบ (Organization with Narrow Spans)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
ภาพที่ 2.2 : แสดงการจัดองค์การที่มีขนาดกว้าง (Organization with Wide Spans)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
3.2 การเลือกขนาด (Choosing the Span) ในองค์การทุกองค์การ ผู้บริหารหรือ
ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและพิจารณาถึงโครงสร้างขององค์การของตนเอง ว่ามีความสลับซับซ้อน
มากน้อยเพียงใด หรือมีสายการบังคับบัญชากี่ระดับชั้น ซึ่งจะเป็นอุปสสรคต่อการรายงาน
(Reporting) การปฏิบัติการ (Operation) สั่งการ (Directing) และการควบคุม(Controlling) หรือไม่
จานวนชั้นเท่าไรจึงจะเหมาะสมเป็นสิ่งที่คาดการได้ยาก เช่น ที่ปรึกษาสูงสุดของอังกฤษ Lyndall
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Urwick พบว่าสายบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนหรือระดับย่อยในการบังคับบัญชาที่ดีที่สุด คือ 4 ขั้น ส่วน
ระดับที่ต่าที่สุดขององค์การซึ่งถูกมอบหมายให้รับผิดชอบต่อการทาหน้าที่เฉพาะหรือดูแล ไม่ควรจะ
เกิน 8 หรือ 12 ขั้น
3.3 ปัญหาของระดับขั้นขององค์การ (Problem with Organization Levels) มี
แนวโน้มว่าการพิจารณาองค์การจะต้องวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละแผนกจาก
บนสุดถึงล่างสุดโดยมีการแบ่งกิจกรรมกันทาลดหลั่นกันลงมา โดยส่วนบนจะทาหน้าที่ในเรื่องของการ
วางแผนและการวิเคราะห์ ส่วนล่างจะทาหน้าที่ในการปฏิบัติการ ถ้าสายการบังคับบัญชามีมากจะ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ขององค์การ เช่น มีการใช้จานวนบุคคลมากไป ทาให้
เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและยังต้องซื้อสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อีก เช่น เครื่องมือในสานักงาน
จึงทาให้ต้นทุนในการดาเนินกิจการสูงขึ้น นอกจากนั้นจะลาบากในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากมีความ
สลับซับซ้อนทาให้มีการสื่อความหมายที่ผิดพลาดและการควบคุมที่ไม่ทั่วถึง ทาให้แผนที่วางไว้อาจจะ
ไม่ประสบความสาเร็จ แต่ถ้าองค์การมีการจัดระดับองค์การที่สั้นเข้า การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานโดยตรงก็จะง่าย โอกาสสื่อความหมายผิดพลาดมีน้อย การควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
ตามแผนก็ง่าย ปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่มักจะมีการ Reengineering ภายในองค์การ เพื่อให้มีความ
ทันสมัย กระชับรวดเร็ว สามารถที่จะปรับตนเองให้เข้ากับสถาพแวดล้อมได้ทันที
2.2.6 รูปแบบการออกแบบองค์การ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถที่จะเลือกการออกแบบองค์การได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล
ยุทธ์ขององค์การ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ขนาดขององค์กร และวงจรชีวิต รูปแบบพื้นฐานของการ
ออกแบบองค์การสามารถแบ่งได้ 4 แบบ ได้แก่ (1)ตามหน้าที่ (2) แบ่งตามแผนก (3)แบ่งตามประเภท
ธุรกิจที่แตกต่างกัน (4)แบ่งแบบแมททริกซ์ การออกแบบองค์การในแต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อจากัด
เพราะฉะนั้นสถานการณ์จะเป็นตัวกาหนดการออกแบบแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ได้จากแบบหนึ่ง ไปอีกแบบหนึ่งหรืออาจจะออกแบบผสมกันก็ได้
1. การออกแบบองค์การตามหน้าที่ (Functional Organization) เป็นโครงสร้างการจัด
องค์การซึ่งมีการจัดแผนกโดยถือเกณฑ์หน้าที่หรือความชานาญเฉพาะอย่าง โดยจะมีแผนกแยก
ต่างหากเป็นการบัญชี การเงิน การบุคลากร การผลิต การตลาด ฯลฯ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของพนักงาน
หรือความชานาญ
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ภาพที่ 2.3 : แสดงการจัดองค์การตามหน้าที่ (Functional organization)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
[Chief Executive Orricer(CEO)]

รองประธานฝ่ายการผลิต
(Vice president,
operations)

รองประธานฝ่ายทรัพยากร
(Vice president,
human resources)

รองประธานฝ่ายการตลาด
(Vice president,
marketing)

รองประธานฝ่ายการเงิน
(Vice president,finance)

รองประธานฝ่ายทรัพยากร
ข้อมูล (Vice president,
information resources)

รองประธานฝ่ายวิจยั และโฆษณา
(Vice president,
research and development)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
คุณสมบัติของการจัดองค์การตามหน้าที่จะแยกออกเป็นระดับขั้นตามหน้าที่ของแต่ละหน้าที่
ในแต่ละสายการบังคับบัญชาก็จะมีหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการแผนกซึ่งทาหน้าที่ในการรายงานให้กับ
ผู้บริหารระดับสูง ในการออกแบบลักษณะนี้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทาหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
ต่างๆภายในองค์การ ดังนั้นการตัดสินใจทุกอย่างจึงอยู่ในรูปการรวมอานาจ
ข้อดีของการจัดองค์การตามหน้าที่ คือ สามารถที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถได้เฉพาะใน
แต่ละหน้าที่การออกแบบลักษณะนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ เพราะว่าทรัพยากรได้มีการ
จัดสรรตามหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดความซับซ้อน ผู้จัดการสามารถประสานงานได้ง่าย การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติจะเป็นไปตามหน้าที่ของตนเองในที่สุดการรวมอานาจในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้การออกแบบ
องค์การบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามการออกแบบองค์การตามหน้าที่ก็มีข้อจากัดอยู่หลายประการ
เช่น การรวมกันหรือการประสานงานกันระหว่างแผนกทาได้ลาบาก เนื่องจากการติดต่อสื่อสารของแต่
ละแผนกก็เน้นความสาคัญที่เป้าหมายของตนมากจนเกินไป มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยไม่คานึงถึง
เป้าหมายส่วนรวมขององค์การ ทาให้การคานึงถึงกาไรขององค์การจึงตกเป็นภาระของผู้บริหาร
ระดับสูง ถ้าหากองค์การมีขนาดใหญ่จะทาให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง จึงเหมาะสมสาหรับองค์การ
ขนาดเล็กและยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความชานาญทั่วๆไปด้วย เพราะ
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การออกแบบลักษณะนี้จะเน้นความรู้เฉพาะด้าน จึงทาให้อนาคตข้างหน้าองค์การขาดผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์กว้าง
2.การออกแบบองค์การตามแผนก (Divisional organization) จะมีการแยกองค์การออกเป็น
แผนกๆโดยอาศัยความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ภูมิศาสตร์ และวิธีอื่นๆ ดังรูป
ภาพที่ 2.4 : แสดงการออกแบบองค์การตามแผนก (Divisional Organization)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
[Chief Executive Officer (CEO)]

แผนกจัดพิมพ์นิตยสาร
(Magazine publishing
division)

แผนกจัดพิมพ์ตารา
(Text book publishing
division)

บรรณาธิการ (Editorial)

แผนกจัดพิมพ์หนังสือธุรกิจ
(Trade book publishing
division)

การผลิต (Production)

การตลาด (Marketing)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
ในการออกแบบวิธีนี้จะสามารถใช้ได้กับองค์การที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ โดยแต่ละแผนกก็
จะประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจึงอยู่ในรูปของการกระจายอานาจ อย่างไรก็
ตามผู้บริหารระดับสูงในองค์กรก็จะต้องมีการประสานงานและตัดสินใจ ซึ่งมีผลกระทบกับทุกแผนก
โดยจะมีการแจกแจงความก้าวหน้าของแต่ละแผนกว่าจะส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายหรือไม่
ข้อดีของการจัดองค์การตามแผนก คือ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ ของแต่
ละแผนกโดยเฉพาะมีความสาคัญมากต่อองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นวันต่อวันทาให้
การตัดสินใจรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะว่าแต่ละแผนกก็ได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่จากองค์การในลักษณะ
การกระจายอานาจ และเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเราสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
ทันการณ์ แต่ละแผนกไม่ต้องรอให้มีการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ในการออกแบบลักษณะนี้
ผู้บริหารระดับสูงไม่ต้องแบกภาระในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของแต่ละแผนกมากเกินไป ดังนั้น
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ผู้บริหารระดับสูงสามารถที่จะคิดวางแผนกลยุทธ์และดูแลผู้จัดการแผนก ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ให้แต่ละแผนกประสบความสาเร็จ ในที่สุดผู้บริหารระดับสูงก็จะมีเวลาในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับแผนกต่างๆ อย่างไรก็ตามการจัดองค์การตามแผนกก็มีข้อจากัดหลายประการ ข้อจากัดหลักก็
คือค่าใช้จ่ายและมีการใช้ทรัพยากรที่ซ้าซ้อนกันในแต่ละแผนก ในบางกรณีพบว่าบางแผนกอาจจะ
กระทบกับแผนกอื่นในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรจากผู้บริหาร ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้องค์การไม่
บรรลุผลสาเร็จ ทั้งนี้เพราะว่าแต่แผนกก็จะเน้นเป้าหมายของตนเอง ข้อจากัดอื่น คือ ความยากในการ
ที่จะจัดพนักงานไปช่วยให้เพียงพอ ในกรณีที่แผนกมีความต้องการคน อย่างไรก็ตามความร่วมมือ
ระหว่างแผนกจะลาบากกว่าความร่วมมือภายในแผนก
3. การออกแบบองค์การแบบแยกธุรกิจ (Conglomerate Organization) เกิดขึ้นเนื่องจาก
แผนกนั้นมีขนาดใหญ่ และ ลักษณะงานไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม ดังภาพ
ภาพที่ 2.5 : แสดงการออกแบบองค์การแบบแยกธุรกิจ (Conglomerate Organization)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
[Chief Executive Officer (CEO)]

แผนกการผลิตนาฬิกา
(Clock manufacturing
division)

แผนกการผลิตเครื่องใช้
(Appliance manufacturing
division)

แผนกของขวัญ
(Giftware division)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
การจัดองค์การแบบแยกธุรกิจ (Conglomerate Organization) จะมีส่วนของธุรกิจคล้ายกัน
น้อยมากหรือไม่เกี่ยวกัน เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารสัตว์และแยก
ออกไปทาธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารตั้งเป็นบริษัทใหม่ (True Cooperation) ในกรณีนี้ก็จะมีการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในส่วนของตนเองได้เต็มที่เปรียบเสมือนบริษัทใหม่ อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารระดับสูงก็ยังคงต้องวางแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์การ (Portfolio Strategy) เพื่อจัดสรร
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ทรัพยากรระหว่างแผนกและแจกแจงผลการปฏิบัติตามแผนก ดังนั้นเป้าหมายรวมขององค์การก็จะ
บรรลุ
4. การออกแบบองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Organization) เป็นการจัดการในลักษณะ
แผนกแต่ขึ้นกับหน้าที่องค์การ โดยจะมีสายการบังคับบัญชา 2 สายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คือ จากสาย
งานการบังคับบัญชาที่เป็นงานประจากับสายการบังคับบัญชาที่เป็นงานโครงการ แม้ว่าสายการบังคับ
บัญชาจะเกิดขึ้น 2 ทาง แต่ก็ไม่ได้เกิดทุกแห่งในองค์การ บุคคลที่อยู่ในองค์การแบบเมทริกซ์จะต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชา 2 คน คนหนึ่งจะเป็นผู้จัดการตามสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวดิ่งขององค์การ ส่วนอีกคนจะเป็นสายการบังคับบัญชาตามแผนกซึ่งจะอยู่ในแนวนอน และทั้ง
คู่ก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจหน้าที่เท่ากัน ในแต่ละสายการบังคับบัญชาตามหน้าที่และตามแผนก
จะเป็นผู้นาที่เรียกว่า Matrix Boss ดังภาพที่ 2.6
ข้อดีของการจัดองค์การแบบแมททริกซ์มีหลายประการ เช่น องค์การสามารถที่จะนา
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยทางาน ทาให้ผลของงานออกมามีประสิทธิภาพ
และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยไม่จาเป็นต้องรับพนักงานเพิ่ม และ
เป็นการทาให้พนักงานทางานเต็มที่
ข้อจากัดในการจัดองค์การแบบแมททริกซ์ บางครั้งอาจจะทาให้พนักงานเกิดความสับสนว่า
ตนเองมีสายการบังคับบัญชา 2 สาย ทาให้การกาหนดความสาคัญของงานไม่ถูก ว่าจะทางานประจา
ก่อนหรือทางานโครงการก่อน จึงเกิดความลังเลใจ นอกจากนั้นหากงานโครงการเสร็จอาจจะถูกย้าย
ไปอยู่ที่โครงการอื่นอีก ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็เปลี่ยนคนอีก ทาให้อาจเกิดปัญหาเรื่องการปรับตัวในการ
ทางานร่วมกับผู้จัดการ นอกจากนั้นการตัดสินใจร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะ
ล่าช้า เพราะว่าผู้จัดการแบบแมททริกซ์ (Matrix Boss) ต้องมีการแบ่งผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมีการ
ตกลงกันเพื่อหาความเหมาะสมในการแก้ปัญหา ถ้าหากผู้จัดการและพนักงานขาดความสามารถในการ
ติดต่อสัมพันธ์กัน การทางานก็จะล้มเหลว เกิดความขัดแย้ง องค์การก็จะไม่ประสบความสาเร็จ
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ภาพที่ 2.6 : แสดงการออกแบบองค์การแบบแมททริกซ์ (Matrix Organization)
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
[Chief Executive Officer (CEO)]

แมททริกซ์
MATRIX BOSSES

รองประธาน
ฝ่ายการผลิต
(Vice president,
operations)

รองประธาน
ฝ่ายการตลาด
(Vice president,
marketing)

รองประธาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(Vice president,
human resources)

รองประธาน
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ
(Vice president, north
American division)

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน A
(Plant manager A)

ผู้จัดการฝ่ายขาย A
(Sales manager A)

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคลากรA
(Personal manager A)

รองประธาน
กลุ่มประเทศยุโรป
(Vice president,
European division)

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน B
(Plant manager B)

ผู้จัดการฝ่ายขาย B
(Sales manager B)

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคลากรB
(Personal manager B)

รองประธาน
กลุ่มประเทศแอฟริกา
(Vice president,
African division)

ผู้จัดการ
ฝ่ายโรงงาน C
(Plant manager C)

ผู้จัดการฝ่ายขาย C
(Sales manager C)

ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคลากรA
(Personal manager A)

พนักงานที่มีนาย 2 คน
(Two-boss employees)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
5. การออกแบบองค์การแบบผสม (Hybrid Organization Designs) ถึงแม้ว่าการจัดองค์การ
แบบหน้าที่ แบบแยกธุรกิจ แบบแผนก และแบบแมททริกซ์ เป็นการจัดองค์การแบบธรรมดา มี
ผู้บริหารระดับสูงบางท่านก็เององค์ประกอบในการจัดองค์การมาผสมกัน อาจจะ 2 หรือ 3 แล้วสร้าง
เป็นการออกแบบผสม ผู้จัดการอาจจะต้องเลือกแบบ หนึ่งหรือหลายๆแบบในแต่ละระดับ หรืออาจจะ
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ใช้วิธีการออกแบบ 2 อย่างในระดับเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น Champion International ได้ใช้วิธีการ
ออกแบบองค์การ โดยใช้แบบผสมระหว่างหน้าที่ และการจัดแผนกในระดับผู้บริหารระดับสูง การ
ออกแบบแผนกของบริษัทขึ้นกับผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ มีการแยกชนิดของผลิตภัณฑ์ และอาณา
เขตที่มีการจัดจาหน่าย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดองค์การตามหน้าที่ เช่น มีการรวมอานาจในการ
ตัดสินใจเรื่องการเงิน บัญชี กฎหมาย และการบริหารทรัพยากร
2.2.7 หลักการออกแบบองค์การแบบประยุกต์
นักวิจัย Henry Mintzberg (ชวลิต ประภวานนท์,2542) ได้จาแนกคุณลักษณะโครงสร้าง
ออกเป็น 5 ประเภท และได้อธิบายถึงรายละเอียดแต่ละลักษณะที่มีผลภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน
คุณลักษณะตาม Mintzberg ดังนี้
1.โครงสร้างแบบธรรมดา (The Simple Structure) โครงสร้างแบบธรรมดาได้ถูกออกแบบ
ในลักษณะรวมอานาจมีการใช้ความชานาญเฉพาะด้านน้อย ลักษณะงานไม่แตกต่างกันและรูปแบบ
องค์การตามแบบไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้นาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการและทาธุรกิจในเชิงรุก โดยมีการรวมแผนกต่างๆ จึงทาให้องค์การเป็นแบบมีชีวิต มีกฎระเบียบ
น้อย มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะน้อย ข้อมูลสารสนเทศมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การ ลักษณะองค์การเป็นแบบกว้าง ซึ่งแต่ละคนจะมีรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง ผู้ซึ่งจะ
ทาหน้าที่ในการตัดสินใจ อนุมัติและประสานงานกับทุกกิจกรรม Mintzberg พบว่าลักษณะโครงสร้าง
แบบนี้เหมาะสมสาหรับองค์การเล็ก และยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของวงจรธุรกิจ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ
ในการทางานขององค์การก็ต้องขึ้นกับความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและการปฏิบัติ แต่ถ้าสถานการณ์
เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ตามจะต้องสามารถปรับตัว และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
2.ระบบราชการแบบจักรกล (Machine Bureaucracy) ระบบราชการแบบจักรกลถูก
ออกแบบโดยอาศัยความสัมพันธ์ในการรวมอานาจซึ่งต้องมีความแม่นยาและถูกต้องในงานที่เกี่ยวกับ
ความชานาญ มีการแบ่งแผนกตามหน้าที่ และมีระบบการจัดการแบบทางการ ตัวอย่าง บริษัท
McDonald's มีการรวมอานาจน้อยกว่าแบบธรรมดา โครงสร้างระบบราชการแบบจักรกลจะมี
โครงสร้างองค์การแบบทางการ ซึ่งขบวนการผลิตจะเป็นระบบมาตรฐาน ข้อมูลสารสนเทศจะมีการ
ส่งผ่านเป็นทางการตามสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบในการปฏิบัติจะถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งจะแนะนาในการตัดสินใจของแต่ละกิจกรรมตามหน้าที่ ระบบราชการแบบจักรกลจะมีโครงสร้าง
เป็นแบบแคบ ช่วงการควบคุมจะสั้นกว่าแบบธรรมดา Mintzberg เห็นว่าลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะ
เหมาะกับองค์การขนาดใหญ่ และเติบโตเต็มที่ซึ่งมีมาตรฐานในการปฏิบัติ ลักษณะการผลิตจะเป็นการ
ผลิตจานวนมาก วิธีนี้เหมาะสาหรับสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปกติ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงการ
ปรับตัวจะล่าช้า
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ตารางที่ 2.1 : แสดงการแบ่งลักษณะโครงสร้างองค์การของ Mintzberg 5 ประเภท (Mintzberg's
Structure configuration)

ลักษณะ
(Characteristic)
- โครงสร้างรวม
อานาจ

แบบพื้นฐาน
(Simple
stucture)

คุณลักษณะโครงสร้าง (Structure configuration)
แบบรายการ
แบบราชการ
แบบจัดแผนก
จักรกล
อาชีพ
(Divisionalized
(Machine
(Professional
form)
bureaucracy) bureaucracy)

รวมอานาจ

รวมอานาจ

- งานที่ต้องอาศัย
ความชานาญ

กาหนดกว้าง

กาหนดแคบ

- ทางการ
- แบบการ
ออกแบบ
- สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยี
ตามลูกค้า

ต่า
ตามหน้าที่

- ขนาด
- วงจรชีวิต

ธรรมดา และ
เปลี่ยนแปลง
ธรรมดาผลิต
จานวนมาก
เล็ก
เริ่มต้น

กระจายอานาจ

กระจายอานาจ

Adhocracy

กระจายอานาจ

กาหนดโดย
กาหนดแคบ
กาหนดโดย
ความรู้ความ
ความรู้ความ
ชานาญ
ชานาญ
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ตามหน้าที่
ตามหน้าที่
ตามแผนก
แมททริกซ์
หรือผสม
ตามธุรกิจ
ธรรมดา
สับสน
ธรรมดาและ
สับสน และ
และมั่นคง
และมั่นคง
มั่นคงหรือแตก
เปลี่ยนแปลง
มาตรฐานและ
ซับซ้อนและ
ขยายออก
ซับซ้อน
ผลิตแต่ไม่ มาตรฐานแต่แยก ธรรมดาหรือ
อัตโนมัติ
แต่ละหน่วย
ซับซ้อนอัตโนมัติ
ใหญ่
ไม่แน่นอน
ใหญ่
เล็ก หรือ กลาง
เริ่มต้น
โตเต็มที่
ไม่แน่นอน
โตเต็มที่

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
3.ระบบราชการแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) การออกแบบระบบราชการแบบ
วิชาชีพ ถูกออกแบบในลักษณะกระจายอานาจ ตามหน้าที่ หรือแบบผสม ปัจจัยหลักของแบบนี้คือ
ความเชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคนิคก็จะสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ ระบบแบบนี้จะไม่เป็นโครงสร้างแบบ
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ทางการ ตัวอย่าง โรงพยาบาล บริษัทที่ปรึกษา บริษัททนายความ ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับแบบ
ราชการจักรกลตรงที่ว่าจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความชานาญในการปฏิบัติ กฎในการผลิตเป็น
มาตรฐาน อาศัยการประสานงาน การบริหาร ระบบราชการแบบวิชาชีพ จะสามารถตอบสนองต่อ
ความสาเร็จขององค์การ ดังนั้นผู้จัดการจึงมีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ในการตัดสินใจให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะนี้จะใช้ได้ผลเมื่อสภาพแวดล้อมซับซ้อนแต่มั่นคง
4.แบบจัดแผนก (Divisionalized Form) วิธีนี้ถูกออกแบบโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการ
กระจายอานาจตามแผนกหรือตามธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ออกมาจะทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพสูง ตัวอย่าง บริษัท General Motor ผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายอานาจหน้าที่
ในการตัดสินใจให้กับหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก ซึ่งการตัดสินใจแต่ละแผนกอาจจะเป็นการรวมอานาจ
หรือกระจายอานาจ ในแต่ละแผนกก็จะมีระบบความร่วมมืออย่างเป็นทางการและเป็นมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามโครงสร้างของแต่ละแผนกอาจจะออกแบบตามแผนกหรือแบบอื่นก็ได้ เพราะแต่ละ
แผนกก็จะดูแลตนเองโดยไม่มีการพึ่งพากัน ดังนั้นการประสานงานจากผู้บริหารระดับสูงมีน้อย แต่
ผู้บริหารระดับสูงก็จะมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก Mintzberg พบว่าการจัดการ
แบบนี้เหมาะสาหรับองค์การเก่าที่มีขนาดใหญ่ที่มีการแยกทาตลาดต่างๆ กันในสถานการณ์ปกติและ
มัน่ คง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน การจัดองค์การแบบแผนกสามารถที่จะ
เปลี่ยนมาใช้วิธีผสมเพื่อความยืดหยุ่น
5. Adhocracy การออกแบบวิธีนี้ถูกออกแบบภายใต้วิธีของเมททริกซ์ มีการแสดง
ความสัมพันธ์ของการกระจายอานาจ มีการพิจารณาความเชี่ยวชาญงานและเป็นระบบแบบไม่เป็น
ทางการ ตัวอย่างเช่น องค์การอวกาศของอเมริกา (NASA) ลักษณะโครงสร้างซับซ้อน แต่เป็นองค์การ
แบบมีชีวิต (Organic Organization) ซึ่งอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละโครงการ และแต่ละกลุ่มจะมีการ
ประสานงานร่วมกันตามหน้าที่และตามแผนกการตัดสินใจมีการกระจายอานาจตามผู้จัดการที่เลือกให้
ปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารระดับสูงเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะออกแบบ
โครงการที่ต้องการโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ การจัดวิธีนี้จะเหมาะสม
สาหรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและอัตโนมัติ
เหมาะสาหรับองค์การขนาดเล็กหรือขนาดกลางและเพิ่งเริ่มต้นกิจการ
2.3 แนวคิดเรื่องกระบวนการทางธุรกิจของระบบเทปเพลงไทย
ศมกมล ลิมปิชัย (2532) ได้เขียนถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเทปเพลง ไว้ในหนังสือ
กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลงเอาไว้ดังนี้
ระบบธุรกิจเทปเพลงประกอบไปด้วยขั้นตอนที่มีความสาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1.ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและผลิตมาสเตอร์เทป
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2.ขั้นตอนการส่งเสริมการจัดจาหน่าย หรือการทาโปรโมชั่น
3.ขั้นตอนการจัดจาหน่าย
1. การสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง (Production)
การสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลงนั้นจาเป็นต้องอาศัยการวางแผนงานด้านต่างๆ อย่าง
ละเอียดและรอบคอบ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลงจึงต้องอาศัย
บุคคลที่มีความสามารถและมีความชานาญในการสร้างสรรค์แพลงเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลงานออกมามี
คุณภาพและได้รับความนิยมจากผู้ฟังส่วนใหญ่ กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงจะเป็น
ลักษณะของการดาเนินงานแบบ "ทีมงาน" ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายดังนี้
1.1 ผู้อานวยการผลิต หรือโปรดิวเซอร์ (Producer) โดยทั่วไปแล้วบริษัทที่ผลิตและ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงมักจะมีโปรดิวเซอร์ประจาบริษัทซึ่งจะทาหน้าที่ในการกาหนดแนวความคิด
กว้างๆในการทาเพลง โปรดิวเซอร์นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลง
ผู้ที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ได้นั้นจาเป็นต้องมีความรอบรู้ทั้งในเชิงธุรกิจการค้า กล่าวคือ จะต้องสามารถ
คาดการณ์ถึงความต้องการและแนวโน้มของตลาดได้และในขณะเดียวกันก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เพลงและดนตรีเป็นอย่างดี
1.2 นักประพันธ์ทานอง - คาร้อง (Composer) หลังจากกาหนดแนวเพลงที่
เหมาะสมกับนักร้องแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของนักประพันธ์ที่จะต้องเขียนเพลงที่จะให้นักร้องใช้ออก
ผลงานต่อไป
1.3 นักเรียบเรียงเสียงประสาน (Arranger) การเรียบเรียงเสียงประสาน
เปรียบเสมือนการปรุงแต่งทานองเพลงให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้น หลังจากที่นักแต่งเพลงได้แต่ง
ทานองและคาร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นหน้าที่ของนักเรียบเรียงเสียงประสานที่จะต้องนา
ทานองเพลงมาพิจารณาว่าควรจะประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง
1.4 นักดนตรี (Musician) ในการอัดเสียงแต่ละครั้ง โปรดิวเซอร์อาจจะจ้างนักดนตรี
รับจ้างมาอัดเสียงให้ เนื่องจากนักดนตรีรับจ้างมักมีความสามารถสูงในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
แต่ในกรณีที่วงดนตรีวงใดที่นักดนตรีมีความสามารถในการเล่นดนตรีดีอยู่แล้วนักดนตรีของวงดนตรี
นั้นก็จะอัดเสียงเองได้โดยไม่ต้องอาศัยนักดนตรีรับจ้าง
1.5 นักร้อง (Singer) นักร้องนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการสร้างสรรค์
ผลงานเพลง เนื่องจากเป็นบุคคลที่สามารถนามาซึ่งความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจเพลงได้ จะเห็นได้
ว่านักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีเสียงร้องดีแล้วบุคลิกภายนอก รูปร่างหน้าตา
ตลอดจนความสามารถพิเศษล้วนมีส่วนช่วยให้นักร้องประสบความสาเร็จได้
1.6 วิศวกรทางเครื่องเสียง หรือ ซาวด์เอ็นจิเนียร์ (Sound Engineer) ภายหลังจาก
ที่อัดเสียงนักร้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแต่งเสียง หรือมิกซ์เสียง ซึ่งเป็นการ
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ผสมเสียงทั้งหมดให้ออกมาเป็นต้นแบบ หรือ Master อันเป็นหน้าที่ของซาวด์เอ็นจิเนียร์ที่จะต้อง
ทางานร่วมกับโปรดิวเซอร์
2.การส่งเสริมการจาหน่ายหรือโปรโมชั่น (Promotion)
การส่งเสริมการจาหน่าย มักจะกระทาโดยผ่านสื่อมวลชนเกือบทุกแขนง ด้วยเหตุที่เพลงเป็น
สินค้าที่ผิดแผกจากสินค้าอื่นตรงที่จะต้องได้รับการบริโภคก่อนจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ทื่ทา
โปรโมชั่นจึงจาเป็นต้องมีการวางแผนแนะนาเพลงให้ไปถึงผู้บริโภค โดยการอาศัยสื่อและวิธีการต่างๆ
ดังนี้คือ
2.1 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์นักร้องและผลงานเพลงทางโทรทัศน์
1. การทาสปอร์ตโฆษณาเพลงทางโทรทัศน์
2. การผลิตมิวสิควิดีโอเพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงทางโทรทัศน์
3. การถ่ายทอดรายการคอนเสิร์ตผ่านทางสื่อโทรทัศน์
4. การเสนอรายการเพลงของแต่ละบริษัททางสื่อโทรทัศน์
2.2 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงทางสื่อวิทยุ
1. บริษัทโปรโมชั่นซื้อรายการจากสถานีวิทยุเพื่อโฆษณาผลงานเพลงของตน
โดยเฉพาะ
2. การจ้างนักจัดรายการให้เปิดเพลง
3. การทาสปอตโฆษณาทางรายการวิทยุ
2.3 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
1. แผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพลงแต่ละแห่งจะส่งข่าวแจกไปตามหน้า
บันเทิงของหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
2. การซื้อเนื้อที่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเพื่อให้ลงโฆษณาเทป
เพลงของตน
3. การจ้างนักเขียนหรือคอลัมนิสต์ให้ลงข่าวของบริษัทตนหรือเขียน
สนับสนุนผลงานของศิลปินในสังกัด
2.4 การจัดแสดงคอนเสิร์ต
2.5 การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
2.6 การผลิตแผ่นเสียงแจกตามสถานีวิทยุและสถานบันเทิงต่างๆ
2.7 การจัดเลี้ยงแนะนาศิลปินและผลงานต่อสื่อมวลชน
กลยุทธ์ในการใช้สื่อต่างๆที่กล่าวมาล้วนเป็นวิธีการที่บริษัทโปรโมชั่นได้นามาใช้เพื่อที่จะ
สามารถเข้าถึงผู้ฟังให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในการทาโปรโมชั่นของแต่ละบริษัทด้วย
ว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด
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3.การจัดจาหน่าย (Distribution)
ในอดีตการจัดจาหน่ายเทปเพลงจะถูกจัดการโดยบริษัทจัดจาหน่าย ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ฝ่ายต่างๆดังนี้คือ
3.1 ฝ่ายวิจัยและการตลาด มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาดใน
ขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร
3.2 ฝ่ายผลิตและอัดเทปคาสเซ็ท
3.3 ฝ่ายจัดจาหน่าย
จากแนวคิดนี้ทาให้มองเห็นองค์ประกอบของระบบธุรกิจเพลงในอดีตได้อย่างชัดเจน แต่
รูปแบบของระบบธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หน้าที่หลายๆอย่างสามารถทาได้โดยคนคน
เดียว เช่น โปรดิวเซอร์สามารถแต่งเพลง ทาดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานเองทั้งหมด เป็นต้น
บริษัทจัดจาหน่ายถูกลดความสาคัญลง เพราะปัจจุบันผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเพลงผ่านอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างสะดวก การจาหน่ายซีดีเพลงก็มียอดขายไม่มากนัก แต่สิ่งที่บริษัทเพลงปัจจุบันให้ความสาคัญ
มากคือช่องทางการโปรโมท เพื่อกระตุ้นกระแสให้เพลงและศิลปินเป็นที่รู้จักนั้นเอง
ศิลปิน
ในการจัดตั้งค่ายเพลงสิ่งที่ค่ายเพลงขาดไม่ได้คือ ศิลปินหรือนักร้อง ซึ่งการบริหารจัดการคัด
นักร้อง คัดเพลงที่เหมาะสมกับนักร้องและเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคนั้นเป็นเรื่องสาคัญ การสร้างนับว่า
ยากแล้วแต่การรักษาชื่อเสียงนั้นให้คงอยู่หรือการรักษาคุณค่าของศิลปินนั้นยากยิ่งกว่า ผู้บริหารจึง
ต้องศึกษาการจัดการภาพลักษณ์ของศิลปิน เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการศิลปินในสังกัดได้อย่าง
เหมาะสม ดังนี้
2.4 แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ศิลปินและการจัดการศิลปิน
2.4.1 แนวความคิดภาพลักษณ์ของบุคคล
ความหมายของภาพลักษณ์
เสรี วงษ์มณฑา (อ้างใน สุประสิทธิ์ สิทธิอารีย์,2543) ได้ให้คานิยามของ "ภาพลักษณ์"ไว้ดังนี้
ภาพลักษณ์ คือข้อเท็จจริง (Objective Fact) บวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgement)
แล้วกลายเป็นภาพที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคล อยู่นานแสนนานยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจจะแตกต่างไปจากสภาพความเป็นจริงก็ได้ เพราะว่าภาพลักษณ์นั้น ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง
(Reality) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับรู้ (Perception) ที่มนุษย์เอาความรู้สึกส่วนตัว
เข้าไปปะปนอยู่ในข้อเท็จจริงด้วย ตัวอย่างภาพลักษณ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง
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เกี่ยวกับสิ่งนั้น ภาพลักษณ์ของสินค้าเกิดจากความรู้ที่ลูกค้ารู้เกี่ยวกับสินค้า บวกกับการประเมิน
ส่วนตัวของเขาที่มีต่อสินค้านั้น
ภาพลักษณ์จะฝังอยู่ในความคิดของมนุษย์ดรา ซึ่งเมื่อฝังอยู่ในความคิดแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง
ง่ายๆ เพราะการเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นการเปลี่ยนการรับรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากมาก
เนื่องจากการรับรู้เป็นเรื่องของโครงสร้างทางความคิดที่มีความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม เป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วย
Boulding (อ้างใน สุประสิทธิ์ สิทธิอารีย์,2543) ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ไว้ว่า เป็น
ความรู้และความรู้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการสะสมเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัวที่เราได้ประสบ เนื่องจากเราไม่สามารถรับรู้ และทาความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ นั้น
ได้อย่างถี่ถ้วนเสมอไป เราจึงมักได้เฉพาะภาพ บางส่วนหรือลักษณะกว้างๆ ของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีความ
ไม่แน่นอนชัดเจนอยู่ เรามักตีความหมายหรือให้ความหมายแก่สิ่งนั้นด้วยตัวเราเอง ภาพลักษณ์ที่เรามี
ต่อสิ่งต่างๆในโลก และพฤติกรรมของเราจะขึ้นอยู่กับความรู้เดิมและจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่
ในทางความคิดอีกด้วย
ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการความคิด จิตใจ ในเมื่อคนเรามิได้มีเพียง
ประสบการณ์โดยตรงกับโลกรอบตัว ซึ่งเราได้สัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น ได้ยิน และได้เห็นด้วยตนเอง
เท่านั้น เรายังมีประสบการณ์ในทางอ้อมอื่นๆด้วย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ต้องอาศัยการตีความและให้
ความหมายสาหรับตัวเอง (Make Sense) ด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์จึงเป็นการแทนความหมายของสิ่ง
ต่างๆ ที่เรารับรู้มาเป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย (Interpreted Sensation) หรือความประทับใจใน
ภาพที่ปรากฎให้เห็น (Appearance) ความคล้ายคลึง (Similarity) หรือการแทนความหมายจากการ
รับรู้ (Perception) กระบวนการของการรับรู้อย่างเลือกสรร และให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆนี้ คือ
กระบวนการเกิดมโนทัศน์ (Process of Imagery) ซึ่งมักจะมีความหมายสาคัญยิ่งต่อการรับรู้ในสิ่งที่มี
ความหมายไม่แน่นอนชัดเจนในตัวของมันเอง
Boorstin (อ้างใน สุประสิทธิ์ สิทธิอารีย์,2543) ได้เสนอความหมายของคาว่า ภาพลักษณ์ ไว้
ดังนี้
ภาพลักษณ์ คือความดีเลิศซึ่งไม่ใช่ของจริง จะเห็นได้จากลักษณะที่เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมา
จากองค์ประกอบหลายอย่าง เป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือได้ เป็นภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน ดูง่าย เข้าใจ
ง่าย และสามารถเข้าใจได้หลายความหมายมีความกากวมหรือ สถาบันใดเป็นเช่นไร สังคมจะเป็นผู้
ตัดสินตามหลักเกณฑ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยทั่วไปแล้ว ภาพลักษณ์
ในสายตาของคนส่วนใหญ่คือภาพที่ดีต่อความรู้สึกนึกคิด จะเกิดขึ้นได้จากความเชื่อถือและศรัทธาของ
ประชาชน แต่ภาพลักษณ์ของบุคคลใด จะเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข้อมูลหรือ

