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บทคัดย่อ

	 การศกึษาในเรือ่งการบรหิารและการปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อดของบรษิทั

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มุ่งเน้นศึกษาถึงการบริหารจัดการของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการปรับ

ตวัเพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualita-

tive	Research)	โดยน�าเสนอผลการวจิยัในลกัษณะพรรณนา	(Descriptive	Research)	

จากข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมลูปฐมภมู	ิประเภทบคุคลโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะ

ลึก	 (In-depth	 Interview)	 วิธีแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 และข้อมูล 

ทุติยภูมิเพื่อรวบรวมจากแหล่งเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	คือ

	 1.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหาร	

ธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 3.		เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู ่รอดของบริษัท 

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 ผลการศึกษาพบว่า	บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการบริหารงานโดยแบ่ง

อ�านาจหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบโดยแต่ละสายงานจะมีบุคลากรระดับ 

ผูจ้ดัการคอยควบคมุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	แบ่งเป็น	กรรมการผูจ้ดัการ	รอง

กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการในส่วนต่างๆ	มาจนถึงระดับพนักงาน 

ผู้ปฏิบัติการ	 ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ในภาพรวมขององค์กร	 ก�าหนดนโยบาย 

ที่จะน�าองค์กรเป็นผู้น�าในสาขาตลกของประเทศไทย	กล่าวคือผู้บริหารมีประสบ-

การณ์และความเชี่ยวชาญในด้านตลก	 ประกอบกับสายสัมพันธ์ของทีมงานและ 

นักแสดงที่ท�างานร่วมกันมานาน	 จึงมีความม่ันใจที่จะขยายสายงานไปในธุรกิจ

อ่ืนๆ	โดยมพีืน้ฐานอยูท่ีค่วามตลก	สนกุสนาน	เช่น	ภาพยนตร์	และการจดักจิกรรม

พิเศษ	เป็นต้น

	 ในส่วนของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้

ไลน์	จ�ากัด	นั้น	ประกอบด้วย	ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก	
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ซึ่งในส่วนของปัจจัยแวดล้อมภายในจะมีเรื่องคุณภาพของบุคลากรที่มีความ

สามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูงจากการที่ได้ร่วมกันท�างานมายาวนาน	แต่ก็

จะประสบปัญหาในเรือ่งการขาดบคุลากรในระดบัปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอเพือ่รองรบั

การขยายตัวของธุรกิจ	 ส่วนเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานของพนกังานในองค์กร	และยงัช่วยเพิม่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ขององค์กร	สดุท้ายเรือ่งของวฒันธรรมองค์กร	บรษิทัยดึถอืวฒันธรรมในการท�างาน

ที่ไม่เคร่งครัดและเน้นสายสัมพันธ์แบบครอบครัวมาตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ	 ส่งผล

ให้บางสถานการณ์ผู้บริหารควบคุมการท�างานของพนักงานได้ยาก	 ในส่วนปัจจัย

ทางด้านองค์กรน้ัน	 จะประกอบไปด้วยเร่ืองของสถานีออกอากาศที่มีอ�านาจ

ก�าหนดนโยบายรายการหลักของบริษัทอย่าง	 “ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ท�าให้ขาด

อสิระในการท�างานและมคีวามไม่แน่นอนในการออกอากาศต่อไปในอนาคต	ส่วน

คู่แข่งนั้น	 เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องของรายได้จากงบ

ประมาณในการโฆษณาสินค้ากับทางรายการ	 ผู้บริหารจึงต้องปรับกลยุทธ์การ

บริหารด้านราคาให้ต�่าลง	และสร้างความแตกต่างกับรายการคู่แข่งขันหลัก

	 สุดท้ายเรื่องของการปรับตัว	 บริษัทโคเมด้ี	 ไลน์	 จ�ากัด	 ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการรับมือและการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่พร้อม

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	 มีการเพิ่มธุรกิจองค์กรอย่างการผลิต

ภาพยนตร์	หรอืการจดักจิกรรมพเิศษ	โดยเน้นทรพัยากรทีม่อียูส่ร้างประโยชน์สงูสดุ	

มีการจบัมือกบับรษิทัพนัธมติรเปิดสถานดีาวเทยีมของตนเองขึน้มาเพือ่รองรบัการ

ขยายธุรกิจขององค์กรในอนาคต	 และได้น�าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่าง	

Social	Media	เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน นโยบาย การปรับตัว
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 พฒันาการของโทรทศัน์	ตัง้แต่สมยัเริม่ต้นจนถงึปัจจบุนัซึง่แต่เดมิใช้ระบบ

อนาลอก	 (Analog)	 หรือสัญญาณเชิงเส้นในภาคการรับสัญญาณและภาคส่ง

สัญญาณ	(สิทธา	สมัชชานนท์,	2546,	น.	61)	เมื่อระบบคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา

มากขึน้	มีการน�าระบบคอมพวิเตอร์มาช่วยในการผลติรายการโทรทศัน์	เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์	 ท�าให้เกิดประโยชน์อย่าง

