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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท 

เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	เป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการก�าหนดนโยบาย	ตลอดจนศึกษานโยบายในการบรหิาร

งาน	 กลยุทธ์การบริหารงานตามนโยบายและตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการบริหาร

งานตามนโยบาย	โดยในการศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาใช้การวจิยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	 โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 จาก 

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร	จ�านวน	10	ท่าน	และการส�ารวจเอกสารทุติยภูมิ

	 ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารของบรษิทั

เวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบไปด้วยปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอกโดยปัจจัยภายใน	ได้แก่	ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์กร	ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงานของบริษัทปัจจัยด้านเงินทุน	และปัจจัย

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์	ส่วนปัจจัยภายนอก	ได้แก่	ปัจจัยด้านกฎหมาย	ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ	 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้าน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทนโยบายในการบริหารจะถูกก�าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร	 โดยใช้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมในการก�าหนดนโยบายบริหารและ

กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัทฯ	 ซึ่งนโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัท

เวิร์คพอยท์ฯ	 คือ	 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ 

ผูถ้อืหุน้	และให้สทิธผิูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

กนั	โดยมนีโยบายอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการของ 

บริษัทฯ	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุม่	และในส่วนของกลยทุธ์การบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	

คือ	การสร้างสรรค์และพัฒนารายการให้ดีอยู่เสมอ	มีการก�าหนดราคาให้มีความ

เป็นธรรมและคุม้ค่าต่อลกูค้า	บรษิทัฯ	มุง่เน้นผลติรายการเพือ่กลุม่ผูช้ม	เป้าหมาย

ส่วนใหญ่คอืผูค้นทกุกลุม่ทกุสาขาอาชพีสามารถชมได้และได้รบัสาระความบนัเทงิ	
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	 ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ในการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	

4	ด้าน	ได้แก่	รายได้	ค่าความนิยมรายการ	ระบบปฏิบัติงานภายในองค์กร	และ

คุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับ	 จากการศึกษาพบว่าการบริหารงานตาม

นโยบายบริหารของบริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	 เนื่องจากรายได้ใน

ธรุกจิผูผ้ลติรายการไปไม่ถงึเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	แต่ผลประกอบการรวมเป็นทีน่่า

พอใจของกลุม่ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูถ้อืหุน้และค่าความนยิมรายการทีสู่งเฉพาะ 

บางรายการ	ซึ่งยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนารายการที่ค่าความนิยมยังไม่เป็นที่

พอใจต่อไป	ส่วนระบบปฏิบัติงานภายในองค์กร	มีความคิดเห็นแบ่งเป็น	 2	 ส่วน

คือ	 ส่วนแรกมีความเห็นว่าระบบปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความเป็นระบบมาก

ขึ้น	 ส่วนที่	 2	 เห็นว่ากระบวนการบริหารภายในบางส่วนควรปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนานโยบายในการบริหารและ

กลยุทธ์ในการบริหารให้ดีขึ้นต่อไป	

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยุทธ์การบริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน)
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สือ่สารมวลชนมหีน้าทีท่ีจ่ะคดักรองข่าวสารทีจ่ะท�าการส่งไปยงัผูร้บัสาร	

แต่ในปัจจุบันองค์การสื่อสารมวลชนล้วนแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถ	 เพื่อ

แย่งชงิความมอี�านาจในการครองใจผูร้บัสาร	เพือ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิต่างๆ	และ

เนื่องจากการแข่งขันองค์การสื่อสารมวลชนจะแต่ละองค์การ	จ�าเป็นจะต้องมีการ

บรหิารงานทีด่	ีเพือ่ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตไปได้ควบคูก่บัการครองใจผูร้บัสารส่วน

มาก	ด้วยเนื้อหาข่าวสารที่ส่งออกไปให้ทั้งโดนใจผู้รับสารและยังเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนส่วนรวมอีกด้วย	ในการด�าเนินธุรกิจ	การบริหารงานที่ดีจะต้องเริ่มมา

จากการวางแผนและก�าหนดนโยบายบริหารงาน	เนื่องจากนโยบายเป็นเครื่องบ่ง

ชี้ทิศทางในการบริหารงาน	และเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารใช้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจ	

การบรรลุเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได้ด้วยนโยบายที่ก�าหนดขึ้น	 การก�าหนด

นโยบายเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการจัดการ	 ซ่ึงเป็นหนึ่งใน	 4	 ปัจจัยของการบริหาร	 

จึงมีความส�าคัญต่อการบริหารงานขององค์การ

	 บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์การ

สือ่สารมวลชนทีผ่ลติรายการโทรทศัน์	ภาพยนตร์	สือ่สิง่พมิพ์	ละครโทรทศัน์	ละคร

เวที	 การจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์บิซ	 การผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์	(Animation)	การรับจ้างจัดงาน	(Event	Marketing)	และธุรกิจ