26

ข่าวสารที่คนทั่วไปได้รับ จะประทับใจหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรม จากเหตุผลดังกล่าวภาพลักษณ์จึง
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ทั้งนี้ยังได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาพ ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จงใจสร้างขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์เทียม
(Pseudo - Event) ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจาลองเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ
บรูสติน กล่าวถึงลักษณะของเหตุการณ์เทียมไว้ว่า
1.ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นเพราะมีการวางแผนไว้ เช่น ไม่ใช่เรื่องแผ่นดินไหว
อุบัติเหตุ แต่เป็นการสร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์หรือการหาข่าว
2.มีการเสนอซ้า และเสนออย่างต่อเนื่องกัน
3.ความน่าสนใจของเหตุการณ์เทียม จะอยู่ที่ความกากวมของเหตุการณ์ที่ถูกเสนอ ยิ่งมีความ
เคลือบแคลงเท่าไร ก็ยิ่งน่าสนใจมากเท่านั้น
4.เป็นการคาดเดาสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาการมากขึ้น สังคมเข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร
ที่ต้องการข้อมูลมากขึ้น รวดเร็วขึ้น จึงต้องมีสื่อเพื่อรองรับความต้องการของสังคมมากขึ้นด้วย และ
เหตุการณ์เทียมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่เกินเลยขอบเขตของมนุษย์นี่เอง ที่ปลุกเร้าความ
ต้องการที่จะบริโภคข่าวสารให้มากขึ้นไปอีก จนทาให้เหตุการณ์เทียมเข้าครอบงาเหตุการณ์จริงไปแล้ว
ซึ่งบรูสตินได้อธิบายลักษณะของเหตุการณ์เทียมที่ก่อให้เกิดการครอบงาแก่บุคคล ดังนี้
1. ความสนุกเร้าใจมีการเตรียมการล่วงหน้า เป็นเหมือนละคร
2. ง่ายและมีความรวดเร็วในการแพร่กระจาย
3. สามารถเสนอซ้าได้เมื่อต้องการ
4. มีการใช้การโฆษณาล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับความสนใจ และคุ้มค่ากับเงินที่ได้ลงทุนไปและมี
การเสนอซ้าด้วย
5. ได้รับการตระเตรียมมาอย่างชานาญชาญฉลาด ทาให้น่าเชื่อถือ
6. ความก้าวหน้าทางวิชาการ ทาให้สามารถนาเสนอสู่ผู้รับสารได้ถูกต้องตามเวลาและสถานที่
ที่เหมาะสม
7. มีการนาสิ่งซึ่งเป็นข้อมูลของเหตุการณ์เทียมมาทดสอบผู้อ่านในสิ่งที่ซึ่งรู้ว่า รู้มากเพียงใด
8. เหตุการณ์เทียมย่อมแพร่กระจายด้วยตัวของมันเองและเหตุที่มันสามารถครอบงาจิตสานึก
และสติสัมปชัญญะของเราได้ ก็เพราะในสังคมเต็มไปด้วยเหตุการณ์เทียมเหล่านี้
นอกจากนั้นแล้ว บรูสติน ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์คือ ความดีเลิศ
ซึ่งไม่ใช่ของจริง เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เราสร้าง
ขึ้นมาได้ เชื่อถือได้ มองเห็นได้ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจซึ่งภาพลักษณ์อาจกล่าวได้ดังนี้
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1. ภาพลักษณ์เป็นการสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า (An Image is
Synthetic) เพื่อให้สนองต่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดแก่สาธารณชน
ภาพลักษณ์เป็นภาพคร่าวๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพปัจเจกบุคคล สถาบัน องค์กร สินค้า หรือบริการ ที่มี
การเสริมแต่งอย่างจงใจ
2. ภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นให้น่าเชื่อถือ (An Image is Believable) การสร้างภาพลักษณ์จะ
ไม่เกิดประโยชน์หากไม่มีความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่
เกินจริง เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
3. ภาพลักษณ์ควรสอดคล้องกับความเป็นจริง (An Image is Passive) ผู้สร้างภาพลักษณ์
จะต้องวางภาพลักษณ์นั้นให้เหมาะสมกับสิ่งที่นามาสร้างและภาพลักษณ์นั้นสามารถเข้ากันได้ดีกับ
ความคาดหวังของผู้บริโภค ภาพลักษณ์เป็นชนิดของอุดมคติ (Ideal) ซึ่งจะกลายมาเป็นความจริง
4. ภาพลักษณ์สามารถตอบสนองเป้าประสงค์และดึงดูดความรู้สึก (An Image is Vivid and
Concrete) ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นควรเลือกเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นมองเห็นได้ชัดเจน และเป็น
รูปธรรมที่สะดุดความรู้สึก โดยจะต้องตอบสนองเป้าหมายได้ดีที่สุด
5. ภาพลักษณ์ควรเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย (An Image is Simplified) ภาพลักษณ์จะต้องเป็นสิ่งที่
ดูง่ายเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ทันที ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดต้องมีลักษณะพื้นๆ แต่มีลักษณะพอ
จดจาได้
6. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริง (An Image is Ambiguous)
ภาพลักษณ์มีความคลุมเคลือเพื่อให้ผู้บริโภคตีความหมายตามความหมายตามความคาดหวังของตน
2.4.2 ความสาคัญของภาพลักษณ์
แบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. ในด้านจิตวิทยา (Psychological)
ภาพลักษณ์เปรียบประดุจหางเสือที่กาหนดทิศทางพฤติกรรมของปัจเจกชนที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นมีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัวจะมี
แนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้าหากเขามีภาพลักษณ์เชิงลบต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะมีแนวโน้มจะ
แสดงพฤติกรรมเชิงลบออกมาเช่นกัน และสิ่งสาคัญคือภาพลักษณ์นั้นก่อให้เกิดอคติ (Bias) ในการ
พิจารณาพฤติกรรมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เคยมีภาพลักษณ์มาก่อนหน้านี้ เพราะภาพลักษณ์เป็นเรื่องฝังใจ
ที่ยากจะแก้ไข ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะถาวร หากไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดรุนแรงเข้าไปมีผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะภาพลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะภาพลักษณ์
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยาก ถ้ามองว่าอะไรเป็นสิ่งดีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็จะถูกมองว่าดี
ด้วย แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีก็จะถูกมองว่าดี และถ้ามองว่าอะไรเป็นสิ่งไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็
ไม่ดีไปหมด แม้แต่สิ่งที่ดีอาจถูกมองค้วยความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่
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การที่ภาพลักษณ์เป็นอคติ ก็คืออะไรก็ตามที่มองว่าดีจะทาอะไรก็ดีไปหมด อะไรก็
ตามที่มองว่าไม่ดีต่อให้ทาดีอย่างไรก็ยังถูกมองว่าไม่ดี ส่วนคนที่มองคนอื่นว่าดีแล้วเขาทาไม่ดียังแก้ตัว
ให้ ซึ่งสิ่งนี้เองที่หลายคนกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม เช่น นักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นดาราดวงเด่นของ
ประเทศไทยไม่ว่าจะทาอะไรทุกคนก็จะมองว่าดีทุกอย่าง แม้บางครั้งเขาอาจทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็
ตาม แต่คาพูดบางคาพูดที่ดีมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองที่ออกจากปากของคนที่ประชาชนรังเกียจต่อต้าน
คาพูดของเขาก็ถูกมองข้ามไป แต่ถ้าคาพูดนี้เป็นการพูดจากบุคคลที่ประชาชนยอมรับก็จะได้รับการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ เหล่านี้เป็นเรื่องของจิตวิทยา กรณีเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับข้อที่ว่าภาพลักษณ์เป็น
อคติ สิ่งใดที่ถูกมองว่าดีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องก็ดีไปด้วย แต่สิ่งใดที่ถูกมองว่าไม่ดีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องก็จะ
ถูกมองว่าไม่ดีไปด้วย
2. ในด้านธุรกิจ (Commercial)
ภาพลักษณ์ในด้านนี้ถือว่าเป็นคุณค่าเพิ่ม (Value Added) ที่มีให้กับบุคคล สินค้า
และบริษัทซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์เชิงจิตวิทยา (Psychological Benefit) ที่มีอยู่ในตัวสินค้าเป็นตัว
ที่ทาให้ตัวสินค้าหลายชนิดตั้งราคาได้สูงกว่าคุณค่าทางกายภาพ และนับวันยิ่งมีความสาคัญมากขึ้น
เรื่อยๆ ยิ่งสินค้าหลายๆ ยี่ห้อมีความทัดเทียมกันทางกายภาพขึ้นเท่าใด ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะยิ่งมี
ความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น เช่น น้ามันเบนซินไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในด้านกายภาพ
ภาพลักษณ์ของบริษัทที่ขายน้ามันเบนซินจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจ เสื้อผ้าไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันเท่าใดนัก โดยเฉพาะเสื้อเชิ้ตที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักทางด้านกายภาพไม่ว่าจะ
เป็นยี่ห้อใด แต่มีราคาต่างกันได้ด้วยภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อ (Brand Image) หรือโลโก้ ฉะนั้นในเชิง
ธุรกิจในปัจจุบันภาพลักษณ์จึงกลายเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value Added) ให้กับสินค้า ทาให้
ขายในราคาที่สูงได้ในเชิงของผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยา โดยไม่มีผลด้านกายภาพเท่าใดนักไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อเชิ้ตยี่ห้อ Arrow, GQ, Armani, Christian Dior, Hazzard ฯลฯ ก็สามารถป้องกันลม ความ
ร้อนหรืออะไรต่างๆ ได้เท่ากันแต่ความรู้สึกทางด้านจิตใจของผู้สวมใส่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
สิ่งหนึ่งที่สาคัญในปัจจุบันก็คือ การรับรู้มีความสาคัญมากกว่าความเป็นจริง ถึงแม้ว่า
นักปราชญ์หรือนักปรัชญาจะต้องให้ความเป็นจริงเหนือกว่าการรับรู้ แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้น
การรับรู้เหนือกว่าความเป็นจริง ตัวอย่างรถยนต์ในความเป็นจริงยังไม่ได้พิสูจน์กันว่ายี่ห้อใดดีที่สุด แต่
ในการรับรู้ของบุคคลจะรู้สึกว่า Benz นั้น เป็นรถที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุดถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะ
มีรถที่มีคุณภาพดีกว่ารถBenz จะเห็นได้ว่าการรับรู้สาคัญกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นสัจธรรมที่น่ากลัว
สินค้าที่มีคุณภาพดี แต่ขายไม่ได้ก็มี คนดีทาอะไรแล้วได้สิ่งไม่ดีก็มี นักร้องร้องเพลงเพราะแต่ไม่โด่งดัง
ก็มี เหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่า ผลประโยชน์ด้านจิตวิทยา โดยที่บุคคลที่ไม่ได้บริโภคผลประโยชน์ทาง
กายภาพ แต่แท้จริงแล้วซึ่งในปัจจุบันคนเรามีการบริโภคในผลประโยชน์ทางด้านจิตวิทยากันมากจน
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น่ากลัวจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้เกิดจากการซื้ออาวุธเพียง
อย่างเดียว
การซื้ออาวุธก็เป็นเพียงส่วนย่อย สาเหตุใหญ่ที่สาคัญ คือ การที่คนไทยบริโภคของ
ต่างประเทศมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เสื้อผ้า หรือเครื่องประดับ ฯลฯ ทาให้ประเทศไทยขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด แต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากสังคมที่คอยมองว่าใครเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผู้มีชื่อเสียงเป็น
เศรษฐีแต่ขับรถคันเล็กๆ คนในสังคมก็จะมองด้วยสายตาแปลกๆ ทาให้บุคคลในสังคมนั้นก็จาเป็นต้อง
มีรถคันใหญ่ให้เหมาะสมกับสถานะของตน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญสาหรับเรื่องของภาพลักษณ์
เมื่อภาพลักษณ์นั้นมีความสาคัญดังที่ได้กล่าวมา เราจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับตัวบุคคล สินค้า หรือบริษัทด้วย นั่นเป็นเพราะว่า
1. ภาพลักษณ์ เป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือองค์กรที่ดี (Image is an
Inegrate part of a Good Product or a Good Organization)
2. สินค้าจานวนมากไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน (Many Product are Equivalent) จึงต้องใช้
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน
3. ปัจจุบันประชาชนให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น (The Concept of Human
Right is Rising) ดังนั้นถ้ากระทาการใดๆไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร ชุมชนต่างๆมักจะเป็น
ชุมชนที่ไม่โต้เถียง (Passive Communities) ใครจะไปตั้งโรงงานอะไรก็ไม่ขัดข้อง ใครจะรื้อถอนอะไร
ก็ไม่ว่า แต่ในปัจจุบันสังคมประกอบด้วยชุมชนที่รู้จักทากิจกรรม (Active Communities) เพื่อชุมชน
ดังนั้นการกระทาใดๆ ที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนจะไม่
ยอมง่ายๆ จะรวมตัวกันคอยขัดขวางและต่อต้าน
2.4.3 ภาพลักษณ์ของนักร้องหรือศิลปิน
ในส่วนของภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง เราสามารถแบ่งความมีชื่อเสียงออกได้เป็น 2
ลักษณะ คือ
1. คนที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นวีรบุรุษ(วีรสตรี)หรือผู้ยิ่งใหญ (Hero, Heroine or Big Man)
ได้แก่ บุคคลที่มีอานาจ หรือความสามารถในตนเองจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหมู่คนทั่วไป เป็น
ระยะเวลานาน
2. คนที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นคนดัง (Celebrities or Big Name) หมายถึง บุคคลที่ถูก
สร้างชื่อเสียงโดยข่าว และถ้าชื่อเสียงนั้นได้มาอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งนี้กลายเป็นเกียรติคุณจอมปลอม
(Artificial Fame) ความมีชื่อเสียงของคนดังมักจางหายไปอย่างรวดเร็ว และถูกแทนที่ในทันที่
เมื่อนาแนวคิดข้างต้นมาใช้กับสถานภาพ "นักร้อง" สามารถเล็งเห็นได้ว่า การที่นักร้องได้รับ
ความนิยม เป็นคนที่มีชื่อเสียงนั้น และได้รับการยอมรับในเชิงอาชีพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ
นับเป็นส่วนช่วยให้นักร้องมีความเด่นดังมากขึ้นได้ ในอดีตผู้ที่เป็นนักร้องต้องมีความสามารถในการ
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ร้องเพลงที่ดี มีความสามารถและพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้นักร้องผู้นั้นมีชื่อเสียงด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันความสามารถและพรสวรรค์
ของนักร้องเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นตัวสนับสนุนสาคัญให้
นักร้องได้รับความนิยม เป็นคนมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทางด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งเข้ามามีส่วนตั้งแต่การกาหนดภาพลักษณ์ของนักร้อง กาหนดรูปแบบของ
อัลบั้ม การแต่งตัว ไปจนถึงวิถีทางในการแสดงออก เข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสรรค์งาน
เพลงจากการสั่งการ ทาให้นักร้องเป็นผู้มีชื่อเสียง
แต่ภาพลักษณ์ของศิลปินนั้นไม่สามารถสร้างได้ด้วยการอาศัยการประชาสัมพันธ์ หรือการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่เพียงอย่างเดียว ยังคงมีส่วนประกอบสาคัญอีกหลายประการใน
การสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งได้แก่
1. บุคลิกภาพส่วนตัวที่เหมาะสม เป็นข้อสาคัญที่สุดในการสร้างภาพลักษณ์เพราะจะเป็นสิ่ง
แรกที่กระทบกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ เมื่อแรกพบเห็น เพราะจะก่อให้เกิดความประทับใจ ความ
นิยมเลื่อมใส น่าเชื่อถือมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าที การแต่ง
กายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ การพูดจา สิ่งเหล่านี้สร้างและเรียนรู้ได้หากต้องการ ซึ่งบุคคล องค์กร
หรือสถาบันจะต้องรู้ถึงจุดดี จุดบกพร่อง หรือ จุดอ่อนของตน หรือหน่วยงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การ
ใฝ่หาความรู้ศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายอาจทาได้โดยการรวบรวมทัศนคติ ท่าที
ความรู้สึกนึกคิด แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม หรือ กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือต้องประเมินสถานการณ์เป็นว่าเมื่อใดควรแสดงออกอย่างไร สิ่งเหล่านี้มิใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัย
เวลา และข้อมูลต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ต้องอาศัยความมีชั้นเชิงในการพูดและการกระทาที่
โน้มน้าวใจคนด้วยวิธีการและเทคนิคที่นุ่มนวล มีความเป็นกลางไม่อคติ มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ สุขุม
รอบคอบ รับผิดชอบ ขยันขันแข็ง ข้อสาคัญคือต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ และมีไหว
พริบวิจารณญานที่ดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือการแสดงออกซึ่งมีความละเอียดอ่อน
มากกว่าปกติ ที่กล่าวมานี้ หากพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าใกล้เคียงกับลักษณะของผู้นาที่ดีจึงอาจสรุปได่ว่า
การจะมีภาพลักษณ์ที่ดีหรือไม่นั้น สาหรับบุคคลแล้วขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้นาที่ดีด้วย
2. การวางแผนและกาหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจคน
ทัว่ ไป ก่อนอื่นต้องรู้เสียก่อนว่า ศิลปินหรือบริษัทเพลงคือใคร มีสถานภาพและมีแนวทางในการ
ดาเนินงานในรูปแบบใด มีจุดยืน (Stand-point) อยู่ที่ไหนและมีความต้องการที่จะให้ภาพลักษณ
เป็นไปในทิศทางใด หรือจะกล่าวอีกนัยว่า เราต้องการให้ประชาชนมีความรู้สึกนึกคิดหรือมีท่าทีตอ่
ศิลปินอย่างไรนั่นเอง
3. เทคนิคที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ต้องเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะดึงดูดความ
สนใจ หรือมีอืทธิพลที่จะโน้มน้าวชักจูงให้คนทั่วไปเกิดภาพลักษณ์ตามที่เราต้องการเพราะในบางกรณี
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การสร้างภาพลักษณ์นั้นต้องแข่งขันกับข่าวสารของหน่วยงานอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคธุรกิจ
จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประทับใจลูกค้า เป็นต้น ซึ่งหากใครทาให้ประชาชนสนใจได้ว่าเป็น
ลักษณะส่วนตัวหรือส่วนรวม การเข้าถึงและสื่อความเข้าใจจะเป็นไปได้ไม่ยาก เทคนิคที่ใช้อาจเป็นสื่อ
ต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ใช้นามาพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่สู่มวลชน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในการทางานร่วมกับบุคคลหลายๆฝ่าย
และศรัทธาดังกล่าวจะต้องมั่นคง สม่าเสมอในทุกสถานการณ์ สามารถเข้ากับกลุ่มชนทั่วไปได้เป็น
อย่างดี รวมไปถึงกิริยามารยาท ท่าทางที่น่าประทับใจในการติดต่อกับบุคคลหลากหลายประเภท
สนใจในผู้อื่นมากกว่าตนเองและไม่นาตนเองเป็นหลักในการดาเนินงานหรือตัดสินใจ
การที่ศิลปินจะยังคงเป็นคนมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากประชาชน (ผู้บริโภค) จาเป็นที่
จะต้องมีภาพลักษณ์ของตัวเองในทางบวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการสร้าง ผสมผสานกับความจริง
และการประเมินจากจิตนาการของคนทั่วไป ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาจะคงอยู่ต่อไปได้จาเป็นที่จะต้อง
รักษาไว้ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี คือ
4.1 ข่าวลือ ข่าวลือนั้นมักเป็นเรื่องในทางไม่ดีเป็นข่าวในเชิงทาลาย และจะกระจาย
อย่างรวดเร็ว คนที่ได้รับข่าวลือก็จะกระจายข่าวต่อๆกันไป โดยการเพิ่มเติมเสริมแต่ง ทาให้ข่าวนั้นก่อ
ความเสียหายให้กับศิลปิน ซึ่งศิลปินจาเป็นที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขข่าวลือ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เป็นต้นว่า การปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริง โดยไม่มีการแก้ข่าวหรือโทษสื่อแต่อย่างใด
4.2 พฤติกรรมของศิลปิน พฤติกรรมของศิลปินจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นตัวจริง
ของศิลปิน ซึ่งมักจะเป็นสิ่งยืนยันและพิสูจน์ถึงสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นภาพลักษณ์ในสายตาประชาชน
ได้เป็นอย่างดี การที่ศิลปินถูกสร้างให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเพียงใดก็ตาม หากพฤติกรรมที่แท้จริงของศิลปิน
ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ภาพลักษณ์ที่นาเสนอออกมา ความเสื่อมความนิยมจะเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้นแล้ว เมื่อศิลปินสามารถสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ติดอยู่ในสายตา และ
ความรู้สึกของผู้ชมและผู้ฟังได้แล้ว ก็จาเป็นที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ให้คงอยู่ตลอด
ด้วย ซึ่งวิธีการในการรักษาภาพลักษณ์อย่างง่ายๆ ก็คือ
1.การรักษาคุณภาพของผลงานของตนเอง นั่นคือ ผลงานใดๆที่ออกมาสู่สายตาของ
สาธารณชน จะต้องมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ หรือหากไม่พัฒนาขึ้น ก็ต้องรักษาให้อยู่ใน
มาตรฐานเดิมให้ได้
2. ต้องดูแลรักษาตัวเอง และรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เพราะหาก
เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์แล้ว การแก้ไขนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และ
จาเป็นที่จะต้องใช้เวลานาน
ดังนั้นวิธีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดสาหรับศิลปิน คือการนาเอาสิ่งที่เป็นตัวจริง ที่แท้ของ
ศิลปินมาสร้างเป็นภาพลักษณ์ นาเสนอสู่สายตาของประชาชน ซึ่งจะทาให้ศิลปินนั้นไม่ต้องเกิด
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ความรู้สึกฝืนที่จะต้องทา และกลุ่มคนดูและคนฟัง ก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าถูกปกปิด และนั่นก็เป็นวิธีการ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน
ผู้บริโภค
การสร้างงานเพลงและสร้างศิลปินในปัจจุบันค่ายเพลงต่างๆมักสร้างบนพื้นฐานความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้นอกจากการสร้าง
ผลงานตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริหารต้องศึกษาส่วนประสมของการตลาด ศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เหมาะสม
2.5 แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix มีองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมทาง
การตลาด และการสื่อสารทางารตลาด (Promotion & IMC) บุคลากรหรือพนักงาน (People)
กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) การประกอบธุรกิจภาค
บริการเป็นการยากที่จะคาดหวังในด้านผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการศึกษาเรื่องของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่เพิ่มมาจาก 4P’s ที่นาเสนอโดยนักการตลาดชื่อ E. Jerome McCarthy
ในปี ค.ศ.1960 ("Marketing Mix", 2011) เป็นการตลาดที่มุ่งด้านการผลิตในแง่ของปริมาณเท่านั้น
ต่อมา Koichi Shimizu (Examiner.com, 2010) จึงได้นาเสนอหลักการ 4C’s ในปี ค.ศ.1973 เพื่อ
เอาใจผู้บริโภคให้มากขึ้น ได้แก่ 1.Commodity (ของใช้/สินค้าแทนที่) Products (ผลิตภัณฑ์) 2.Cost
(ค่าใช้จ่าย) แทนที่ Price (ราคา) 3.Channel (ช่องทางที่จะเข้าถึงสินค้า) แทนที่ Place (ช่องทางการ
จัดจาหน่าย) 4.Communication (การติดต่อสื่อสาร) แทนที่ Promotion (การส่งเสริมการตลาด)
Robert F. L auterbornได้นาเสนอแนวคิด 4 C’s แบบใหม่ออกมาในปี ค.ศ.1993 ("Marketing
Mix", 2011) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้ศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น (Ascertaining Consumer Demand)
ได้แก่
1. Consumer (ผู้บริโภค)
2. Cost (ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค)
3. Convenience (ความสะดวกสบายของผู้บริโภค)
4. Communication (ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค)
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ตารางที่ 2.2 : แสดงการเปรียบเทียบมุมมองของผู้ผลิต (4 P’s) กับมุมมองผู้บริโภค (4 C’s)
4 P’s (มุมมองของผู้ผลิต)
สินค้า คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการ ความจาเป็นของผู้บริโภค
ราคา คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่าย
สถานที่จาหน่าย; ความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการซื้อหา
สินค้า
การส่งเสริมการขาย คือ การสื่อสารกับผู้บริโภค

4 C’s (มุมมองของผู้บริโภค)
Customer Need/Want
Customer Cost
Customer Convenience
Communication

ที่มา : Focus Business Intelligence. (2007). Marketing 4 C's versus the 4 P's of
marketing. In The Focus Marketing Intelligence Report. Retrieved from
http://www.customfitfocus.com/marketing-1.htm.
จากตาราง 2.2 ได้แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมุมมองระหว่างผู้ผลิตที่ใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P’s of Marketing) กับมุมมองผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของพวกเขา (4 C’s) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ (Customer Need/Want) การ
จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า (Customer Cost) ความสะดวกสบายที่ควรได้รับ (Customer Convenience)
ผู้ผลิตสื่อสารให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างไร (Communication) ซึ่งสามารถอธิบาย
ความเกี่ยวข้องระหว่าง 4 P’s กับ 4C’s ดังนี้
C– Customer Need & Want/ ความต้องการของผู้บริโภค
1. ใครคือผู้บริโภคของเราและ/หรือใครคือเป็นผู้บริโภคที่คาดหวัง
2. พวกเขาต้องการอะไร
3. พวกเขามีบ้านพักอยู่ที่ไหน ทางานอะไร
4. พวกเขาทาอะไรในเวลาว่าง
5. พวกเขาหาข้อมูลที่ต้องการทราบจากที่ใด
ความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Consumer Wants/Needs and
Products) ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อการเสนอขายอย่างเดียวในตลาดโดยไม่ใส่ใจกับความ
ต้องการของผู้บริโภคไม่ได้ ผู้ผลิตต้องทาการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants
and Needs) เพื่อสร้างจุดสนใจที่ตรงกับความต้องการของเขา และต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการนั้นๆ
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C – Customer Cost/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่าย
1. ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ของเรามีต้นทุนอะไรบ้าง
2. จะสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างไร
3. ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ และอะไรคือสิ่งที่สาคัญที่สุด
4. อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อมัน
ราคา (ค่าใช้จ่าย) ที่ผู้บริโภคพอใจที่จะจ่าย (Cost to Satisfy and Price) เมื่อผู้บริโภค
ตระหนักถึงราคาของสินค้าหรือบริการ วัดด้วยค่าของเงิน เมื่อเป็นราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ก็จะ
ตัดสินใจซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ต้องคานึงถึงต้นทุนหลายอย่างที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน การ
คานึงถึงจุดคุ้มทุนและการทากาไรต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง และต้องไม่แข่งขันในเรื่องของราคา
เพราะจะไม่สามารถดาเนินธุรกิจระยะยาวได้ขายการบริการในสปาในราคาที่ยอมรับได้ ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายกว่า
C – Customer Convenience/ ความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการซื้อหาสินค้า
1. อะไรที่เป็นความสะดวกสบายที่ผู้บริโภคต้องการ
2. ช่องทางใดที่ผู้บริโภคสามารถติดต่อกับธุรกิจของเราได้
3. อะไรที่คู่แข่งทางการค้านาเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
4. อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน และการวางตาแหน่งทางการตลาด
ความสะดวกสบายของผู้บริโภคกับช่องทางการจัดจาหน่าย (Convenience to Buy and
Place) ต้องคานึงถึงความสะดวกสบายในการจัดซื้อจัดหาของผู้บริโภคต้องเข้าใจความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆ ต่างกลุ่มที่สะดวกแตกต่างกันออกไป เช่น ทางอินเทอร์เน็ต นิตยสาร โทรศัพท์
สามารถจ่ายค่าบริโภคผ่านบัตรเครดิต หรือสามารถซื้อผ่านเอเยนซี่ทัวร์ที่รวมเข้ากับแพ็คเกจการ
ท่องเที่ยวได้
C – Communication/ ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค
1. จะทาอย่างไรเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้ได้ผลดีที่สุด
2. สื่อใดที่เหมาะกับเราหรือกับผู้บริโภคมากที่สุด
3. สื่อใดที่ใช้ได้ผลมากที่สุด จะเลือกใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารใด
ช่องทางการสื่อสารกับการส่งเสริมทางการตลาด (Communication and Promotion)
1. ควรพิจารณาการสื่อสารกับผู้บริโภคมากกว่าการคิดหาวิธีส่งเสริมทางการตลาด
แต่ไม่รู้ว่าจะสื่อถึงผู้บริโภคได้อย่างไร ต้องเลือกการสื่อสารได้ทั้งสองทางจะดีกว่า เพราะสามารถทราบ
ได้ว่าพวกเขารับทราบในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้เขารับรู้
2. พัฒนาการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ เพราะแบรนด์คือการสื่อสารที่ผู้ผลิตให้
สัญญากับผู้บริโภคว่าสามารถรับประกันมาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่นาเสนอ
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3. เมื่อออกแบบครบ 4 C’s เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค (Custom
Fit) แล้วจาเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีคุณภาพถึงผู้บริโภคกลยุทธ์ต่างๆ จึงจะเกิดการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพได้ (Focus Business Intelligence, 2007)
2.6 แนวคิดเรื่องโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดเรื่องโมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้แสดงทัศนะคติ
เอาไว้ดังนี้
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องดาซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่างๆของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's Response) หรือ การตัดสินใจของ
ผู้ซื้อ (Buyer's Purchase Decision)
จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี้
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus)
และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้น
ภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า
(Buying Motive) ซึง่ อาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้
สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing mix) ประกอบด้วย
(1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุ้นความต้องการ
(2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกาหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย
(3) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจาหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ
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(4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่าเสมอ การ
ใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป
เหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
องค์การซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านั้น ได้แก่
(1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
(2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ้น
(3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือ
ลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ
(4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆจะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลนั้น
2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer's Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่
เปรียบเสมือนกล่องดา (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ง
รายละเอียดในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอน คือการรับรู้ ความต้องการ(ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมภายหลังการซื้อซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ จะกล่าวถึงในกระบวนการหัวข้อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer's Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ
(Buyer's Purchase Decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) การเลือก
ผลิตภัณฑ์ (Product Choice) (2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) (3) การเลือกผู้ขาย (Dealer
Choice) (4) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) (5) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase
Amount)
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ปัจจัยสาคัญ ( ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ลักษณะของผู้ซื้อที่รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยด้านสังคม (ปัจจัยภายนอก)
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา (ปัจจัยภายใน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่
ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคม
อื่น วัฒนธรรมเป็นสิ่งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดต้องคานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนาลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาหนดโปรแกรม
การตลาด
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และขั้นของสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น
ลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาให้มีลักษณะพฤติกรรม
ที่คล้ายคลึงกัน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน วัฒนธรรมย่อยเกิดจาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ วัฒนธรรมย่อย มีการจัดประเภทดังนี้
(1) กลุ่มเชื้อชาติ (Nationality Groups) เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ
อเมริกัน แต่ละเชื้อชาติมีการบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน
(2) กลุ่มศาสนา (Religious Groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต์
ชาวอิสลามฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและข้อห้ามที่แตกต่างกัน จึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
บริโภค
(3) กลุ่มสีผิว (Recial Groups) กลุ่มสีผิวต่างๆ เช่น ผิวดา ผิวขาว ผิวเหลือง แต่ละ
กลุ่มจะมีค่านิยมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดท้ศนคติที่แตกต่างกันด้วย
(4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Areas) หรือท้องถิ่น (Region) พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ทาให้เกิดลักษณะการดารงชีวิตที่แตกต่างกันและมีอิทธิพลต่อการบริโภคที่แตกต่างกันด้วย
(5) กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มพนักงาน
กลุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการ กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ นักกฏหมาย ครู
(6) กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) เช่น ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทางาน และผู้สูงอายุ
(7) กลุ่มย่อยด้านเพศ (Sex) ได้แก่ เพศหญิงและชาย
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1.3 ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับ
ฐานะที่แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกทั่วไปถือเกณฑ์รายได้ (ฐานะ) ทรัพย์สิน หรืออาชีพ(ตาแหน่งหน้าที่)
ในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน และสมาชิกในชั้นสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน การแบ่งชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นักการ
ตลาดต้องศึกษาชั้นสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย กาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์และศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมทั้งจัดส่วนประสมการตลาดให้
สามารถสนองความต้องการของแต่ละชั้นสังคมได้ถูกต้อง ลักษณะที่สาคัญของชั้นสังคม มีดังนี้
(1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโน้มจะมีค่านิยม พฤติกรรม และการบริโภคคล้ายคลึงกัน (2)
บุคคลจะถูกจัดลาดับสูงหรือต่าตามตาแหน่งที่ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบ่งตามอาชีพ
รายได้ ฐานะ ตระกูล ตาแหน่ง หน้าที่ หรือบุคลิกลักษณะ (4) ชั้นสังคมเป็นลาดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน
และบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคมให้สูงขึ้นหรือต่าลงได้
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านค่านิยม (Value) การเลือก
พฤติกรรม (Behaveior) การดารงชีวิต (Lifestyle) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวความคิดของ
บุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้
จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2
ระดับคือ
(1) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
(2) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่วม
อาชีพและร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม
นักการตลาดใช้กลุ่มอ้างอิงในการกาหนดผู้แสดง (Presenter) ทั้งเป็นผู้ทดสอบการทางาน
ของสินค้า โดยบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง (Testimonial) และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงรับรองสินค้า
(Endorsement)
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม
ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย
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3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน การแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต่ากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี,และ
65 ปีขึ้นไป เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น และรายการ
พักผ่อนหย่อนใจ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคลทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่
แตกต่างกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบด้วย ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะลักษณะการบริโภคแตกต่าง
กัน
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็นและความ
ต้องสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดทางานและสินค้าจาเป็น นักธุรกิจจะซื้อ
เสื้อผ้าราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบินซึ่งนักการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหน
สนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได้ (Income)
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือรายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการ
จ่ายเงิน
3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือ
คุณค่า (Value) หมายถึงความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหมายถึง
อัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง
รูปแบบของการดารงชีวิตในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความ
สนใจ (Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 : แสดงลักษณะรูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle หรือ AIOs) และลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographics)
กิจกรรม
(Activities)
- การทางาน (Work)
- งานอดิเรก
(Hobbies)
- กิจกรรมสังคม
(Socail event)
- การใช้เวลาว่าง
(Vacation)
- การพักผ่อน
(Entertainment)
- สมาชิกคลับ (Club
membership)
- การร่วมกิจกรรม
ชุมชน
(Community)
- การเลือกซื้อ
(Shopping)
- กีฬา (Sport)

ความสนใจ
(Interests)
- ครอบครัว (Family)
- บ้าน (Home)
- งาน (Job)
- การร่วมกิจกรรม
ชุมชน
(Community)
- การพักผ่อน
(Recreation)
- ความนิยม (Fashion)
- อาหาร (Food)
- สื่อ (Media)
- ความสาเร็จ
(Achievement)

ความคิดเห็น
(Opinions)
- ต่อตัวเอง
(Themselves)
- ปัญหาสังคม
(Socail issues)
- การเมือง (Politics)
- ธุรกิจ (Business)
- เศรษฐกิจ
(Economics)
- การศึกษา
(Education)
- ผลิตภัณฑ์
(Products)
- อนาคต (Future)
- วัฒนธรรม(Culture)

ประชากรศาสตร์
(Demographics)
- อายุ (Age)
- การศึกษา
(Education)
- รายได้ (Income)
- อาชีพ (Occupation)
- ขนาดครอบครัว
(Family size)
- ที่อยู่อาศัย
(Dwelling)
- ภูมิศาสตร์
(Geography)
- ขนาดของจังหวัด
(City size)
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของ
ครอบครัว (Stage in
family life cycle)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์และ องอาจ ปทะวานิช. (2541). กลยุทธ์
การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
การจัดประเภทค่านิยมอาจจะถือเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิตซึ่งใช้คาย่อว่า VALs ซึ่งมาจาก
คาว่า Value And Lifestyles โดยมีการจัดกลุ่มต่างๆ เป็น 8 กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ต่างกัน ดังนี้ (1) กลุ่มที่ชอบเข้าสังคม (Actualizers) (2) ผู้ที่ต้องการประสบความสาเร็จ
(Fulfill) และผู้ที่ยึดถือหลักการ (Believer) (3) ผู้ที่มีความทะเยอทะยาน (Achievers) และผู้ที่มีความ
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พยายาม (Strivers) (4) ผู้ที่มีประสบการณ์(Experiencers) และกลุ่มผู้ปฏิบัติการ (Makers) (5) กลุ่มที่
ต่อสู้ดิ้นรน (Strugglers)
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้า ปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยต่อไปนี้
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้
บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่นวัฒนธรรม
ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
นักจิตวิทยาได้เสนอทฤษฎีการจูงใจที่มีชื่อเสียงมาก คือทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow's Theory of Motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว์มีข้อสมมติขั้นพื้นฐานดังนี้ (1) มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่มีที่
สิ้นสุด (2) ความต้องการจะมีความสาคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจะลาดับความสาคัญของความ
ต้องการได้ (Hierarchy of Needs) (3) บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สาคัญที่สุดหรือสาคัญ
มากกว่าก่อน (4) เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ต้องการบาบัดความต้องการของตนแล้วความจาเป็นในสิ่งนั้นจะ
หมดไป (5) บุคคลจะเริ่มสนใจในความต้องการสาคัญอย่างอื่นต่อไป ตามทฤษฎีมาสโลว์ ได้จัดประเภท
ความต้องการตามความสาคัญออกเป็น 5 ระดับจากต่าไปสูง ดังภาพที่ 2.7
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ภาพที่ 2.7: แสดงลาดับขั้นของความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (Moslow's Hierarchy of Human
Needs)
5. ความสาเร็จส่วนตัว (Self-Actualization):
การพัฒนาตัวเอง และความปรารถนาส่วนตัว

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
: การยกย่อง ความนับถือ สถานะ
3. ความต้องการด้านสังคม (Socail Needs) :
การยอมรับ และความรัก
2. ความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) :
ความมั่นคงและความคุม้ ครอง
1. ความต้องการของร่างกาย (Physiological Needs): อาหาร น้า
อากาศ ที่อยู่อาศัยและความต้องการทางเพศ

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์และ องอาจ ปทะวานิช. (2541). กลยุทธ์
การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จัดระเบียบ
และตีความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเข้าใจ (การ
เปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่ จากความหมายนี้การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รสชาด และได้รู้สึก การรับรู้เป็นกระบวนการ
ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุ้น การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลั่นกรอง ขั้นตอน
การรับรู้มี 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.8
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ภาพที่ 2.8 : แสดงขั้นตอนการรับรู้ของผู้บริโภค
การเปิดรับข้อมูลทีไ่ ด้เลือกสรร (Selective Explosure)
การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention)
ความเข้าใจในข้อมูลทีไ่ ด้เลือกสรร(Selective Comprehension)
การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention)

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์และ องอาจ ปทะวานิช. (2541).
กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) ความโน้ม
เอี้ยงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้น
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น
ทัศนคติ เชื่อถือ และประสบการณ์ในอดีต อย่างไรก็ตามสิ่งกระตุ้นนั้นจะมีอิทธิพลที่ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ต้องมีคุณค่าในสายตาลูกค้า ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของ
ตัวอย่างจะมีอิทธิพลที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ คือ การทดลองใช้ได้ดีกว่าการจัดกิจกรรมการแถม เพราะ
การแถมนั้นลูกค้าต้องเสียเงินเพื่อซื้อสินค้า ถ้าลูกค้าไม่ซื้อสินค้าก็จะไม่เกิดการทดลองใช้สินค้าที่แถม
4.4 ความเชื่อถือ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล
ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ในขณะเดียวกัน
ความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจะ
มีความสัมพันธ์กัน นักการตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคตินั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลง
อย่างไร การเกิดของทัศนคตินั้นเกิดจากข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ที่
เรียนรู้ในอดีตเกี่ยวกับสินค้าหรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง
เช่น พ่อ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นนาในสังคม เป็นต้น
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2.7 แนวคิดเรื่องการจัดการและความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้า
สิ่งแรกที่ผู้บริหารจาเป็นจะต้องเข้าใจ คือ วิธีการที่จะสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่ง รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ
(2542) ได้แสดงทัศนะคติดังนี้
1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า (Product Value and Customer
satisfaction) โดยความหมายที่สาคัญแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าและการบริการแต่ลูกค้ากาลังซื้อการ
แก้ปัญหาและการประสบผลสาเร็จตามความต้องการและความจาเป็นที่เกิดขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่
สามารถแก้ปัญหาหรือบรรลุความสาเร็จสมปรารถนาหรือตามความจาเป็นที่เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่
มีค่าสาหรับลูกค้า และผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่มีค่าสาหรับลูกค้า และผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Generic Product) (ดังภาพที่ 2.8) เมื่อลูกค้าทั้งหลาย
สามารถเลือกระหว่างผลิตภัณฑ์ทั่วไปจานวนมากที่พึงพอใจตามความต้องการ ผู้บริหารอาจสร้างความ
แตกต่างให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเขาโดยการเพิ่มมูลค่าเข้าไป (Added Value) ซึ่งหมายถึง การเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
ภาพที่ 2.9 : แสดงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป
(Generic Product)