มหาศาล	เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นใช้ส่งและรับสัญญาณในระบบดิจิทัล	(Digital)	

ดังนั้น	จึงได้มีการปรับปรุงระบบโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิทัลด้วย	ถือได้ว่าเป็นความ

บันเทิงรูปแบบใหม่ในอนาคตและจะเข้ามาแทนที่การท�างานในระบบอนาลอก	

(Analog)	โดยที่ลักษณะการกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะสามารถสื่อสารไปยังปลาย

ทางด้วยคณุภาพทีส่งูและสามารถส่งสญัญาณไปยงัช่องต่างๆ	โดยใช้เวลาเพยีงแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น	ท�าให้ผู้ชมสามารถเลือกใช้ความบันเทิงต่างๆ	ได้หลากหลายขึ้น	

พร้อมกับคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดมากขึ้น	

	 ธุรกิจรายการวิทยุโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในขณะนี้	

เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงและได้รับความนิยมมาก	 ทั้งยังได้เปรียบในเรื่องของ

การน�าเสนอภาพและเสยีงทีเ่หมอืนจรงิมากกว่าสือ่ประเภทอืน่และยงัมบีทบาทใน

ด้านการปลูกฝัง	 ค่านิยม	 ความคิด	 และทัศนคติต่างๆ	 อีกทั้งผู้ที่อยู่ในรายการ

โทรทัศน์ยังเป็นผู้ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป	ดังนั้นสื่อโทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความ

นิยม	 สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกครัวเรือน	 ส่วนในการลงทุนก็ย่อมมีความ

เสี่ยงมากเช่นเดียวกัน	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการลงทุนก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นต้องกระท�าอย่างย่ิง	 ดังน้ันในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จึงต้องมีการ

วางแผนอย่างจรงิจัง	และน�ามาก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	ก�าหนดขอบเขตของรายการ	

เพื่อน�าเสนอรายการให้ตรงประเด็นตามที่ผู้ชมสนใจ

	 สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจ�ากัด	 ดังนั้น

จงึต้องค�านงึถงึบทบาทหน้าทีข่องสือ่โทรทศัน์เป็นส�าคญั	เพือ่สร้างความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมต่อไปซ่ึงบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ที่ส�าคัญแบ่งได้เป็น	 4	 ประการ	
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ได้แก่		1.	บทบาทหน้าที่ให้ข่าวสาร		2.	บทบาทหน้าที่ให้ความคิดเห็น		3.	บทบาท
หน้าที่ให้การศึกษา		4.	บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง	(อุษณีย์	ศิริสุนทรไพบูรณ์,	
2552,	น.	286)
	 บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2528	โดยนายธัญญา	โพธิ์วิจิตร	(เป็ด	เชิญยิ้ม)	มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
กจิการรบัจดัรายการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	เคเบลิทวี	ีวดิโีอ	ตลอดจนรบั
โฆษณาโดยโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและทั่วโลก
	 ในปี	2539	ประมาณเดือนตุลาคม	ทางบริษัทได้เริ่มผลิตรายการ	“ก่อน
บ่ายคลายเครียด”	 ซ่ึงเป็นรายการที่มีรูปแบบเป็น	 Comedy	 Show	 ออกอากาศ 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา	12.20-12.50	น.	ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
ก่อนจะปรับมาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา	10.25-10.50	น.	ในปัจจุบัน
โดยรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนั้น	 ถือเป็นรายการประจ�าเพียงรายการเดียว
ที่ทางบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	 ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทจนถึงปัจจุบัน	 และเป็น
รายการที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทจนบริษัทสามารถด�าเนินกิจการมาได้จนถึง
ปัจจุบัน	นับเป็นระยะเวลากว่า	15	ปี	แต่ทางบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมพิเศษทาง
ด้านการจัดคอนเสิร์ตต่างๆ	โดยมีพื้นฐานจากตัวรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	
เป็นส�าคัญควบคู่ไปกับรายการเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัด	
	 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจต่างๆ	มากขึ้น	 สืบเนื่องมาจากการร่วม
มือกับบริษัทกันตนา	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดช่องทีวีดาวเทียม	สถานีเชิญยิ้มขึ้น
เพือ่ทีจ่ะออกอากาศทางช่องทวีดีาวเทยีมจานด�า	เพือ่ทีจ่ะรองรบัการขยายรายการ
ต่างๆ	ของบรษิทัทัง้ยงัได้มกีารผลติภาพยนตร์	โดยผลงานทีผ่่านมาได้แก่เรือ่ง	“ก่อน
บ่ายคลายเครยีด	เดอะ	มฟูวี”่	และ	“ผูช้าย	ลัน้ล้า”	และมีภาพยนตร์ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน
ของการถ่ายท�าอีกจ�านวนหนึ่ง	และล่าสุดได้มีการจัดเทศกาลตลกแห่งชาติ	ครั้งที่	
1	โดยน�าเสนอละครเวทีเรื่อง	“มนต์รักสองฝั่งคลอง”	จะเห็นได้ว่าบริษัทมีพื้นฐาน
หลักอยู่ที่รายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ก่อนที่จะมีการปรับตัวเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษัทในปัจจุบันเพิ่มออกมาในสาขาการจัดกิจกรรมพิเศษ,	คอนเสิร์ต,	ละคร
เวที	และภาพยนตร์	มีการเกิดสถานีดาวเทียมของตนขึ้นมา	จึงเป็นเหตุที่น่าศึกษา
วิสัยทัศน์	การบริหารงานและการปรับตัวของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	ที่สามารถด�าเนิน
กิจการจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า	25	ปี
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจ

ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 3.		เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู ่รอดของบริษัท 

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 การบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ของบริษัทโคเมด้ี	 ไลน์	 จ�ากัด	 ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	โดยน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนา	(Descriptive	Research)	 

จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลโดย	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 

(In-depth	Interview)	วธิแีบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	และข้อมลูเพือ่รวบรวม

จากแหล่งเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที่	1	 กระบวนการบริหารของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 จากการศึกษาพบวา่	ภาพรวมของกระบวนการบริหารบริษัทโคเมดี	้ไลน์	

จ�ากัด	 จะมีการบริหารงานโดยแบ่งอ�านาจหน้าที่ตามสายงานที่ได้รับผิดชอบโดย

แต่ละสายงานจะมบีคุลากรระดบัผูจ้ดัการคอยควบคมุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	

แบ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการในส่วน

ต่างๆ	มาจนถึงพนักงานระดับผู้ปฏิบัติการ

	 ส่วนในด้านนโยบายและวสิยัทศัน์ในภาพรวมขององค์กร	ก�าหนดนโยบาย

ที่จะน�าองค์กรเป็นผู้น�าในสาขาตลกของประเทศไทย	 กล่าวคือ	 ผู ้บริหารมี

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในด้านตลก	ประกอบกบัสายสมัพนัธ์ของทมีงาน



JC Journal148

และนกัแสดงทีท่�างานร่วมกนัมานานจึงมคีวามมัน่ใจทีจ่ะขยายสายงานไปในธรุกจิ
อื่นๆ	 โดยมีพื้นฐานอยู่ในที่ความตลก	 สนุกสนาน	 เช่น	 ภาพยนตร์และการจัด
กิจกรรมพิเศษ	(อีเวนท์)	เป็นต้น
	 ธรุกจิในปัจจบุนัของทางบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	จ�ากดั	มรีายการโทรทศัน์ทาง
ช่องฟรทีวีอีย่างรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	เป็นรายการหลกัของบรษิทัเพยีง
รายการเดยีว	แล้วยงัมกีารเตรยีมผลติรายการอย่าง	“เชญิยิม้	เชญิยิม้”	และรายการ	
“โรงระบ�าจ�าอวด”	ในส่วนของรายการ	“โรงระบ�าจ�าอวด”	จะออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ในวันหยุดนักขัตฤกษ์	นอกจากรายการโทรทัศน์แล้วทาง
บริษัทยังได้มีการขยายธุรกิจมาจัดคอนเสิร์ต	 และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 สืบ
เนื่องจากที่เคยจัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ปีที่	8	
ปีที่	9	และปีที่	10	ก่อนที่จะท�าการสัญจรไปทั่วประเทศและได้รับกระแสตอบรับที่
ค่อนข้างดี	 จึงท�าให้บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางในการเพิ่มโอกาสธุรกิจของบริษัทได้
อกีทางหนึง่	จงึเป็นทีม่าของการจัดกจิกรรมพเิศษต่างๆ	อกีมากมายตามมา	อย่าง
เช่น	 เทศกาลตลกแห่งชาติคร้ังที่	 1	 และงานกิจกรรมพิเศษของกระทรวงต่างๆ	
เป็นต้น	 ในส่วนธุรกิจอื่นที่ทางบริษัทให้ความสนใจ	 คือธุรกิจด้านภาพยนตร์	
เนือ่งจากบรษิทัมพีืน้ฐานและมบีคุลากรทีพ่ร้อมในการรองรบัเพือ่ขยายสายงานสู่
สาขานี้	จึงได้เริ่มมีการผลิตภาพยนตร์	อย่าง	“ก่อนบ่ายคลายเครียด	เดอะ	มูฟวี่”	
ขึ้นในปี	2547	ก่อนที่จะผลิตภาพยนตร์อย่าง	“ผู้ชาย	ลั้นล้า”	ในปี	2553	และยังมี
โครงการจะผลิตภาพยนตร์อีก	2-3	เรื่อง	ในอนาคต
	 ส่วนการวิเคราะห์	SWOT	analysis	ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	จุดแข็ง
ของทางบรษิทัมองว่า	อยูท่ีบ่คุลากรระดบัผูบ้รหิารมคีวามเชีย่วชาญในสิง่ทีต่นเอง
ก�าลังปฏิบัติ	ท�าให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ	สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
กับทีมงานและนักแสดง	 จนสามารถสร้างความไว้วางใจกับทางสถานี	 จุดอ่อน	
บริษัทขาดบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอมารองรับการขยายสายงานของบริษัท
พนกังานของบรษิทัในบางต�าแหน่งยงัไม่มคีวามเป็นมอือาชพีในการท�างานทีเ่พยีง
พอ	โอกาส	คอืการขยายธรุกจิของบรษิทัในสาขาอืน่ๆ	โดยยดึพืน้ฐานของการสร้าง
ความตลก	 สนุกสนาน	 เป็นส�าคัญ	 และมีโครงการที่จะผลิตศิลปินตลกหน้าใหม ่
เข้าสู่องค์กร	เพื่อที่จะผลักดันเข้าสู่วงการ	อุปสรรค	อยู่ที่การสร้างการยอมรับของ
ผูช้มกบัสิง่ทีบ่รษิทัก�าลงัด�าเนนิโครงการอย่างการผลิตศิลปินตลกหน้าใหม่สู่วงการ
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	 ส่วนที่	2	 ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการบรหิารของ

บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด
	 จากการศึกษาการบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
บรษิทัโคเมดี	้ไลน์	จ�ากดั	พบว่า	ปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อการบรหิารธรุกจิประกอบ
ด้วย	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งสรุปได้ดังนี้
	 1.	 ปัจจัยภายใน	
	 ปัจจัยภายในที่มีความส�าคัญ	และมีผลต่อการบริหารบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	
จ�ากัด	ประกอบด้วย
	 	 -	 คณุภาพของบคุลากร	บรษิทัให้ความส�าคญักบับคุลากรทีม่คีณุภาพ
และมีใจรักในการท�างานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างแท้จริง	โดยส่วนใหญ่
บุคลากรภายในองค์กรและทีมงานนักแสดงร่วมงานกันมานานท�าให้การท�างานมี
ประสิทธิภาพ	แต่จากการที่ทีมงานบางต�าแหน่งท�างานกับองค์กรมานานจึงส่งผล
ต่อการท�างานที่ค่อนข้างล่าช้า	 สืบเนื่องจากการขาดความกระตือรือร้นในการ
ท�างาน	 นอกจากนั้นขณะนี้บริษัทยังประสบปัญหาในการขาดบุคลากรที่เพียงพอ
ในการท�างาน	 หลายต�าแหน่งยังขาดบุคลากรที่เพียงพอเพื่อมารองรับการขยาย
สายงานของบริษัทท�าให้พนักงานบางต�าแหน่งรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
ค่อนข้างหนัก	 จึงได้มีการน�าแนวความคิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่จะให้มี
การรับสมัครพนักงานหรือเด็กฝึกงานเพ่ิมเติม	 เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในด้านการ
ท�างานในส่วนต่างของการผลิต
  -	 เทคโนโลย	ีบรษัิทมกีารน�าเทคโนโลยต่ีางๆ	มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการท�างานและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ	 ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อื่นของรายการ	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่รับชมทางโทรทัศน์	 สามารถน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
	 	 -	 วัฒนธรรมองค์กร	 บริษัทยึดถือวัฒนธรรมในการท�างานที่ไม่
เคร่งครัดและเป็นสายสมัพนัธ์แบบครอบครวัมาตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกจิ	ส่งผลให้บาง
สถานการณ์ผู้บริหารควบคุมการท�างานของพนักงานได้ยาก
	 2.	 ปัจจัยภายนอก	
	 ปัจจัยที่มีความส�าคัญ	และมีผลต่อการบริหารบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	
ประกอบด้วย
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	 	 -	 สถานีออกอากาศ	ซึ่งบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีรายการก่อนบ่าย
คลายเครียด	เป็นรายการหลักของบริษัทเพียงรายการเดียว	โดยรายการก่อนบ่าย
คลายเครียดเป็นรายการให้สาระของทางสถานีหลักกับบริษัทผลิต	 ดังนั้นสถาน ี
ออกอากาศจะมอี�านาจในการก�าหนดนโยบายและทศิทางการน�าเสนอของรายการ	
ท�าให้บริษัทไม่มีอิสระมากพอในการผลิตรายการ
	 	 -	 คู่แข่ง	 เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
เรื่องของรายได้จากงบประมาณในการโฆษณาสินค้ากับทางรายการ	 ผู้บริหารจึง
ต้องปรับกลยุทธ์การบริหารด้านราคาให้ต�่าลง	และสร้างความแตกต่างกับรายการ
คู่แข่งหลัก

	 ส่วนท่ี	3	 การปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของบริษัทโคเมดี	้
ไลน์	จ�ากัด