การเพิ่มมูลค่า
Added value

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และชวลิต ประภานนท์. (2542). องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์(ปรับรุงใหม่).
กรุงเทพฯ: ไดมอนด์อินบิสซิเนสเวิลด์.
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มูลค่าเพิ่มชึ้นจะทาให้มีลักษณะรูปร่างพิเศษ ซึ่งเสนอผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ การบริการ
เฉพาะเจาะจงที่เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไป หรือความรู้สึกที่มีลักษณะพิเศษที่ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิด
ขึ้นกับผู้ใช้ เช่น ความรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญ การให้ความสาราญหรือการให้ความบันเทิง ตัวอย่าง Tom
Wilson ผู้บริหารระดับสูงขององค์การทีมบาสเกตบอล ชื่อ Detroit Pistons ตระหนักว่าแฟน
บาสเกตบอลมีทางเลือกนิยมกีฬาหลายอย่าง ดังนั้น Wilson จึงได้เพิ่มมูลค่าเข้าไปในเกมบาสเกตบอล
ด้วยความบันเทิงของการแสดงสด ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อการโยนลูกห่วง
การแสดงมายากล และการตั้งจอวิดีโอสูง 9 ฟุต ถ่ายทอดสัญญาณภาพ ทานองเดียวกัน Tom
Vitacco ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท PrintMasters ได้นาผลที่เกิดประโยชน์มาสู่ธุรกิจของเขาหลาย
อย่างเมื่อเขาพูดว่า "ในโรงพิมพ์มีเครื่องมือเป็นสิ่งที่เหมือนกันแต่อะไรทาให้โรงพิมพ์มีความแตกต่าง
จากธุรกิจนั้นนอกจากวิธีการเอาใจใส่ลูกค้า" Vitacco รู้ว่าลูกค้าของเขามีผลิตภัณฑ์ทั่วไปให้เลือก
จานวนมากมาย ดังนั้นเขาจึงต้องเพิ่มมูลค่าโดยการขยายระยะทางในการบริการเพิ่มขึ้น
Wilson และ Vitacco ได้ยอมรับความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected
Product) และ ผลิตภัณฑ์ที่ขยายดีขึ้น (Augmented Product) (ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังหมายถึง การ
เสนอมูลค่าพื้นฐานที่ลูกค้าคาดหวังซึ่งอยู่ยอกเหนือผลิตภัณฑ์ทั่วไป สาหรับบริษัท PrintMasters
มูลค่าคาดหวังคือการเปลี่ยนสภาพเอกสารต้นฉบับของลูกค้าให้กลายเป็นสาเนาที่มีจานวนตามคาสั่ง
ตามกาหนดเวลา และในราคาที่เหมาะสม ซึ่งโรงพิมพ์ใดโรงพิมพ์หนึ่งสามารถทาได้แต่ผลิตภัณฑ์ที่
ขยายดีขึ้นจะช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังโดยการเพิ่มมูลค่าที่มากกว่าเข้าไป เช่น บริษัท
PrintMasters สร้างผลิตภัณฑ์ที่ขยายดีขึ้น โดยการเสนอการส่งมอบ (Offering Delivery) แนะนา
การออกแบบกราฟิก (Graphic Design Advice) การบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ (Protective
Packaging) เงื่อนไขการชาระเงินที่สะดวกขึ้น (Easy Payment Plans) ซึ่งเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ
อย่างไรก็ตามการขยายดีขึ้นของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่ต้องทาด้วยกระบวนการที่
ดาเนินการอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ ผู้บริหารต้องทบทวนการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในหนทางที่ผู้บริหารทาการขยายผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อความแน่ใจว่าการเพิ่ม
คุณค่ายังคงมีความสาคัญหรือมีค่าต่อลูกค้ารวมทั้งมีความแตกต่างอย่างเหนือคู่แข่งขัน
2. การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (Improving Customer Satisfaction) การ
ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าทาได้โดยการกาหนดขอบเขต (Defining) การพัฒนา (Developing)
การตลาด (Margeting) และการขยายผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นด้วยการบรรจุมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าต้องการเข้าไป
ในสินค้า ซึ่งผู้บริหารสามารถดาเนินการได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า (Understand Customer Expectations) การ
วัดความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มแรกและครั้งหลังสุดเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับความคาดหวังของ
ลูกค้า ดังนั้นการวางหลักอย่างมีเหตุผลในขั้นตอนการเริ่มต้นทาได้โดยการทาความเข้าใจว่าอะไรเป็น
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สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม และความหมายอื่นจากลูกค้า
ผู้บริหารจาเป็นต้องเปิดเผยว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังซึ่งทาให้สามารถมองเห็นวิธีการที่ผลิตภัณฑ์
ของเขาจะมีคุณสมบัติถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ลูกค้ามักคาดหวังเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยอัตราส่วนของมูลค่าต่อราคา (Value/Price Ratio) คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะรูปแบบและผลประโยชน์ (Features and Benefits) การ
รับรองและการประกันคุณภาพ (Warranties and Guarantees) การแก้ไขปัญหาอีกครั้ง (Problem
Resolution) และประสบการณ์การซื้อ (Buying Experience)
1.อัตราส่วนของมูลค่าต่อราคา (Value/Price Ratio) โดยธรรมชาติลูกค้าชอบที่จะ
ได้รับมูลค่าของสินค้ามากกว่าราคาของสินค้าที่จ่ายไป อัตราส่วนของมูลค่าต่อราคา วัดจากมูลค่าที่
ลูกค้าได้รับจากองค์การจึงสามารถเพิ่มอัตราส่วนนี้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กรการได้โดยการเพิ่มมูลค่า
หรือการลดราคา ตัวอย่าง บริษัท Neiman Mercus ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสไตล์สังคมชั้นสูง (High-Style)
เพิ่มมูลค่าของบริษัทโดยการเสนอการบริการให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนตัว และความพิเศษอื่นๆ หรือบริษัท
Sam's Werehouse เป็นบริษัทที่ให้ส่วนลด (Discounter) เพื่อการปรับปรุงอัตราส่วนของมูลค่าต่อ
ราคาโดยการขายสินค้าราคาต่ากว่า
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดเตรียมคุณภาพใน
ระดับที่กาหนดโดยมุ่งความต้องการของลูกค้าและการใช้ประโยชน์ ถ้าลูกค้าซื้อที่หนีบกระดาษ
(Paper Clip) คุณภาพจะถูกกาหนดเป็นความสามารถในการจับยึดกระดาษเข้าด้วยกันจนกว่าที่หนีบ
กระดาษถูกดึงออก ถ้าลูกค้ายกหูโทรศัพท์ คุณภาพจะถูกกาหนดเป็นการเชื่อมโยง ซึ่งยอมให้ทั้ง 2
ฝ่ายสนทนาปราศรัยกันได้อย่างชัดเจน และยาวนานตามที่คู่สนทนาต้องโดยปราศจากการหยุดชะงัก
หรือกีดขวาง ดังนั้น คุณภาพที่มีระดับต่ากว่าความต้องการของลูกค้าและการใช้ประโยชน์ก็จะไม่
สามารถตอบสนองการคาดหวังของลูกค้าได้
3. ลักษณะรูปแบบและผลประโยชน์ (Features and Benefits) ลูกค้าทุกคนมีความ
ต้องการลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์บางอย่างในระดับที่ต่าที่สุด พร้อมกับผลประโยชน์ของลักษณะ
รูปแบบที่ถูกจัดเตรียมขึ้นการเพิ่มระดับทั่วไปนี้ขึ้นทาให้มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นเพื่อแข่งขัน
กับผลิตภัณฑ์ที่ขยายดีขึ้นของคู่แข่งขันซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองลักษณะรูปแบบที่น้อย
ที่สุดและผลประโยชน์ที่ลูกค้าคาดหวังได้ ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถนาไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวอย่าง เครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพิจารณาเป็นการเพิมมูลค่า
สาหรับเครื่องรับโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันเครื่องควบคุมระยะไกลกลายเป็นส่วนหนี่งของผลิตภัณฑ์ที่
คาดหวัง และลูกค้าทั้งหลายก็จะไม่พึงพอใจถ้าขาดมัน
4. การรับรองและการรับประกันคุณภาพ (Warranties and Guarantees) ไม่มีใคร
ต้องการซื้อสินค้าโดยปราศจากการรับรองบางอย่างอีกครั้ง ซึ่งเป็นการรักษามาตราฐานผลการ
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ปฏิบัติงานและคุณภาพที่ให้คามั่นสัญญาไว้ วิธีการโดยปกติก็คือการเสนอคืนเงินให้ตามราคาที่ซื้อ หรือ
การชดใช้ของทดแทนหรือการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในกรณีซึ่งผลิตภัณฑ์ล้มเหลวภายหลังจาก
ที่ซื้อมา หรือไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า การรับประกันจึงเป็นแนวทางที่อยู่
นอกเหนือกฎหมายที่กิจการให้กับลูกค้า การรับรอง และการรับประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือที่มีผล
ต่อการแข่งขันเมื่อได้ทาการโฆษณาในฐานะที่เป็นมูลค่าเพิ่ม
5. การแก้ไขปัญหาอีกครั้ง (Problem Resolution) การทีอ่ งค์การตอบสนองต่อ
ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรที่เป็นจุดสาคัญต่อการประเมินผลสาหรับลูกค้า บริษัทที่เฉลียวฉลาดรู้ว่า
ความไม่พึงพอใจของลูกค้าได้เสนอโอกาสให้ต้องทาการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า
ลูกค้าที่มีปัญหาและได้รับความพึงพอใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง มักจะมีความจงรักภักดีต่อกิจการ
มากกว่าลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประจาโดยไม่พบความยุ่งยาก เมื่อลูกค้าหยิบยกปัญหาขึ้นมาผู้บริหาร
จะมีโอกาสพิสูจน์ข้อผูกมัดของกิจการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้
6. ประสบการณ์การซื้อ (Buying Experience) การวัดอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรู้ความชานาญในการคัดเลือกและการจัดซื้อสินค้าและการบริการ
การดาเนินการในกระบวนการให้เร็วขึ้น สะดวกสบาย ไม่มีความยุ่งยาก และสามารถให้ความสุขเท่าที่
จะเป็นไปได้ ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดขอบเขตและการสื่อสารเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า (Define
and Communicate Customer Satisfaction Goals) เมื่อผู้บริหารทั้งหลายได้กาหนดว่าอะไรคือสิ่ง
ที่ลูกค้าคาดหวัง ผู้บริหารก็สามารถระบุขอบเขตเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าได้ เป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะขององค์การแต่ละแห่ง แต่เป้า
หมายความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหลายควรจะมีคุณลักษณะ 4 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายควรจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความหมายสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายขององค์การ เช่น เป้าหมาย "การส่งมอบอย่างรวดเร็ว (Fast Delivery)" เป็นเป้าหมายที่
ไม่มีการระบุให้แน่นอน และขาดความหมายที่จะเข้าใจต่อการปฏิบัติ แต่เป้าหมายที่ว่า "ส่งมอบในวัน
ถัดไปภายในเวลา 10.30 น." จะเป็นเป้าหมายที่ดีกว่า
2. เป้าหมายควรสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เหนือคู่แข่งขัน ถ้าแต่ละคนเสนอ
การส่งมอบในวันถัดไปภายในเวลา 10.30 น. เป้าหมายการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของ
องค์การก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นโดยการเน้นที่เวลา
3. เป้าหมายควรเพิ่มมูลค่าที่ลูกค้าต้องการ เช่น สายการบินมีเป้าหมายว่า "เป็นสาย
การบินที่มีอาหารดีที่สุดในโลก" เป็นไปได้มากที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าน้อยกว่าการให้
คามั่นสัญญาในการ Check-in และการ Boarding เพียงแค่ 5 นาที
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4. เป้าหมายควรจะมีการท้าทาย แต่สามารถประสบความสาเร็จได้ เข่น สายการบิน
ไม่สามารถกาหนดเป้าหมาย "การไม่ให้เครื่องบินล่าช้า" ได้เพราะว่า สายการบินไม่สามารถควบคุม
สภาพอากาศซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญของความล่าช้า นอกจากนั้นองค์การที่ให้คามั่นสัญญามากกว่าสิ่งที่
สามารถทาได้จะไม่เพียงทาให้ลูกค้าอารมณ์เสียแต่ยังเกิดความผิดหวังหมดกาลังใจพนักงานด้วย และ
ด้วยการกาหนดเป้าหมายที่สูงซึ่งสามารถบรรลุความสาเร็จได้ ทาให้องค์การทั้งหลายสามารถ
สนับสนุนให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้
เมื่อผู้บริหารกาหนดและทาการสื่อสารเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าที่มีความ
ทะเยอทะยานสูง ผู้บริหารจะต้องสร้างความคาดหวังโดยให้ผลิตภัณฑ์ของเขาถูกดาเนินการตามคามั่น
สัญญา การหลีกเลี่ยงการขายมากจนเกินไป (จนเกินกาลังที่จะส่งสินค้าได้) หรือการทาคาสัญญาที่ไม่
เป็นจริงมีความสาคัญต่อการพิจารณาเป้าหมายที่ต้องทาอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงแนวทางที่
ผู้บริหารทาการสื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกขององค์การ ถ้าองค์การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
กาหนดเป้าหมายที่มีผลนาไปสู่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ก็ควรจะสื่อสารความสามารถเหล่านี้ไปยังลูกค้า
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งหรือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งอานวยความสะดวก (Establish or
Upgrade the Infrastructure) เมื่อผู้บริหารระดับสูงได้ทาข้อผูกมัดในการปรับปรุงความพึงพอใจของ
ลูกค้า ขั้นตอนต่อไปคือ การวางแผนวิธีการที่จะบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายนั้น ซึ่งความพึงพอใจของ
ลูกค้าในระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่มีโปรแกรม (Program) โครงการ (Project) หรือคาขวัญ (Slogan) ซึง่
ผู้บริหารต้องการแนวทางที่มีระบบเพื่อการส่งมอบมูลค่าเพิ่มและความพึงพอใจของลูกค้าอย่าง
สม่าเสมอบนพื้นฐานที่ดาเนินการไปอย่างไม่หยุดยั้งนั้นคือสิ่งที่จะถูกทาให้สาเร็จก็ด้วยโดยการจัดตั้ง
หรือ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งรวมทั้งความต้องการบุคคล (People)
การฝึกอบรม (Traning) โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) การติดต่อสื่อสาร
(Communication) และอุปกรณ์เครื่องมือ (Equipment) เพื่อความมั่นใจต่อความพึงพอใจของลูกค้า
โครงสร้างพื้นฐานจะเกี่ยวพันกับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อจัดการกับสถานการณ์ด้านการบริการทุกๆ
อย่าง หรือ จะประกอบด้วย เครือข่ายงานระหว่างประเทศของอุปกรณ์เครื่องมือที่วินิจฉัยอย่าง
เชี่ยวชาญ (International Network of Sophisticated Diagnostic Equipment) ทีมงานของช่าง
เทคนิค (Teams of Technicians) หรือกลไกการส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่ ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้าง
พื้นฐานการบริการในสถานที่พร้อมแล้วก็ตาม แต่สายการบิน Northwest ได้ประกาศแผน 5 ปี ที่จะ
จ่ายเงิน 422 ล้านเหรียญ สหรัฐ เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ความพยายามนี้ประกอบด้วย
การดูแลรักษาเครื่องบินที่มากกว่า อาหารที่ดีกว่า การระงับเที่ยวบินที่น้อยกว่า และการสูญหายของ
กระเป๋าเดินทางมีน้อยกว่า ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่น ธุรกิจสายการบิน เป็นสิ่งที่
สมเหตุสมผลสาหรับบริษัททั้งหลายที่จะสร้างความแตกต่างในกลุ่มของพวกเขาเพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าและเป็นเหตุผลอันสมควรที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
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ขั้นตอนที่ 4 การวัดความพึงพอใจของลูกค้า (Measure Customer Satisfaction) เมื่อ
เป้าหมายของแผนและโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า ผู้บริหารสามารถวัดความพึงพอใจและค้นหาปัญหาที่ยังคงมีอยู่อย่างเปิดเผยและกระตือรือร้น
มากกว่าการรอคอยการร้องเรียนที่เกิดความไม่พึงพอใจจากลูกค้า ผู้บริหารสามารถวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าได้เหมือนกับวิธีที่ผู้บริหารเปิดเผยสิ่งที่คาดหมายขององค์การ โดยการยึดข้อมูลที่พบปะ
ลูกค้าจานวนมาก การส่งแบบสอบถาม การอ่านจดหมายร้องเรียน และการตอบคาถามลูกค้าที่บริการ
ด้วยโทรศัพท์สายตรง
อะไรเป็นส่วนประกอบที่มีความสาคัญต่อลูกค้า ตัวอย่าง บริษัท Federal Express ได้ค้นพบ
ส่วนประกอบ 12 อย่าง จากการวิจัยที่มีความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทใช้วัดจากตัวชี้วัด (Indicator) รายวัน ดังต่อไปนี้ (1) โทรศัพท์ที่ถูกทอดทิ้ง (วาง
หูโทรศัพท์ก่อนที่ตัวแทนบริการลูกค้าจะสามารถได้รับเรื่องที่โทรศัพท์เข้ามา) (2) การร้องเรียน (ร้อง
ทุกข์) ถูกเริ่มต้นใหม่ (ข้อร้องเรียนต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้ทางานดีขึ้น เพราะว่าลูกค้าไม่พึงพอใจกับการ
ตอบสนองที่มีมาแต่เดิม) (3) บรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย (4) การบริการระหว่างประเทศ (ประกอบด้วยพิธี
การศุลกากรที่ล่าช้า) (5) การแก้ไขใบเสร็จตามที่ขอร้อง (6) บรรจุภัณฑ์สูญหายหรือถูกทาลาย (7) การ
สะสมความผิดพลาด (8) การตรวจทานการส่งมอบผิดพลาด (ซึ่งเป็นคามั่นสัญญาตามใบเสร็จทุกใบ)
(9) การบรรจุหีบห่อโดยไม่แยกแยะว่าคืออะไร (10) การส่งมอบช้ากว่าเวลาแต่อยู่ในวันที่กาหนดใน
สัญญา (Righ-day) (11) ติดตามเพื่อตรวจทานผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดมากจนเกินไป (12) การ
ส่งมอบช้ากว่าวันที่กาหนดในสัญญา (Wrong-day)
โดยการวัดและการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายความพึงพอใจ โดยกิจการจะ
เปิดเผยปัญหาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เพื่อการปรับปรุงความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลลัพธ์และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา (Evaluate Results and
Take Corrective) การวัดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้ ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพได้ใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้มาเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จาเป็น ซึ่งหมายถึง การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและข้อร้องเรียนกับเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อระบุถึงความ
ล้มเหลวระยะสั้น เปิดเผยต้นเหตุของปัญหา และเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยลดสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ ตัวอย่าง บริษัท Federal Express ได้รับข้อร้องเรียนจานวนมากเกี่ยวกับ
การเก็บเงินเพิ่ม (Surcharge) ที่ถูกรวมเข้าไปสาหรับการบริการในวันเสาร์ ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกใช้
แม้ว่าลูกค้าได้นาสินค้ามาที่บริษัทด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม สานักงานของบริษัทบางแห่งได้ต่อต้าน
การยกเลิกค่าบริการที่เพิ่มขึ้น เพราะว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อการจัดหารายได้ให้ครอบคลุมต้นทุนของการ
บริการในวันสิ้นสุดสัปดาห์ ภายหลังจากการฟังข้อร้องเรียนและชั่งน้าหนักด้านค่าใช้จ่าย ผู้บริหารของ
บริษัท Federal Express จึงตัดสินใจให้ลูกค้าเป็นฝ่ายถูก และยกเลิกการเก็บเงินเพิ่มภายใน 6
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สัปดาห์ ทาให้การบริการในวันเสาร์เป็นที่นิยมโดยทั่วไปและแพร่หลายอย่างกว้างขวางซึ่งก่อให้เกิด
ผลดีกลับคืนมา เมื่อบริษัท Federel Express ได้พิสูจน์ให้เห็นและองค์การอื่นจานวนมากได้รับรู้
ข้อมูลเหล่านี้ในปัจจุบันเพื่อการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจึงหันไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินแทน
2.8 แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด
2.8.1 การสื่อสารการตลาด
ในทัศนะของ ชื่นจิต แจ้งเจนกิจ (2543) ได้ให้นิยามของการสื่อสารการตลาดเอาไว้ดังนี้
การสื่อสาร (Communication) โดยทั่วไปแล้วหมายถึง กระบวนการส่วข่าวสารข้อมูลจากผู้
ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนอง
กลับมาโดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ
การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่ง
ข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้า หรือการบริการ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทน
โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร
คาพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ต้องการ
1. กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด
กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการ
ได้แก่
1.1. กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) โดยทั่วไปเริ่มต้นจากผู้ส่ง
ข่าวสาร (Sender) เก็บรวบรวมแนวความคิด ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และเมื่อต้องการส่ง
ข่าวสารออกไปยังผู้รับข่าวสารก็จะแปลงแนวความคิดหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร
น้าเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯล ซึ่งรวม เรียกว่า ข่าวสาร (Message) ข่าวสารที่ได้รับการใส่รหัส
(Encoding) แล้วจะถูกส่งไปยังผู้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่านสื่อกลาง (Media or Medium) ใน
ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภทต่างๆหรืออาจถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็เป็นได้ ผู้รับข่าวสารเมื่อได้รับข่าวสารก็จะถอดรหัส (Decoding) ข่าวสาร
ดังกล่าวตามความเข้าใจ ประสบการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ฯลฯ และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือแม้แต่
การนิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารอาจไม่สามารถมาถึงผู้รับข่าวสารได้ทั้งหมด
หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการสื่อสารย่อมมีโอกาสเกิด "ตัวรบกวน" หรือตัว
แทรกแซง" (Noise or Interferes) ได้ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร
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ภาพที่ 2.10 : แสดงกระบวนการสื่อสารทางการตลาด
ภายใต้สภาพแวดล้อมหนึ่งๆ
ผู้ส่ง
ข่าวสาร

ช่องทาง
การสื่อสาร

ข่าวสาร

ผู้รับ
ข่าวสาร

สื่อ

ตัวรบกวน

ตัวรบกวน

ตัวรบกวน

ปฏิกิริยาตอบสนอง
ที่มา : ชื่นจิตร แจ้งเจนกิจ. (2556). IMC & Marketing Communication กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด. กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ.
ในเชิงการตลาด กระบวนการสื่อสารการตลาดก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการสื่อสาร
โดยทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างออกไป คือ ในการสื่อสารทางการตลาดนั้น กลุ่มผู้รับข่าวสารเป็นกลุ่มที่แน่
ชัด เรียกว่า กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมีเพียง 1 กลุ่ม หรือหลายกลุ่มก็ได้ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบัน
การเลือกทุกๆ ส่วนของตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายของตน หรือการผลิตสินค้าชนิดเดียว แบบ
เดียว สีเดียว สาหรับจาหน่ายให้ผู้บริโภคทุกคนในตลาดเป็นสิ่งที่พบได้น้อยมาก นักการตลาดใน
ปัจจุบันจะพยายามค้นหาเศษเสี้ยวของตลาดหรือที่เรียกว่าเป็น "Niche Market" เพื่อเป็น
กลุ่มเป้าหมายของตน เช่น ตลาดนมผงสาหรับผู้สูงอายุ นมผงสาหรับคุณแม่คนใหม่ที่อยู่ระหว่างให้นม
บุตร เป็นต้น และยังเป็นที่มาของช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น
Specialty Stores หรือ Category Killers เป็นต้น
ข้อแตกต่างที่มองเห็นได้ชัดอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองเป็นสิ่งที่
ผู้ผลิต หรือผู้ส่งข่าวสารคาดหวัง ถ้าจะนาทฤษฎี AIDA ของ E.K.Strong มาอธิบายแล้วความคาดหวัง
ของผู้ผลิตจะอยู่ในรูปของ
A - Attention การสร้างความสนใจเนื้อหาข่าวสารที่ผู้ผลิตส่งออกไป
I - Interest การสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์
D - Desire การสร้างความต้องการในผลิตภัณฑ์
A - Action การสร้างพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
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1.2. พฤติกรรมผู้บริโภค โดยการพิจารณากระบวนการประมวลข้อมูลของผู้ซื้อ
(Buyer Information Processing) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค อันได้แก่ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ กลุ่มสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งเริ่มตั่งแต่
การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมิน
ความรู้สึกหลังการซื้อ
1.3 ช่องทางการสื่อสาร โดยการพิจารณาช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel of
Distribution) และผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ (Stakeholders) ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ
เช่น ลูกค้า ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน เอเยนซีโฆษณา
เป็นต้น ดังนั้น นักการตลาด หรือผู้บริหารทางการตลาดจึงมีหน้าที่ที่จะต้องค้นหาให้ได้ว่า ภายใต้กล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ตนกาหนดขึ้นนั้น มีคนกลางเป็นใครบ้างในช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่จัดขึ้น ตลอดจนมีบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดบ้างที่
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสื่อสารการตลาดนั้นๆและจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นระยะ
เวลานานเท่าใด
1.4 ปัจจัยภายในองค์กร โดยการพิจารณากลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเองเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือในเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ (Strategic Credibility) องค์กรธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือใน
สายตาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกธุรกิจย่อมได้รับประโยชน์ในเชิงรูปธรรม
เช่น จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น และประโยชน์ในเชิงนามธรรม เช่น
ค่านิยมภาพพจน์ที่ดีของบริษัท ตลอดจนขวัญและกาลังใจที่ดีของพนักงาน เป็นต้น
2.8.2 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด
ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ปฏิกิริยาตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไว ตลอดจนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้ออันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดารงอยู่ของ
กิจการ ผู้ยริหารทางการตลาดจาเป็นต้องดาเนินขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่ผู้ผลิตจะสื่อสารข่าวสารทางการตลาดใดๆออกไป จาเป็นต้อง
กาหนดกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่แน่นอน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้ (Users) ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ตัดสินใจซื้อ
(Deciders) และผู้มีอิทธิพลในการซื้อ (Influencers) โดยอาจอยู่ในรูปของบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่ม
อ้างอิงทางสังคม หรือประชาชนทั่วไปก็ได้ โดยผู้ผลิตต้องดาเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ความชอบ ความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยม ของกลุ่มเป้าหมาย และนามากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ใน
การสื่อสาร
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2. กาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร การกาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร คือ การกาหนด
รูปแบบการตอบสนอง (Response) ที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการนั่นเองซึ่งในทางการตลาดทั่วไปแล้ว
ปฏิกิริยาตอบสนองที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการ คือ การสั่งซื้อสินค้า (Purchase) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
บางครัง้ เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลา ในกรณีนี้ ผู้ผลิตบางรายจึงต้องการเพียงการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่สูงขึ้น เช่น จากการไม่สนใจ หรือไม่รู้จักสินค้าเป็นรู้จักสินค้า จาก
การรู้จักเป็นความชอบในตัวสินค้า
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนได้แก่
1. ขั้นตอนการรับรู้สินค้า (Congnitive Stage)
2. ขั้นตอนพอใจและต้องการในสินค้า (Affective Stage)
3. ขั้นตอนตัดสินใจซื้อสินค้า (Behavioral Stage)
ปัจจุบันมีทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมากมายหลายทฤษฎี ไม่ว่าจะ
เป็น AIDA MODEl ของ E.K Strong,Hierachy of Effect Model ของ Robert J.Lavidge and
Gary A.Steiner,Innovation Adoption Model ของ Everett M.Rogers ดังแสดงในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 : แสดงทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ทฤษฎี/ขั้นตอน
1.รับรู้สินค้า
(Cognitive Stage)
2.พอใจและต้องการ
สินค้า
(Affective Stage)

AIDA Model
รับรู้ (Attention)

Hierachy of Effects
Model
รับรู้ (Awareness)

InnovationAdoption Model
รับรู้ (Awareness)

สนใจ (Interest)

รู้จัก (Knowledge)
ชอบ (Liking)

สนใจ (Interest)

ชอบมากกว่ายี่ห้ออื่น
(Preference)

ประเมินคุณค่า
(Evaluation)

ต้องการ (Desire)
3.ตัดสินใจซื้อ
(Behavior Stage)

มั่นใจ (Conviction)
ทดลองใช้(Trial)

ซื้อ (Action)

ซื้อ (Purchase)
ซื้อ (Adoption)

ทีม่ า : ชื่นจิตร แจ้งเจนกิจ. (2556). IMC & Marketing Communication กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด. กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ.
3.สร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ส่งข่าวสารหรือผู้ผลิตทราบปฏิกิริยาตอบสนองที่
คาดหวังจะได้รับข่าวสาร หรือผู้บริโภคแล้ว ผู้ส่งข่าวสารจาเป็นจะต้องกาหนดข่าวสารที่จะนาไปสู่
ปฏิกิริยยาตอบสนองนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าในแง่ของ AIDA MODEL ข่าวสารนั้นจะต้องดึงดูดใจทาให้
ผู้บริโภครู้จักสินค้า (Attention) ข่าวสารนั้นจะต้องมีวิธีนาเสอนที่ดี ทาให้ผู้บริโภคสนใจและจดจาใน
ตรายี่ห้อของบริษัท (Interrest) ข่าวสารนั้นจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้า เช่น ลักษณะการ
ทางาน ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า (Desire) และ
ข่าวสารนั้นจะต้องเร่งรัดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ (Action) ซึ่งอาจทาได้โดยบอกรายละเอียดของแถม
ในช่วงส่งเสริมการขาย สินค้ามีจานวนจากัด ลดราคาพิเศษในช่วงเดือน...นี้เท่านั้น เป็นต้น
4. เลือกช่องทางการสื่อสาร เมื่อผู้ผลิตสามารถกาหนดข่าวสารที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว ขั้น
ต่อไปคือ เลือกช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารนั้น ไปยังผู้บริโภค ดังได้กล่าวมาแล้วว่า
ช่องทางในการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
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4.1 ช่องทางที่ใช้บุคคล (Personal Communication Channels) ได้แก่ การขาย
โดยบุคคล และการบอกเล่าปากต่อปาก (Words of Mouth)
4.2 ช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล (Non Personal Communication Channels) ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย รวมอีกอย่างเรียกว่า การสื่อสารมวลชน
(Mass Communication)
การเลือกประเภทของช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้บริโภค
ผู้ผลิตอาจเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทั้งสองช่องทางร่วมกัน ทั้งนี้ ข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่ง
คือ ช่องทางที่ใช้บุคคลจะมีอิทธิพลในการสื่อสารทางการตลาดในกรณีต่อไปนี้ สินค้าราคาแพง มีความ
เสี่ยง และซื้อไม่บ่อย ในกรณีนี้ผู้บริโภคจาเป็นต้องสืบหาข้อมูลที่แน่ชัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถให้ข้อมูลที่สร้างความมั่นใจ
ผู้บริโภคอาจสอบถามจากบุคคลที่เป็นผู้นากลุ่มสังคม เช่น ประธานบริษัท ประธานสมาคม สมาชิก
สังคมออนไลน์ ฯลฯ นั่นคือผู้ผลิตจาเป็นต้องใช้บุคคลในกลุ่มสังคมเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสาร
(Social Channels) นอกจากนี้ ผู้บริโภคอาจสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆ หรือสังเกตและ
เลียนแบบพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Channels) เห็นได้ชัดกรณีสินค้าเครื่องกีฬา ที่มักใช้
นักกีฬาชั้นนาของโลกเป็นตัวแทนในการโฆษณา กรณีนี้ผู้ผลิตมักเป็นผู้อุปถัมภ์เครื่องกีฬา เช่น ไม้
เทนนิส รองเท้า เสื้อผ้า ให้แก่นักกีฬาดังกล่าว รวมทั้งผู้บริโภคอาจสอบถามไปยังพนักงานขายของ
บริษัท เพื่อให้รายละเอียดของสินค้าที่ครบถ้วนพอแก่การตัดสินใจ(Advocate Channels) สินค้าที่
สามารถแสดงถึงสถานภาพทางสังคม (Social Status) ของผู้บริโภคได้เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า บุหรี่ที่มี
ราคาแพง ผู้บริโภคต้องการการบริการที่ดีจากพนักงานขายจึงจาเป็นต้องสื่อสารผ่านช่องทางที่ใช้
บุคคล
5. กาหนดงบประมาณสาหรับช่องทางการสื่อสารทั้งหมด หรือเป็นการกาหนดงบประมาณที่
จะใช้ในการสื่อสารการตลาดทั้งหมด อันได้แก่ การขายโดยบุคคล การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
และการประชาสัมพันธ์ ในทางปฏิบัติผู้ผลิตมีวิธีกาหนดงบประมาณในการสื่อสารการตลาดหลายวิธี
ได้แก่
5.1 กาหนดเป็นยอดเงินที่บริษัทสามารถจะจ่ายได้ (Affordable Method) วิธีนี้
ผู้บริหารของบริษัทจะสอบถามไปยังฝ่ายบัญชีว่าในปีนี้บริษัทพอจะมีเงินจ่ายค่าโฆษณา ส่งเสริมการ
ขาย ฯลฯ เป็นยอดเงินเท่าไร ยอดเงินที่ฝ่ายบัญชีแจ้งจะถูกนามากาหนดเป็นงบประมาณการสื่อสาร
การตลาดสาหรับปีนั้น วิธีนี้มีข้อดีคือง่ายต่อการกาหนดงบประมาณ แต่มีข้อเสียคือไม่คานึงถึง
ยอดขายเนื่องจากโปรแกรมการสื่อสารการตลาดใดๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขาย นอกจากนี้ ยังทา
ให้งบประมาณการสื่อสารการตลาดในแต่ละปีไม่ใกล้เคียงกัน ทาให้การวางแผนการตลาดในระยะยาว
ทาได้ยาก
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5.2 กาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย (Percentage of Sales Method) วิธีนี้
ผู้บริหารจะคานวณยอดขายทั้งปี และกาหนดเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายนั้น ซึ่งจะได้งบประมาณการ
สื่อสารการตลาดสาหรับปีหน้า วิธีนี้มีข้อดีคือ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย
โปรแกรมการสื่อสารการตลาดกับยอดขายและสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจ่าย กล่าวคือ
บริษัทจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายการสื่อสารการตลาดจานวนเท่าไร ย่อมขึ้นอยู่กับยอดขายที่เกิดขึ้นแต่
วิธีนี้มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายการสื่อสารการตลาดเป็นผลจากยอดขายซึ่งถูกกาหนดจากเปอร์เซ็นต์ของ
ยอดขายในอดีต แทนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เกิดยอดขาย และไม่มีการบอกวิธี
กาหนดเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม เพียงแต่กาหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง หรือกาหนดให้
เท่ากับปีที่ผ่านมาเป็นต้น
5.3 กาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายที่เท่ากับของคู่แข่ง (Competitive Parity
Method) โดยผู้บริหารจะสอบถามข้อมูลจากฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายที่คู่แข่งใช้
ไปในการสื่อสารการตลาดและนามากาหนดเป็นค่าใช้จ่ายการสื่อสารการตลาดของบริษัทให้อยู่ใน
เปอร์เซ็นต์เดียวกัน ทั้งนี้ผู้บริหารมีความเชื่อว่า ถ้าหากต้องการรักษาสัดส่วนครองตลาด(Market
Share) ของบริษัทให้คงเดิมจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการสื่อสารการตลาดเป็นสัดส่วนต่อยอดขาย
เท่ากับของคู่แข่ง แต่มีข้อเสียคือ ไม่คานึงถึงความแตกต่างของบริษัทคู่แข่งในด้านงบประมาณทั้งหมด
ชื่อเสียง วัตถุประสงค์ในการสื่อสารการตลาด ฯลฯ
5.4 กาหนดจากวัตถุประสงค์และงานที่จะทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ
(Objective and Task Method) โดยเริ่มแรกผู้บริหารจะกาหนดวัตถุประสงค์และงานที่จะทาเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ จากนั้นจึงนามาคานวณเป็นต้นทุนของงานนั้นๆ และนาต้นทุนของงานทุกงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดมารวมกัน จาได้งบประมาณในการสื่อสารการตลาด วิธีนี้มีข้อดีคือ
พิจารณารายละเอียดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดได้ แต่การนามาใช้ยังไม่แพร่หลายมาก
นัก เนื่องจากมีขั้นตอนการคานวณค่อนข้างยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีบริษัทนาโปรแกรม
สาเร็จรูปมาใช้เพื่อช่วยคานวณงบประมาณในการสื่อสารการตลาดโดยตรง ทาให้ง่ายต่อการนามาใช้
มากขึ้น
6. กาหนดส่วนประสมการสื่อสารทางการตลาด หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Communication Mix or Promotion Mix) เมื่อผู้ผลิตทราบงบประมาณในการสื่อสาร
การตลาดทั้งหมดแล้วขึ้นตอนต่อไปคือ จัดสรรงบประมาณในรูปแบบช่องทางการสื่อสารหรือรูปแบบ
การสื่อสารการตลาดต่างๆได้แก่ การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสื่อสารการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดสัดส่วนในการเลือกใช้ หรือเรียกอีกอย่างว่าการกาหนดส่วนประสมการ
สื่อสารการตลาด หรือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น
ประเภทของสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด ช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
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7.ประเมินผล หลังจากได้ดาเนินกลยุทธ์ตามส่วนประสมการสื่อสารการตลาดที่กาหนดขึ้น
แล้ว ผู้ผลิตจาเป็นต้องประเมินผลการตอบสนองจากผู้บริโภคเป้าหมายที่เกิดขึ้น เพื่อทราบความสาเร็จ
หรือข้อบกพร่องรวมไปถึงสาเหตุของข้อบกพร่องนั้น ทั้งนี้ การประเมินผลสามารถทาได้โดยการ
สอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคเป้าหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ใช้การโฆษณาสินค้า) ดังต่อไปนี้
ผู้บริโภคเป้าหมายสามารถจาข่าวสารได้หรือไม่
เห็นข่าวสารนั้นกี่ครั้ง
จาข้อความหรือจุดสาคัญของข่าวสารได้หรือไม่ อย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับข่าวสาร
ทัศนคติก่อนและหลังการเห็นข่าวสารนั้นๆ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
เมื่อเห็นข่าวสารแล้ว พอใจในสินค้าหรือไม่ ต้องการทดลองใช้สินค้าหรือไม่
และจะตัดสินใจซื้อหรือไม่
ดังตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตแชมพูยี่ห้อ A โฆษณาทางโทรทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคจา
สินค้าของบริษัทได้ หลังจากโปรแกรมการโฆษณาสิ้นสุดแล้ว จึงได้ดาเนินการสอบถามผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด พบว่า ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าของบริษัท และร้อยละ60 ของ
กลุ่มที่รู้จักสินค้าของบริษัทได้ทดลองใช้สินค้าของบริษัทแล้ว แต่มีเพียงร้อยละ20 ของผู้ทดลองใช้ที่
พอใจในสินค้าและซื้อซ้าอีก เช่นนี้แสดงว่า บริษัทประสบความสาเร็จในการออกโฆษณาที่ดึงดูดใจ
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยเห็นและจาโฆษณาของบริษัทได้ แต่บริษัทประสบปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย ในทางตรงข้าม ผู้ผลิตแชมพูยี่ห้อ B โฆษณาทางโทรทัศน์
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจาสินค้าของบริษัทได้ จากการประเมินผลปฏิกิริยา
ตอบสนองจากผู้บริโภคเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ40 ของกลุ่มเป้าหมายรู้จักสินค้าของบริษัท ร้อยละ80
ของผู้ที่เคยทดลองใช้สินค้าของบริษัทแล้วพอใจและซื้อซ้าอีก แสดงว่าสินค้าของบริษัทตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่บริษัทต้องปรับปรุงการโฆษณาให้ดึงดูดใจผู้รับข่าวสาร
มากกว่านี้
กล่าวโดยสรุป การสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการสื่อสารที่เริ่มจากผู้ผลิต ผู้จาหน่ายสินค้า
บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นผู้ส่งข่าวสารที่กาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและกลุ่มผู้รับข่าวสารเป้าหมาย
จากนั้นจึงกาหนดข่าวสารที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และส่งข่าวสารในรูปของคาพูด ภาษาเขียน
รูปภาพ ภาษาท่าทาง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปของช่องทางที่ใช้บุคคล อันได้แก่ การขายโดย
บุคคล และการพูดปากต่อปาก หรือช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล อันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
และการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การกาหนดส่วนประสมในการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสม ผู้ส่งข่าวสาร
ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ งบประมาณและปัจจัยอื่นๆประกอบ ได้แก่ ประเภทของสินค้า กลยุทธ์ทาง
การตลาดในการผลักดันยอดขาย หรือดึงยอดขาย ช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์
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ลักษณะของตลาดเป้าหมาย ฯลฯ และเมื่อข่าวสารไปถึงผู้รับข่าวสารแล้ว ผู้ส่งข่าวสารควรจะ
ประเมินผลการสื่อสารโดยการสอบถามจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คาตอบที่ได้จะนามาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น ตลอดจนนามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.8.3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือบางตาราเรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (Integrated Marketing Communication or IMC) เป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะเลือกเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือการบริหาร และลักษณะของ
ตลาดสินค้าของตน โดยเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผสมผสานกันอย่าง
ต่อเนื่อง
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ว่านี้ ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล
การประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า (Display) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้า การบอกเล่า
ปากต่อปาก (Words- of- Mouth) เป็นต้น
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีความแตกต่างจากการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไปตรงที่
วิธีใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด โดยธุรกิจที่ใช้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรจะเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือในช่วงเวลาเดียวกัน ภายใต้งบประมาณที่กาหนดไว้ ในขณะที่ธุรกิจที่
ใช้โปรแกรมการสื่อสารการตลาด จะใช้เครื่องมือสื่อสารทีละเครื่องมือ เมื่อช่วงเวลาผ่านไปก็จะเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาดอีกเครื่องมือเข้ามาแทน
1. นิยามการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketting Communication or IMC)
เป็นการวิเคราะห์ คัดเลือก และนากิจกรรมการสื่อสารทุกประเภทไปใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ
ตลอดจนประเมินผล และควบคุมกิจกรรมการสื่อสารดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนใน
เครือข่ายการสร้างสัมพันธภาพอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในอีกความหมายหนึ่ง Clow and Baack กล่าวไว้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็น
การประสานรวมและผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดและทรัพยากรต่างๆ ในบริษัท เข้าเป็น
โปรแกรมที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดที่จะสามารถสร้างผลกระทบสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยใช้ต้นทุนต่าสุด ทั้งนี้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรสามารถนามาใช้กับลูกค้า ธุรกิจ ช่องทาง
การตลาด และกลุ่มพนักงานภายในธุรกิจ
กล่าวโดยรวมแล้ว การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรก็คือ กระบวนการนาเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดหลายๆ รูปแบบ ที่เรียกว่า จุดติดต่อ (Contact Points) อันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริม
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การขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง และจุดติดต่ออื่นๆ อย่างเช่น สี การ
ใช้สินค้าเป็นสื่อ การใช้บุคคลทาหน้าที่สื่อสาร เป็นต้น โดยผสมผสานใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจน
และต่อเนื่องทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าคาดหวัง
จากนิยามข้างต้น ทาให้ทราบถึงองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดังนี้
1). กระบวนการ (Process) คือ มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ประกอบด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดหลายๆ ประเภทพร้อมกัน และใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล คือ สร้าง
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ คือ เลือกใช้เฉพาะเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสินค้า หรือการบริการตลอดจนลักษณะของตลาด
2). เครื่องมือสื่อสารเพื่อจูงใจหลากหลายรูปแบบ (Various Forms of Persuasive
Communications) เนื่องจากเครื่องมือสื่อสารแต่ละรูปแบบมีความเหมาะสมกับสินค้า หรือการ
บริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกเครื่องมือสื่อสาร
หลายๆ รูปแบบนั้นจึงจาเป็นต้องพิจารณาด้วยว่า ช่วงเวลาใดควรเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารใด และเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปควรเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือสื่อสารใด หรือในบางสถานการณ์ธุรกิจอาจจาเป็นต้องใช้
เครื่องมือสื่อสารหลายๆ รูปแบบเหล่านั้นพร้อมๆกันก็เป็นได้แต่เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่เลือกนั้น
จะต้องเน้นถึงจุดขายเดียวกัน
3). การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Communication with
Customers and Prospects) อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer
Behavior) ของกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น ดังนั้น ในการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย จึงเริ่มต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ (Segmentation) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่ง อาทิเกณฑ์ด้านพฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) เกณฑ์ด้านจิตวิทยา
(Psychographic Segmentation) เช่น รูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyles) และค่านิยม (Values)
เป็นต้น จากนั้นจึงจะกาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) ที่ตนต้องการเข้าไป โดยอาจเลือกเข้าไปใน
ส่วนของตลาดเพียงส่วนเดียว หรือ หลายส่วนก็ได้ เมื่อกาหนดตลาดเป้าหมายได้แล้ว ธุรกิจก็
จาเป็นต้องวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และการรับรู้ของ
ตลาดเป้าหมาย โดยเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่จูงใจหลากหลายรูปแบบในการสื่อสารถึงจุดขายที่โดด
เด่น (Unique Selling Point) เพื่อชี้ให้เห็นว่า ตราสินค้านั้นมีคุณค่าเหนือกว่าตราสินค้าของคู่แข่ง
2.ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือเรียกว่า "จุดติดต่อ" (Contact Points) ที่
นักการตลาดสามารถนามาเลือกใช้ในโปรแกรมไอเอ็มซีประกอบไปด้วยจุดติดต่อในกลุ่มของส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)อันได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดย
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บุคคล การประชาสัมพันธ์ และการตลาดโดยตรง อีกทั้งยังมีจุดติดต่ออื่นๆ เช่น การสื่อสาร ณ จุดซื้อ
(Point of Purchase Display) การใช้สินค้าเป็นสื่อ (Merchandising) การสื่อสารแบบบอกต่อ
(Buzz Marketing) การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Sponsorship) การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ตรา
สินค้า (Brand Identity) การสื่อสารภายใน (Internal Communication) การตลาดเชิงกิจกรรม
(Event Marketing) เป็นต้น ถ้าเลือกใช้ทีละเครื่องมือใรแต่ละช่วงเวลาก็จะเรียกว่า การสื่อสาร
การตลาดทั่วไป แต่ถ้ามีการเลือกใช้หลากหลายเครื่องมือเพื่อเป็นจุดติดต่อในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก็จะ
เรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
เมื่อแบ่งกลุ่มจุดติดต่อของโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือไอเอ็มซี ออก
ตามการใช้สื่อ (Media) เช่น โทรศัพท์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง เป็นต้น ก็สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. การสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อ (Above the Line Marketing or ATL) ได้แก่ การโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อกลางแจ้ง ฯลฯ ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
2. การสื่อสารการตลาดโดยไม่ใช้สื่อ (Below the Line Marketing or BTL) ได้แก่
การตลาดเชิงกิจกรรม การส่งเสริมการขาย การจัดส่งเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายตรง การ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและใช้งบประมาณไม่สูงเมื่อเทียบกับ
กลุ่มแรก
ตารางที่ 2.5 : ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและข้อดี - ข้อเสีย
ประเภทของ
เครื่องมือสื่อสาร
หรือจุดติดต่อ
1.การโฆษณา

2.การส่งเสริมการขาย

ข้อดี

ข้อเสีย

-สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง -ต้นทุนการใช้สื่อค่อนข้างสูง
-สามารถเลือกใช้สื่อได้หลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์
เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
ขึ้น
-ใช้เร่งยอดขายได้ในระยะสั้น
-ราคาสินค้าที่ลดลงอาจส่งผล
กระทบต่อคุณค่าของตราสินค้า
และผลกาไรของธุรกิจ
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) : ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและข้อดี - ข้อเสีย
ประเภทของ
เครื่องมือสื่อสาร
หรือจุดติดต่อ
3.การประชาสัมพันธ์

ข้อดี

-ต้นทุนต่า เมื่อเทียบกับการ
โฆษณา
-สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าการ
โฆษณา
4.การขายโดยบุคคล
- สามารถตอบข้อสงสัยของ
กลุ่มเป้าหมาย และตอบสนอง
ตามปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยตรง
5.การตลาดโดยตรง
- สื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ
กลุ่มเป้าหมายได้โดยอาศัย
ฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
6.การจัดกิจกรรมทางการ -นาเสนอประโยชน์ของสินค้าได้
ตลาด(เช่น การจัด
อย่างเป็นรูปธรรม
นิทรรศการ,งานแสดง
สินค้า เป็นต้น
7.การสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม

-สื่อสารได้ถึงความตั้งใจของผู้จัด
กิจกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี

8. การสื่อสาร ณ จุดซื้อ

-ดึงดูดใจในขณะที่เกิดพฤติกรรม
การซื้อ

ข้อเสีย
-กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ถูกบังคับรับรู้
ข่าวสารผ่านการประชาสัมพันธ์จึง
ทาให้ข่าวสารมีลักษณะกระจัด
กระจาย
- ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

- กลุ่มเป้าหมายบางส่วนอาจมองว่า
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือ
ความเป็นส่วนตัว
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจไม่มีความ
พร้อมในการซื่อสินค้า
-ต้นทุนการจัดกิจกรรมค่อนข้างสูง
และสูญเปล่าถ้าไม่สามารถขาย
สินค้าในงานได้
-ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง วัด
ผลตอบแทนที่ได้รับยาก
-ถ้าหากกิจกรรมดังกล่าวถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบก็จะส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
-ค่าใช้จ่ายอาจสูง
-ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคเฉพาะที่เดินผ่านบริเวณจุด
ซื้อดังกล่าว
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) : ประเภทของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและข้อดี - ข้อเสีย
ประเภทของ
เครื่องมือสื่อสาร
หรือจุดติดต่อ
9. การใช้สินค้าเป็นสื่อ
(Merchandising)
10. การสื่อสารแบบบอกต่อ

ข้อดี

ข้อเสีย

-สามารถทารายได้จากการจาหน่าย -ผู้บริโภคบางกลุ่มมองว่าเป็น
สินค้าดังกล่าว
การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
-อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
ชื่อเสียงขององค์กรและ
ผลิตภัณฑ์
11.บรรจุภัณฑ์
-ส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กรและ -ค่อนข้างสิ้นเปลือง ในกรณีที่
สินค้า
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรจุ
-เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้
ภัณฑ์บ่อยๆและอาจสร้างความ
สับสนให้ผู้บริโภคได้
12.การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ -สร้างความจดจาและความผูกพัน -ถ้าออกแบบไม่ดีหรือไม่โดเด่น
ของตราสินค้า(Brand
กับกลุ่มเป้าหมายได้
อาจสร้างความสับสนกับ
Identity) เช่น ชื่อสโลแกน
กลุ่มเป้าหมาย
โลโก้ของสินค้า ฯลฯ
13.การสื่อสารผ่านเอกลักษณ์ -สร้างความแตกต่างและโดดเด่น -อาจสร้างความสับสนได้ถ้า
ขององค์กร (Corporate

ให้กับองค์กรได้

Identity) เช่น ชื่อบริษัท

สื่อสารไม่สอดคล้องกับคุณค่า
ของสินค้า

สัญลักษณ์ ยูนิฟอร์มของ
พนักงาน เครื่องเขียน ฯลฯ
14.การสื่อสารภายในองค์กร

-ใช้เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรภายใน

-ต้องอาศัยความต่อเนื่องของ

เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์

องค์กรเข้าใจและร่วมมือกัน

การสื่อสารจึงจะส่งผลต่อการ

เสียงตามสาย ฯลฯ

ขับเคลื่อนการส่งมอบคุณค่าเพื่อ

ส่งมอบคุณค่าเพื่อลูกค้าได้

ลูกค้าได้
ที่มา : ชื่นจิตร แจ้งเจนกิจ. (2556). IMC & Marketing Communication กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด. กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ.
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2.8.4 การวางแผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
ขั้นตอนการวางแผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร(Integrated Marketing
Communicationt) หรือIMC สามารถสรุปได้ 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ที่จะระบุถึงในการออกแบบแผนโปรแกรม
ไอเอ็มซี เพื่ออธิบายความเป็นมาอย่างย่อขององค์กรและผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threats) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานภาพใดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นใน
ตลาด
3.กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี แผนโปรแกรมไอเอ็มซีที่ดีจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่แผนต้องการบรรลุไว้อย่างชัดเจน โดยระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เช่น แผนโปรแกรม
ไอเอ็มซี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ต้องระบุว่า ต้องการ
กลุ่มเป้าหมายใดรับรู้ในตราสินค้า และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่รู้จักในตรา
สินค้านี้ตัวอย่างการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี เช่น
3.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้า/สินค้า/องค์กร (Brand/Product/Corporate
Image)
3.2 สร้างการรับรู้/ชื่นชอบในตราสินค้าได้ร้อยละ xx โดยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเป็นหลักใน
แผนโปรแกรมไอเอ็มซี คือ กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า (Integrated Brand Communication
Strategy)
3.3 รักษากลุ่มลูกค้าไว้ได้ ร้อยละ xx (Retention Rate) โดยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเป็น
หลัก คือ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า (Integrated Marketing
Communication Through Customer Relationship Management)
3.4 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า โดยร้อยละ xx ของกลุ่มลูกค้าให้ความคิดเห็นว่า
ได้รับประสบการณ์ทางบวกเกี่ยวกับตราสินค้านี้ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเป็นหลัก คือ กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Integrated Marketing Communication Through
Customer Experiece Management)
3.5 สร้างยอดขายในปี 25xx คิดเป็นมูลค่า xx,xxx,xxx บาท
4.การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) และการกาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) เพื่อ
ระบุกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ก็ควรมีกิจกรรม หรือจุดติดต่อเลือกใช้ให้แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
5. กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ซึ่งถือเป็นเสมือน "โจทย์" ของการออกแบบแผน
โปรแกรมไอเอ็มซี โครงการบ้านจัดสรรที่กาหนดตาแหน่งตราสินค้าจากทาเลที่เดินทางสะดวก ก็ควร
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เน้นจุดติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางคมนาคม เป็นจุดติดต่อที่ผู้บริโภคเห็นเมื่ออยู่นอกบ้าน เช่น
ป้ายกลางแจ้ง ป้ายบริเวณสถานีรถไฟฟ้า โฆษณาด้านข้างของรถไฟฟ้า รถประจาทาง เป็นต้น
ในกรณีที่ต้องการกาหนดทิศทางของการออกแบบข่าวสารให้มีความชัดเจนขึ้น องค์กร
สามารถกาหนดแนวคิดหลัก (Theme) จากตาแหน่งผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารของเนสท์เล่ กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์มี
คุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (Nutrition) และอาหารดูน่ารับประทานจากประสาท
สัมผัสทั้ง 5 (Sensory Perception) ไม่ว่าจะเป็น สีสัน กลิ่น รสชาติ สัมผัสจากการเคี้ยวกรอบนุ่ม
เสียงกรุบกรอบ จึงได้กาหนดแนวคิดหลักของการสื่อสารและจุดติดต่อ ไว้ดังนี้
Theme 1: กรุ่นกลิ่นหอมของเนสกาแฟ (Aromatic Theme)
จุดติดต่อ : การสาธิตและชงชิมกาแฟในชุปเปอร์มาร์เก็ต
การเติมกลิ่นกาแฟ ในขวดกาแฟก่อนนาออกจาหน่าย
โฆษณาทางโทรทัศน์ ชุด "Open-Up"
Theme 2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟอร่อย (Great Taste Great Start)
จุดติดต่อ: การสาธิตและชงชิมกาแฟในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตัวอย่างกาแฟบรรจุถุงแจกให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการดื่มกาแฟ เช่น แจกที่จุด
บริการลูกค้าในซุปเปอร์มาณ์เก็ต เมื่อลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงิน ที่มีรายการสินค้าเกี่ยวข้องกับกาแฟ
โฆษณาทางโทรทัศน์
6. กาหนดงบประมาณแผนโปรแกรมไอเอ็มซี โดยแบ่งสัดส่วนงบประมาณการสื่อสารโดยใช้
สื่อ (Above-the-Line Marketing or ATL) และงบประมาณการสื่อสารโดยไม่ใช้สื่อ (Below-theLine Marketing or BTL) เช่น กาหนดงบ ATL : BTL เท่ากับ 60 : 40 เป็นต้น
7. เลือกจุดติดต่อ ตามประเภทของการสื่อสารแบบใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ ทั้งนี้ การเลือกจุด
ติดต่อที่สามารถสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี จะต้องสอดคล้องกับ
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ และแนวคิดหลักของแผนที่กาหนดไว้ในตอนต้น ตลอดจนสอดคล้องกับพฤติกรรม
การเปิดรับต่อสื่อ (Media Habit) ของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามงบประมาณที่กาหนดไว้ จุด
ติดต่อบางประเภทอาจมีความเหมาะสมสามารถตอกย้าตาแหน่งผลิตภัณฑ์และแนวคิดหลัก อีกทั้ง
กลุ่มเป้าหมายยังมีพฤติกรรมเปิดรับต่อจุดติดต่อดังกล่าวแต่จุดติดต่อนั้นๆ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ ถ้านักการตลาดยังคงยืนยันใช้จุดติดต่อประเภทนี้ ในขณะที่งบประมาณ
โดยรวมของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี มีไม่มากนัก นักการตลาดก็จะใช้ความถี่ในการสื่อสารไม่ได้มาก จน
อาจไม่เกิดประโยชน์ในการเลือกใช้สื่อสาร ซึ่งนักการตลาดอาจจะพิจารณาแล้วไม่เลือกใช้จุดติดต่อ
ประเภทนี้ก็เป็นได้
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8. กาหนดวิธีนาเสนอ นาแผนไปปฏิบัติใช้ และประเมินผลควบคุมซึ่งเป็นการนาจุดติดต่อแต่
ละประเภทที่เลือกไว้ไปกาหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ (Execution) ซึ่งอาจมีการปรับแผนการใช้
บางเครื่องมือ และประเมินผลแต่ละเครื่องมือ หรือจุดติดต่อที่เลือกใช้ในท้ายที่สุด
2.9. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งพบว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละ
ท่านมีมุมมองในธุรกิจเพลงลูกทุ่งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปบ้างในบางประเด็น โดยสรุปได้ดังนี้
2.9.1 ประเด็นเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่ง
อู๊ด คมชัดลึก(การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558),เอ พีราวุธ(การสื่อสารส่วนบุคคล,
22 มิถุนายน 2558) และนก บริพันธ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงเพลง
ลูกทุ่งในประเด็นที่คล้ายคลึงกันคือ เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีความงามทางภาษา มีเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยคือ มีสัมผัสนอกสัมผัสใน เป็นร้อยแก้วร้อยกรอง ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวัน
คุณอู๊ด ยังได้กล่าวอีกว่า "เพลงลูกทุ่งไม่มีเนื้อหาด่าทอให้ใครเสียหาย เพียงแต่กล่าวถึงความน้อยเนื้อ
ต่าใจบ้างเท่านั้น" ส่วนที่สาคัญที่จะทาให้รู้สึกได้ถึงความเป็นเพลงลูกทุ่งคือ ดนตรีและการถ่ายทอด
ผ่านน้าเสียงของนักร้องเพลงลูกทุ่ง ที่มีการเอื้อนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ง ในส่วนของคุณ
ฝน ธนสุนทร ได้ให้ความเห็นว่า"จะบอกได้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นมีเนื้อหาที่มีความจริงใจอย่างเดียวนั้นคงไม่
ถูกเพราะเพลงสตริงปัจจุบันก็มีความจริงใจเช่นเดียวกัน แต่มองว่าเพลงลูกทุ่งนั้นมีเสน่ห์จากการร้อง
ของนักร้องเป็นหลักเพราะนักร้องลูกทุ่งแต่ละท่านก็จะมีสาเนียงของการร้องที่แตกต่างกันไปทาให้
เพลงลูกทุ่งนั้นไพเราะและกินใจผู้ฟังได้"
การที่เพลงลูกทุ่งยังคงได้รับความนิยมเรื่อยมาก็เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามสังคม
และยุคสมัย การปรับในเรื่องของเทคโนโลยี ดนตรี ที่ทันสมัยขึ้น เพลงลูกทุ่งในปัจจุบันในบางแนว
เพลงอาจจะฟังแล้วไม่เหมือนเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่เคยฟังกันมา แต่ที่เข้ามาในตลาดเพลงลูกทุ่งได้ก็มีหลาย
สาเหตุคือ มีการอนุโลมหรือยอมรับกันได้มากขึ้นในเรื่องของเนื้อเพลงถึงแม้เนื้อเพลงฟังแล้วจะไม่มี
สัมผัสแต่อาศัยทานองดนตรีเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการพ้องเสียงได้ ทั้งนี้เกิดจากผู้แต่งต้องการให้เนื้อเพลง
เป็นภาษาพูดมากที่สุดนั่นเอง ในบางเพลงการเอื้อนเสียงของนักร้องในบางตาแหน่งเพียงเล็กน้อยหรือ
มีสาเนียงของการร้องเพลงลูกทุ่งไม่มากนักก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งได้เช่นกัน และที่สาคัญการควบคุม
สื่อของค่ายเพลงบางค่ายก็ทาให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ฟังว่ามีแนวเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่เกิดขึ้นนั่นเอง
เพลงที่จะดังได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสร้างเพลงตามบุคลิกน้าเสียงหรือความเฉพาะตัวของ
นักร้อง อัครวัฒน์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ผู้บริหารค่ายมิวสิคดี ได้กล่าวว่า "เรา
ทาเพลงตามตลาดมากไม่ได้ เราต้องทาเพลงให้ตลาดหันมาหาเรา ด้วยการทาเพลงให้เป็นไปตามบุคลิก
หรือภาพลักษณ์ของนักร้องตามความเหมาะสมโดยไม่ยัดเยียดมากจนเกินไป เราก็จะไม่เหนื่อย" แต่ใน
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มุมของอู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวว่า "การทาเพลงของค่าย
บางค่ายจะศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตลาดที่ต้องการก่อนและจึงผลิตศิลปินและผลงานออกมาเพื่อ
ตอบสนองให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย"
แต่ทั้งนี้ในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งก็ยังมองว่าเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่มีการร้อง การ
เอื้อนเสียงแบบลูกทุ่ง มีคาร้องที่สัมผัสกันอย่างลงตัวเข้ากับทานองดนตรีที่ฟังแล้วมีความเป็นลูกทุ่งแต่
ไม่สามารถอธิบายเป็นคาพูดได้นั้น ก็ยังคงเป็นเพลงที่คนที่ฟังลูกทุ่งจริงๆฟังกันอยู่ สาเหตุที่เพลงเล่านี้
เงียบหายไปหลักๆก็เกิดจากสื่อไม่ได้นาเสนอหรือทาให้เกิดกระแสเท่าที่ควรนั่นเอง
2.9.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักร้องหรือศิลปิน
ภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นเรื่องสาคัญมากในปัจจุบันเนื่องจากสื่อมีหลายประเภทและเข้าถึงได้
ง่ายทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการในเรื่องของภาพมากขึ้น อัครวัฒน์(การสื่อสารส่วนบุคคล, 26
มิถุนายน 2558) กล่าวว่า "ภาพลักษณ์ไม่ใช่ความสวยหล่อ แต่คือความลงตัวของภาพทั้งหมดที่
ต้องการให้เกิดขึ้น โดยไม่ฝืนธรรมชาติของความเป็นตัวตนของนักร้องมากจนเกินไป" คุณนก บริพันธ์
ยังได้กล่าวอีกว่า "นักร้องต้องมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจน แล้วอยู่ตรงจุดนั้นให้มั่นคงทาผลงานหรือ
สร้างเรื่องราวที่เกิดจากจุดนั้นให้คนรับรู้ให้ได้"
ฝน ธนสุนทร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงการวางตัวของศิลปิน
เอาไว้ว่า "ไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหน เมื่อต้องทางานร่วมกับผู้อื่นการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสาคัญ
มาก การเป็นนักร้องต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาประสบการณ์ต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ตัวเองและการโชว์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนดูต่อไป"
2.9.3 ประเด็นในการใช้สื่อเพื่อการโปรโมท
การใช้สื่อในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งจะใช้สื่อหลักๆคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ การใช้สื่อของแต่ละค่ายเพลงก็จะค่ายๆกันแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของความถี่ของการ
โปรโมท หรือบางค่ายที่ต้นทุนในการโปรโมทไม่มากนักก็จะตัดบางสื่อที่มีราคาสูงออกไป เช่น สื่อ
โทรทัศน์ เป็นต้น เอ พีราวุธ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงเรื่องการใช้สื่อว่า
"การทาการโปรโมทศิลปินหรือนักร้องหนึ่งคน จะต้องวางแผนโปรโมทตั้งแต่เริ่มจะทาผลงาน ทาให้รู้
ความเคลื่อนไหวของนักร้องไปตามลาดับขั้นตอน ทาให้เกิดการติดตามของคนฟัง"
เอ พีราวุธ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) และอู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 19 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า"ปัจจุบันสื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดียต่างๆมีความสาคัญต่อการโป
รโมทเพลงและศิลปินมากทั้งยังเป็นช่องทางการโปรโมทที่ใช้ทุนน้อยหรือแทบไม่ได้ใช้เลย ทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะมีผู้ใช้สื่อโซเซียลมากขึ้นทุกปี แต่ละค่ายจึงควรมีการโปรโมทผ่านโซเซียลมีเดียด้วย"
คุณประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2558) กล่าวว่า "การทาธุรกิจ
ปัจจุบันต้องมองว่าผู้ที่เป็นลูกค้ามีพฤติกรรมการรับสื่อในรูปแบบใด เราสามารถทาอะไรได้บ้างเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการ ปัจจุบันคนฟังเพลงผ่านมือถือ ผ่านYouTube กันมากขึ้น สิ่งที่ต้องคิดต่อคือ
ทาอย่างไรให้สามารถสร้างการรับรู้ผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้และสามารถสร้างรายได้ได้ด้วย"
2.3.4 ประเด็นในการบริหารค่ายเพลง
บริพันธ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารของ
ค่ายเพลงที่ควรจะเป็นตามแนวคิดของคุณนกเอาไว้ตามภาพที่ 2.11
ภาพที่ 2.11 : แสดงโครงสร้างการบริหารค่ายเพลง
ผู้บริหาร

ฝ่ายบัญชีและ
กฎหมาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายสร้างสรรค์
ผลงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายดูแลศิลปิน

การบริหารงานในค่ายเพลงจะแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแบ่งตามหน้าที่หลักๆ 4 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบัญชีและกฎหมาย ที่มีหน้าที่คอยดูแลรักษาผลประโยชน์ของค่าง เรื่องบัญชีรับ - จ่าย
และเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆที่ค่ายได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้น
2. ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงาน มีหน้าที่คิด สร้างสรรค์ผลงาน ให้เหมาะสมกับนักร้อง โดยส่วนใหญ่
แล้วการวางกรอบแนวคิดในการสร้างศิลปินจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร แล้วฝ่ายสร้างสรรค์ผลงานก็จะ
ดาเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรืออกมาเป็นผลงาน
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงและศิลปิน ให้เป็นที่รู้จัก
4. ฝ่ายดูแลศิลปิน มีหน้าที่คอยดูแลศิลปิน จัดการรูปแบบการโชว์ของศิลปิน เป็นต้น
ในส่วนของการรับงานนั้นบางค่ายก็รับงานโดยผ่านฝ่ายบัญชี บางค่ายก็รับงานผ่านฝ่ายดูแล
ศิลปิน ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริหารค่ายจะพิจารณาว่าจะให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใด การบริหารค่าย
เพลงขนาดเล็กด้วยงบประมาณที่จากัดหรือถ้าผู้บริหารมีความสามารถที่จะทางานในส่วนอื่นได้
ผู้บริหารก็จะลงมาทาเอง เช่น ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานได้ก็จะลงมาทาใน
ตาแหน่งนี้เอง เป็นต้น
ผู้วิจัยสรุปบทสัมภาษณ์บางส่วนใส่ในกรอบของทฤษฎี AIDAS เพื่อต้องการให้มองเห็นภาพ
ของขั้นตอนการสร้างศิลปินและเพลงลูกทุ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น
ดังนี้
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A - Attention ความตั้งใจ คือ ความตั้งใจที่จะทาเพลงลูกทุ่งและความตั้งใจที่จะทาโชว์
ตามที่คุณอู๊ดได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ "แนวทางการทาเพลงของค่ายต้องชัดเจน ทาเพลงลูกทุ่งก็ต้อง
เข้าใจความเป็นธรรมชาติเพลงลูกทุ่ง วัฒนธรรมเป็นอย่างไร ชีวิตของคนลูกทุ่งเป็นอย่างไร" ในส่วน
ของการโชว์ของศิลปินในปัจจุบัน บริพันธ์(การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวว่า
"นักร้องบางคนขายความโฉ่งฉ่างของโชว์จึงอยู่ได้" จากบทสัมภาษณ์นี้ทาให้เห็นถึงความตั้งใจของค่าย
เพลงในการทาเพลง การนาเสนอรูปแบบการโชว์ที่ผู้ที่เป็นศิลปินต้องการที่จะแสดงให้คนดูหรือ
ผู้บริโภคได้เห็นนั่นเอง
I - Interest ความสนใจ คือ การสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในเพลงและการโชว์ของศิลปิน
จากการศึกษาเอกสารและจากบทสัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก(การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน
2558) และเอ พีราวุธ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงเพลงลูกทุ่งเอาไว้ในมุม
ของการให้ความสนใจของคนฟังว่า เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นจากวิถีชีวิต ที่บอกเล่าเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน โดยใช้ภาษาที่ง่ายต่อการฟังโดยเรียบเรียงคาให้มีสัมผัสของคา การนาเสนอ
ผ่านดนตรีที่ฟังแล้วเป็นเพลงลูกทุ่ง และการถ่ายทอดผ่านน้าเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีการร้อง การ
เอื้อนเสียงที่เป็นลูกทุ่งของนักร้อง ทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนเป็นเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งที่ทาให้คนฟังสนใจ
ในเพลงลูกทุ่ง การสร้างความน่าสนใจให้กับศิลปินคือการสร้างภาพลักษณ์และผลงานให้เหมาะสมกับ
ตัวศิลปินโดยไม่ยัดเยียดมากจนเกินไป
D - Desire ความปรารถนา คือ การสร้างความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดขึ้น ให้มีความ
ต้องการที่จะฟัง หรือ ชมการแสดงของศิลปิน ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ของหลายๆท่านมีความเห็นที่ไป
ในทิศทางเดียวกันคือ การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มคนฟังที่เราตั้งใจที่จะสื่อก่อนว่าคนฟังมี
พฤติกรรมอย่างไร ต้องการอะไร แล้วสร้างตัวแทนซึ่งก็คือศิลปินมาเป็นคนถ่ายทอดความรู้สึกหรือสิ่งที่
ต้องการ ผ่านผลงานทั้งที่เป็นผลงานเพลงและการแสดง รวมไปถึงการดูแลภาพลักษณ์ของศิลปินให้
ชัดเจนด้วย แต่ละภูมิภาค แต่ละวัยก็จะมีความนิยมและความชอบที่แตกต่างกันไป เช่น คนภาคอีสาน
ชอบความสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่ คนภาคใต้ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต คนภาคกลางมีความ
หลากหลายฟังได้ทุกแนว เป็นต้น
A - Action การกระทาหรือการตัดสินใจซื้อ คือ การตัดสินใจซื้อเพลงและจ้างงานศิลปินของ
ผู้ฟัง ในส่วนนี้นก บริพันธ์(การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทาให้เกิด
การจ้างงานดังนี้ 1.ความคุ้นเคยหรือรู้จักกัน 2.คุยง่ายไม่เรื่องมาก 3.เอาคนดูอยู่/โชว์สนุก 4.สร้าง
ความประทับใจให้กับเจ้าภาพ/ให้เกียรติเจ้าภาพและคนดู 5.ราคาเป็นจริงตามความเหมาะสม 6.มี
ชื่อเสียง เคยรู้จัก เคยได้ยินชื่อ ซึ่งนก บริพันธ์(การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558)ยังได้กล่าว
อีกว่าจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาหากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็มีผลต่อการจ้างงานได้ สาหรับการจาหน่าย
เพลงนั้นปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง เช่น การขายแผ่นซีดีก็จะมีนักร้องบางคนเท่านั้นที่ยังมียอดขาย
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จากแฟนเพลงอยู่ การขายซีดีหน้าเวทีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายเพลง การดาวน์โหลดผ่านผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ การดาวน์โหลดในเว็บที่เป็นพันธมิตรต่างๆ รวมไปถึงช่องทางใหม่ที่ผู้ฟัง
สามารถฟังได้โดยไม่เสียค่าจ่ายแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับค่ายเพลงได้นั่นคือ YouTube ซึ่งรายได้
ในส่วนนี้จะได้ตามอัตราส่วนของจานวนผู้ชมคลิปวีดีโอ
S - Satisfaction ความพึงพอใจ คือ การสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ฝน ธนสุนทร (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ได้แสดงความเห็นโดยสรุปว่า การทางานร่วมกับผู้อื่นสาคัญ
มากเรื่องความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องาน เมื่อต้องแสดงต้องร้องเพลงก็ทาให้เต็มที่ไม่ว่าจะ
มีคนดูมากหรือน้อยก็ตาม ทาให้คนดูเห็นว่าเรารัก เราตั้งใจที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้เค้า ทา
ให้เค้าประทับใจและพูดถึงเราหรือคิดถึงเราเมื่อเวลาจบโชว์ให้ได้ แล้วเราจะเข้าไปอยู่ในใจเค้าหรือ
อย่างน้อยเค้าก็ได้รู้จักเรา จาเราได้"
ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการตลาดจากการให้สัมภาษณ์บางส่วนมาใส่ในกรอบทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 4P ได้ดังนี้
Product - เพลงลูกทุ่งและศิลปินลูกทุ่ง ค่ายต้องมีความชัดเจนว่าจะทาเพลงแนวไหน แล้วทา
ผลงานออกมาให้ดีและมีคุณภาพ
Price - การตั้งราคาของเพลงและแผ่นซีดีนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ทาให้มีราคาที่
แตกต่างกันไปแต่ไม่มากนัก ในส่วนของค่าตัวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชื่อเสียง เวลา ขนาดของ
การโชว์ เป็นต้น ซึ่งบริพันธ์ ชัยภูมิ(การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า "การตั้งราคา
ค่าตัวของศิลปินเป็นเรื่องสาคัญมากที่ผู้บริหารจะต้องระวังเพราะมีผลต่อการรับงานในระยะยาวได้"
Place - ช่องทางการขายงานเพลงที่เป็นแผ่นซีดีนั้นนอกจากการวางขายตามร้านต่างๆแล้ว
ยังสามารถขายได้หน้าเวทีที่ศิลปินคนนั้นไปแสดงได้ด้วย ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทาให้
มีการขายผลงานเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย การโชว์ของศิลปินแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการจ้างงานซึ่ง
ปัจจุบันนักร้องลูกทุ่งมีเวทีที่หลากหลายมากขึ้น
Promotion - อู๊ด คมชัดลึก(การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558) และเอ พีราวุธ(การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) กล่าวว่า การใช้สื่อออนไลน์ในการให้ข้อมูล สร้างช่องทางให้
เกิดการเข้าถึงเพลงและศิลปินเป็นเรื่องที่ค่ายเพลงควรให้ความสาคัญ" และนอกจากนี้ยังสามารถใช้
ประโยชน์จากDigital Media ในการสร้างชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเพลงและศิลปินลูกทุ่งได้หลากหลาย
ช่องทางก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.10.1 ศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน : วิถีทางในการสร้างความมีชื่อเสียง
พัชริดา วัฒนา (2535) วิจัยเรือ่ งศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน :วิถีทางในการสร้าง
ความมีชื่อเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงกลไกในการสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่ศิลปินเพลงไทย
สากลจากอดีตถึงปัจจุบัน และเข้าใจลักษณะการใช้สื่อมวลชนในการสร้างความมีชื่อเสียงให้กับศิลปิน
เพลงไทยสากล ผลการวิจัยพบว่า ศิลปินเพลงเป็นกลไกสาคัญของสินค้า เนื่องจากเป็นผู้นาเสนอ
ผลงานเพลง หรือพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) ผู้ขับร้องเพลง (Singer) และเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ (Image)
เฉพาะตัวที่เข้ากับผลงานเพลง ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญของการสร้างความนิยมและมีผลต่อยอดจาหน่าย
เทป บริษัทเทปเพลงต่างๆจึงมุ่งเน้นในการสร้างความสนใจไปที่ตัวศิลปินเพลงเป็นจุดแรกโดยอาศัย
การสร้างภาพลักษณ์ของศิลปินเพลงจะลดน้อยลงทาให้ผลงานเพลงที่ออกมามีลักษณธคล้ายคลึงกัน
ไม่มีความเด่นเฉพาะตัว เพราะมีการผลิตเพลงออกมามากและมีรูปแบบของแนวดนตรีคล้ายคลึงกัน
ซ้าซากกันมากเกินไป ในอนาคตบริษัทเทปเพลงจะมีการมองตลาดไปในทุกกลุ่ม และจะมีการผลิตผล
งานเพลงของศิลปินทุกประเภท ทุกรูปแบบโดยไม่เน้นเฉพาะเพลงฮิตสาหรับวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว
ประชาชนจะสามารถเลือกสินค้าในแบบที่ตนพอใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ คนฟังจะเริ่มเน้นการให้ความ
สนใจที่คุณภาพของผลงานมากกว่าการให้ความสนใจเฉพาะตัวศิลปินเพียงอย่างเดียว
2.10.2 โครงการจัดตั้งค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล
กิติพนธ์ นาคประชา(2550) ศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจและหารูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมสาหรับค่ายเพลงขนาดเล็ก ในภาวะที่อุตสาหกรรมเพลงกาลังประสบปัญหาอย่างในปัจจุบัน
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสาคัญที่ค่ายเพลงกาลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือ รายได้ที่ลดลงอัน
เนื่องมาจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งในรูปแบบของซีดีและแผ่น mp3 รวมถึงการดาวน์โหลดเพลงโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือผ่านทางโปรแกรมแชร์ไฟล์ อีกทั้งความทันสมัยของอุปกรณ์
พกพาต่างๆ ที่สามารถฟังเพลงได้และสามารถเก็บเพลงได้เป็นจานวนมาก ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อ
และการฟังเพลงของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทาให้ค่ายเพลงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการผลิต
ผลงานเพลงแบบอุตสาหกรรมและให้ความสาคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจเป็นสาคัญ ต้องปรับตัว
อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของทางค่าย ส่วนค่ายเพลงขนาดกลางหัน
ไปร่วมมือกับหน่วยธุรกิจอื่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ามาแทนที่ยอดขายสินค้าเพลงที่
ลดลง และในส่วนของค่ายเพลงขนาดเล็กไม่ค่อยให้ความสนใจในด้านธุรกิจมากนัก แต่มุ่งไปที่การ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงในแบบที่เป็นตัวตนของศิลปินและทางค่ายอย่างสม่าเสมอ แต่ผู้ฟังในกลุ่มนี้ก็ยัง
มีอยู่ในจานวนที่ค่อนข้างน้อย