	 จากการศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของบริษัท 
โคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	 พบว่าทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม	 เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ผูบ้รหิารมองว่าหากจะผลติรายการ
โทรทัศน์เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวได้	 จึงมี 
ความคดิทีจ่ะเพิม่ธรุกจิของบรษิทัไปสูง่านด้านการจดักจิกรรมพเิศษ	และภาพยนตร์	
โดยยดึแนวทางในการผลติธรุกจิ	คอืความตลก	สนกุสนานเป็นพืน้ฐาน	ซึง่การขยาย
กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่เนือ่งจากมกีารน�าเอาจดุแขง็จากตวัรายการ	
“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	อย่างนกัแสดงในสงักดัทีม่ชีือ่เสยีงเข้ามาเป็นปัจจยัส�าคญั
ในการต่อยอดธรุกจิในสาขาอืน่ๆ	ท�าให้เป็นข้อได้เปรยีบของทางบรษิทันอกจากมี
การสร้างพนัธมติรจบัมอืกบับรษิทักนัตนา	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	เปิดสถานโีทรทศัน์
ดาวเทยีมชือ่	“สถานเีชญิยิม้”	ของตนเองขึน้มาเพือ่ทีจ่ะรองรบัการขยายธรุกจิของ
บรษิทัต่อไปในอนาคตทัง้ทางด้านรายการโทรทศัน์	ภาพยนตร์	หรอืแม้กระทัง่ละคร	
เป็นต้น	ส่วนสุดท้ายบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการน�าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย
ใหม่อย่าง	สื่อ	Special	Media	เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร	
ตลอดจนเพิม่ช่องทางการน�าเสนอผลงานของบรษิทัจนสามารถเพิม่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ	 เข้าสู่องค์กรได้	 เนื่องจากสื่อประเภทนี้จะน�าเสนอข้อมูลได้รวดเร็วและ 
กว้างขวาง
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	 จากการศึกษาพบว่า	 การบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	 โดยโครงสร้างการบริหาร

นั้นเป็นแบบโครงสร้างแมทริกซ์	ออแกไนซ์เซชั่น	(Matrix	Organization)	โดยมีการ

จัดแบ่งหน้าที่ตามแนวด่ิง	 และจัดแบ่งลักษณะงานตามแนวนอน	 เนื่องจากท�าให้

องค์กรสามารถใช้ความสามารถของพนกังานแต่ละคนได้อย่างเตม็ที	่และสามารถ

ก�าหนดยุทธวิธีการด�าเนินงานเพียงอย่างเดียว	โดยบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการ

แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ตามแผนก	 ทั้งในส่วนของฝ่ายบุคคลที่มีหน้าที่ดูแล

ความเรยีบร้อย	และการท�างานภายในองค์กร	ฝ่ายการตลาดทีค่อยก�าหนดกลยทุธ์

ในการสร้างรายได้สู่องค์กร	และฝ่ายผลิตที่จะคอยผลิตผลงานเพื่อน�าเสนอออกสู่

ตลาด	 โดยในทุกๆ	 ฝ่ายจะมีบุคลากรในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายคอยควบคุมการ

ท�างานพนักงานระดับปฏิบัติการ	และมีการแบ่งงานประสานงานกันในแต่ละฝ่าย	

ในส่วนของลักษณะการสั่งงานจากบนลงล่างกล่าวคือ	 การส่ังงานจากผู้บริหาร 

สู่หัวหน้างานในส่วนต่างๆ	และลงไปเรื่อยในระดับปฏิบัติงาน

	 กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	นั้นประกอบด้วย

สิ่งส�าคัญ	4	ประการ	คือ	คน	วัสดุสิ่งของ	เงิน	และการจัดการ	โดยบริษัทโคเมดี้	

ไลน์	จ�ากัด	ได้ใช้ทั้งหมด	4	ประการ	แล้วยังเพิ่มอีก	3	ประการ	รวมเป็น	7	M’s	

ได้แก่	คน	(Man)	ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร	เงิน	(Money)	ใช้ส�าหรับเป็นค่า

จ้าง	หรือเป็นเงินส�าหรับการท�าโครงการต่างๆ	ขององค์กร	อุปกรณ์	(Materials)	ที่

ใช้ส�าหรับปฏิบัติงานต่างๆ	ในองค์กร	การจัดการ	 (Management)	หรือความรู้ใน

การบริหารจัดการตลอดจนการวางแผน	นโยบายต่างๆ	 เพื่อก�าหนดทิศทางของ

องค์กร	การตลาด	 (Market)	ที่มีการเพิ่มกลยุทธ์ที่เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ	 เข้าสู่

องค์กร	 และข่าวสาร	 (Massage)	 ที่จะช่วยในการติดต่อประสานงาน	 และการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรต่างๆ	สู่สาธารณะ

	 นอกจากนี้กระบวนการจัดการ	(Management	as	Process)	ได้ยึดหลัก	

POSDC	ตามทัศนะของ	แฮร์โรลด์	ดี	คูนตซ์	(Harold	D.Koontz)	ประกอบด้วย	5	

ขั้นตอน	คือ	การวางแผน	(Planning)	การจัดองค์กร	(Organization)	การจัดคนเข้า

ท�างาน	(Staffing)	การอ�านวยการ	(Direction)	และการควบคุม	(Controlling)	โดย

สามารถน�ามาอภิปรายหลักการบริษัทโคเมดี้	ไลน์	ดังนี้
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	 บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการวางแผนตามแนวนโยบาย	ซึ่งคือ	การวาง
จดุหมายว่าจะเป็นผูน้�าทางด้านตลกของประเทศ	โดยบรษิทัมรีายการโทรทศัน์เป็น
รายการหลักเพียงหนึ่งรายการ	จึงมีแนวความคิดที่จะขยายสายงานของบริษัทไป
สูธ่รุกจิอ่ืนๆ	ทีใ่กล้เคยีง	โดยยดึหลกัพืน้ฐานของการน�าเสนอความตลก	สนกุสนาน
เป็นหัวใจส�าคัญ
	 ในด้านการจัดการองค์กรนั้นมีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานแบบ 
แมททริกซ์	 โดยมีการแบ่งหน้าที่แบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 และแต่ละฝ่ายก็จะมี
การประสานงานร่วมกนัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน	จงึต้องมีการประชุม	
และคุยกันแต่ละคน	เพื่อให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
	 ในส่วนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานที่มีความเหมาะสมกับต�าแหน่ง
หน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบ	เพือ่สร้างความเป็นมอือาชพีในการท�างาน	พร้อมทัง้ยงัให้
ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรทีม่อียู	่และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามสามารถ	ให้
อยู่กับองค์กรนานที่สุด
	 ด้านการบริษัทนั้น	มีลักษณะการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงาน
ระดบัปฏิบตักิารผ่านทางผูจ้ดัการส่วนต่างๆ	และบคุลากรในต�าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป
ที่ท�างานตั้งแต่สมัยก่อต้ังบริษัทต้ังแต่เร่ิมแรก	 เป็นผู้คอยควบคุมความเรียบร้อย
ของการท�างานต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้
	 สุดท้ายคือส่วนของการควบคุม	 จะมีบุคลากรในต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป
ทีมี่ประสบการณ์คอยควบคมุความเรยีบร้อยในการท�างานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด	 และแต่ละฝ่ายในการบริหารงานจะมีบุคลากรใน
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายที่คอยควบคุมการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
	 ในส่วนผลลัพธ์นั้น	บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	ได้มีผลงานหลักๆ	แบ่งออก
เป็น	3	ส่วน
	 บรษิทัมรีายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นรายการประจ�าออกอากาศทางช่องฟรทีวีี
เพียงหนึ่งรายการ	คือ	รายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	แต่ในอนาคตมีแผนการที่
จะผลติรายการโทรทศัน์จ�านวนมาก	เพือ่มาออกอากาศในช่องสถานดีาวเทยีมของ
ตนเอง	ต่อมาคอืส่วนของการจดักจิกรรมพเิศษ	เป็นการต่อยอดทางธรุกจิ	เพือ่เพิม่
ช่องทางในเรื่องการตลาดองค์กร	 โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นใช้ทรัพยากรเช่น	
บคุลากรบรษิทัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ซึง่เป็นการสร้างจดุแขง็	และโอกาสทางธรุกจิ
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ของบรษิทัสอดคล้องกบัแนวความคดิ	SWOT	ทีจ่ะท�าการวเิคราะห์องค์กรเพือ่สร้าง

ประโยชน์สูงสุดขององค์กร	ส่วนสุดท้ายคือการผลิตภาพยนตร์นั้น	มีแนวความคิด

สอดคล้องกับแนวความคิดการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 (Low	 Budget	 Film	 

Management)	ทีใ่ห้ความส�าคญัในการควบคมุค่าใช้จ่ายโดยการพจิารณาว่าปัจจยั

ใดบ้างที่ท�าให้ภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงๆ	 ต้องใช้เงินในการลงทุนเป็นจ�านวนมากและ

จะมีวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	จากภาพยนตร์ทั้ง	2	เรื่องนั้น	นอกจากนักแสดง

หลักอย่าง	 พระเอกของนางเอก	 ที่จะเป็นดาราที่มีช่ือเสียงในประเทศ	 นักแสดง

ประกอบหลกัอืน่ๆ	จะเป็นนกัแสดงในสงักดัทีผ่่านรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	

มาแล้วทั้งสิ้น	 จึงเป็นการประหยัดงบประมาณส่วนหนึ่งและใช้ทีมงานขององค์กร

เป็นทรัพยากรส�าคัญในการผลิตภาพยนตร์

	 การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	ของบริษัทโคเมดี้	

ไลน์	จ�ากดั	นัน้	จะสอดคล้องกบัการวเิคราะห์ตามหลกั	SWOT	ซึง่ต้องมาวเิคราะห์

จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 เพื่อหาจุดแข็ง	 จุดอ่อน	

ของทางบริษัทดังนี้

	 จุดแข็ง	 (Strength)	 ของบริษัทคือ	 เป็นองค์กรที่ผู้บริหารและทีมงาน 

ทุกคนมีประสบการณ์ในสายงานที่องค์กรก�าลังผลิต	 ท�าให้ผลงานที่ออกมามี

ประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับสร้างสายสัมพันธ์กับศิลปิน	 ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิต

รายการตลกอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศ	ท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากทางสถานี

	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 ของบริษัทปัจจุบันบริษัทก�าลังที่จะขยายสายงาน

ไปทางภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 ซ่ึงจะท�าให้องค์กรยกระดับสูงขึ้นไป	

แต่พนกังานในบรษิทับางต�าแหน่งยงัขาดความเป็นมอือาชพีในการท�างาน	และปัญหา

ในการขาดบุคลากรที่มีความสามารถรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต

	 โอกาส	(Opportunity)	ของบรษิทัคอืการขยายสายงานทีบ่รษิทัก�าลงัผลติ

ไปยังสาขาภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 โดยมีพื้นฐานของการน�าเสนอ

แนวทางของความตลกสนุกสนานเป็นหลัก	 ซึ่งเป็นส่ิงที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ	

และประสบการณ์เป็นทุนเดิมและยังมีการท�าโครงการที่ค้นหาศิลปิน/ดารา	ตลก

หน้าใหม่	เข้าสูอ่งค์กร	เพือ่ทีจ่ะผลกัดนัสูว่งการต่อไป	อนัจะท�าให้บรษิทัมบีคุลากร

ที่เพียงพอ	ที่จะมารองรับเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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	 อปุสรรค	(Threat)	คอืการสร้างความยอมรบัจากบคุลากรภายนอกองค์กร

กบัสิง่ทีบ่รษิทัก�าลงัด�าเนนิโครงการ	เช่น	โครงการค้นหาศิลปิน/ดารา	ตลกหน้าใหม่	

ต้องสร้างการยอมรบัจากกลุม่ผูช้มว่าสามารถเข้ามาทดแทน	ศิลปิน/ดารา	รุน่เก่าได้

	 ด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน

ของบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	พบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลมอียูห่ลายปัจจยัด้วยกนั	ขึน้อยูก่บัหน้าที่

ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกในองค์กร	ประกอบไปด้วยปัจจยั	2	ด้าน	

ได้แก่	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน	 กล่าวคือ	 บริษัทโคเมดี้	

ไลน์	ไม่สามารถด�าเนนิงานได้อสิระแต่เพยีงล�าพงั	แต่ต้องด�าเนนิการอยูภ่ายใต้แรง

กดดนัหรอืปัจจยัต่างๆ	ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการบรหิารงาน	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ

ประกอบด้วยปัจจัย	2	ด้าน	ได้แก่	ปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอกได้	ดังนี้

	 ปัจจัยภายในองค์กรในภาพรวมที่ผู้บริหารค�านึงถึงตลอดระยะเวลาของ

การด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา	 ประกอบด้วย	 คุณภาพของบุคลากร	 เทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมองค์กร

	 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เป็นธุรกิจสื่อมวลชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว	

คือเป็นบริษัทที่ท�างานหลายข้ันตอน	 ซ่ึงแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยความสามารถ

เฉพาะด้านประสบการณ์ทัง้สิน้	นอกจากนัน้ในการผลติงานชิน้หนึง่ยงัต้องประสาน

การท�างานเป็นทมีตลอดระยะเวลาการท�างานทีย่าวนาน	ดงันัน้	ผูบ้รหิารนอกจาก

ต้องเฟ้นหาบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมงานแล้ว	 ยังต้องรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพที่มีอยู่ให้ท�างานกับองค์กรยาวนานท่ีสุด	 และขณะนี้บริษัทก�าลังประสบ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอจะมารองรับการขยายสายงานของ

บริษัท

	 ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

ท�างานของพนักงานภายในองค์กร	 ส่วนเทคโนโลยีการส่ือสารที่เข้ามามีส่วนช่วย

เพิม่ช่องทางการสือ่สารแก่องค์กร	สามารถท�าให้องค์กรมีช่องทางในการส่งข่าวสาร	

ข้อมลูต่างๆ	สูส่าธารณะเพิม่ขึน้	และรวดเรว็ยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่กลุม่เป้าหมาย 

กลุ่มอื่นๆ	 ให้กับรายการก่อนบ่ายคลายเครียด	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่รับชม

รายการผ่านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
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	 บรษิทัผลติรายการโทรทศัน์มวีฒันธรรมองค์กรทีแ่ตกต่างจากบรษิทัทัว่ไป	

เนื่องจากธรรมชาติของการด�าเนินธุรกิจนั้น	 ต้องอาศัยวัตถุดิบจากภายนอกเป็น

ส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน	เช่น	การถ่ายท�าในสตูดิโอ	และข้อมูลที่ใช้ใน