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง "โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล" ก่อนลาดับขั้นตอน
ของการวางแผนการดาเนินธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากผู้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
สถิติจากลุ่มเป้าหมายที่มีนัยสาคัญต่อกระบวนการต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด และ
ทฤษฎีต่างๆ รวบรวมเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
3.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษาและการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นได้และแนวทางในการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่ง
ขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง โดยใช้คาถามปลายเปิด และใช้หัวข้อในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เตือนใจ ศรีสุนทร (ฝน ธนสุนทร)(การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ศิลปิน
นักร้อง ค่ายมิวสิคดี เอนเตอร์เทนเมนต์
2.อัครวัฒน์ พิชญะภานุสิทธิ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ผู้บริหาร ค่ายมิว
สิคดี เอนเตอร์เทนเมนต์
3.บริพันธ์ ชัยภูมิ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) พิธีกรรายการชุมทางเสียง
ทอง และที่ปรึกษาค่ายเพลงลูกทุ่ง
4.พีราวุธ สว่างวิทย์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) นักจัดรายการวิทยุและ
นักข่าว
5.อู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558) นักข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
6.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2558) Chief Marketing
Officer, Ready Planet-Digital Marketing Company
การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติจากกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนิน
ธุรกิจและเป็นผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง โดยเลือกศึกษากลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้
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กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของYamane (อ้าง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) โดยขนาดของประชากรในกรุงเทพมหานครมีจานวน 5,686,252 คน
(ข้อมูลสถิติปี2556) ความคาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95%
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 400 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ประสบการณ์และเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งโครงการจัดตั้งค่ายเพลงขนาดเล็ก โดยมีคาถามในการสัมภาษณ์ เน้นที่การสร้างผลงานเพลง
ลูกทุ่ง การสร้างศิลปิน การสื่อสารการตลาด รูปแบบการบริหารค่ายเพลง และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และเพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเพื่อใช้ในการ
ตั้งคาถามเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป
2.งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้สร้างแบบบันทึกข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการวิจัยเชิงสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกคาตอบเอง (Self Administrated) ซึ่งแบ่งประเด็นคาถาม
ของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
3.3 การทดสอบเครื่องมือวิจัย
เมื่อสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามเสร็จแล้วได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้
การทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ 1
= สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง และจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในครั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาให้มีการปรับปรุงข้อความในบางข้อให้ชัดเจนและเข้ากับบริบทที่ผู้วิจัยต้องการ
ศึกษา เมื่อผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงนาผลของผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละท่านมารวมกันคานวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งคานวณจากความสอดคล้องระหว่าง
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ประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคาถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index--IOC) ใช้
สูตรดังนี้

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามปฏิบัติการ
คือ ผลบวกของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ได้จานวน 28 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.71 - 1.00
เมื่อคุณภาพของแบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้จึงได้นา
แบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยต่อไป
3.4 การรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง และผู้ประกอบการ ตลอดจนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติเชิงสารวจจากแบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ ข่าว นิตยสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย และวางแผนโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ในการทาความ
เข้าใจระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของตลาด และความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเพลงต่อไป
เป้าหมายการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมเพื่อเป้าหมายดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาทาความเข้าใจตลาดอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
2. เพื่อเรียนรู้ปัญหาของค่ายเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
3. เพื่อศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการผลิตและจาหน่ายเพลง รวมถึงช่องทางในการหา
รายได้ในด้านต่างๆของค่ายเพลง
4. เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของตลาดและผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง
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5. เพื่อทราบถึงต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้น
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น นามาถอดเทปการบันทึกบทสัมภาษณ์ โดย
ฟังซ้าหลายๆครั้ง เพี่อจับประเด็นที่สาคัญและสร้างความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้
2) นาข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งทุกบรรทัด และตีความ พร้อมทั้งดึงข้อความ และ
ประเด็นที่สาคัญ
3) นาข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบตัวอักษร โดยเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่าง
ละเอียดและชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างคาพูดมาประกอบคาหลักสาคัญที่ได้ เพื่อแสดงความชัดเจน
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบาย
ลักษณะของข้อมูล ดังนี้
1) ใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายส่วนที่ 1
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ส่งผลต่อการ
บริโภคเพลงลูกทุ่ง
2) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation--SD) เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นแนวความคิดแบบ
ประเมินผลค่า (Rating Scale) ตามแบบมาตราส่วน Likert Scale มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ดังนี้
คะแนนคาตอบเท่ากับ 5
หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนคาตอบเท่ากับ 4
หมายถึง
มาก
คะแนนคาตอบเท่ากับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนคาตอบเท่ากับ 2
หมายถึง
น้อย
คะแนนคาตอบเท่ากับ 1
หมายถึง
น้อยมาก
ทั้งนี้ มีเกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยโดยคานวณจากสมการหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหา
ค่าพิสัย ดังนี้
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
จานวนชั้น
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ดังนั้น

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

จากนั้น ทาการแปลความหมายของข้อมูลดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง

0.8

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจความต้องการ
ทัศนคติ และความคิดเห็น และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ
และการสัมภาษณ์นาเสนอข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษาวิจัย โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากร
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปซึ่งได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ส่วนที่ 1 คาถามทั่วไปด้านประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลประชากรศาสตร์จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนคน
66
334
400

ร้อยละ
16.5
83.5
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ มีจานวนไม่เท่ากัน คือ ชาย
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และหญิงจานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5
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ตารางที่ 4.2 : ข้อมูลประชากรศาสตร์จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
41
127
113
63
56
400

ร้อยละ (%)
10.4
31.6
28.1
15.8
14.1
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ มีผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่า
กว่า 20 ปี มีจานวน 41 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 20 - 30 ปี มีจานวน
127 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 31- 40 มีจานวน 113 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.1 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 41 - 50 ปี มีจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และผู้ตอบ
แบบสอบถามอายุ 51 ปีขึ้นไป มีจานวน 56 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1
ตารางที่ 4.3 : ข้อมูลประชากรศาสตร์ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม

จานวนคน
265
120
15
400

ร้อยละ (%)
66.25
30
3.75
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดจานวน 265 คนหรือคิดเป็นร้อย
ละ 66.25 ผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพสมรส มีจานวน 120 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ผู้ตอบ
แบบสอบถามสถานภาพหย่าร้างหรือหม้าย มีจานวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75
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ตารางที่ 4.4 : ข้อมูลประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)
14
96
35
208
47
400

ร้อยละ (%)
3.5
24
8.75
52
11.75
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษามี
จานวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือปวช. มี
จานวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปวส. มี
จานวน 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.75 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจานวน
208 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจานวน 47
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.75
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ตารางที่ 4.5 : ข้อมูลประชากรศาสตร์จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)
36
20
112
94
68
70
400

ร้อยละ (%)
9
5
28
23.5
17
17.5
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพข้าราชการมีจานวน 36 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจมีจานวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
5 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีจานวน 112 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีจานวน 94 หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักเรียนหรือนักศึกษามีจานวน 68 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ประกอบอาชีพอื่นๆนอกจากที่กล่าวมามีจานวน 70 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ซึ่งประกอบด้วยผู้
ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป คนงาน ช่างเสริมสวย แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุราชการ ว่างงาน
เป็นต้น
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ตารางที่ 4.6 : ข้อมูลประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

จานวน(คน)
90
125
85
42
58
400

ร้อยละ(%)
22.5
31.25
21.25
10.5
14.5
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีจานวน
90 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท มี
จานวน 125 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.25 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000
บาท มีจานวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.25 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 30,001 40,000 บาท มีจานวน 42 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
40,000 บาท มีจานวน 58 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.5
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ตารางที่ 4.7 : แรงจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง
แรงจูงใจในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง
เนื้อหาของเพลง
ศิลปิน/นักร้อง
แนวเพลง
ค่ายเพลง
อื่นๆ

จานวน(คน)
291
270
165
19
7

ร้อยละ(%)
72.75
67.5
41.25
4.75
1.75

จากตารางที่ 4.7 แสดงถึงแรงจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งโดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้มากกว่าหนึ่งคาตอบ พบว่าแรงจูงใจจากเนื้อหาของเพลงมีผู้
เลือกจานวน 291 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.75 เป็นอันดับที่ 1 แรงจูงใจจากศิลปินหรือนักร้องมีผู้
เลือกจานวน 270 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.5 เป็นอันดับที่ 2 แรงจูงใจจากแนวเพลงมีผู้เลือกจานวน
165 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.25 เป็นอันดับ 3 แรงจูงใจจากค่ายเพลงมีผู้เลือกจานวน 19 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 4.75 เป็นอันดับที่ 4 และแรงจูงใจจากเหตุผลอื่นๆ เช่น คนในครอบครัวฟัง มิวสิกวิดี
โอ ทานองเพลง ความชอบส่วนตัว มีผู้เลือกจานวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 เป็นอันดับที่ 5
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 : ปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคชื่นชอบในตัวศิลปินหรือนักร้องเพลงลูกทุ่ง
ปัจจัยที่ทาให้ชื่นชอบศิลปิน/นักร้อง
น้าเสียง
ความสามารถ
โชว์สนุก
นิสัย
หน้าตา
บุคลิก
เข้าถึงง่าย
อื่นๆ

จานวน(คน)
352
206
150
124
116
110
62
4

ร้อยละ(%)
88
51.5
37.5
31
29
27.5
15.5
1

จากตารางที่ 4.8 แสดงถึงปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคชื่นชอบในตัวศิลปินหรือนักร้องโดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ พบว่า ปัจจัยจากน้าเสียงของศิลปินหรือ
นักร้องมีผู้เลือกจานวน 351 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เป็นอันดับที่ 1 ปัจจัยจากความสามารถของ
ศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 206 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.5 เป็นอันดับที่ 2 ปัจจัยจากการ
โชว์สนุกของศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 150 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5 เป็นอันดับที่ 3
ปัจจัยจากนิสัยของศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 เป็นอันดับที่ 4
ปัจจัยจากหน้าตาของศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 116 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 เป็นอันดับที่
5 ปัจจัยจากบุคลิกภาพของศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 110 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.5 เป็น
อันดับที่ 6 ปัจจัยจากการเข้าถึงง่ายของศิลปินหรือนักร้องมีผู้เลือกจานวน 62 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
15.5 เป็นอันดับที่ 7 ปัจจัยอื่นๆ คือ แฟนคลับ รูปร่าง ถูกชะตา การปฏิบัติตัว มีผู้เลือกจานวน 4 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เป็นอันดับที่ 8 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ตารางที่ 4.9 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับเพลง
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
1.เพลง
1.1 ท่านเลือกฟังเพลงตรงตามความรู้สึกของ
อารมณ์
1.2 ท่านเลือกฟังเพลงที่มีแนวเพลงและเนื้อหา
สอดคล้องกับท้องถิ่นของท่าน
1.3 ท่านเลือกฟังเพลงที่อยู่ในกระแสหรือเพลงฮิต
ในขณะนั้น
1.4 ท่านเลือกฟังเพลงที่เนื้อเพลงและจังหวะของ
เพลงฟังง่ายและติดหู
1.5 ท่านเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
1.6 ท่านเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน
1.7 ท่านเลือกฟังเพลงที่ใช้ภาษาสละสลวย
1.8 ในการเลือกฟังเพลงท่านให้ความสาคัญกับ
เนื้อหาของเพลงมากกว่าตัวนักร้อง

ค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่า S.D.

ความหมาย

4.06

.973

มาก

3.25

1.080

ปานกลาง

3.71

1.012

มาก

4.24

.785

มากที่สุด

4.15
3.97
3.84

.848
.856
.976

มาก
มาก
มาก

3.98

.924

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับเพลง พบว่า การ
เลือกฟังเพลงที่เนื้อหาของเพลงฟังง่ายและติดหูมีความสาคัญในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.24 S.D.=
.785) การเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายมีความสาคัญในระดับมาก (xˉ= 4.15 S.D.= .848)
การเลือกฟังเพลงที่ตรงตามความรู้สึกของอารมณ์มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=4.06 S.D.= .973)
การเลือกฟังเพลงโดยการให้ความสาคัญกับเนื้อหาของเพลงมากกว่าตัวนักร้องมีความสาคัญในระดับ
มาก (xˉ=3.98 S.D.= .924) การเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานมีความสาคัญในระดับมาก (xˉ
=3.97 S.D.= .856) การเลือกฟังเพลงที่ใช้ภาษาสละสลวยมีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.84 S.D.=
.976) การเลือกฟังเพลงที่อยู่ในกระแสหรือเพลงฮิตในขณะนั้นมีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.71
S.D.= 1.012) และการเลือกฟังเพลงที่มีแนวเพลงและเนื้อหาสอดคล้องกับท้องถิ่นมีความสาคัญใน
ระดับปานกลาง (xˉ=3.25 S.D.=1.080) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 : ปัยจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับศิลปินหรือนักร้อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
2.ศิลปิน
2.1 ความชื่นชอบในตัวศิลปินมีผลต่อการเลือกฟัง
เพลงของท่าน
2.2 ชื่อเสียงของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงของ
ท่าน
2.3 ความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการ
เลือกฟังเพลงของท่าน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ)

ค่า S.D.

ความหมาย

3.84

.926

มาก

3.32

.970

4.13

.813

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับศิลปินหรือ
นักร้อง พบว่า ความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงมีความสาคัญในระดับมาก
(xˉ=4.13 S.D.= .813) การชื่นชอบในตัวศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงมีความสาคัญในระดับมาก
(xˉ=3.84 S.D.= .926) และ ชื่อเสียงของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงมีความสาคัญในระดับปาน
กลาง (xˉ=3.32 S.D.= .970) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 : ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับช่องทางการโปรโมท
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
3.ช่องทางการโปรโมท
3.1 มิวสิกวิดีโอ(MV)มีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการจดจา
เพลงและศิลปิน
3.2 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อวิทยุมีผลต่อ
การรับรู้ของท่าน
3.3 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มีผล
ต่อการรับรู้ของท่าน
3.4 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อออนไลน์ เช่น
Kapook.com,Sanook.com ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้
ของท่าน
3.5 การโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อโซเซียล เช่น
Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ มีผลต่อการ
รับรู้ของท่าน
3.6 การโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์,นิตยสาร ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้ของท่าน

ค่าเฉลี่ย
(xˉ)

ค่า S.D.

ความหมาย

4.20

.941

มาก

3.80

1.101

มาก

4.03

.933

มาก

3.48

1.106

มาก

3.96

1.038

มาก

3.27

1.145

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับช่องทางการโป
รโมท พบว่า มิวสิกวิดีโอ(MV)มีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการจดจาเพลงและศิลปินมีความสาคัญในระดับ
มาก (xˉ=4.20 S.D.= .941) การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้มีความสาคัญ
ในระดับมาก (xˉ=4.03 S.D.= .933) การโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อโซเซียล เช่น Facebook,
Twitter, Instagram ฯลฯ มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.96 S.D.=1.038) การโปรโมทเพลงและ
ศิลปินในสื่อวิทยุมีผลต่อการรับรู้มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.80 S.D.=1.101) การโปรโมทเพลง
และศิลปินในสื่อออนไลน์ เช่น Kapook.com Sanook.com มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.48
S.D.=1.106) และการโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ มี
ความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=3.27 S.D.=1.145) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
4.กิจกรรมทางการตลาด
4.1 ท่านรู้จักศิลปินและเพลงจากการโชว์ในงานที่
เป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กรต่างๆ
4.2 ท่านรู้จักศิลปินและเพลงจากการเปิดตัวสินค้า
หรือเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า

ค่าเฉลี่ย
(xˉ)

ค่า S.D.

ความหมาย

3.39

1.007

ปานกลาง

3.32

1.009

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
การตลาด พบว่า การรู้จักศิลปินและเพลงจากการโชว์ในงานที่เป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กรมี
ความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=3.39 S.D.=1.007) และ การรู้จักศิลปินและเพลงจากการเปิดตัว
สินค้าหรือเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้ามีความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=3.32 S.D.=1.009)

87

ตารางที่ 4.13 : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
5.พฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
5.1 ท่านฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์
5.2 ท่านฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
5.3 ท่านฟังเพลงจากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์
5.4 ท่านฟังเพลงจากการดาวน์โหลดเพลงผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
5.5 ท่านฟังเพลงผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯ
5.6 ท่านฟังเพลงผ่านรายการทางโทรทัศน์ หรือ
เคเบิ้ลทีวี
5.7 ท่านฟังเพลงและชมศิลปินจากงานคอนเสิร์ต

ค่าเฉลี่ย
(xˉ)

ค่า S.D.

ความหมาย

3.24
2.41
3.37

1.203
1.168
1.228

ปานกลาง
น้อย
มาก

3.20

1.290

ปานกลาง

4.21

1.034

มากที่สุด

3.64

1.028

มาก

2.78

1.168

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่า การฟังเพลงผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น YouTube,
Kapook, Sanook ฯลฯ มีความสาคัญในระดับมากที่สุด (xˉ=4.21 S.D.=1.034) การฟังเพลงผ่าน
รายการทางโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.64 S.D.=1.028) การฟังเพลง
จากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ=3.37 S.D.=1.228) การฟังเพลงจากซีดี
เพลงที่ถูกลิขสิทธิ์มีความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=3.24 S.D.=1.203) การฟังเพลงจากการดาวน์
โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือมีความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=3.20 S.D.=1.290) การฟังเพลง
และชมศิลปินจากงานคอนเสิร์ตมีความสาคัญในระดับปานกลาง (xˉ=2.78 S.D.=1.168) และการฟัง
เพลงจากซีดีเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์มีความสาคัญในระดับน้อย (xˉ=2.41 S.D.=1.168) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
6.เพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย
6.1 ในความคิดท่านเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดี
6.2 ในความคิดท่านเพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนสังคม
และวัฒนธรรมในปัจจุบันได้

ค่าเฉลี่ย
(xˉ)

ค่า S.D.

ความหมาย

4.19

.800

มาก

4.15

.783

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งกับ
สังคมไทย พบว่า เพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้มีความสาคัญในระดับมาก (xˉ
=4.19 S.D.= .800) และ เพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีความสาคัญใน
ระดับมาก (xˉ=4.15 S.D.= .783)
4.1.2 สรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน มีกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นเพศหญิงจานวน 334 คนคิดเป็นร้อยละ 83.5 เพศชายจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 กลุ่ม
ตัวอย่างมีช่วงอายุ 20 - 30 ปี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 113
คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีสถานภาพโสดจานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28 ประกอบธุรกิจส่วนตัวจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000 - 20,000 บาท จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลในด้านทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภค
เพลงลูกทุ่ง พบว่า แรงจูงใจในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งมีผู้ให้ความสาคัญด้านเนื้อหาของเพลงจานวน
291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 ปัจจัยที่ทาให้ชื่นชอบศิลปินนักร้องมีผู้ให้ความสาคัญในด้านน้าเสียง
จานวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ด้านเพลงมีผู้เลือกฟังเพลงที่เนื้อเพลงและจังหวะของเพลงฟังง่ายและติดหูอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ =
4.24 S.D.= .785) ด้านศิลปินมีผู้เลือกความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงใน
ระดับมาก (xˉ=4.13 S.D.= .813) ด้านช่องทางการโปรโมท มิวสิกวิดีโอ (MV) มีส่วนช่วยส่งเสริมต่อ
การจดจาเพลงและศิลปินในระดับมาก(xˉ=4.20 S.D.= .941) การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อ
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โทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้ในระดับมาก (xˉ=4.03 S.D.= .933) ด้านกิจกรรมทางการตลาด รู้จักศิลปิน
และเพลงจากการโชว์งานที่เป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กรต่างๆในระดับปานกลาง(xˉ=3.39
S.D.=1.007) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น
YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯ ในระดับมากที่สุด (xˉ=4.21 S.D.=1.034) ด้านสังคมในความคิด
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีในระดับมาก (xˉ=4.19 S.D.=
.800)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
1). สัมภาษณ์อู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558) นักข่าวบันเทิง
(ลูกทุ่ง) หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สรุปประเด็นสาคัญดังนี้
(1) เพลงลูกทุ่งคือเพลงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี ตัวตนของความเป็นไทยและอัต
ลักษณ์ของความเป็นไทย รวมถึงบอกเล่าชีวิต เรื่องราวในยุคนั้นๆ ผ่านภาษาผ่านเนื้อเพลงที่มีสัมผัส
นอกสัมผัสในฟังแล้วเข้าถึงง่าย นักร้องลูกทุ่งร้องด้วยสาเนียงการร้องที่ชัดถ้อยชัดคามีการเอื้อนที่เรา
ฟังแล้วจะรู้ว่าเป็นสาเนียงของลูกทุ่ง
(2) ตลาดเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันยังเป็นตลาดที่ใหญ่ ผู้สูงอายุยังคงฟังเพลงลูกทุ่งแท้ๆ เพลง
ลูกทุ่งอีสานยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร
(3) ปัจจุบันศิลปินนักร้องต้องมีความสามารถในหลายๆด้านเป็น Entertainได้หลายรูปแบบ
ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดในวงการของตนเองและของค่ายเพลงที่สังกัดด้วย
(4) ค่ายเพลงขนาดเล็กมีจานวนมากขึ้น สวนทางกับเพลงลูกทุ่งภาคกลางแท้ๆที่มีน้อยลง
เพราะส่วนใหญ่ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กจะทาเพลงในแนวสมัยใหม่หรือเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ประกอบ
กับเทคโนโลยีการบันทึกเสียงสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาให้ทาเพลงได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายในการทาเพลงก็
ลดลง
(5) ค่ายเพลงที่เป็นค่ายเพลงมืออาชีพ จะเลือกกลุ่ม target ก่อนทาเพลง ดูพฤติกรรมของ
ผู้บรืโภคแล้วสร้างนักร้องสร้างเพลงให้เหมาะสมกับกลุ่ม target
(6) การวางแผนโปรโมทจะเป็นไปในลักษณะการโปรโมทแบบหน้ากระดานคือ การโปรโมท
พร้อมๆกัน โดยใช้สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเซียลมีเดียและแหล่งอื่นๆ เพราะต้องทาให้ทุกการรับรู้ใน
สังคมรูว้ ่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ทั้งนี้ก็จะมีบางสื่อที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากงบประมาณของแต่ละค่ายด้วย
(7) ปัจจุบันทุกคนมีโอกาสเท่ากันเพราะมีสื่อมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงและการเลือกใช้สื่อ
ให้เหมาะสม
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(8) รายได้ของค่ายเพลงในปัจจุบัน ยอดขายจากแผ่นซีดีน้อยลงมากนักร้องที่ทาอัลบัมและยัง
ขายได้อยู่มีเพียงไม่มีคนซึ่งได้ยอดขายจากแฟนเพลงที่ติดตามผลงานของนักร้องคนนั้น แต่ยังมีช่องทาง
อื่นที่ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่ เช่น YouTube รายได้จากการโชว์ของศิลปินในค่าย การดาวน์โหลด
เป็นต้น
(9) การทาเพลงให้ดังไม่มีสูตรตายตัวทาเพลงออกมาให้ดีก็จะมีคนพูดถึงเอง ตัวศิลปินไม่ได้มี
ความสาคัญเท่าเพลง เพลงจะดังได้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย
2).สัมภาษณ์เอ พีราวุธ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) ดีเจคลื่นสบายดีเรดิโอ
เน็ตเวิร์ค นักข่าวบันเทิง(ลูกทุ่ง) สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
(1) เพลงลูกทุ่งจะมีคาร้องที่เป็นร้อยแก้วร้อยกรอง มีสัมผัสนอกสัมผัสใน มีทานองดนตรีที่บ่ง
บอกถึงความเป็นลูกทุ่งและเอกลักษณ์วิธีการร้องของนักร้องที่มีเอื้อนที่มีสาเนียงความเป็นลูกทุ่ง แต่ใน
ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปไม่ได้พูดถึงชาวไร่ชาวนาแต่พูดถึงสังคมในเมือง ทั้งมีการยอมรับ
ได้บ้างถึงแม้จะมีวิธีการร้องที่มีเอื้อนในเพลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
(2) การโปรโมทผ่านสื่อโซเซียลเป็นสื่อที่ง่ายและถูกที่สุด แต่ก็ต้องโปรโมทผ่านสื่อหลักอื่นๆ
ด้วย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพราะสื่อทุกสื่อมีความสาคัญแตกต่างกันไป
(3) การสร้างกระแสก็เป็นสิ่งที่ต้องทา เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับสื่อหรือองค์กร
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดกระแสหรือข่าวได้
(4) ผู้ที่จะลงทุนทาค่ายเพลงต้องเป็นคนที่ใจรักที่จะทาและต้องมีทุนสารองมากพอที่จะรองรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้
(5) จะทาให้เพลงได้รับความนิยมก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนาเสนอ สื่อเป็นสิ่งสาคัญ การตั้งงบในการ
ทาเพลงและการโปรโมททุกวันนี้คือ งบในการทาเพลง 30% งบในการโปรโมท 70%
(6) การสร้างศิลปินหนึ่งคนต้องเริ่มวางแผนการโปรโมทให้เหมาะสม ส่งข่าวให้กับนักข่าว
ได้รับรู้อยู่เป็นระยะเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความคืบหน้าของผลงานที่กาลังจะออก
3).สัมภาษณ์บริพันธ์ ชัยภูมิ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มิถุนายน 2558) ออร์แกไนซ์ พิธีกร
รายการชุมทางเสียงทอง สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
(1) ในอดีตค่ายเพลงมีรายได้จากการขายแผ่นซีดีและจากการดาวน์โหลด แต่เมื่อยอดขายตก
ค่ายเพลงก็เริ่มปรับตัวโดยการหารายได้จากการขายโชว์ของศิลปิน ถ้าเป็นค่ายใหญ่จะได้รายได้จาก
สปอนเซอร์และการเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย ค่ายเพลงไม่สามารถทาเพียงธุรกิจเพลงเพียงอย่างเดียว จึงมี
การนาศิลปินไปต่อยอดในงานบันเทิงด้านอื่นๆ เช่น การแสดงละครหรือภาพยนตร์ การเป็นพิธีกร ทั้ง
ที่บริษัทจัดทาเองและอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตร
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(2) การสร้างศิลปินให้ดังต้องสร้างเรื่องราวของศิลปินให้คนรับรู้ เพราะการรู้จักเพียงชื่อและ
ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่ถือว่าดัง ศิลปินที่ดังคนต้องรู้จักและรู้เรื่องราวจากที่PRได้ให้ข้อมูลผ่านสื่อ และ
ศิลปินต้องมีจุดยืน เป็นตัวของตัวเอง รู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ใด รู้ว่าแฟนคลับคือคนกลุ่มใดก็ต้อง
สื่อสารไปถึงเค้าให้ชัดเจน
(3) คนฟังเพลงลูกทุ่งแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ตามภูมิภาค ตามวัย เช่น คนภาคอีสานก็จะ
ชอบความสนุกสนาน คนภาคใต้จะชอบเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสาเนียงใต้ กลุ่มผู้สูงอายุยังคงฟังเพลง
ลูกทุ่งแท้และเพลงเก่า เป็นต้น
(4) การตัดสินใจของผู้จ้างในการเลือกศิลปินในการโชว์ มีปัจจัยดังนี้ 1.ความคุ้นเคยหรือรู้จัก
กัน 2.คุยง่ายไม่เรื่องมาก 3.เอาคนดูอยู่/โชว์สนุก 4.สร้างความประทับใจให้กับเจ้าภาพ/ให้เกียรติ
เจ้าภาพและคนดู 5.ราคาเป็นจริงตามความเหมาะสม 6.มีชื่อเสียง เคยรู้จัก เคยได้ยินชื่อ ซึ่งคุณนก
บริพันธ์ยังได้กล่าวอีกว่าจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาหากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจจ้าง
งานได้
(5) เพลงที่ดังส่วนใหญ่ในอดีตมักเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นเพราะคาแร็กเตอร์เสียงของนักร้อง
โดยเฉพาะ ทาให้ดึงเอาศักยภาพของนักร้องออกมาใช้ได้ดี
(6) โครงสร้างองค์กรหลักของค่ายเพลงการบริหารงานในค่ายเพลงจะแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือ
แบ่งตามหน้าที่หลักๆ 4 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบัญชีและกฎหมาย ที่มีหน้าที่คอยดูแลรักษาผลประโยชน์ของค่าง เรื่องบัญชี
รับ - จ่ายและเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆที่ค่ายได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้น
2. ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงาน มีหน้าที่คิด สร้างสรรค์ผลงาน ให้เหมาะสมกับนักร้อง โดย
ส่วนใหญ่แล้วการวางกรอบแนวคิดในการสร้างศิลปินจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร แล้วฝ่ายสร้างสรรค์
ผลงานก็จะดาเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรืออกมาเป็นผลงาน
3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงและศิลปิน ให้เป็นที่รู้จัก
4. ฝ่ายดูแลศิลปิน มีหน้าที่คอยดูแลศิลปิน จัดการรูปแบบการโชว์ของศิลปิน เป็นต้น
ในส่วนของการรับงานนั้นบางค่ายก็รับงานโดยผ่านฝ่ายบัญชี บางค่ายก็รับงานผ่านฝ่ายดูแล
ศิลปิน ซึ่งทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริหารค่ายจะพิจารณาว่าจะให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใด การบริหารค่าย
เพลงขนาดเล็กด้วยงบประมาณที่จากัดหรือถ้าผู้บริหารมีความสามารถที่จะทางานในส่วนอื่นได้
ผู้บริหารก็จะลงมาทาเอง เช่น ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานได้ก็จะลงมาทาใน
ตาแหน่งนี้เอง เป็นต้น
(7) การตั้งราคาค่าตัวของศิลปินเป็นเรื่องสาคัญ ต้องคานึงถึงกลุ่มลูกค้า ชื่อเสียง ความ
เหมาะสมในหลายๆด้าน ถ้าตั้งราคาสูงเกินไปก็อาจทาให้งานจ้างมีน้อย
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4). สัมภาษณ์อัครวัฒน์ พิชญะภานุสิทธิ์ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558)
ผู้บริหารค่ายมิวสิคดี เอนเตอร์เทนเมนต์ สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
(1) ทิศทางของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เราจึงดูแลเท่าที่บริษัทสามารถทาได้
(2) ไม่ว่าค่ายจะใหญ่หรือเล็กก็ต้องใช้ฟรีแลนซ์และพันธมิตรเพื่อการทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละอย่าง บริษัทจึงไม่จาเป็นต้องจ้างพนักงานประจามากนัก จะจ้างในส่วนที่สาคัญ
จริงๆเท่านั้น หน้าที่บางอย่างตัวผู้บริหารเองสามารถทาได้ก็ทาเอง เช่น การเป็นครีเอทีฟสร้างสรรค์
ผลงานให้กับนักร้องเอง เป็นต้น
(3) ภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นสิ่งสาคัญ ภาพลักษณ์ไม่ได้แปลว่าสวย หรือหล่อ แต่ภาพลักษณ์
คือความลงตัวของภาพทั้งหมด การใช้สื่อเพื่อการโปรโมทก็ต้องเป็นไปตามภาพลักษณ์ของศิลปินโดย
ไม่ฝืน ไม่ยัดเยียด
(4) แนวทางการสร้างศิลปินบางครั้งเราก็ไม่สามารถทาตามตลาดได้มากนักเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสค่อนข้างเร็ว เราจึงต้องสร้างศิลปินและผลงานให้ดีที่สุดให้ตลาดหันมาเรา
5).สัมภาษณ์ฝน ธนสุนทร (การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2558) ศิลปินนักร้อง
นักแสดง ค่ายมิวสิคดี เอนเตอร์เทนเมนต์ สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
(1) การวางตัวของศิลปินไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงมากแค่ไหน เมื่อต้องทางานร่วมกับผู้อื่นการตรง
ต่อเวลาเป็นเรื่องสาคัญมาก การเป็นนักร้องต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาประสบการณ์ต่างๆมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและการโชว์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนดูต่อไป
(2) การมีความรับผิดชอบต่องาน เมื่อต้องแสดงต้องร้องเพลงก็ทาให้เต็มที่ไม่ว่าจะมีคนดูมาก
หรือน้อยก็ตาม ทาให้คนดูเห็นว่าเรารัก เราตั้งใจที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้เค้า ทาให้เค้า
ประทับใจและพูดถึงเราหรือคิดถึงเราเมื่อเวลาจบโชว์ให้ได้ แล้วเราจะเข้าไปอยู่ในใจเค้าหรืออย่างน้อย
เค้าก็ได้รู้จักเรา จาเราได้
6).สัมภาษณ์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 สิงหาคม 2558) Chief
Marketing Officer ที่ Ready Planet - Digital Marketing Company สรุปประเด็นสาคัญได้
ดังนี้
(1) การทาธุรกิจในปัจจุบันต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราให้
ชัดเจน ในกรณีที่สินค้าเป็นเพลง ต้องดูว่า ปัจจุบันผู้ฟังฟังเพลงจากสื่อใดเป็นหลัก ผู้ฟังต้องการอะไร
เราจะให้บริการในรูปแบบใดที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้บ้าง และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร
(2) Digital Media เป็นสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายต่อการสื่อสารในปัจจุบัน ทาให้ต้นทุนใน
การประชาสัมพันธ์ลดลง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อDigitalได้เท่ากัน
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(3) ปัจจุบันYouTube เป็นช่องทางที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าถึงได้ง่าย สิ่งที่ต้องคิดต่อคือทา
อย่างไรที่จะใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดจาก
YouTube
4.2.2 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์
จากผลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ทางานอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งได้แก่ สื่อข่าวสาย
ลูกทุ่ง ที่ปรึกษาค่ายเพลงลูกทุ่ง ออแกไนซ์รับจัดงาน ผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่ง รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่
ทางานเกี่ยวกับ Digital Marketing ได้ให้ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง
เอกลักษณ์ที่สาคัญของเพลงลูกทุ่งที่คล้ายคลึงกันคือ เอกลักษณ์ด้านภาษา และการถ่ายทอดของ
ศิลปิน เป็นสิ่งสาคัญ รวมถึงการใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการจนส่งไปถึงผู้ฟัง ด้านกล
ยุทธ์ทางการตลาด การใช้สื่อเพื่อการโปรโมท ก็กล่าวไปทิศทางเดียวกันคือ ในปัจจุบันต้องให้
ความสาคัญกับการโปรโมทมากขึ้น หากมีงบประมาณไม่มากให้เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมที่เข้าถึงคน
จานวนมากได้ Digital Media เป็นสื่อที่สาคัญในปัจจุบัน เพราะเข้าถึงผู้คนได้มากและมีราคาถูก ด้าน
แนวโน้มของตลาดเพลงลูกทุ่ง ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลาดเพลงลูกทุ่งหรือตลาดเพลงใน
ปัจจุบันคนจะซื้อเพลงน้อยลงแต่ในตลาดเพลงลูกทุ่งยอดขายแผ่นซีดีนั้นอาจมีอยู่บ้าง ผู้บริโภคจะหัน
ไปบริโภคผ่านสื่อ Digital มากขึ้น ค่ายเพลงลูกทุ่งจึงไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการขายเพลงได้เพียงอย่าง
เดียว รายได้หลักของค่ายเพลงปัจจุบันจะมาจากการขายโชว์ของศิลปินในค่ายเป็นหลัก ซึ่งรายได้ก็
แปรผันไปตามเศรษฐกิจ ความมีชื่อเสียงของศิลปินด้วย ดังนั้นค่ายเพลงปัจจุบันจึงต้องสร้างกลยุทธ์
ใหม่ๆสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับกับปัญหาในทุกๆด้านที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการกาหนดกลยุทธ์เบื้องต้นของธุรกิจม
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการเก็บข้อมูลทางการตลาดโดยผ่านส่วนประสมทางการตลาด 4P's และ
4C's ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 : ตารางวิเคราะข้อมูลทางการตลาด 4P's และ 4C's
4P
PRODUCT
- โครงการจัดตั้งธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กใน
ยุคดิจิตอล
- คัดสรรและพัฒนาศักยภาพของนักร้องลูกทุ่งรุ่น
ใหม่
- ผลิตและนาเสนอเพลงลูกทุ่งที่ตรงใจและตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในยุค
ดิจิตอล
- สร้างชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเพลงและศิลปินอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
PRICE
-ราคาของการจัดจาหน่ายเพลงเท่ากันกับราคา
เพลงในตลาด
-ราคาในการรับผลิตผลงานเพลงเพื่อการนาเสนอ
คุณค่าของสินค้า อยู่ในระดับกลาง
-ราคางานจ้างของศิลปินเป็นราคาที่ตั้งไว้เป็น
มาตราฐานในระดับกลางแต่อาจมีการปรับขึ้น-ลง
ได้ตามความเหมาะสม
-ราคาในการขอสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรม
แคมปัสตั้งไว้ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าสื่อในการโปร
โมทที่สปอนเซอร์จะได้รับเพื่อให้สปอนเซอร์รู้สึก
ถึงความคุ้มค่า

4C
CONSUMER
-ตลาดเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันซบเซาลงอย่างมาก
-พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันนิยมฟังเพลงจาก
ช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
-ค่ายละคร ค่ายหนัง สปอนเซอร์ต่างๆต้องการ
นาเสนอผลงานหรือสินค้าในรูปแบบของเพลง
-ผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งปัจจุบันเข้าถึงเทคโนโลยี
ได้มากขึ้นรับข่าวสารได้รวดเร็ว

COST
-ราคาเพลงต่อการดาวน์โหลดในปัจจุบันค่อนข้าง
ต่าจนไม่สามารถลดราคาได้อีก เพราะมีต้นทุนใน
การผลิตและการจัดจาหน่าย
-ลูกค้าต้องการผลงานที่มีคุณภาพในราคาต่า
-ลูกค้าต้องการความคุ้มค่าต่อการจ้างงานและการ
สนับสนุนในแต่ละครั้ง

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) : ตารางวิเคราะข้อมูลทางการตลาด 4P's และ 4C's
4P

4C

PLACE
- ช่องทางการโปรโมทจะเน้นการใช้ Digital
Media ในการโปรโมทและโปรโมทผ่านรายการ
TV วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ตามความเหมาะสม
- ช่องทางการจัดจาหน่ายเพลง ได้แก่ Digital
Download การฝากขายเพลงกับค่ายใหญ่ การ
ทาDVD karaoke การทาเพลงให้กับค่ายละคร
และสปอนเซอร์ เป็นต้น
- ช่องทางการติดต่อกับทางบริษัทจะผ่าน
โทรศัพท์ อีเมล์ fax และ Fanpage Facebook
เป็นหลัก