การเขยีนบท	พนกังานบางส่วนจงึต้องท�างานนอกสถานทีเ่ป็นประจ�า	ในขณะทีค่่า

ตอบแทนในการท�างานสายงานผลติรายการโทรทศัน์ต�า่กว่าธรุกจิทัว่ไป	การท�างาน

แบบไม่เคร่งครัดและการพึ่งพากันในลักษณะครอบครัวจึงกลายเป็นวัฒนธรรม

องค์กรที่น�ามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างาน	ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในด้านนี้ 

อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ	 นั่นคือ	 ไม่สามารถควบคุมพนักงานให้อยู่ใน 

กฎระเบยีบได้	แต่ในอกีแง่มมุหนึง่กบัช่วยสร้างความเข้าใจในองค์กรในภาวะทีเ่กดิ

ปัญหาให้พนักงานมีความเข้าใจและพร้อมร่วมแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างราบรื่น	 

ซึ่งช่วยประคองธุรกิจให้สามารถด�าเนินอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์

	 ปัจจยัแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยภาพรวมทีผู่บ้รหิารบรษิทัผลิตรายการ

โทรทัศน์ค�านึงถึงตลอดระยะเวลาในการท�างาน	ประกอบด้วย	สถานีออกอากาศ

และคู่แข่ง

	 สถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	ได้ให้ระยะเวลาในการออกอากาศกบัทาง

บริษัทโคเมดี้	ไลน์	โดยในระยะเริ่มต้นคือ	ช่วงเวลา	12.20-12.50	น.	ทุกวันจันทร์

ถึงศุกร์	ซึ่งทางบริษัทได้เสนอที่จะท�ารายการตลก	เบาสมองหลังเวลารับประทาน

อาหารกลางวนัจนเป็นทีม่าของรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	โดยได้ด�าเนนิการ

ออกอากาศมาเป็นระยะเวลากว่า	 15	ปี	 ปัจจุบันถูกย้ายเวลาออกอากาศมาเป็น

ช่วง	 10.25-10.50	น.	 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เช่า 

ช่วงเวลาจากสถานีมาออกอากาศรายการ	 แต่เป็นสถานีที่ให้ช่วงเวลามาผลิต

รายการกับทางบริษัท	ดังนั้นสถานีจะมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายและทิศทาง

รายการทีจ่ะน�าเสนอได้ส่วนหนึง่	ท�าให้บรษิทัไม่มอีสิระในการผลติรายการมากนกั

	 ในส่วนคู่แข่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัทนั้นคือ	 รายการหมู่	 7	

เด็ดสะระตี่	 เนื่องจากรายการมีรูปแบบน�าเสนอที่คล้ายคลึงกัน	 เวลาในการออก

อากาศอยู่ในช่วงเดียวกันและกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน	 ท�าให้งบในการประชา-

สัมพันธ์สินค้าต่างๆ	 ต้องการที่จะลงโฆษณากับทั้ง	 2	 รายการ	 เป็นเหตุให้งบ

ประมาณในการโฆษณาลดลง	 ซ่ึงทางบริษัทก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการลดค่าโฆษณา 
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ให้ต�า่กว่า	และสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเนือ้หารายการ	ให้ผูช้มรบัรูค้วาม

แตกต่างและตัดสินใจเลือกรับชมรายการ

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “การบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด”	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาได้	ดังนี้

	 1.		ผูบ้รหิารบรษิทัควรมกีารศกึษาการวางแผนและบรหิารธรุกจิตามหลกั

วิชาการควบคู่ไปกับการหาความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้

สามารถวางแผนการด�าเนินธุรกิจในระยะยาวได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

	 2.		ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะ	

โดยอาจให้มกีารสอบแข่งขนัในเชงิปฏบิตัเิข้ามา	เพือ่ให้บรษิทัมบีคุลากรทีม่คีวามรู้

ความช�านาญเฉพาะด้านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น

	 3.		เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เคร่งครัดของบริษัทส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจใน	2	แง่มุม	นั่นคือ	ในภาวะปกติผู้บริหารไม่สามารถควบคุมกฎระเบียบ

ของพนักงานได้แต่ในภาวะประสบปัญหาวัฒนธรรมองค์กรช่วยสร้างความเข้าใจ

ให้พนกังานทกุคนพร้อมแก้ไขร่วมกนัเพราะฉะนัน้เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิการ

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู ้บริหารควรหาจุดสมดุลระหว่าง

วัฒนธรรมองค์กรกับกฎระเบียบของธุรกิจด้วยการน�าจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ด้าน	

“ความเป็นมืออาชีพ”	 มาเป็นสิ่งเชื่อมโยง	 โดยเฉพาะการรับผิดชอบงานให้บรรลุ

เป้าหมายโดยปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตส�านึกในความเป็นมืออาชีพที่สามารถรับ

ผิดชอบงานให้มีคุณภาพตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี 

กฎระเบียบบังคับ	 ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานสามารถผลิตงานคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่ผู้บริหารก�าหนดได้ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เคร่งครัด
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