CONVENIENCE
-ผู้บริโภคนิยมความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่ง
ปัจจุบันทุกอย่างสามารถทาได้โดยผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีราคาถูกลงทาให้
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผู้ให้บริการต่างๆก็
พัฒนารูปแบบการให้บริการ ความบันเทิงต่างๆ
ผ่านสมาร์ทโฟน
-เพลงปัจจุบันแทรกอยู่ในทุกช่องทางที่สามารถ
รับรู้ได้ เช่น วิทยุ ละคร ภาพยนตร์ โฆษณา
เป็นต้น ช่องทางในการขายเพลงจึงสามารถทาได้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
PROMOTION
COMMUNICATION
- สื่อที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคมากที่สุด คือ สื่อ
- ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน
Social media สื่อออนไลน์ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์
ช่องทางออนไลน์ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการ
- กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ให้ข้อมูล ดังนั้น จะต้องเตรียมข้อมูลในการสื่อสาร
แคมปัสทัวร์ เป็นการช่วยกระตุ้นการรับรู้ในระดับเฉพาะ
ให้พร้อม ถูกใจและง่ายต่อความเข้าใจของ
พื้นที่ ทาให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างไม่มากแต่สร้างฐาน
ผู้บริโภค
แฟนคลับของศิลปิน(Loyalty)เพิ่มขึ้นได้จากการได้
-การได้เข้าถึงศิลปินได้รู้จักได้สัมผัสศิลปินอย่าง
เข้าถึง
ใกล้ชิดก่อให้เกิดความประทับใจและการติดตาม
ได้
4.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการทาธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ โดยสามารถวิเคราะห์จาก 4 ปัจจัย
ดังนี้
ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงโดย
ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการออกพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้
ค่ายเพลงหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงสามารถเรียกเก็บลิขสิทธิ์เพลงได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้
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ละเมิดลิขสิทธิ์กันอยู่เป็นจานวนมากและผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็มีมากขึ้น
เช่นกัน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศยังทรงตัว
ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องกระตุ้นการซื้อผ่านการ
โฆษณาในทุกรูปแบบ แต่จะเน้นสื่อที่มีความจาเป็นและเข้าถึงผู้บริโภคที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ามากที่สุด
รัฐบาลก็มีการจัดงานเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นด้วย
ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของข้อมูล ทุกคนสามารถเข้าถึง
ของมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายได้ผ่าน Digital media ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ผู้บริโภคนิยมที่จะเสพความบันเทิงผ่านทางหน้าจอมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบาย และ หลีกเลี่ยง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสพสื่อบันเทิงโดยผ่านการดาวน์โหลดฟรี การชมผ่าน YouTube การ
ติดตามในDigital Tv และ Cable Tv เป็นต้น จึงเป็นเรื่องท้าทายผู้ประกอบการค่ายเพลงและสื่อ
บันเทิงต่างๆเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหากลยุทธ์และแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา และหาช่องทางในการสร้าง
รายได้ให้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้
สามารถทาเพลงได้ง่ายมากขึ้น ต้นทุนการผลิตผลงานต่าลง การเข้าถึงสื่อได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นของ
ผู้บริโภคก็ทาให้สามารถใช้สื่อ Digital ในการโปรโมทผลงานได้ ลดต้นทุนในการโปรโมทลง สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นผ่านสื่อDigital ระหว่างผู้ฟังได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว รวมไปถึงการ
เปลี่ยนระบบออกอากาศโทรทัศน์เป็น Digital TV ก็ทาให้มีโอกาสในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้มากขึ้น
ในต้นทุนที่ต่าลง แต่จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ทาให้เกิดการละเมิดสิทธิ์กันเป็นจานวนมาก
ด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคมีความรู้และความสามารถในการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสพสื่อ
บันเทิง
4.5 การวิเคราะห์คู่แข่ง
การทาธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งจาเป็นต้องศึกษาคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกันโดยแยก
คู่แข่งออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดดังนี้
1) ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดใหญ่ เป็นค่ายเพลงที่ให้ความสาคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจ
เป็นสาคัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานมากกว่า 100 คน ดาเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร มีลักษณะการผลิตผลงานเพลงแบบอุตสาหกรรม มีสื่อเป็นของตัวเอง มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมด ได้แก่ แกรมมี่โกลด์ และ อาร์สยาม มีการออกแบบ
กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นระบบ มีทีมงานที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบอย่าง
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ชัดเจน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทางาน มีหลากหลายแนวเพลง มีศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป
2) ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดกลาง เป็นค่ายเพลงที่ให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานเพลง
เป็นหลัก มีฐานผู้ฟังในระดับปานกลาง ขนาดขององค์กรมีขนาดปานกลาง มีการประชาสัมพันธ์และ
การทาการตลาดโดยใช้สื่อภายนอกเป็นหลักหรืออาจมีสื่อของตัวเองบ้างเล็กน้อย มีแนวเพลงที่ชัดเจน
ค่อนข้างออกมาในแนวเดียวตามแต่จุดประสงค์ของเจ้าของ เป็นค่ายที่ทางานในวงการมายาวนาน
ส่วนใหญ่มาจากการเป็นผู้จัดจาหน่ายเทปคลาสเซ็ทและแผ่นซีดีมาก่อน และเป็นที่รู้จักของคนฟังเพลง
ลูกทุ่ง ได้แก่ นพพรซิลเวอร์โกลด์ ชัวร์ออดิโอ ท็อปไลน์ไดมอนเป็นต้น
3) ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก เป็นค่ายเพลงที่มีจานวนศิลปินในสังกัดไม่เกิน 5 คน
สร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของศิลปินเป็นหลัก มีความซับซ้อนของการบริหารองค์กรน้อย
มาก มีพนักงานหลักเพียงไม่กี่คน กลุ่มคนฟังขึ้นอยู่กับแนวเพลงที่ทา ค่ายเพลงขนาดเล็กจะมีแนวเพลง
ที่เลือกทาค่อนข้างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์และการทาการตลาดด้วยงบประมาณค่อนข้างน้อย
ส่วนใหญ่ค่ายเพลงในลักษณะนี้จะใช้กลยุทธ์ตีป่าล้อมเมืองหรือการทาเพลงให้ถูกใจคนฟังรอบนอก
ก่อนแล้วค่อยเข้ามาในเมือง ซึ่งปัจจุบันค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กมีเป็นจานวนมาก ได้แก่
ยุ้งข้าวเรคคอร์ด มาร์เด้อร์ร่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ การันตีมิวสิค สกายปาร์คมิวสิค มิวสิคดีเอ็นเตอร์เทน
เมนต์ เอ็มดีเรคคอร์ เป็นต้น
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ตารางที่ 4.16 : แสดงการวิเคราะห์คู่แข่ง
ปัจจัยในการสร้างความสาเร็จ
(Key Competitive Success Factors)

ปัจจัย
(Factors)

จุดแข็งของคุณ
Your
Strengths
การให้
น้าหนัก
(Weights)

จุดแข็งของคุณและบริษัทคู่แข่ง
(You and Your Competitors’ Strengths)
คู่แข่ง(Competitor)
ค่ายเพลงขนาด
ใหญ่

ค่ายเพลงขนาด
กลาง

ค่ายเพลงขนาด
เล็ก

ธุรกิจของคุณ
(Your
Business)

1.แนวเพลง

0.2

6

1.2

9

1.8

7

1.4

6

1.2

9

1.8

2.ความสามารถของศิลปิน

0.15

7

1.05

8

1.2

8

1.2

7

1.05

8

1.2

3.ชื่อเสียงของศิลปิน

0.15

4

0.6

9

1.35

7

1.05

5

0.75

7

1.05

4.ความยืดหยุ่นในการทางาน/การตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

0.1

5

0.5

7

0.7

7

0.7

8

0.8

8

0.8

5.ราคาที่เหมาะสม

0.1

6

0.6

8

0.8

8

0.8

7

0.7

8

0.8

6.การตลาด

0.2

6

1.2

8

1.6

7

1.4

5

1

8

1.6

7. วิธีการดาเนินธุรกิจ (การควมคุมด้านต้นทุน)

0.1

7

0.7

7

0.7

8

0.8

9

0.9

9

0.9

Total Strategic Muscle

100%

5.85

8.15

7.35

6.4

8.15

21%

29.4%

26.5%

23.1%

27.1%

บทที่ 5
การกาหนดรูปแบบธุรกิจ
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างคุณค่าให้
เพลงและศิลปินเพลงลูกทุ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของลูกทุ่งไทยในยุคดิจิตอล จากการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้เห็นถึงปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นามาประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจหรือการกาหนดโครงสร้าง
ธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล เพื่อให้โครงการดาเนินธุรกิจได้อย่างลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
5.1 นโยบายและการดาเนินการบริหาร
5.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
รักษาและสร้างความยั่งยืนให้กับลูกทุ่งไทยในยุคดิจิตอล
5.1.2 พันธกิจ (Mission)
1) คัดสรรนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่โดยใช้ Digital Media
2) รู้จักและสร้างเทรนด์ของลูกทุ่งไทยด้วยการร่วมประสานการแสดงร่วมกับดิจิตอลมิเดีย
3) สร้างประโยชน์ให้กับศิลปินและพันธมิตรอย่างสูงสุด
4) สร้างความยั่งยืนของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผ่านศิลปะลูกทุ่ง
5.1.3 วัตถุประสงค์ (Objective)
1) สร้างศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่คัดสรรจาก Digital Media ให้เป็นที่ยอมรับ
2) เป็นค่ายเพลงที่รู้ความต้องการและตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด
3) เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งที่ปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอลได้อย่างแท้จริง
5.2 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
5.2.1 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
เป็นค่ายเพลงที่ดูแลและบริหารจัดการศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่โดยการใช้ Digital Mediaให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารเพื่อความยั่งยืนของวัฒนธรรมลูกทุ่ง สาหรับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจผู้
จัดตั้งได้นาทฤษฎีโมเดลธุรกิจของ ออสเทอร์วัลเดอร์และปีเญอร์(2010/2557) ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนประกอบ สาคัญทางธุรกิจ 9 อย่าง ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1: แสดงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล
พันธมิตร
(Key Partner)
-ค่ายผลิตละครและ
ภาพยนตร์
-ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง
-Digital TV and Cable
TV (PR)
- Radio (PR)
- สื่อออนไลน์
- สื่อสิ่งพิมพ์
- บริษัทจัดจาหน่ายเพลง
- บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์

กิจกรรมหลัก(Key
การนาเสนอคุณค่า (Value ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ลูกค้า(Customer
(Customer Relationships)
Activities)
Proposition)
Segment
-ค้นหาศิลปินเพลงลูกทุ่งรุ่นใหม่ -ตอบสนองความต้องการและ -Concert
- ผู้ฟังเพลงลูกทุ่งที่เข้าถึง
จาก Digital media
ให้บริการด้านเพลงลูกทุ่งและ -Event
เทคโนโลยีได้
-Show
-บ่มเพาะและสร้างสรรค์ศิลปิน ศิลปินที่หลากหลายในยุค
- Sponsor
-Online Drama
-วิเคราะห์และพยากรณ์ความ ดิจิตอล
- Community Product
ต้องการของลูกค้า
-ศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่สู่การเป็น ช่องทาง(Channels)
Owner
-ผลิตเพลงและMV
มืออาชีพและมอบความบันเทิง - YouTube
- ค่ายผลิตละครและ
-Digital Marketing
ให้แก่ผู้ฟัง
- Face book
ภาพยนตร์
-สร้างชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
- Digital TV/Cable TV
ศิลปินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
- Radio (PR)
ความยั่งยืน
- Website
ทรัพยากรหลัก(Key Resources)
- สื่ออื่นๆ
-ศิลปินลูกทุ่ง
โครงสร้างต้นทุน(Cost Structure)
กระแสรายได้ (Revenue)
- ต้นทุนการผลิตเพลงและmv
-ต้นทุนการดาเนินงาน
- งานโชว์/Event/Concert -เพลงประกอบละคร/ภาพยนตร์/โฆษณา
- ค่าตอบแทนศิลปิน
- ค่าจ้างพนักงาน
- Digital Download /Streaming -Tie in MV -DVD karaoke
- ต้นทุนการทาการตลาด
- YouTube -Sponsor -Campus -ฝากขายเพลง
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5.2.2. รายละเอียดสินค้าและการบริการ
ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในนาม "Music Connect" เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งเพื่อผลิตผลงานที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายโดยใช้ Digital Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
สินค้าและการบริการดังนี้
1) การบริการด้านการแสดงและโชว์ของศิลปิน ที่ผู้จ้างงานสามารถเลือกได้ตามความ
ต้องการดังนี้
โชว์ร้องสดกับ Backing Track (คิดราคาต่อเพลง)
โชว์ร้องสดกับ Backing Track (คิดราคาต่อชั่วโมง)
โชว์ร้องสดกับวงดนตรีสดที่บริษัทจัดหาให้ (คิดราคาเหมาต่อชั่วโมง)
โชว์ร้องสดกับแดนซ์เซอร์ 4 คน (1ชั่วโมง) (คิดราคาเพิ่มตามจานวนแดนซ์เซอร์)
- โชว์เต็มวง(ร้องสดพร้อมวงดนตรีและแดนซ์เซอร์) (คิดราคาเหมา)
ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษี 7% และค่าเดินทางสาหรับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
หากเป็นงานต่างจังหวัดผู้จ้างงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักสาหรับศิลปินเอง
2) การให้บริการด้านเพลง
การจัดจาหน่ายเพลง
- การจัดจาหน่ายผ่านดิจิตอลดาวน์โหลด
-iTunes (Full Song, Ring Tone)
-Digital Download (เครือข่ายโทรศัพท์)
- เสียงรอสาย
- True Tone
- Poly Phonic
- Mono Phonic
- Full Song
- Full MV
- Streaming (ฟังเพลงโดยไม่ต้องโหลด แต่เสียค่าบริการรายเดือน)
- Deezer
- Kkbox
- การจัดจาหน่ายแผ่น DVD Karaoke
การฝากขายเพลงในอัลบัมเพลงรวมฮิตร่วมกับค่ายเพลงขนาดใหญ่
การรับผลิตเพลงเพื่อการประกอบในละครหรือภาพยนตร์
การรับผลิตเพลงเพื่อการโฆษณา
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3) การให้บริการผ่านช่องทางอื่นๆ
- Web Site การให้บริการการฟังเพลงและMV รวมถึงข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของพันธมิตรที่
เป็นเว็บไซต์ด้านการให้ความบันเทิง
Facebook สร้างแฟนเพจเพื่อการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ฟังกับค่าย
อย่างรวดเร็วเพื่อการพัฒนาผลงานและบริการที่ตอบสนองผู้บริโภคต่อไป
- YouTube เปิดการนาเสนอผลงานผ่านสื่อDigital อีกหนึ่งช่องทางที่ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ง่ายในปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างรายได้จากช่องทาง YouTube ด้วย และนอกจากการทาMV เพื่อโป
รโมทผลงานของศิลปินแล้ว ยังสามารถให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้าต่างๆ สามารถTie in สินค้า
สัญลักษณ์ต่างๆ(ตามความเหมาะสม) เข้ามาประกอบใน MV ได้ด้วย เป็นการสร้างการจดจาต่อตรา
สินค้าในอีกรูปแบบหนึ่ง
4) การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด
จัดกิจกรรมแคมปัสทัวร์ลูกทุ่งเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังในพื้นที่ต่างๆ โดยการสนับสนุนจากเจ้าของ
สินค้า โดยผู้สนับสนุนจะได้รับการโปรโมท โลโก้/ชื่อ/สัญลักษณ์ของสินค้า(ตามความเหมาะสม) ผ่าน
สื่อต่างๆที่ค่ายใช้เพื่อการโปรโมทกิจกรรม ร่วมกับสถานีวิทยุ
5.3 การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS
เป็นการตรวจสอบหาจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายในขององค์กร รวมทั้งเพื่อ
ตรวจสอบหาโอกาสและอุปสรรคอันเป็นปัจจัยภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. คัดสรรศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่จาก Digital Media
2. มีความคล่องตัวและยืดยุ่นในการบริหารเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก
3. มีการให้บริการที่หลากหลาย
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เป็นค่ายเพลงใหม่ ต้องใช้เวลาในการทาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการ
2. ใช้ความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหลายองค์กรอาจทาให้งานบางอย่างล่าช้า
3. งบประมาณที่ใช้มีจากัดการโปรโมทจึงอาจไม่ครบทุกช่องทาง
โอกาส (Opportunities)
1. ข้อมูลต่างๆในDigital Media ทาให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
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2. ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้ต้นทุนในด้านต่างๆ ต่าลงและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อ
ดิจิตอลได้ง่ายขึ้น
3.จากข้อมูลในDigital Media ทาให้เข้าถึงนักร้องรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการร้องเพลง
ลูกทุ่งได้ในวงกว้าง
4.เกิดTV Digital ทาให้มีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นในวงการบังเทิงและสามารถเข้าถึง
สื่อTVได้ในราคาที่ต่าลง
5.เพลงลูกทุ่งในอดีตไม่ได้ถูกนามาใช้เท่าที่ควร ทั้งที่เป็นเพลงอมตะที่มีความไพเราะ ฟังง่าย
คุ้นหูคนไทย และราคาลิขสิทธิ์ไม่แพง
อุปสรรค (Threats)
1. เทคโนโลยีทาให้ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเพลงโดยผิดกฎหมายได้โดยง่าย
2. การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
3. พฤติกรรมการบริโภคของผู้ฟังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ฟังซื้อเพลงน้อยลง
TOWS Matrix
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
1.คัดสรรศิลปินลูกเพลงรุ่นใหม่ผ่าน Digital Media
2.ใช้ประโยชน์จาก Digital Media ในการวิเคราะความต้องการของผู้บริโภค
3. ทาการโปรโมทโดยใช้สื่อดิจิตอลเป็นหลัก และผ่านสื่ออื่นๆตามความเหมาะสม
4.ร่วมพัฒนาผลงานและศิลปินกับพันธมิตรทาให้เกิดรูปแบบการบริการด้านเพลงที่
หลากหลาย
5. นาเพลงลูกทุ่งอมตะกลับมาทาใหม่ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเพลงเอาไว้
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
1. เนื่องจากศิลปินในค่ายยังไม่เป็นที่รู้จักจึงแก้ไขด้วยการใช้Digital Media เข้าช่วยในการ
กระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคเพราะปัจจุบันการเข้าถึงสื่อโซเชียลของคนไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึง
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการตลาด ร่วมไปกับการโปรโมทผลงานเพลง รวมถึงการสร้างการรับรู้
เพลงและศิลปินจากการสร้างมิวสิควิดีโออัพโหลดลง YouTube ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งรายได้
ใหม่ของค่ายอีกด้วย
2. นาเอาศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่มาร้องเพลงลูกทุ่งอมตะ หรือ หาศิลปินต้นแบบที่มีผลงานเพลง
ดังในอดีตกลับมาออกผลงานร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่และใช้เพลงอมตะที่ศิลปินต้นแบบเคยร้องกลับมาทา
ใหม่ ในรูปแบบที่ทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นลูกทุ่ง
3. อีกช่องทางหนึ่งที่จะทาให้ศิลปินเป็นที่รู้จักและผู้ฟังสามารถเข้าถึงตัวศิลปินได้ คือ การร่วม
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กิจกรรมกับสื่อมวลชน เช่น คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม และการจัดกิจกรรมแคมปัสหรือ
มินิคอนเสิร์ต เพื่อกระตุ้นการรับรู้ในระดับพื้นที่มากขึ้น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
คัดสรรพันธมิตรในการสนับสนุนการจัดจาหน่ายเพลงในรูปแบบต่างๆให้ครอบคลุมต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อความสะดวกและสร้างช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้น
ในส่วนของศิลปินต้องระวังเรื่องภาพลักษณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากกระแสของสื่อโซเซียล
ค่อนข้างเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดข่าวที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อศิลปินและบริษัทได้ ซึ่งต้องเริ่ม
ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปินเค้ามาร่วมงาน ต้องมีการตรวจสอบประวัติความเป็นมา พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย บุคลิกต่างๆให้รอบคอบ ก่อนบ่มเพาะและสร้างขึ้นเป็นศิลปิน เมื่อเป็นศิลปินแล้วก็ต้องปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสม เพราะศิลปินก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนฟังหรืออาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบ
ให้กับคนฟังด้วยนั่นเอง
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
การทาเพลงต้องมองไปถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วสร้าง
ศิลปินที่เป็นตัวแทนและสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ ตรงใจผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด การทาเพลงในแต่
ละครั้งจาเป็นจะต้องเลือกคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแนวเพลงที่จะทาโดยการจ้างบุคคลภายนอก
ในการทาเพลงซึ่งจะได้ทั้งผลงานที่มีคุณภาพและการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการสร้างห้องอัดและ
บุคลากรในการทาเพลงที่เป็นพนักงานประจาด้วย
5.4 การจัดองค์กรและการกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
5.4.1 โครงสร้างองค์กร
รูปแบบการจัดองค์กรของค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก Music Connect มีโครงสร้างขององค์กร
เป็นลักษณะแบบกว้าง (Organization with Wide Spans) โดยแบ่งออกตามหน้าที่ ดังนี้
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ภาพที่ 5.1 : รูปแบบการจัดองค์กรของโครงการ
ผู้บริหาร

ฝ่ายสร้างสรรค์
ผลงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายดูแลศิลปิน

ศิลปิน

จากรูปแบบการจัดการองค์กรสามารถแบ่งบุคลากรออกเป็นฝ่ายต่างๆดังนี้
1) ผู้บริหาร คือผู้ที่กาหนดนโยบาย เป้าหมายของบริษัท และคอยควบคุมให้เป็นไปตามที่
กาหนด และมีหน้าที่คัดเลือกศิลปินและบุคลากรเข้าทางาน
2) ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงาน คือ ฝ่ายที่ดูแลการจัดทาผลงานในส่วนของเพลงและมิวสิควิดีโอโดย
คอนเซ็ปต์หรือแนวคิดของการทาเพลงฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กาหนดให้ รวมทั้งประสานงานกับบุคลากร
ภายนอกที่จะสร้างผลงานด้วย
3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คือ ฝ่ายที่คอยประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงและศิลปิน ติดต่อและดูแล
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ายกับสื่อมวลชน
4) ฝ่ายดูแลศิลปิน คือ ฝ่ายที่คอยดูแลศิลปินเวลาออกงานต่างๆ คอยดูแลการแต่งตัว ดูแลโชว์
รับงานและประสานงานกับเจ้าของงาน
5) ศิลปิน คือ บุคลากรที่ต้องร่วมงานกับทุกฝ่าย เพื่อถ่ายทอดผลงานเพลงและโชว์
ตารางที่ 5.2 : แสดงตาแหน่งและรายได้ต่อเดือนของพนักงาน
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายการสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปิน
ศิลปิน

รายได้ต่อเดือน
เจ้าของบริหารเอง
20,000 บาท
20,000 บาท
18,000 บาท
ศิลปินรับในอัตราส่วน 70:30
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5.4.2 การกาหนดกลยุทธขององค์กร
1) กลยุทธ์ระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี)
เป้าหมาย คือ การทาให้โครงการเป็นที่รู้จัก เกิดการรับรู้ถึงศิลปิน ผลงานเพลงลูกทุ่งที่มี
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจจากการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และมีผลการดาเนินงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโต คือ ใช้กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies) ไม่มีการ
ลงทุนเพิ่มในระยะเวลาปีแรก การทาเพลงให้ศิลปินจะทาเพียงคนละเพลงเท่านั้นเพื่อดูกระแสการตอบ
รับ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและกระแสเงินสด แต่เน้นการสร้างแบรนด์และการขยายฐานการตลาดเพื่อ
แนะนาให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้
2) กลยุทธ์ระยะกลาง (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
เป้าหมาย คือ เป็นค่ายเพลงที่มีศักยภาพในการให้บริการศิลปวัฒนธรรมลูกทุ่งที่หลากหลาย
กลยุทธ์การเจริญเติบโต คือ ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) จากการลงทุนเพิ่มใน
ส่วนการผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการมากขึ้น การนาเพลงลูกทุ่งอมตะที่เคยมี
ชื่อเสียงในอดีตกลับมาทาใหม่ เพื่อขยายฐานผู้ฟังให้กว้างขึ้น เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่นิยมเพลงลูกทุ่งเก่า
พร้อมกับเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ในยุคดิจิตอล กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการนาเสนอของศิลปิน ผลิตDVD
Karaoke เพื่อการรวบรวมผลงานและการขยายช่องทางการมอบความบันเทิงให้กับผู้บริโภค และ
พัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3) กลยุทธ์ระยะยาว (ภายในระยะเวลา 5-10 ปี)
เป้าหมาย คือ ขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยการคัดสรรศิลปินที่มีคุณภาพจาก Digital
Media และผลิตผลงานที่มีแนวเพลงใหม่ๆที่ยังคงมีกลิ่นไอความเป็นลูกทุ่ง รวมถึงการให้บริการ
เกี่ยวกับการบริการด้านดนตรีอย่างครบวงจร กลยุทธ์การเจริญเติบโต คือ ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต
(Growth Strategies) โดยร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐบาลและเอกชนที่สนับสนุน เพื่อขยายไปใน
ส่วนของภาคการให้บริการทางด้านเว็บไซต์ รายการทีวี รายการวิทยุ และเทคโนโลยีอื่น ๆ (ในกรณีที่
เทคโนโลยีในอนาคตสามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คงลักษณะ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของศิลปินให้มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก Music Connect ได้กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่กล่าวไว้แล้วในส่วนข้างต้น ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในองค์กร จะสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth
Strategies) เพื่อสร้างศิลปินลูกทุ่งและสร้างผลงานเพลงลูกทุ่ง ทาให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพลงลูกทุ่ง
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2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กล่าวคือ จากัดขอบเขตที่น่าสนใจ (Focus
Strategy) โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เลือกเฉพาะกลุ่มผู้ฟังเพลงลูกทุ่ง ตามแนวคิดของ ไมเคิล
อี. พอร์เตอร์
ภาพที่ 5.2 : การกาหนดกลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของไมเคิล อี.พอร์เตอร์

Narrow

Wide

Lower Cost

CN

CW

Differentiation

Scope of Target

DN

DW

ที่มา : Porter,M.E. (2008). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries
and competitors. N.P.: Simon and Schuster.
ข้อได้เปรียบ
1. ลดแรงกดดัน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนจากการแข่งขัน
2. มีฐานลูกค้ารองรับอย่างชัดเจน จากการเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นตลาดที่
มีสินค้าแลบริการรองรับไม่มากนักในปัจจุบัน
3. ลดต้นทุนในการทาตลาด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายสามารถกาหนดได้อย่างชัดเจน
และมีปริมาณจากัด จึงมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าการทาตลาดแบบกว้าง (Mass Market )
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าของโครงการที่มากกว่าความบันเทิงทั่วไป
แต่ยังประกอบด้วยมิติอื่น ๆ ซึ่งทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มเหนือคู่แข่งขัน
5. สามารถสร้างแบรนด์ได้ง่าย เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจมีเอกลักษณ์ชัดเจน จึงทา
ให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างจากคู่แข่งได้ง่าย
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ความเสี่ยง
1. ขีดความสามารถในการแข่งขันที่จากัด เนื่องจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ทาให้ปริมาณฐานลูกค้าขององค์กรมีน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้คู่แข่งใช้อานาจในการกีดกันทางการค้า หรือ
กดดันผู้ขายปัจจัยการผลิต ดังนั้นองค์กรจึงควรเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากการใช้กลยุทธ์การ
ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว
2. มีความเสี่ยงในการยอมรับจากตลาด องค์การจึงควรทาการวิจัยตลาดเพื่อศึกษา
ความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคขอกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อคัดสรรรูปแบบ
สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การควบคุมผลการดาเนินงาน และการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากสินค้าและ
บริการที่องค์กรนาเสนอเป็นสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงในการดาเนินงานสูง โดยมี
การจัดเตรียมแผนสารองจากการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) กลยุทธ์ในระดับหน้าที่แบ่งออกได้
ดังนี้
3.1) การตลาด (Marketing)กลยุทธ์ด้านการตลาดยึดปัจจัยแห่งความสาเร็จทาง
การตลาด 4C's) คือ
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer's Satisfaction) ในการออกผลงานเพลง
ให้กับศิลปินในแต่ละครั้ง จะมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนและสารวจพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนาเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการต่อไป
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารในธุรกิจบันเทิงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ใช้สื่อทุกอย่างที่สามารถใช้ได้ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้การใช้สื่อต่างๆอาจจะ
ต้องคานึงถึงต้นทุนที่ต้องใช้ด้วย ดังนั้น บริษัทจึงเน้นการสื่อสารในสื่อที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ได้แก่ สื่อ
โซเซียลมีเดียเช่น Facebook, YouTube ที่บริษัทมีช่องทางเป็นของตัวเองได้ และอาศัยความร่วมมือ
จากพันธมิตรที่เป็นสื่อ เช่น รายการโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี คลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นเพลงลูกทุ่งทั่วประเทศ
หนังสือพิมพ์และนิตยสารข่าวบันเทิง
3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenient to Buy) เนื่องจากสินค้าในธุรกิจเพลงเป็น
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องได้รับรู้หรือลองฟังก่อนจึงจะเกิดการซื้อได้ ดังนั้นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าจึง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นการโปรโมท คือการบริการแก่ผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
สามารถชมและฟังผ่านช่อง YouTube ของบริษัท สื่อวิทยุ รายการโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี และ
เว็บไซต์เพื่อความบันเทิงต่างๆ 2) ส่วนของการจัดจาหน่าย บริษัทเน้นการทาเพลงเพื่อการดาวน์โหลด
เป็นหลัก สามารถดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ที่เป็นพันธมิตรของบริษัท และ iTunes และจัดทาแผ่นดีวีดคาราโอเกะ ในปีที่สามารถรวบรวมเพลง
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ได้ครบเต็มอัลบั้ม
4. ราคาที่พอใจ (Cost to Satisfy) การกาหนดราคาของเพลงสาหรับการดาวน์
โหลดจะกาหนดตามราคาตลาดโดยทั่วไป และการกาหนดราคาค่าตัวในการโชว์ของศิลปินจะตั้งไว้ใน
ราคาที่ไม่สูงนัก แต่อาจมีปรับได้ตามความเหมาะสม
3.2) กลยุทธ์ในการผลิตและการดาเนินงาน (Munufacturing/Operation) มี
การวางแผนและการใช้กลยุทธ์ทางการผลิตในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุน
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความยืดหยุ่น
ในการผลิตเพลงจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ สร้างผลงานเพลงใหม่หรือการแต่งใหม่ ซึ่งในแต่
ละครั้งบริษัทเลือกใช้ทีมงานจากภายนอกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรภายใน เพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงาน เพราะในการทาผลงานเพลงแต่ละครั้งก็จะเลือกบุคลากรที่จะมา
ทาจากความสามารถและความถนัดจากผลงานที่ผ่านมา และการนาเพลงลูกทุ่งอมตะที่เคยโด่งดังใน
อดีตทีเหมาะสมกับศิลปินกลับมาทาใหม่โดยการซื้อหรือขอลิขสิทธิ์เพลงจากเจ้าของเพลงหรือครูเพลง
อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทจะเน้นในการทาเพลงในส่วนนี้ ในการผลิตมิวสิกวิดีโอหรือMVก็จะเลือกทีมงาน
และควบคุมรายจ่ายตามงบที่ตั้งไว้ ซึ่งบางครั้งอาจจะยืดหยุ่นได้บ้างตามความเหมาะสมเพื่อคุณภาพ
ของผลงาน
การทางานของฝ่ายโปรโมทหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ นอกจากการโปรโมทเพลงและศิลปิน
ผ่านสื่อต่างๆแล้วจะต้องดูแลความสัมพันธ์ระหว่างค่ายและสื่อด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการโป
รโมทเพลงของศิลปิน เมื่อมีกิจกรรมพิเศษของคลื่นวิทยุหรือสื่อต่างๆ ค่ายก็ต้องส่งศิลปินเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆนั้นด้วย ซึ่งฝ่ายโปรโมทสามารถเลือกร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
ฝ่ายดูแลศิลปินมีหน้าที่รับงานคุยงานกับผู้จ้างงาน โดยพิจารณารูปแบบการโชว์ตามความ
เหมาะสมของราคาที่ได้ตกลงไว้
5.5 การกาหนดแผนทางการตลาด
5.5.1 การกาหนดกลยุทธ์ตามทฤษฎี AIDAS
ทฤษฎี AIDAS เป็นทฤษฎีการขายที่ทาเห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน
ตามความเหมาะสมเพื่อผลสาเร็จด้านการขาย โดยค่ายเพลงขนาดเล็ก Music Connect ได้กาหนด
เอาไว้ดังนี้
Attention (อะไรคือความเอาใจใส่ที่ให้ลูกค้า) - รูปแบบของศิลปิน สาระ และมัลติมีเดียที่
สร้างเทรนด์ในรูปแบบของลูกทุ่ง
Interest (วิธีอะไรที่ใช้ดึงความสนใจของลูกค้า) - ศิลปินนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถและมีความน่าสนใจ โดยนาเสนอผลงานลูกทุ่งที่ตรงใจ ฟังง่ายและไพเราะ พร้อมกับ
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นาเสนอผลงานเพลงประกอบละครเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังผ่าน TV Digital
Desire (จะเข้าถึงความปรารถนาของลูกค้าได้อย่างไร) - ใช้สื่อ Digital เพื่อสร้างการรับรู้และ
ปรัชญาให้กับผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างสะดวกและรวดเร็ว
Action (จะทาอย่างไรให้กับลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้า) - สร้างความสนุกสนานและสร้าง
แนวทางในการดาเนินชีวิตของชุมชน
Satisfaction (จะทาให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดอย่างไร) - ทาให้เกิดสาระประโยชน์และคุณค่าที่
ได้มาจากห่วงโซ่ของคุณค่าของบริการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นลูกทุ่ง
5.5.2 การกาหนคกลยุทธ์ตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก Music Connect เป็นค่ายเพลงที่มีการให้บริการความ
บันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเพลงลูกทุ่งในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
ด้านการบริหารศิลปิน ก็จะคัดสรรและบ่มเพาะศิลปินที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงานโชว์
ตามรูปแบบที่เจ้าของงานหรือผู้จ้างงานที่เป็นลูกค้าต้องการ
ด้านเพลง จะทาเพลงให้ตรงใจ ตรงความต้องการของผู้ฟังและลูกค้าให้มากที่สุด โดยยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งเอาไว้
2) ราคา (Price)
การกาหนดราคาจะกาหนดราคาในระดับกลาง และปรับตามความเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบจากตลาดเดิม การกาหนดราคาตามบริการต่างๆจะกาหนดเบื้องต้นดังนี้
งานโชว์/Event ของศิลปิน
- โชว์ร้องสดกับ Backing Track เพลงละ
5,000 บาท
โชว์ร้องสดกับ Backing Track ชั่วโมงละ
30,000 บาท
โชว์ร้องสดกับวงดนตรีสดที่บริษัทจัดหาให้
70,000 บาท
โชว์ร้องสดกับแดนซ์เซอร์ 4 คน (1ชั่วโมง)
40,000 บาท
- โชว์เต็มวง(ร้องสดพร้อมวงดนตรีและแดนซ์เซอร์)
100,000 บาท
ราคานี้เป็นราคาที่รวมภาษี 7% และค่าเดินทางสาหรับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
หากเป็นงานต่างจังหวัดผู้จ้างงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักสาหรับศิลปินเอง
ราคาของเพลงสาหรับดิจิตอลดาวน์โหลด
เพลงเต็มผ่าน iTunes
23 บาท/เพลง
ริงโทนผ่าน iTunes
44 บาท/เพลง
เสียงรอสาย
20 บาท/เพลง
True tone, Poly Phonic, Mono Phonic, Full song, Full MV 35 บาท/เพลง
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ราคาแผ่น DVD karaoke
250 บาท/แผ่น
ราคาผลิตเพลงสาหรับเพลงประกอบละคร 50,000 บาท/เพลง
ราคาผลิตเพลงเพื่อการโฆษณา
80,000 บาท/เพลง
ราคาสาหรับการTie in สินค้าในMV
400,000 บาท/เพลง
ราคาสาหรับการสนับสนุนการกิจกรรมแคมปัสลูกทุ่ง 100,000 บาทต่อการจัดกิจกรรม4ที่
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ช่องทางในการให้บริการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ Audio Visual และ Reality
Audio Content - จะบริการดิจิตอลดาวน์โหลด ผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการรับ
ฝากขายเพลงผ่าน iTunes เป็นการมอบความบันเทิงจากการรับรู้ด้วยหูเพียงอย่างเดียว
Visual Content - จะบริการผ่าน YouTube เว็บไซต์เพื่อความบันเทิง การอัพเดทผลงาน
ผ่านFace book และการจัดทาDVD Karaoke เป็นการมอบความบันเทิงผ่านการรับรู้ด้วยตาและหู
Reality Content - งานโชว์ Event คอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมแคมปัสทัวร์ลูกทุ่ง ที่ให้
ผู้ชมสามารถเข้าถึงศิลปินได้อย่างใกล้ชิด
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการตลาดจะใช้กลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้มากที่สุด โดยเน้นการ
ใช้ Digital media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1. ขอความร่วมมือจากสื่อวิทยุ ในการโปรโมทผ่านสื่อวิทยุ
2. ขอความร่วมมือจากรายการโทรทัศน์ที่สามารถโปรโมทผลงานเพลงได้ ในการโปรโมทผ่าน
สื่อโทรทัศน์ หรือการเสนอการทาเพลงเพื่อประกอบละครให้กับค่ายผลิตละคร เพื่อให้เกิดการรับรู้ใน
ผลงานผ่านละครใน TV Digital
3. ผลิตMVและคลิป Audio Version ลงใน YouTube พร้อมกับส่งลิ้งค์ให้กับเว็บไซต์เพื่อ
ความบันเทิงต่างๆ สร้างการรับรู้ผ่าน Digital Media
4. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ผลงานต่างๆของศิลปินส่งให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นพันธมิตร
5. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ลงในFace book ของค่ายอย่างต่อเนื่อง
6. การให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสื่อและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อและค่าย
7. จัดกิจกรรมแคมปัสทัวร์ลูกทุ่งเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่ง จากการสนับสนุนของ
สปอนเซอร์ต่างๆ และสื่อที่เป็นพันธมิตร
5.5.3 ห่วงโซ่ของคุณค่า
ขัน้ ตอนการดาเนินงานต่างๆของโครงการสามารถนามาวิเคราะห์ในตารางห่วงโซ่คุณค่า
(Mission Value Chain) ได้ดังตาราง ที่ 5.3 ดังนี้
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ตารางที่ 5.3 : Mission Value Chain

Idea Concept
(What)

Build
Retain
Expand
Infect
Launch
Phase 1
Mein Phase
Expanded Phase
Infected Phase
-สรรหานักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่จาก บ่มเพาะและสร้างสรรค์
-นาเสนอผลงานเพลงประกอบ หาศิลปินร่วมในการทาเพลง จัดแคมปัสทัวร์หรือกิจกรรม
Digital media /คัดเลือกผู้ที่มี
ผลงานเพลงและMV ให้แก่ ละครหรือภาพยนตร์
คู่หรือนาเพลงลูกทุ่งอมตะ สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูด
บุคลิกตรงตามความต้องการแล้ว ศิลปิน ตาม Position ที่วาง
กลับมาทาใหม่ สร้างสรรค์ สปอนเซอร์และเพื่อให้
ติดต่อเพื่อเข้ามาเป็นศิลปินใน
ไว้ เพื่อให้ตรงต่อความ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ เข้าถึงผู้ฟังให้มากที่สุด
สังกัด
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และมีความน่าสนใจพร้อม
-สรรหานักแต่งเพลงเพื่อร่วม
มากที่สุด
กับจัดทาอัลบัมรวม
งานในการสร้างสรรค์ผลงาน

Reason & Result
(Why)

เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ทรี่ ักเพลง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทีต่ รง
ลูกทุ่งและพร้อมที่จะสร้าง
ใจผูฟ้ ังกลุ่มเป้าหมายมาก
ผลงานร่วมกับค่าย
ที่สุด

-สร้างช่องทางในการเข้าถึงสื่อ
ทีวีดิจิตอล
-ลดต้นทุนในการทางานและ
สร้างรายได้ใหม่

Target & Position
(Who)

นักร้องที่มีความสามารถใน
การร้องเพลงลูกทุ่งใน
YouTube Facebook เวที
ประกวดต่างๆ

-ประชาชนที่ชื่นชอบละครทีวี
และชอบฟังเพลงละคร
-ลูกค้าที่เป็นค่ายผลิตละคร
และค่ายผลิตภาพยนตร์

-ผู้ที่ติดตามผลงานของศิลปิน
มาก่อน
-ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายและ
ใกล้เคียงที่เป็นกลุม่ ใหม่

-ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
-ดึงดูดสปอนเซอร์เพื่อ
สนับสนุนการทาMV
-สร้างรายได้จากการขาย
DVD karaoke
- แฟนเพลง/แฟนคลับ
-ลูกค้าหรือผู้สนับสนุน
- ผู้ที่ชื่นชอบผลงานเพลง
และต้องการซื้อแผ่นDVD
karaoke

-สร้างช่องทางการเข้าถึง
ศิลปินในต่างจังหวัดมากขึ้น
-ดึงดูดสปอนเซอร์ในการ
สนับสนุนกิจกรรม
- ประชาชนในพื้นที่
กิจกรรม
-ลูกค้าหรือผูส้ นับสนุน

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 5.3(ต่อ) : Mission Value Chain
Strategy &
Collaboration
(How)

Place &
Convenience
(Where)

Launch
- การประกาศบน
Face book ของค่าย

Phase 1
โปรโมทผ่าน Face book ,
YouTube, วิทยุทั่วประเทศ,
รายการโทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์
- ค้นหาในYouTubeสื่อ (ข่าวบันเทิงลูกทุ่ง) ส่งข่าว
ออนไลน์และเวที
ให้กับสื่อต่างๆเป็นระยะ
ประกวดต่างๆ
ตั้งแต่การเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อให้เกิดการ
ติดตาม

Mein Phase
-สร้างสรรค์เพลงประกอบ
ละครให้แก่ค่ายผลิตละครและ
ภาพยนตร์ ในราคามิตรภาพ
เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการรับรู้ใน
ผลงานของศิลปินในค่ายในวง
กว้างโดยผ่านสื่อโทรทัศน์

Digital media

-TV Digital
-YouTube

YouTube Digital media
และ สื่อต่างๆ

-จัดทาMV ประกอบเพลงเพื่อ
ลงในช่องYouTube ของค่าย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ อีก1
ช่องทาง

Expanded Phase
-ดึงดูดความสนใจของแฟนเพลง
กลุ่มใหม่ และสื่อต่างๆ ด้วยการ
หาศิลปินร่วมที่มีความน่าสนใจ
และมีชื่อเสียงอยู่แล้วมาร่วมสร้าง
ผลงาน
- โปรโมทความคืบหน้าของการ
ทางานผ่านสื่อต่างๆFace book
, YouTube, วิทยุทั่วประเทศ,
รายการโทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์
- ทาอัลบัมDVD karaoke เพื่อให้
ผู้ที่ชื่นชอบงานเพลงและต้องการ
ซื้อ DVD karaoke โดยการสั่งซื้อ
ผ่าน Facebook /Social
media และขายผ่านช่องทาง
ด้านหน้าเวที
- Digital media และสื่อต่างๆ
- Social media /Facebook/
ช่องทางด้านหน้าเวที

Infected Phase
-หาช่องทางจัดกิจกรรม
แคมปัสโดยติดต่อ
ประสานงานร่วมกับคลื่นวิทยุ
ในพื้นที่ต่างๆ และหา
ผู้สนับสนุนให้ครอบคลุม
รายจ่ายทั้งหมด
- โปรโมทกิจกรรมผ่านสื่อ
ต่างๆFace book,YouTube,
วิทยุทั่วประเทศ,รายการ
โทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์

-สถาบันการศึกษา,แหล่ง
ชุมชนต่างๆ
- Digital media และสื่อ
ต่างๆ

บทที่ 6
งบการเงิน
ในการดาเนินการโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล ในนาม "Music
Connect" การวางแผนงบการเงินเป็นองค์ประกอบสาคัญของแผนธุรกิจ หลังจากที่ได้วิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จจของกิจการการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนขั้นตอนการผลิตและ
การบริการ ผู้ศึกษาวิจัยจึงจัดทาแผนการเงิน หรืองบการเงิน เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งโครงการ การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์การได้มาของเงินทุน การประมาณยอดขาย การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริการ การวิเคราะห์ผลตอบของโครงการ ความสามารถในการทากาไร
ความสามารถในการเติบโต และสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 วัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน
1) เพื่อบริหารการเงินของบริษัทให้มีความมั่นคง สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ประสบกับปัญหาทางการเงิน
2) เพื่อบริหารการเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโครงการ
3) เพื่อบริหารเงินลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงระยะเวลาคืนทุน เพื่อการจัดการงบการเงินให้
เหมาะสมและสามารถดาเนินการได้ในระยะยาว
4) เพื่อประมาณการงบประมาณในด้านการลงทุนในการดาเนินงาน
5) เพื่อประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
6.2 การประมาณเงินลงทุน
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงเน้นการควบคุมด้านต้นทุน โดยมีการลงทุนในการเปิดกิจการจานวน
260,850 บาท พร้อมกับเงินสดจานวน 1,739,150 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,000,000 บาทซึ่ง
ประกอบไปด้วยค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง และอุปกรณ์เครื่องมือในการทางาน และค่าจดทะเบียนบริษัท
ดังนี้
อาคาร
ตัวอาคารเป็นบ้าน 2 ชั้น 76 ตารางวา ตั้งอยู่เขตลาดพร้าว ใกล้คริสตัลปาร์คและCDC เลียบ
ทางด่วนประดิษฐ์มนูธรรม คิดค่าเช่า 30,000 บาทต่อเดือน
ปรับแต่งอาคารเพิ่มเติม
เนื่องจากตัวบ้านเป็นการสร้างเพื่อการอยู่อาศัย จึงต้องมีการปรับแต่งโครงสร้างเพื่อรับรอง
การทางานเป็นออฟฟิต ในตัวบ้านมีเครื่องปรับอากาศให้ 3 เครื่อง เนื่องด้วยสัญญาการเช่าบ้านจึงไม่
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สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวบ้านได้มากนัก แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน
ราคา 250,500 บาท
ตารางที่ 6.1 : ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าออฟฟิต
ลาดับ
1

รายการ

มูลค่า/ปี(บาท)

ค่าเช่าอาคาร

360,000

ตารางที่ 6.2 : ตารางแสดงราคาสินทรัพย์ในส่วนของอุปกรณ์สานักงานและการตกแต่งเพิ่มเติม

1

คอมพิวเตอร์

จานวน
(หน่วย)
4

2

โต๊ะทางาน

4

3,000

12,000

3

เก้าอี้ทางาน

6

1,500

9,000

4

โทรทัศน์

1

8,000

8,000

5

ชั้นวางโทรทัศน์

1

3,000

3,000

6

โทรศัพท์

2

1,000

2,000

7

พริ้นเตอร์

1

15,000

15,000

8

ตู้จัดเก็บเอกสาร

2

5,000

10,000

9

อุปกรณ์สานักงานอื่นๆ

1

20,000

20,000

10

ตกแต่งอื่นๆ

1

50,000

50,000

ลาดับ

รายการสินทรัพย์

รวม

มูลค่า/หน่วย
(บาท)
12,000

มูลค่ารวม
(บาท)
48,000

177,000

ค่าจดทะเบียนบริษัท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1,000,000 บาท
แรก 5,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเป็น 100,000 ละ 500 บาท
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ตารางที่ 6.3 : ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท
รายการ

มูลค่ารวม(บาท)

ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

10,000

หนังสือรับรอง

200

ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน

100

รับรองเอกสารคาขอจดทะเบียน

50

รวม

10,350

ตารางที่ 6.4 : ตารางรวมสินทรัพย์และเงินสดทั้งหมด
รายการ
อุปกรณ์สานักงานและการตกแต่ง
ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

มูลค่ารวม(บาท)
177,000
10,350

เงินสด

1,812,650

รวม

2,000,000

6.3 การวิเคราะห์การได้มาของเงินลงทุน
เนื่องจากโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล เป็นโครงการขนาดเล็กที่เน้น
การควบคุมด้านต้นทุนในการดาเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนิน
ธุรกิจ โครงการจึงได้กาหนดงบประมาณการลงทุนจานวน 2,000,000 บาท ซึง่ เป็นส่วนของเจ้าของ
ลงทุนเองทั้งหมด
6.4 การประมาณการต้นทุนการผลิตและการดาเนินงาน
ในการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก Music Connect มีการประมาณการต้นทุนการผลิต
โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตผลงาน และ
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่อเดือน
ตารางที่ 6.5 : ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่อเดือน
รายการ

ราคา(บาท)

ค่าเช่าบ้าน

30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้า

500

ค่าไฟ

5,000

ค่าโทรศัพท์

2,000

ค่าอินเตอร์เน็ต

1,000

รวม

38,500

ตารางที่ 6.6 : ตารางแสดงรายละค่าใช้จ่ายด้านการบริหารต่อปี
รายการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ค่าเช่าบ้าน

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

ค่าสาธารณูปโภค

102,000

107,100

112,455

118,078

123,982

รวม

462,000

467,100

472,455

478,078

483,982

ในส่วนของค่าสาธารณูปโภคจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อประมาณ 5% ต่อปี
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ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตารางที่ 6.7 : แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อเดือน
ตาแหน่ง

รายได้ต่อเดือน
จานวน(คน)
(บาท)
20,000
1
20,000
1
15,000
1

ผู้จัดการฝ่ายการสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปิน

รายจ่ายรวม(บาท)
20,000
20,000
15,000
55,000

รวม
ตารางที่ 6.8 : แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อปี
รายการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

240,000

247,200

254,616

262,254

270,122

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

240,000

247,200

254,616

262,254

270,122

ผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปิน

180,000

185,400

190,962

196,690

202,590

ค่าจ้างบริษัทบัญชีภายนอก

51,000

51,000

51,000

51,000

51,000

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อปี

711,000

730,800

751,194

772,198

793,834

ผู้จัดการฝ่ายการสร้างสรรค์
ผลงาน

ในส่วนของเงินเดือนมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3% ต่อปี
เนื่องจากเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเองจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้บริหาร นอกจากนี้ยังมี
ค่าจ้างทาบัญชีจากบริษัทภายนอกเดือนละ 3,000 บาท และ เซ็นปิดงบปีละ 15,000 บาท รวม
ค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีปีละ 51,000บาท
ค่าตอบแทนศิลปิน ในส่วนของค่าจ้างจากการออกงานต่างๆ บริษัทจะให้ค่าตอบแทน 60%
จากรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ค่าตอบอื่นๆเช่นจากยอดวิวในYouTube ศิลปินจะได้รับ 20%
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จากผลตอบแทนทั้งหมดในMVที่เป็นผลงานตนเอง รายได้จากยอดดาวโหลดจะได้รับ 2% จากยอด
ดาวโหลด รายได้จากการขายแผ่น DVD karaoke แผ่นละ 5 บาท
นักแต่งเพลง(คาร้อง)จะได้รับผลตอบแทนจากยอดดาวน์โหลด 1% รายได้จากแผ่นDVD 3
บาทต่อแผ่น โปรดิวเซอร์(ทานอง)จะได้รับผลตอบแทนจากการดาวโหลด 2% รายได้จากแผ่นDVD 5
บาทต่อแผ่น
ค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
งบประมาณในการทาเพลง 20,000 บาทต่อเพลง จานวนเพลงทั้งหมด 22 เพลง รวม
งบประมาณในการทาเพลงตลอด 5 ปี เท่ากับ 440,000 บาท
งบประมาณในการทามิวสิกวิดีโอ (MV) จานวน 70,000 บาท ต่อเพลง ซึ่งบริษัทมีนโยบายใน
การทามิวสิกวิดีโอ(MV) คนละเพลงต่อปี ดังนั้น จานวนเพลงทั้งหมดที่ค่ายต้องผลิตให้คือ 11 เพลง
รวมงบประมาณในการทาMV เท่ากับ 770,000 บาท ที่เหลือ 11 เพลง บริษัทจะจัดหาสปอนเซอร์
สนับสนุนการทามิวสิกวิดีโอให้ เพื่อการTie-in จะใช้ต้นทุน 200,000 บาท เนื่องจากใช้Production ที่
แตกต่างกันเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพมากที่สุดเพื่อตอบแทนลูกค้า โดยลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์จะได้รับ
มูลค่าสื่อในการโปรโมทที่ตีเป็นมูลค่ามากกว่าจานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่าย โดยทางค่ายจัดหาสื่อเพื่อ
โปรโมทให้อย่างเหมาะสม แต่ในกรณีที่ไม่มีผู้สนับสนุนการทาMV แต่เนื่องจากจะต้องจัดทา
เป็นอัลบัมรวม ค่ายจะรับผิดชอบในการทาMVประกอบให้ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาทต่อเพลง
ค่าผลิตแผ่น DVD karaoke
ตารางที่ 6.9 : แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตแผ่น DVD karaoke
รายการ
ค่าผลิตแผ่น DVD karaoke
ค่าดาเนินการอื่นๆ
รวม

ปีที่ 3
จานวน
2,000

ปีที่ 5
ราคา
60,000
30,000
90,000

จานวน
3,000

ราคา
90,000
40,000
130,000

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
งบประมาณในการหาชุดคอนเซ็ปถ่ายรูปเพื่อโปรโมทเพลงและอัลบัมเพลง 4,000 บาท
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จานวน 22 ครั้ง รวมงบประมาณในการจัดหาชุดและถ่ายภาพเท่ากับ 88,000 บาท
งบประมาณในการจัดทาแผ่นซีดีและโปสเตอร์เพื่อใช้ในการโปรโมท เพลงละ 1,000 บาท
จานวน 22 ครั้ง รวมงบประมาณในส่วนนี้เท่ากับ 22,000 บาท
งบประมาณในการดูแลสื่อและการโปรโมทบริษัทตั้งงบประมาณไว้ที่ 10,000 บาท ต่อเดือน
1ปี จะมีงบประมาณในการดูแลสื่อ 120,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี จะใช้งบทั้งหมด 900,000 บาท
งบประมาณการซื้อบริการจาก Facebook เดือนละ 5,000 บาท
ตารางที่ 6.10 : แสดงค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
รายการ
หาชุดคอนเซ็ปถ่ายรูป
จัดทาแผ่นซีดีและโปสเตอร์
ดูแลสื่อและการโปรโมท
การซื้อบริการจากFacebook
รวม

ปีที่ 1
8,000

ปีที่ 2
16,000

ปีที่ 3
20,000

ปีที่ 4
24,000

ปีที่ 5
20,000

2,000

4,000

5,000

6,000

5,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

190,000

200,000

205,000

210,000

205,000

ตารางที่ 6.11 : แสดงรายละเอียดของต้นทุนการดาเนินงาน ทั้งหมด 5 ปี
รายการ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

ปีที่ 1
462,000

ปีที่ 2
467,100

ปีที่ 3
472,455

ปีที่ 4
478,078

ปีที่ 5
483,982

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

711,000

730,800

751,194

772,198

793,834

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

190,000

200,000

205,000

210,000

205,000

รวม

1,363,000 1,397,900 1,428,649 1,460,276 1,482,816
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6.5 การประมาณรายได้
แหล่งที่มาของรายได้ในโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก มีทั้งหมด 4 ช่องทาง
ดังต่อไปนี้
1) การรับงานโชว์คอนเสิร์ต มินิคอนเสิร์ต Event งานโชว์อื่นๆ ของศิลปิน
ตารางที่ 6.12 : แสดงค่าจ้างในการแสดงของศิลปินนักร้อง
รายการ
โชว์ร้องสดกับ Backing Track เพลงละ

ราคา
(บาท)
5,000

โชว์ร้องสดกับ Backing Track ชั่วโมงละ

30,000

โชว์ร้องสดกับวงดนตรีสดที่บริษัทจัดหาให้

70,000

30,000

40,000

โชว์ร้องสดกับแดนซ์เซอร์ 4 คน 1 ชั่วโมง

40,000

10,000

30,000

100,000

40,000

60,000

โชว์ร้องเต็มวง(วง+แดนเซอร์)

ต้นทุน(บาท)

รายได้หลังหัก
ต้นทุน
5,000
30,000

ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าเดินทางสาหรับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น หากเป็นงาน
ต่างจังหวัดผู้จ้างงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักสาหรับศิลปินเอง
2) รายรับจากการขายเพลง
แบ่งช่องทางของรายได้ ดังนี้
(1) ฝากบริษัทตัวแทนในการจัดจาหน่ายในช่องทาง iTunes และการฟังเพลงผ่านแอพลิ
เคชั่นโดยจ่ายค่าบริการรายเดือน หรือ ระบบStreaming ได้แก่ Deezer KKbox รายได้จาก iTunes
จะถูกหักค่าบริการที่ 30% ต่อ1การดาวน์โหลด ส่วนระบบ Streaming จะถูกหักค่าบริการ ประมาณ
50% โดยคานวณจากยอดการฟังเพลงในค่ายของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือนต่อรายได้ทั้งหมดของระบบ
(loudr.fm.com) และบริษัทจะหักค่าบริการจากรายได้ทั้งหมด 15%
(2) การฝากบริษัทตัวแทนจัดจาหน่ายเพลงเต็ม เสียงรอสาย True tone Polyphonic
MonoPhonic FullMV โดยผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 3 ค่าย คือ Dtac AIS และ True
move โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จะหักค่าบริการ 50% ต่อ1การดาวน์โหลด ส่วนที่เหลือ
ตัวแทนจาหน่ายหัก 60:40 ให้กับค่าย (กรณี Licensor Non Exclusive)
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ตารางที่ 6.13 : แสดงรายได้จากการขายเพลง ดิจิตอลดาวน์โหลด
ประเภท

การดาวน์โหลดเพลงเต็มผ่าน
iTunes
การดาวน์โหลดริงโทนผ่าน
iTunes
การฟังเพลงผ่านระบบ
Streaming

ดิจิตอลดาวน์โหลดผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์
- เสียงรอสาย
- True tone
- Poly Phonic
- Mono Phonic
- Full Song
- Full MV

ราคา
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ค่าบริการ หักเป็นค่าตอบแทน รายได้จริง
(%)
(นักร้อง,นักแต่ง โดยเฉลี่ยต่อ
เพลง,โปรดิวเซอร์)
หน่วย
45%
5%
12

44

45%

ขึ้นกับ
ยอดการ
ฟังต่อ
รายได้
ทั้งหมด

65%

20
35
35
35
35
35

80%
80%
80%
80%
80%
80%

5%

22.99
ขึ้นกับยอด
การฟังต่อ
รายได้
ทั้งหมด

5%
5%
5%
5%
5%
5%

3.8
6.65
6.65
6.65
6.65
6.65

(3) การฝากขายเพลงกับค่ายเพลงขนาดใหญ่ในการลงอัลบั้มเพลงฮิต คิดราคา 3 บาท ต่อ
เพลง ต่อ 1แผ่น ให้สิทธิ์การทาซ้าโดยไม่จากัดจานวน ซึ่งระยะ5ปี ค่ายมีเพลงทั้งหมด 22 เพลง
กาหนดฝากขาย 10 เพลงรายได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับยอดขาย
(4) การขายแผ่น DVD Karaoke ในปีที่ 3 กาหนดขายที่ราคา250 บาท จานวน 3,000 แผ่น
ปีที่ 5 จานวน 4,000 แผ่น
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ตารางที่ 6.14 : แสดงยอดขายDVD Karaoke
รายการ
รายได้จาก DVD Karaoke

ปีที่ 3
จานวน
2,000

ปีที่ 5
รายได้
500,000

จานวน
3,000

รายได้
750,000

3) รายรับจากการทาเพลงให้กับสปอนเซอร์และการTie in สินค้าในมิวสิกวิดีโอ
รายได้จากการทาเพลงเพื่อการโฆษณาให้แก่สปอนเซอร์ บริษัทจะดาเนินการจัดหานักแต่ง
เพลงและนักร้องในการทาเพลงให้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่และทาซ้าเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่
รายได้จากการ Tie in สินค้าในมิวสิกวิดีโอ คือการนาสัญลักษณ์ของสินค้าบางส่วนที่ทาให้นึก
ถึงสินค้านั้นมาใส่ในมิวสิกวิดีโอ ซึ่งการจากเป็นสี หรือ สัญลักษณ์ หรือ End Credit ก็ได้ตามความ
เหมาะสม ในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาทีมถ่ายทาและค่าดาเนินงานอื่นๆ ถ้าหากMVนี้เผยแพร่
ในช่องทางของการโปรโมทของบริษัทด้วยก็จะมีค่าสื่อเพิ่มขึ้นด้วย
ถ้าหากสปอนเซอร์ต้องการให้บริษัทจัดทาเพลงและMV เพื่อการสื่อถึงสินค้า บริษัทก็จะคิด
ราคารวมกัน ทั้งราคาผลิตเพลงและMV
ตารางที่ 6.15 : แสดงรายได้จากการทาเพลง
รายการ
ค่าทาเพลงโฆษณา
ค่าทาเพลงประกอบละคร/
ภาพยนตร์
ค่าtie-in สินค้าในMV

ราคา
80,000
50,000

ต้นทุน
50,000
30,000

400,000

200,000

กาไร
30,000
20,000
200,000

4) รายได้จากยอดเข้าชมมิวสิควิดีโอ(MV) ใน YouTube ซึ่ง รายละเอียดในการได้รับรายได้
ส่วนนี้จะได้จากการดูโฆษณา การแสดงโฆษณาตามจานวนที่เจ้าของโฆษณาได้กาหนดไว้ การClick
Banner โฆษณา ซึ่งถ้ายอดการเข้าชมมีสูงก็มีโอกาสที่จะทาให้มีรายได้สูงตามไปด้วย การประเมินการ
ยอดวิวเบื้องต้นต่อรายได้ที่จะได้รับคือ การเข้าชม 25 ครั้ง จะได้รับรายได้ประมาณ 0.15 USD หรือ
ประมาณ 5 บาท ดังนั้น ถ้าหากมียอดเข้าชมจานวน 1,000,000 ครั้ง จะได้รับรายได้ประมาณ
200,000 บาท
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5) รายได้จากการจัดกิจกรรมแคมปัส
รายได้ในส่วนนี้จะได้จากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือมูลค่า
การโปรโมทผ่านสื่อต่างจากการจัดกิจกรรม เช่น การโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook, Banner,
Instragram, Twitter) การโปรโมทในพื้นที่จัดกิจกรรม(คัทเอาท์,โปสเตอร์) การโปรโมทบนเวที(ป้าย
บนเวที,การพูดขอบคุณ,กิจกรรมแจกของ, พื้นที่ตั้งบูธ) การโปรโมทผ่านสื่อพันธมิตรของบริษัท เป็น
ต้น การจัดแคมปัสในแต่ละครั้งจะจัดหาสปอนเซอร์เพื่อสนับสนุนจานวน 4 เจ้าเป็นอย่างน้อยจึงจะคุ้ม
ทุน หรืออาจจะเป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวก็ได้ ซึ่งมูลค่าสื่อที่จะคืนให้แก่ลูกค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ตารางที่ 6.16 : แสดงรายรับ รายจ่าย และผลกาไรจากการจัดแคมปัส (กรณีเป็นไปได้มากสุด)
ปี่ที่

ขนาดของงาน

2

พื้นทีข่ นาดจุคนได้ 500 คน
โดยประมาณ(หอประชุม,ลาน
กว้าง) 4 จังหวัด (ที่ไม่มีค่า
เครื่องบิน) ศิลปิน 2 คน
2.พื้นที่ขนาดจุคนได้ 500 คน
โดยประมาณ (หอประชุม,
ลานกว้าง) 4 ภาค 8 จังหวัด
ศิลปิน 2 คน
3.พื้นที่ขนาดจุคนได้ 500 คน
โดยประมาณ(หอประชุม,ลาน
กว้าง) 4 จังหวัด (ที่ไม่มีค่า
เครื่องบิน) ศิลปิน 3 คน
4.พื้นที่ขนาดจุคนได้ 500 คน
โดยประมาณ (หอประชุม,
ลานกว้าง) 4 ภาค 8 จังหวัด
ศิลปิน 3 คน

3

4

5

มูลค่าการ ราคาเสนอ จานวน ต้นทุน
กาไร
โปรโมท
ลูกค้า
ลูกค้า
จริง
300,000 100,000
5 286,400 141,600

600,000

200,000

5 608,800 231,200

300,000

100,000

5 286,400 213,600

600,000

200,000

5 608,800 391,200
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ตารางที่ 6.17 : ตารางแสดงประมาณยอดขายในกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely
Case)
รายการ

ราคา

โชว์ร้องสดกับ Backing Track เพลงละ
โชว์ร้องสดกับ Backing Track ชั่วโมงละ
โชว์ร้องสดกับวงดนตรีสดที่บริษัทจัดหาให้
โชว์ร้องสดกับแดนซ์เซอร์ 4 คน 1 ชั่วโมง
โชว์ร้องสดพร้อมวงและแดนซ์เซอร์ (เต็มวง)
การดาวน์โหลดเพลงเต็มผ่าน iTunes
การดาวน์โหลดริงโทนผ่าน iTunes
การฟังเพลงผ่านระบบStreaming
- เสียงรอสาย
- True tone
- Poly Phonic
- Mono Phonic
- Full Song
- Full MV
ฝากเพลงขายรวมอัลบัมเพลงฮิตกับค่ายใหญ่
ค่าทาเพลงโฆษณา
ค่าทาเพลงประกอบละคร/ภาพยนตร์
ค่าtie-in สินค้าในMV
รายได้จากYouTube

5,000
30,000
70,000
40,000
100,000
12.6
24

รายได้รวม

4
7
7
7
7
7
3
80,000
50,000
400,000
5บาท/25
วิว

จานวนครั้งต่อ
ปี
25
18
8
13
4
2,000
500
3,000
500
500
500
3,000
1,000
10,000
2
2
1
1,500,000

ยอดขายปีแรก
150,000
1,200,000
700,000
800,000
500,000
25,200
12,000
5,000
12,000
3,500
3,500
3,500
21,000
7,000
30,000
160,000
100,000
400,000
300,000
4,432,700

รายได้ในส่วนของโชว์และการดาวน์โหลดนี้ยังไม่หักลบค่าตอบแทนศิลปิน นักแต่งเพลง และ
โปรดิวซ์เซอร์ ยังไม่รวมรายได้จากยอดขาย DVD Karaoke และรายได้จากกิจกรรมแคมปัสทัวร์
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ตารางที่ 6.18 : ตารางประมาณการอัตราเพิ่มขึ้นของยอดขาย 3 กรณี หลังจากปีแรก
รายการ

กรณียอด

กรณีเป็นไปได้

กรณีย่าแย่

เยี่ยม
โชว์ร้องสดกับ Backing Track เพลงละ

20%

20%

20%

โชว์ร้องสดกับ Backing Track ชั่วโมงละ

20%

20%

20%

โชว์ร้องสดกับวงดนตรีสดที่บริษัทจัดหาให้

20%

20%

20%

โชว์ร้องสดกับแดนซ์เซอร์ 4 คน 1 ชั่วโมง

20%

20%

20%

โชว์ร้องสดพร้อมวงและแดนซ์เซอร์ (เต็มวง)

2ครั้ง

1ครัง้

อัตราคงที่

การดาวน์โหลดเพลงเต็มผ่าน iTunes

50%

40%

30%

การดาวน์โหลดริงโทนผ่าน iTunes

50%

40%

30%

การฟังเพลงผ่านระบบStreaming

50%

40%

30%

- เสียงรอสาย

50%

40%

30%

- True tone

50%

40%

30%

- Poly Phonic

50%

40%

30%

- Mono Phonic

50%

40%

30%

- Full Song

50%

40%

30%

- Full MV

50%

40%

30%

60%

50%

40%

รายได้จากYouTube

6.6 การประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะประมาณการจาก ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามอายุการ
ใช้งาน 5 ปี ค่าใช้จ่ายผันแปรจากการหักในส่วนของรายได้จากงานจ้างให้กับศิลปิน รวมไปถึงรายได้
จากส่วนของดิจิตอลดาวน์โหลด รายได้จากแผ่นซีดี และรายได้จาก YouTube ที่จะต้องหักในส่วน
ของค่าตอบแทนศิลปิน นักแต่งเพลง โปรดิวซ์เซอร์ ตามที่ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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6.6.1 ค่าใช้จ่ายผันแปร
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนศิลปินจากงานจ้างหลังหักค่าใช้จ่าย 60% ค่าตอบแทนจาก YouTube 20%
ค่าตอบแทนจากยอดดาวน์โหลด 2% ยอดขายจากแผ่น DVD แผ่นละ 5 บาท
ค่าตอบแทนนักแต่งเพลง (เนื้อร้อง) 1% และจากยอดขายแผ่นDVDแผ่นละ 3 บาท
ค่าตอบแทนโปรดิวเซอร์ (ทานอง) 2% จากยอดดาวน์โหลด และ จากยอดขายแผ่น DVD
แผ่นละ 5 บาท
6.6.2 ค่าเสื่อมราคา
คานวณค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งาน 5 ปี
ตารางที่ 6.19 : แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

ลาดับ

รายการสินทรัพย์

จานวน

มูลค่า/

มูลค่ารวม

(หน่วย)

หน่วย

(บาท)

(บาท)

อายุการ ค่าเสื่อม
ใช้งาน

ราคา

(ปี)

(บาท/ปี)

1

คอมพิวเตอร์

5

15,000

75,000

5

15,000

2

โต๊ะทางาน

5

3,000

15,000

5

3,000

3

เก้าอี้ทางาน

7

1,500

10,500

5

2,100

4

โทรทัศน์

1

10,000

10,000

5

2,000

5

ชั้นวางโทรทัศน์

1

3,000

3,000

5

600

6

โทรศัพท์

2

1,000

2,000

5

400

7

พริ้นเตอร์

1

15,000

15,000

5

3,000

8

ชุดห้องประชุม

1

40,000

40,000

5

8,000

9

ตู้จัดเก็บเอกสาร

2

5,000

10,000

5

2,000

10

อุปกรณ์สานักงาน

1

20,000

20,000

5

4,000

11

ตกแต่งอื่นๆ

1

50,000

50,000

5

10,000

163,500

250,500

รวม

50,100

128

ตารางที่ 6.20 : แสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาต่อปี

ค่าเสื่อมราคา
หักค่าเสื่อมราคา
สะสม

ปีที่ 1
50,100
50,100

ปีที่ 2
50,100
100,200

ปีที่ 3
50,100
150,300

ปีที่ 4
50,100
200,400

ปีที่ 5
50,100
250,500

6.7 ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ
ในการประมาณการงบการเงินและผลตอบแทนของธุรกิจ ผู้วิจัยพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
การเงินของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้
6.7.1 กรณียอดเยี่ยม (Best Case)
ข้อสมมติฐาน
1) กาหนดให้มียอดขายมากกว่ากรณีปกติในปีแรก 20% (เฉพาะส่วนของงานจ้าง)
2) กาหนดให้มีการเติบโตของยอดขายต่อปีในส่วนของงานจ้างเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี(ยกเว้นงาน
โชว์แบบเต็มวงที่มีการเพิ่มขึ้นปีละ2ครั้ง) ยอดการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นจากปีแรก 50% และจานวนผู้เข้า
ชมผลงานในYouTube เพิ่มขึ้นจากปีแรก 60%
3) มีรายได้จากการผลิตเพลงประกอบละครปีละ 3 เพลง รายได้จากการทาเพลงโฆษณาปีละ
3 เพลง
4) มีรายได้จากการTie in ปีแรก 1 เพลง ปีที่ 2,3,5 ปีละ 2 เพลง และปีที่ 4 ได้ 3 เพลง
5) มีรายได้จากการฝากขายเพลงในอัลบัมรวมของค่ายใหญ่ ปีแรก 2 เพลง ปีต่อไปปีละ 3
เพลง
6) มีรายได้จากการหาสปอนเซอร์จัดแคมปัสได้ 6 ราย
7) มีรายได้จากการขายแผ่น DVD Karaoke ปีที่ 3 จานวน 2,000 แผ่น และปีที่ 5 จานวน
3,000 แผ่น
8) ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนพนักงาน กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในทุกๆปี
9) ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอร์เน็ต) กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ ร้อยละ 5 ในทุกๆปี
10) ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ กาหนดให้คิดตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีทั่วไปร้อยละ
20 จากกาไรสุทธิ
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ตารางที่ 6.21 : งบกาไรขาดทุน ปี2559 - 2563 กรณียอดเยี่ยม (Best Case)
รายการ
จากการบริหารศิลปิน
จากการดาวน์โหลดและStreaming

ปี2559
1,990,000
112,700

ปี2560
2,430,000
169,050

ปี2561
ปี2562
3,100,000 3,675,000
253,575
380,363

ปี2563
4,250,000
570,544

จากYouTube

300,000

480,000

768,000 1,228,800

1,966,080

จากการทาเพลงโฆษณา

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

จากการทาเพลงประกอบละคร

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จากการTie-in MV

400,000

800,000

800,000

800,000

800,000

-

600,000

1,200,000

600,000

1,200,000

60,000

90,000

90,000

90,000

90,000

-

-

500,000

-

750,000

3,252,700

4,959,050

(1,191,746)
(3,381)
2,057,573

(1,454,619)
(5,072)
3,499,360

จากกิจกรรมแคมปัส
จากการฝากขายเพลงรวมฮิต
จากยอดขายแผ่นDVD karaoke
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายแปรผัน
รายได้ศิลปิน
ค่าตอบแทนนักแต่งเพลง/โปรดิวซ์ฯ
กาไรขั้นต้น

7,101,575 7,164,163 10,016,624
(1,848,929) (2,197,393)
(23,607)
(11,411)
5,229,039 4,955,359

(2,529,589)
(41,116)
7,445,918

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(743,000) (1,063,000) (1,138,000) (1,363,000) (1,766,400)

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

(190,000)

(200,000)

(205,000)

ค่าผลิตผลงานเพลงและMV
ค่าผลิตแผ่นDVD karaoke

(553,000)
-

(863,000)
-

(933,000) (1,153,000) (1,561,400)
(90,000)
- (130,000)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าบ้าน

(205,000)

(1,173,000) (1,197,900) (1,223,649) (1,250,278) (1,277,817)
(711,000) (730,800) (751,194) (772,200) (793,836)
(102,000) (107,100) (112,455) (118,078) (123,982)
(360,000) (360,000) (360,000) (360,000) (360,000)

กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา

141,573

1,238,460

ค่าเสื่อมราคา

(50,100)

(50,100)

91,473

ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

กาไรหลังหักค่าเสื่อมราคา

(210,000)

2,867,390 2,342,081
(50,100)

4,401,701

(50,100)

(50,100)

1,188,360

2,817,290 2,291,981

4,351,601

(18,295)

(237,672)

(545,458)

(458,396)

(844,320)

109,768

950,688

2,271,832 1,833,585

3,507,281
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ตารางที่ 6.22 : แสดงงบดุล กรณียอดเยี่ยม (Best Case)
รายการ

ปีที่ 0

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด

1,739,150 1,899,018 2,899,805 5,221,737 7,105,422 10,662,803

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,739,150 1,899,018 2,899,805 5,221,737 7,105,422 10,662,803

สินทรัพย์คงที่
สินทรัพย์มตี ัวตน

250,500

200,400

150,300

100,200

50,100

-

อุปกรณ์สานักงาน

250,500

250,500

250,500

250,500

250,500

250,500

50,100

100,200

150,300

200,400

250,500

ค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

10,350

10,350

10,350

10,350

10,350

10,350

ทะเบียนการค้า

10,350

10,350

10,350

10,350

10,350

10,350

รวมสินทรัพย์คงที่
260,850 210,750 160,650 110,550
60,450
10,350
รวมสินทรัพย์และส่วนของผู้
ถือหุ้น
2,000,000 2,109,768 3,060,455 5,332,287 7,165,872 10,673,153
ส่วนของเจ้าของ
ทุน
กาไรสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
109,768 1,060,455 3,332,287 5,165,872

8,673,153

2,000,000 2,109,768 3,060,455 5,332,287 7,165,872 10,673,153
2,000,000 2,109,768 3,060,455 5,332,287 7,165,872 10,673,153
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6.7.1 กรณีมีความเป็นไปได้ (Most Likely Case)
กรณีที่มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจมากที่สุด เกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงผลงานและศิลปินของ
ค่ายเพลง ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือจากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ผลงานที่ออกมาสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ข้อสมมติฐาน
1) กาหนดให้มีการเติบโตของยอดขายต่อปีในส่วนของงานจ้างเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี(ยกเว้นงาน
โชว์แบบเต็มวงที่มีการเพิ่มขึ้นปีละ1ครั้ง) ยอดการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นจากปีแรก 40% และจานวนผู้เข้า
ชมผลงานในYouTube เพิ่มขึ้นจากปีแรก 50%
3) มีรายได้จากการผลิตเพลงประกอบละครปีละ 2 เพลง รายได้จากการทาเพลงโฆษณาปีละ
2 เพลง
4) มีรายได้จากการTie in ปีแรก 1 เพลง ปีที่ถัดไปได้ปีละ 2 เพลง
5) มีรายได้จากการฝากขายเพลงในอัลบัมรวมของค่ายใหญ่ ปีแรก 1 เพลง ปีต่อไปปีละ 2
เพลง
6) มีรายได้จากการหาสปอนเซอร์จัดแคมปัสได้ 5 ราย
7) มีรายได้จากการขายแผ่น DVD Karaoke ปีที่ 3 จานวน 2,000 แผ่น และปีที่ 5 จานวน
3,000 แผ่น
8) ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนพนักงาน กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในทุกๆปี
9) ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอร์เน็ต) กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ ร้อยละ 5 ในทุกๆปี
10) ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ กาหนดให้คิดตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีทั่วไปร้อยละ
20 จากกาไรสุทธิ
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ตารางที่ 6.23 : แสดงงบกาไรขาดทุน ปี 2559 - 2563 กรณีที่มีความเป็นไปได้ (Most Likely Case)
รายการ
จากการบริหารศิลปิน
จากการดาวน์โหลดและStreaming

ปี2559
1,615,000
92,700

ปี2560
1,990,000
129,780

ปี2561
2,760,000
181,692

ปี2562
ปี2563
3,165,000 3,570,000
254,369 356,116

จากYouTube

300,000

450,000

675,000

1,012,500 1,518,750

จากการทาเพลงโฆษณา

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

จากการทาเพลงประกอบละคร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จากการTie-in MV

400,000

800,000

800,000

800,000

800,000

-

500,000

1,000,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

-

-

500,000

-

750,000

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายแปรผัน
รายได้ศิลปิน
ค่าตอบแทนนักแต่งเพลง/โปรดิวซ์ฯ

2,697,700

4,189,780

6,236,692

กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าผลิตผลงานและบริการ
ค่าผลิตแผ่นDVD karaoke

1,727,773 3,009,482 4,571,875 4,150,325 6,154,305
(662,000) (1,268,400) (1,665,800) (1,368,400) (1,685,400)
(190,000) (200,000) (205,000) (210,000) (205,000)
(472,000) (1,068,400) (1,460,800) (1,158,400) (1,480,400)
(90,000)
- (130,000)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(1,173,000) (1,197,900) (1,223,649) (1,250,278) (1,277,817)

จากกิจกรรมแคมปัส
จากการฝากขายเพลงรวมฮิต
จากยอดขายแผ่นDVD karaoke

500,000 1,000,000

6,051,869 8,314,866

(967,146) (1,176,404) (1,643,366) (1,893,913) (2,125,878)
(2,781)
(3,893)
(21,451)
(7,631) (34,683)

ค่าตอบแทนพนักงาน

(711,000)

(730,800)

(751,194)

(772,200)

(793,836)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าบ้าน
กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา
กาไรหลังหักค่าเสื่อมราคา
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(102,000)
(360,000)
(107,227)
(50,100)
(157,327)
(157,327)

(107,100)
(360,000)
543,182
(50,100)
493,082
(98,616)
394,466

(112,455)
(360,000)
1,682,426
(50,100)
1,632,326
(308,465)
1,323,861

(118,078) (123,982)
(360,000) (360,000)
1,531,648 3,191,088
(50,100) (50,100)
1,481,548 3,140,988
(296,310) (602,198)
1,185,238 2,538,790
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6.7.2 กรณีย่าแย่ (Worst Case)
ข้อสมมติฐาน
1) กาหนดให้มียอดขายน้อยกว่ากรณีปกติในปีแรก 10% (เฉพาะส่วนของงานจ้าง)
2) กาหนดให้มีการเติบโตของยอดขายต่อปีในส่วนของงานจ้างเพิ่มขึ้น 20% ทุกปี(ยกเว้นงาน
โชว์แบบเต็มวงที่มีอัตราคงที่) ยอดการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นจากปีแรก 30% และจานวนผู้เข้าชมผลงาน
ในYouTube เพิ่มขึ้นจากปีแรก 40%
3) มีรายได้จากการผลิตเพลงประกอบละครปีละ 1 เพลง รายได้จากการทาเพลงโฆษณาปีละ
1 เพลง
4) มีรายได้จากการTie in ปีละ 1 เพลง
5) มีรายได้จากการฝากขายเพลงในอัลบัมรวมของค่ายใหญ่ ปีละ 1 เพลง
6) มีรายได้จากการหาสปอนเซอร์จัดแคมปัสได้ 4 ราย
7) มีรายได้จากการขายแผ่น DVD Karaoke ปีที่ 3 จานวน 2,000 แผ่น และปีที่ 5 จานวน
3,000 แผ่น
8) ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทนพนักงาน กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในทุกๆปี
9) ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
อินเตอร์เน็ต) กาหนดให้มีอัตราเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ ร้อยละ 5 ในทุกๆปี
10) ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้ กาหนดให้คิดตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีทั่วไปร้อยละ
20 จากกาไรสุทธิ
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ตารางที่ 6.24 : แสดงงบกาไรขาดทุน ปี 2559 - 2563 กรณีย่าแย่ (Worst Case)
รายการ
จากการบริหารศิลปิน
จากการดาวน์โหลด
จากYouTube
จากการทาเพลงโฆษณา
จากการทาเพลงประกอบละคร
จากการTie-in MV
จากกิจกรรมแคมปัส
จากการฝากขายเพลงรวมฮิต
จากยอดขายแผ่นDVD karaoke

ปีที่ 1
1,475,000
92,700
300,000
80,000
50,000
400,000
30,000
-

ปีที่ 2
1,685,000
120,510
420,000
80,000
50,000
400,000
400,000
30,000
-

ปีที่ 3
2,250,000
156,663
588,000
80,000
50,000
400,000
800,000
30,000
500,000

ปีที่ 4
2,430,000
203,662
823,200
80,000
50,000
400,000
400,000
30,000
-

ปีที่ 5
2,610,000
264,760
1,152,480
80,000
50,000
400,000
800,000
30,000
750,000

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายแปรผัน

2,427,700

3,185,510

4,854,663

4,416,862

6,137,240

รายได้ศิลปิน

(883,146) (1,008,590) (1,340,867) (1,453,927) (1,551,705)

ค่าตอบแทนนักแต่งเพลง/โปรดิวซ์เซอร์

(2,781)

(3,615)

(20,700)

(6,110)

(31,943)

กาไรขั้นต้น

1,541,773

2,173,305

3,493,096

2,956,825

4,553,593

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(581,000) (1,057,400) (1,384,800) (1,137,400) (1,454,400)

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

(190,000)

(200,000)

ค่าผลิตผลงานเพลง/MV/กิจกรรม

(391,000)

(857,400) (1,179,800) (927,400) (1,249,400)

ค่าผลิตแผ่นDVD karaoke

-

-

(205,000)
(90,000)

(210,000)
-

(205,000)
(130,000)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(1,173,000) (1,197,900) (1,223,649) (1,250,278) (1,277,817)

ค่าตอบแทนพนักงาน

(711,000)

(730,800)

(751,194)

(772,200)

(793,836)

ค่าสาธารณูปโภค

(102,000)

(107,100)

(112,455)

(118,078)

(123,982)

ค่าเช่าบ้าน

(360,000)

(360,000)

(360,000)

(360,000)

(360,000)

กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา

(212,227)

(81,995)

884,647

569,148

1,821,375

(50,100)

(50,100)

(50,100)

(50,100)

(50,100)

(262,327)

(132,095)

834,547

519,048

1,771,275

(148,909)

(103,810)

(328,255)

685,638

415,238

1,443,020

ค่าเสื่อมราคา
กาไรหลังหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(262,327)

(132,095)

135

6.8 สรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ
1) ระยะเวลาคืนทุน (Playback Period)
2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) โดยกาหนดอัตราผลตอบแทนที่ 8%
3) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
ตารางที่ 6.25 : แสดงรายละเอียดผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

ระยะเวลาคืนทุน
(Playback Period)
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
NPV
อัตราผลตอบแทน
IRR

กรณียอดเยี่ยม
Best Case

กรณีเป็นไปได้มากที่สุด
Most Likely Case

กรณีย่าแย่
Worst Case

1 ปี 1เดือน

1 ปี 9 เดือน

2 ปี 9 เดือน

4,721,973

2,143,448

-223,592

57%

32%

5%

บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตัลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ และ
ความเป็นไปได้ในการตั้งค่ายเพลง รวมถึงการบริหารศิลปิน ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้เพลงแนวนี้คงอยู่ได้
ในยุคดิจิตอลที่วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบลูกทุ่งลางเลือนไปจากวิถีชีวิตของผู้คน เพลงลูกทุ่งอมตะ
หลายต่อหลายเพลงในอดีตถูกลืมไปกับกาลเวลา ขณะที่เพลงซึ่งมีกลิ่นไอและเอกลักษณ์แบบลูกทุ่ง
ขนานแท้ไม่ได้รับความนิยม และแทบจะหาฟังไม่ได้ จึงเป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่งว่าเหตุใดเพลงลูกทุ่ง
แท้ๆจึงไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งและอุตสาหกรรมอื่นๆ
เป็นอย่างมากคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาท
ในการดาเนินชีวิตอย่างมากมาย เราสามารถสื่อสาร รับส่งข้อมูลถึงกันอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่ต้องพบ
หน้ากันได้ ทั้งยังสามารถพูดคุยโดยส่งข้อความ เสียงและวีดิโอถึงกันผ่านอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีนี้
ได้ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน การเสพสื่อบันเทิงก็ไม่ต่างออกไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์รองรับเทคโนโลยีดิจิตอลมีราคาถูกลง ช่วยให้คนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ได้มากขึ้นตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และหา
แนวทางมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจค่ายเพลงลูกทุ่ง โดยนาเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมีเดียมาเป็น
เครื่องมือสร้างชุมชนออนไลน์ สร้างงานเพลงลูกทุ่งใหม่ๆ และขณะเดียวกันก็นางานเพลงลูกทุ่งอมตะ
กลับมาฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง อันจะทาให้เพลงลูกทุ่งยืนหยัดและมีอนาคตอยู่ได้ในสังคม
เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
7.1 บทสรุปการวิจัย
7.1.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คน เป็นเพศ
หญิง 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 เพศชายจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 กลุ่มตัวอย่างมีช่วง
อายุ 20 - 30 ปี 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มี
สถานภาพโสด 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 208 คน คิดเป็นร้อยละ
52 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 94
คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลในด้าน
ทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งว่า เนื้อหาของเพลงเป็นแรงจูงใจในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง
291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 ปัจจัยที่ทาให้ชื่นชอบศิลปินนักร้องมีผู้ให้ความสาคัญในด้านน้าเสียง
352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนปัจจัยซึง่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่งด้านเพลง มีผู้
เลือกฟังเพลงเพราะเนื้อเพลงและจังหวะของเพลง ฟังง่าย ติดหู ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.24 S.D.=
.785) ด้านศิลปิน มีผู้เลือกความสามารถในการร้องของศิลปินว่ามีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับ
มาก (xˉ=4.13 S.D.= .813) สาหรับช่องทางการโปรโมทนั้น มิวสิกวิดีโอ (MV) มีส่วนช่วยส่งเสริมการ
จดจาเพลงและศิลปินในระดับมาก (xˉ=4.20 S.D.= .941) การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มี
ผลต่อการรับรู้ในระดับมาก (xˉ=4.03 S.D.= .933) ด้านกิจกรรมทางการตลาด รู้จักศิลปินและเพลง
จากการโชว์งานที่เป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กรต่างๆในระดับปานกลาง (xˉ=3.39
S.D.=1.007) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น
YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯนั้น อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ=4.21 S.D.=1.034) ด้านสังคม ใน
ความคิดของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีในระดับมาก (xˉ
=4.19 S.D.= .800)
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ทางานในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง ซึ่งมีทั้งผู้สื่อข่าวบันเทิงลูกทุ่ง ที่
ปรึกษาค่ายเพลงลูกทุ่ง ออแกไนซ์รับจัดงาน ผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ทางาน
เกี่ยวกับ Digital marketing ทุกคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและเอกลักษณ์ที่สาคัญของเพลง
ลูกทุ่งคล้ายคลึงกัน คือ เอกลักษณ์ด้านภาษาและการนาบทเพลงมาถ่ายทอดของศิลปิน คือสิ่งสาคัญ
ของเพลงแนวนี้ ส่วนการใส่ใจในคุณภาพของกระบวนการผลิตเพลงในทุกขั้นตอนจนกระทั่งส่งต่อเพลง
ไปถึงผู้ฟังก็สาคัญมากเช่นกัน ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น ผู้ให้
สัมภาษณ์ต่างกล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจุบันนี้เราต้องให้ความสาคัญกับการโปรโมทเพลงมาก
ขึ้น หากมีงบประมาณไม่มาก ควรเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและเข้าถึงคนจานวนมากได้ Digital Media
เป็นสื่อที่มีความสาคัญในขณะนี้ เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากและมีราคาถูก ด้านแนวโน้มของ
ตลาดเพลงลูกทุ่ง ทุกคนให้ความเห็นคล้ายกันว่า ตลาดเพลงลูกทุ่งหรือตลาดเพลงในปัจจุบัน มีการซื้อ
เพลงฟังน้อยลง เพราะคนหันไปบริโภคผ่านสื่อ Digital มากขึ้น แม้ว่าในตลาดเพลงลูกทุ่งนั้นอาจมี
ยอดขายแผ่นซีดีอยู่บ้าง แต่ค่ายเพลงลูกทุ่งก็ไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้ด้วยการขายเพลงเพียงอย่าง
เดียว รายได้หลักของค่ายเพลงปัจจุบันมาจากการขายโชว์ของศิลปินในค่ายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้นี้
จะแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ และความมีชื่อเสียงของศิลปิน ดังนั้นค่ายเพลงจึงต้องเข้าใจตัวแปร
ทางการตลาดเหล่านี้ และพร้อมที่จะคิดหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
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7.1.2 การอภิปรายผล
จากสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลง
ลูกทุ่ง พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภค รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินการจัดตั้งค่ายเพลง
ขนาดเล็ก ให้ได้รับความสาเร็จนั้น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่ออภิปรายให้
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารค่ายเพลง ดังนี้
1) เพลง แรงจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
เรื่องเนื้อหาของเพลงเป็นอับดับ 1 (ร้อยละ 72.75) รองลงมาคือแรงจูงใจจากศิลปินนักร้องเป็นอับดับ
2 (ร้อยละ 67.5) ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19
มิถุนายน 2558) ที่ว่า ตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเพลงจะดังหรือได้รับความสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับตัวเพลง
ศิลปินไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทาให้เพลงดัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสของเพลงนั้นๆด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งที่มีผู้เลือกฟังเพลงจากเนื้อเพลงและจังหวะของ
เพลงฟังง่ายและติดหู มากที่สุด (xˉ = 4.24 S.D.= .785) และรองลงมาคือเลือกฟังเพลงโดยให้
ความสาคัญกับเนื้อหาของเพลงมากกว่าตัวนักร้อง มีผู้แสดงความเห็นในระดับมาก (xˉ= 4.15 S.D.=
.848) จึงสรุปได้ว่า ในส่วนของแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกฟังเพลงนั้น ผู้บริโภคมักเลือกฟังจาก
เนื้อหาของเพลงเป็นสาคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของลัดดา ยวงใย (2550) เรื่อง "พฤติกรรมการ
ฟังเพลงลูกทุ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร" ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเพลงลูกทุ่งเพราะมีความหมายดี คิดเป็นร้อยละ 60 ความหมายในที่นี้คือ
เนื้อหาของเพลงนั่นเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธิสิทธิ์ อุทรจักร เรื่องปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเพลงไทย มีผลงานวิจัยส่วนหนึ่งกล่าวว่า ปัจจัยย่อย สิบ
อันดับแรกในการเลือกซื้อเพลงไทย คือ เนื้อหาในเพลงตรงใจและโดนใจ จังหวะดนตรีตรงกับ
ความชอบส่วนตัว เนื้อหาในเพลงแทนความรู้สึกได้ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การพัฒนาศิลปินให้มี
คุณภาพในการร้องมากขึ้น การพัฒนาดนตรีให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ฟัง
จังหวะดนตรีฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย การพัฒนาด้านเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของคนฟัง การ
แสดงคอนเสิร์ต และจังหวะดนตรีที่ฟังแล้วติดหู
2) ศิลปินนักร้อง จากปัจจัยที่ทาให้ชื่นชอบศิลปินนักร้อง พบว่า น้าเสียง(ร้อยละ 88) และ
ความสามารถของศิลปิน(ร้อยละ 51.5) มีผู้เลือกมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เรื่อง
เอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ง ที่กล่าวว่า เพลงที่บ่งบอกความเป็นลูกทุ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการถ่ายทอดผ่าน
น้าเสียงและการเอื้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของนักร้อง ดังนั้น คุณสมบัติแรกในการเลือกศิลปินลูกทุ่งคือ
น้าเสียง และ ความสามารถ ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ อู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19
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มิถุนายน 2558) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันนักร้องต้องมีความสามารถหลายด้าน สามารถEntertain
ได้หลายรูปแบบ เพื่อให้ตัวนักร้องเองและค่ายที่สังกัดอยู่รอดได้ในวงการ
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งซึ่งเกี่ยวกับศิลปินหรือนักร้อง พบว่า
ความสาคัญของความสามารถในการร้องมีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก ความชื่นชอบศิลปินมี
ผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก และชื่อเสียงของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับปาน
กลางตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งของผู้บริโภคนั้นให้ความสาคัญกับความสามารถ
ของศิลปิน และเลือกฟังเพลงจากศิลปินที่ตนชื่นชอบเป็นหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อานวย
นิติพัฒนาภิรักษ์ (2550) เรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อศิลปินนักร้องของบริษัท จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ จากัด(มหาชน) กับ บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชัน่ จากัด (มหาชน) ว่า "ทัศนคติด้าน
ความสามารถของศิลปิน, ความต้องการและความสนใจโดยส่วนตัว, วิธีการนาเสนอด้านภาพลักษณ์
สามารถทานายพฤติกรรมด้านการจดจาเพลงและร้องเพลงของศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทานายได้ร้อยละ 44.3
3) ช่องทางการรับรู้ของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่าทุกๆสื่อมีความสาคัญต่อการรับรู้ของ
ผู้บริโภคในระดับมากเท่าๆกัน คือ มิวสิกวิดีโอ(MV) สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเซียล สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ มี
เพียงแต่การโปรโมทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นที่มีความสาคัญในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน 2558) ที่กล่าวว่าการใช้สื่อต้องใช้
พร้อมๆกันทาให้เกิดการรับรู้มากที่สุด สื่อโซเซียลไปสื่อที่ใช้เงินน้อยแต่สร้างการรับรู้ได้มากในปัจจุบัน
และการให้สัมภาษณ์ของคุณประสิทธิ์ ที่กล่าวว่า "Digital Media เป็นสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงของคนใน
ปัจจุบัน ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการใช้สื่อโปรโมทของผู้ประกอบการได้" สอดคล้องกับข้อมูลในหนังสือ
Digital Marketing (ณัฐพล ใยไพโรจน์,2557,หน้า29) ที่กล่าวว่า "ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนสาคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณสามารถนาเทคนิค กลยุทธ์ด้านการตลาดมาปรับ
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆ จนก่อเกิดเป็นการทาการตลาดที่ทันยุคสมัยและ
โดนใจกลุ่มเป้าหมาย" ตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งเอาไว้ว่า พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคนั้น
เปลี่ยนไปและมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง Digital Media มากขึ้น สอดคล้องกับบทความของ วรารัตน์
ทัพพิมล(2556) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ก่อให้เกิดนวัฒกรรมใหม่ทางสังคม คือเครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า "สังคม
ออนไลน์"(Online Community) หรือ "สังคมเสมือน" (Virtual Community) หรือ "เครือข่ายสังคม
ออนไลน์" (Social Network) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิก ซึ่งก็คือคน
ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ และทุกกลุ่มสังคมย่อยจาก
ทั่วโลก เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่
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สมาชิกเขียนและทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของ
ตน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโต
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย
ประเภท
ในส่วนของการเปิดรับสื่อผลจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิสสรา
เพชรยศ(2543) เรื่อง รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อที่
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งชายหญิงเปิดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน์ประเภทรับชมฟรี อันดับ 2
รองลงมาเป็นวิทยุ อันดับ 3 เป็นหนังสือพิมพ์ ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเอาไว้เมื่อ 15 ปี
ก่อน ก็ยังทาให้เห็นว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะเช่นเดิม
4. กิจกรรมทางการตลาด พบว่ากิจกรรมทางการตลาด คือ การโชว์ในงานที่เป็นกิจกรรม
พิเศษของสื่อและองค์กรธุรกิจต่างๆ การโชว์ในงานเปิดตัวสินค้าหรือเป็นพรีเซ็นเตอร์ ต่างมีผลต่อการ
รับรู้ในระดับปานกลางเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีนี้เป็นการสร้างการรับรู้แบบ
เฉพาะเจาะจงในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์และการจดจาศิลปินที่สาคัญอย่างหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ฟังเข้าถึงกันได้
อย่างใกล้ชิดมากที่สุด ทาให้เกิดเป็นกระแสติดตามเพลงและศิลปินในระยะยาวจากกลุ่มคนฟังในพื้นที่
กิจกรรมได้ สอดคล้องกับเนื้อหาในผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ ธนพร คลองน้อย (2546) ที่ว่า กลุ่มผู้ชม
ทั้งสองรายการ(ฟรีคอนเสิร์ตรายการ 7 สีคอนเสิร์ตและผู้ชมรายการเวทีไท) ได้ตอบสนองความพอใจ
ด้านสื่อ ในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ คือ ได้รับความบันเทิง ความ
สุนทรีย์/ได้ผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาต่างๆ/ได้รับข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวของวงการ
เพลง เพื่อนาไปสนทนากับบุคคลในสังคม/ได้รับความประทับใจจากการแสดงในด้านต่างๆ/ได้ค้นหา
ในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ
5. พฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่า การฟังเพลงผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯ มีความสาคัญในระดับมากที่สุด การฟังเพลงผ่าน
รายการโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี และจากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ มีความสาคัญในระดับมาก การ
ฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ จากการดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ การฟังเพลงและชม
ศิลปินจากงานคอนเสิร์ตมีความสาคัญในระดับปานกลาง ส่วนการฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
มีความสาคัญในระดับน้อย ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ฟังไม่นิยมและไม่สนับสนุนซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งโดยผ่านช่องทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็น
ที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคเข้าถึงเทคโลยีประเภทนี้ได้สะดวกมากขึ้นนั่นเอง ส่วนการ
บริโภคผ่านช่องทางอื่นๆก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่งผ่าน YouTube นั้น
ยังส่งผลต่อความพึงพอใจตัวนักร้องด้วย จากผลการวิจัยของ วรารัตน์ ทัพพิมล (2556) เรื่อง
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พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูปของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง พบว่า การใช้
เว็บไซต์ยูทูปเพื่อติดตามผลงานเพลงของศิลปินนักร้องของนิสิตนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจต่อศิลปินนักร้อง กล่าวคือ เมื่อนิสิตนักศึกษาชมคลิปวีดิโอเพลงจากยูทูปมาก ก็จะมีความพอใจ
ต่อศิลปินนักร้องที่พวกเขาติดตามมากไปด้วย
6. ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย พบว่า เพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้มีความสาคัญในระดับมาก และ เพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีความสาคัญในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของ ลัดดา
ยวงใย (2550) ที่กล่าวว่า นักศึกษามีความเห็นด้วยอย่างมากว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ควร
จะต้องอนุรักษ์โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และมีความเห็นด้วยอย่างมากกว่า เพลงลูกทุ่งสะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตของไทยที่ดีงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 จากข้อมูลนี้ทาให้ทราบว่าผู้บริโภคยังคงเห็นถึง
ความสาคัญของเพลงลูกทุ่งอยู่มาก แต่เนื่องจากปัจจุบันเพลงลูกทุ่งมีหลากหลายแนวแตกต่างกันไป
ทาให้เพลงลูกทุ่งที่มีเอกลักษณ์ความเป็นลูกทุ่งแท้ๆดั้งเดิม ไม่ได้เป็นที่กล่าวถึงมากพอจึงไม่เกิดกระแส
จนทาให้รู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งแท้ๆหายไปจากตลาด ทั้งที่จริๆงแล้วยังคงมีผลงานเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่ง
แท้ออกมาอยูเ่ รื่อยๆ จากการให้สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 มิถุนายน
2558) ที่เป็นผู้คัดเลือกผลงานและนักร้องเข้ารับรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด (ลูกทุ่ง)ทุกปี และการให้
สัมภาษณ์ของพีรวุฒิ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 มิถุนายน 2558) ที่กล่าวว่า "เพลงลูกทุ่งแท้ๆมีคนทา
ขึ้นมาเรื่อยๆเพลงเพราะๆทั้งนั้น แต่ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงเท่าไหร่ เป็นที่น่าเสียดายค่ายหรือคนที่ทาเพลง
เหล่านี้ออกมาเขาไม่มีสื่อในมือที่จะใช้โปรโมทเพลง เนื่องจากเพลงจะดังไม่ดังในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับสื่อ
ว่าจะนาเสนอมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงกระแสหรือการพูดถึงของคนฟังด้วย ถ้าเพลงโดนใจ ใครๆก็
ต้องพูดถึง" แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการที่เพลงลูกทุ่งแท้จะกลับมาอยู่ในกระแสได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ คุณภาพของเพลง คุณภาพของผู้ถ่ายทอดหรือนักร้อง รวมไปถึง
ความสามารถในการเลือกใช้กลยุทธ์โปรโมทเพลงที่เหมาะสมกับยุคสมัยด้วย
7.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่มีความสาคัญต่อการเลือกฟังเพลงของผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ
เนื้อหาของเพลง ดังนั้นผู้ที่ผลิตผลงานเพลงจึงต้องให้ความสาคัญต่อเนื้อหาที่ต้องการสื่อถึงผู้ฟัง
นอกจากนี้ทานองดนตรีที่ฟังง่ายติดหู ทาให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการจดจาของคนฟังก็มีความสาคัญ
เช่นกัน
2. การถ่ายทอดผ่านน้าเสียงของศิลปินก็มีความสาคัญไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวใดก็ตาม
โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง ดังนั้นพื้นฐานที่สาคัญของการคัดเลือกศิลปินนักร้องคือ น้าเสียงที่ไพเราะ บวก
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กับความสามารถของศิลปิน การจะทาให้เกิดการรับรู้และการจดจาในตัวของศิลปินในปัจจุบันนั้น การ
ผลิตมิวสิควิดีโอลงในเว็บไซต์YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สาคัญ แต่ทั้งนี้ศิลปินนักร้องจะได้รับ
ความสาเร็จนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย ในการออกผลงานแต่ละครั้งจึงควรกาหนดแผนและ
ช่วงเวลาให้เหมาะสม
3.ช่องทางการรับรู้และการบริโภคเพลงลูกทุ่ง มีความใกล้เคียงกัน คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้
และบริโภคผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เช่น YouTube ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลัก รองลงมาคือ
วิทยุ การดาวน์โหลด แผ่นซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ และคอนเสิร์ต แต่ทั้งนี้ช่องทางการเปิดรับสื่อต่างๆนั้นอาจมี
ความแปรผันตาม อายุ รายได้ และความรู้ของผู้บริโภคด้วย จึงควรศึกษาให้ลุ่มลึกขึ้นหากต้องการ
เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการเลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นได้โดยตรง
4.เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ผู้บริโภคเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งที่ควร
อนุรักษ์ จากการเห็นความสาคัญข้อนี้ ผู้ผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งใหม่ๆจึงต้องสรรหาวิธีการบริหารศิลปะ
ลูกทุ่งให้เกิดความยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยียุคดิจิตอลเป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7.3 บทสรุปทางธุรกิจ
การศึกษา โครงการจัดตั้ง "ค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล" ทาให้ผู้ศกึ ษาได้เรียนรู้การ
บริหารจัดการธุรกิจค่ายเพลง อย่างชัดเจนและเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสภาพ
ปัญหาในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนเห็นถึงความเป็นไปได้ในการตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งที่บริหารศิลปินเพื่อ
ต่อยอดความยั่งยืนของเพลงลูกทุ่งในยุคดิจิตอล ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของวงการเพลงลูกทุ่งและความต้องการของ
ผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลงานและสร้างสรรค์บริการที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
2. ผู้วิจัยได้เล็งเห็นโอกาสของเทคโนโลยี Digital Media ในสร้างช่องทางเพื่อให้เกิด
ประโยชน์จากสื่อDigital เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินด้านการและการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางในการทาให้เกิดการประสานและพัฒนาความสัมพันธ์ต่อสังคมในทางบวก ทาให้เกิดความร่วม
สมัยของเพลงลูกทุ่งในยุคดิจิตอลได้อีกด้วย
3. เพื่อให้ธุรกิจค่ายเพลงยืนอยู่ได้ในยุคปัจจุบัน ค่ายเพลงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดขนาด
ขององค์กรลงเพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน และสร้างความคล่องตัวในการทางาน ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการทางานและการดาเนินธุรกิจร่วมกัน การ
บริการด้านบันเทิงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ บางเรื่องต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

143

ทั่วถึง เช่น การผลิตเพลง ผลิตมิวสิควิดีโอ การประชาสัมพันธ์ การจัดจาหน่าย และการจัดกิจกรรม
เป็นต้น
4. เมื่อธุรกิจค่ายเพลงมีขนาดองค์กรที่เล็กลง ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างแท้จริง รวมไปถึงการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างราบรื่นและปฏิบัติงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ธุรกิจค่ายเพลง ต้องมีการวางแผนในการออกผลงานและมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
โดยการควบคุมของผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจและให้การบริการแก่
ลูกค้า สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีการทาแผนสารอง มีการประเมินผล การตรวจสอบ
สถานการณ์ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ
6. การทาธุรกิจค่ายเพลง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง รายได้ที่เกิดขึ้นแปรผันกับความมี
ชื่อเสียงของผลงานและศิลปิน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องมีทุนสารองมากพอที่จะรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินการทั้งหมด แม้จะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ตาม
7.4 สรุปผลทางการเงิน
จากการวางแผนการบริหารและการเงินของโครงการจัดค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุค
ดิจิตอล Music Connect สรุปผลได้ดังต่อไปนี้
7.4.1ระยะเวลาในการคืนทุน (Pay Back Period)
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ จะคานวณกาไรจากการดาเนินงานเปรียบเทียบ
กับเงินลงทุน ว่าต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะคืนทุน ซึ่งผลจากการดาเนินงานมีระยะเวลาคืนทุนดังต่อไปนี้
กรณียอดเยี่ยม (Best Case) ใช้ระยะเวลาคืนทุน
1 ปี 1 เดือน
กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) ใช้ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน
กรณีย่าแย่ (Worst Case) ใช้ระยะเวลาคืนทุน
2 ปี 9 เดือน
7.4.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)
การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ ได้กาหนดอัตราผลตอบแทนเอาไว้ที่ 8% จาก
ผลประกอบการในระยะ 5 ปี มีผลออกมาดังนี้
กรณียอดเยี่ยม (Best Case) มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 5 เท่ากับ 4,721,973 บาท
กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 5 เท่ากับ
2,143,448 บาท
กรณีย่าแย่ (Worst Case) มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิในปีที่ 5 เท่ากับ -223,592 บาท
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จากมูลค่าปัจจุบันสิทธิในกรณียอดเยี่ยมและกรณีที่เป็นไปได้มากสุดมีค่าเป็นบวก ถึงแม้ว่าใน
กรณีย่าแย่จะมีค่าติดลบ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถทาให้ค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกได้ในปีต่อไปได้
จึงสรุปได้ว่ารูปแบบการดาเนินธุรกิจของโครงการมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นได้ในการลงทุน
3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR)
ผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในดาเนินงานในระยะ 5 ปี ออกมาดังนี้
กรณียอดเยี่ยม (Best Case) มีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 57%
กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) มีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 32%
กรณีย่าแย่ (Worst Case) มีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 5%
จากอัตราผลตอบแทนภายในนี้มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันทาให้โครงการนี้
เป็นโครงการทางวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
7.5 ผลตอบแทนต่อสังคม
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล เป็นบริษัทที่บริหารศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่
เพื่อต่อยอดความยั่งยืนในยุคดิจิตอล มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลูกทุ่งไทย โดยใช้ Digital
Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และยังจะมอบสาระความ
บันเทิง รวมถึงแนวทางในการดาเนินชีวิต ผ่านผลงานที่เกิดจากวัฒนธรรมลูกทุ่งไทย นาเพลงลูกทุ่ง
อมตะที่มีความไพเราะและคุ้นหูในอดีตมาสร้างใหม่ เพื่อเชื่อมให้สังคมของผู้ฟังเพลงลูกทุ่งทั้งเก่าและ
ใหม่เป็นสังคมลูกทุ่งที่เข้าถึงกันได้ในทุกที่โดยผ่านเทคโนโลยี Digital Media ลบล้างความรู้สึกที่ว่า
เพลงลูกทุ่งเป็นเรื่องล้าสมัยให้หมดไป
7.6 ปัญหาในการศึกษา
ปัญหาในการศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้คือ
1) ข้อมูลด้านการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจเพลงลูกทุ่งมีน้อยมาก มีแอยู่แต่ในลักษณะประยุกต์ใช้
หรือการวิจัยเฉพาะเรื่องเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งของผู้วิจัย
2) ข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ จึงยากที่จะสามารถหาข้อมูลใน
ส่วนนี้ได้
3) อุตสาหกรรมเพลงนับเป็นแฟชั่นประเภทหนึ่ง จึงมีความผันผวนสูง ความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ตารา งานวิจัย และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเป็นไปในอย่างหลากหลาย ทาให้
ยากต่อการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง
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7.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1) รูปแบบการดาเนินงานของโครงการ เน้นการอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและองค์กร
ภายนอกในการให้บริการบางอย่าง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานราบรื่นจึงจะต้องดูแลความสัมพันธ์
ระหว่างค่ายและพันธมิตรอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
2) หาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คาปรึกษาในการดาเนินธุรกิจเมื่อเกิดปัญหา
และต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมไปถึงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อให้การดาเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี
3) แผนการดาเนินงานและการบริการที่โครงการจัดทาขึ้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในช่องทางการ
หารายได้ในอุตสาหกรรมเพลงเท่านั้น ผู้บริหารสามารถพิจารณาช่องทางและการบริการใหม่ๆได้อีก
มากมาย โดยการนาเอาสิ่งที่มีประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าหรือหาช่องทางความเป็นไป
ได้ในการสร้างบริการใหม่ๆให้กับลูกค้า
4) ในอนาคตเมื่อมีศิลปินในสังกัดมากขึ้น จาเป็นที่จะต้องจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้การ
บริหารราบรื่น และพนักงานไม่เครียดจากการทางานหนักมากจนเกินไป จนเป็นผลทาให้เกิดความ
ผิดพลาดได้
5) นาเพลงลูกทุ่งอมตะที่โด่งดังและคุ้นหูในอดีตกลับมาใช้ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นโอกาสสาคัญ
ทางธุรกิจเพลงลูกทุ่งได้อีกอย่างหนึ่ง
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็กในยุคดิจิตอล ผู้ศึกษาได้ทาการทดลอง วางแผน
การดาเนินงานโครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก ขึ้นในระยะเวลา 5 ปี นับจาก ปี พ.ศ. 2559
แหล่งที่มาของเงินลงทุน 2,000,000 บาทนี้ทางโครงการได้มาจาก เงินลงทุนของเจ้าของเอง
2,000,000 บาท จากนั้นจึงเริ่มดาเนินการในปี 2559
ผู้ศึกษาได้จัดทาสมมติฐานทางการเงินไว้เป็น 3 กรณี ได้แก่
1. กรณีได้รับผลกาไรมากที่สุด (Best Case)
2. กรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case)
3. กรณีที่ได้รับผลกาไรน้อยที่สุด (Worst Case)
โดยมีเงื่อนไขของรายได้จากส่วนของการขายเพลง การบริหารจัดการศิลปิน การให้บริการ
การแสดง การจัดกิจกรรม และรายได้จากการบริการด้านอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งจากแผนการ
ดาเนินงานทั้ง 3 กรณีนั้น ถูกกาหนดอัตราผลตอบแทน (Discount Rate) ไว้ที่ 8% โดยสามารถ
สรุปผลทางการเงินได้ดังนี้
กรณีที่ดีที่สุด
Payback Period (ปี)
NPV (บาท) ปี 2563
IRR (%) ปี 2563

1 ปี 1 เดือน
4,721,973
57%

กรณีที่เป็นไป
ได้มากที่สุด
1 ปี 9 เดือน
2,143,448
32%

กรณีที่แย่ที่สุด
2 ปี 9 เดือน
-223,592
5%

จากผลการศึกษาของโครงการ พบว่า กระแสและสภาพตลาดของธุรกิจการศึกษานั้น มี
แนวโน้มการเติบโตได้ดี เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจานวนมาก และแนวทางของโครงการเป็นการสร้าง
การบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไรก็ตามการเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี้จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการดาเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะความสามารถในการบริหารเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจอยู่รอด และความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากสามารถวางแผน
กลยุทธ์ที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นและพร้อมเผชิญกับปัญหาทุกสภาวการณ์ได้ ก็จะทาให้ธุรกิจ
การศึกษาอยู่รอด และเติบโตต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออุตสาหกรรมเพลง เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา
"โครงการจัดตั้งค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดเล็ก"
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการจัดการและการผลิตอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
กรุณาทาเครื่องหมายลงในหรือเติมคาตอบลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 20 ปี
 2. 20 - 30 ปี
 3. 31 - 40 ปี
 4. 41 - 50 ปี
 5. 51 ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หย่าร้าง/หม้าย
4.ระดับการศึกษาสูงสุด
 1.ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษา/ปวช.
 3. อนุปริญญา/ปวส.
 4.ปริญญาตรี
 5. สูงกว่าปริญญาตรี
5.อาชีพ
 1.ข้าราชการ
 2. รัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานบริษัทเอกชน
 4.ธุรกิจส่วนตัว
 5. นักเรียน/นักศึกษา
 6.อื่นๆ..............................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
 2. 10,000 - 20,000 บาท  3. 20,001 - 30,000 บาท
 4. 30,001 - 40,000 บาท  5. มากกว่า 40,000 บาท
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
กรุณาทาเครื่องหมายลงใน  หน้าข้อความที่ตรงตามเป็นจริงของท่าน
1. แรงจูงใจของท่านในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ศิลปิน
 2.เนื้อหาของเพลง
 3.แนวเพลง
 4.ค่ายเพลง
 5. อื่นๆ(โปรดระบุ)................................
2. ปัจจัยที่ทาให้ท่านชื่นชอบในตัวศิลปินหรือนักร้องเพลงลูกทุ่ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. หน้าตา
 2. บุคลิก
 3. น้าเสียง
 4. โชว์สนุก
 5. นิสัย
 6. เข้าถึงง่าย
 7. ความสามารถ
 8. อื่นๆ(โปรดระบุ).......................
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
กรุณาทาเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริงของท่าน โดยกาหนดให้มีค่า ดังนี้
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยมาก
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
5 4 3 2
1.เพลง
1.1 ท่านเลือกฟังเพลงตรงตามความรู้สึกของอารมณ์
1.2 ท่านเลือกฟังเพลงที่มีแนวเพลงและเนื้อหาสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นของท่าน
1.3 ท่านเลือกฟังเพลงที่อยู่ในกระแสหรือเพลงฮิตในขณะนั้น
1.4 ท่านเลือกฟังเพลงที่เนื้อเพลงและจังหวะของเพลงฟังง่าย
และติดหู
1.5 ท่านเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
1.6 ท่านเลือกฟังเพลงที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน
1.7 ท่านเลือกฟังเพลงที่ใช้ภาษาสละสลวย
1.8 ในการเลือกฟังเพลงท่านให้ความสาคัญกับเนื้อหาของเพลง
มากกว่าตัวนักร้อง
2.ศิลปิน
2.1 ความชื่นชอบในตัวศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงของท่าน
2.2 ชื่อเสียงของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงของท่าน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
2.3 ความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลง
ของท่าน
3.ช่องทางการโปรโมท
3.1 มิวสิกวีดีโอ(MV)มีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการจดจาเพลงและ
ศิลปิน
3.2 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อวิทยุมีผลต่อการรับรู้ของ
ท่าน
3.3 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้
ของท่าน
3.4 การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อออนไลน์ เช่น
Kapook.com,Sanook.com ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้ของท่าน
3.5 การโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อโซเซียล เช่น
Facebook,Twitter, Instagram ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้ของท่าน
3.6 การโปรโมทเพลงและศิลปินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร ฯลฯ มีผลต่อการรับรู้ของท่าน
4.กิจกรรมทางการตลาด
4.1 ท่านรู้จักศิลปินและเพลงจากการโชว์ในงานที่เป็นกิจกรรม
พิเศษของสื่อและองค์กรต่างๆ
4.2 ท่านรู้จักศิลปินและเพลงจากการเปิดตัวสินค้าหรือเป็นพรี
เซนเตอร์สินค้า
5.พฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง
5.1 ท่านฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์
5.2 ท่านฟังเพลงจากซีดีเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์
5.3 ท่านฟังเพลงจากการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์
5.4 ท่านฟังเพลงจากการดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ
5.5 ท่านฟังเพลงผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น
YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯ
5.6 ท่านฟังเพลงผ่านรายการทางโทรทัศน์ หรือเคเบิ้ลทีวี
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5.7 ท่านฟังเพลงและชมศิลปินจากงานคอนเสิร์ต
6.เพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย
6.1 ในความคิดท่านเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมได้ดี
6.2 ในความคิดท่านเพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันได้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - นามสกุล

นางสาวจีรวัลย์ สอนสะอาดดี

วัน เดือน ปีเกิด

วันที่ 23 ธันวาคม 2532

อีเมล

jeerawan_praew@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 ศิลปกรรมศาสตร์ (ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
พ.ศ. 2544 ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนกระนวน
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