การเช่าสตูดิโอบันทึกเสียง	โดยมุ่งมั่น	สร้างสรรค์	พัฒนา	และเพิ่มมูลค่าให้บริษัท

เติบโตต่อไปในอนาคต	

	 โดยบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มจากการ

เป็นองค์การสือ่สารมวลชนขนาดเลก็ทีมุ่ง่ผลติเฉพาะรายการโทรทศัน์เพือ่น�าเสนอ

แก่ประชาชนด้วยจุดประสงค์เพื่อมอบความบันเทิงและความสนุกสนาน	แต่ด้วย

การบริหารงานของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพท�าให้องค์การขนาดเล็กสามารถ

เตบิโตขึน้เป็นอย่างมาก	เหน็ได้จากการทีม่กีารแตกแขนงประเภทธรุกจิต่างๆ	ออก

อย่างมากมายทัง้ธรุกจิสิง่พมิพ์	ภาพยนตร์	งานอเีว้นท์	การจดัแสดงคอนเสร์ิต	และ

การเปิดสถานโีทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม	เป็นต้น	รวมถงึการเป็นเจ้าของสตดูโิอทีใ่หญ่
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ที่สุดในแถบเอเชีย	ซึ่งท�าให้บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
มคีวามมัน่คงและน่าเชือ่ถอืในกลุม่ของผูล้งทนุ	ได้รบัความสนใจในการตดิตามชม
ผลงานต่างๆ	ของบริษัทจากประชาชนทั่วไป	ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่
ซือ้โฆษณา	และกลุม่ลกูค้าทีต้่องการใช้บรกิารต่างๆ	ของบรษิทัในเครอื	การเตบิโต
ของธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง	20	ปี	จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่
ดใีนทกุๆ	ด้าน	เริม่ตัง้แต่ข้ันตอนการก�าหนดนโยบายซึง่เป็นขัน้ตอนในการวางแผน
เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องท�าในการบริหารงาน	 โดยเป็นการก�าหนดเป้าหมาย	
วัตถุประสงค์	 และแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ	 ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	ดังนั้นการศึกษาเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท
เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงนโยบาย	 
รูปแบบการด�าเนินงาน	 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ภายในและภายนอก	 ที่มีผลต่อ
การก�าหนดนโยบายบริหาร	 ตลอดจนการด�าเนินงาน	 และกลยุทธ์ในการด�าเนิน
งานตามนโยบายของบริษัทจึงมีความส�าคัญเนื่องจากจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ทราบ
แนวทางการก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์
จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานมากย่ิงข้ึนต่อไป	 อีกทั้งยังช่วยให้องค์การด้านการ
สื่อสารมวลชนอ่ืนๆ	 ได้น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบายบริหาร	เพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบาย
บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.		เพ่ือศึกษานโยบายในการบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็น- 
เทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 3.		เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์ค-
พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 4.		เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ
บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท

เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qual-

itative	Research)	เพื่อศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ

ก�าหนดนโยบาย	 รวมทั้งศึกษานโยบายบริหารและการด�าเนินงานตามนโยบาย

บริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	รวมทั้งการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 (Documentary	 Research)	 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบาย	 และการด�าเนินงานตามนโยบาย

บริหารนั้นประสบความส�าเร็จหรือไม่

ผลการศึกษา

	 ส่วนที	่1	 ปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบาย

บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์

จ�ากัด	(มหาชน)

 ปัจจัยภายใน	 เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายในบริษัทในการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ภายใน	 เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายในเป็นสิ่งที่อยู่ภายในองค์การ	 จึงย่อมมีผล

ต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	 ของบริษัทดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล	

เพือ่น�ามาก�าหนดนโยบายในการบรหิารงาน	ซึง่ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มีดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยด้านบุคลากร	บริษัทต้องมีบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	และ

มคีวามคดิสร้างสรรค์	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	มบีคุลากรทีม่คีณุภาพสงู	ทัง้ในส่วนของ

ดารานักแสดงในสังกัด	 พนักงานของบริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีการประสานงานร่วมกัน
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	 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ	วฒันธรรมองค์การทีเ่ป็นเอกลักษณ์ชัดเจน	

ซึง่มาจากผูก่้อตัง้บรษิทัฯ	ได้แก่	คณุปัญญา	นรินัดร์กลุ	และคณุประภาส	ชลศรานนท์	

โดยเป็นภาพของคนที่ท�างานหนัก	 ท�างานอย่างทุ่มเท	 เพื่อสร้างสรรค์แต่ผลงาน 

ที่มีคุณภาพ

	 ปัจจยัด้านรปูแบบการบรหิารงานของบรษิทัเป็นการสัง่การจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงูลงมายงัผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัล่าง	และส่งต่อไปยงัพนกังานระดบั

ปฏิบัติการ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ให้ตรงตามทิศทาง 

ที่ก�าหนดไว้

	 ปัจจยัด้านเงนิทนุ	ต้องมกีารวางแผนเรือ่งงบประมาณในการด�าเนนิงาน	

ผู้บริหารจึงต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านเงินทุนเพื่อให้รองรับกับนโยบาย	 หรือปรับ

นโยบายให้รองรับกับปัจจัยด้านเงินทุน	 เพื่อให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน	

สามารถด�าเนินงานตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

	 ปัจจยัด้านเครือ่งมอื	อปุกรณ์	หรอืทรพัยากรของบรษิทัในการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ	 ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย	 รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร 

ของบริษัทฯ	 อีกด้วย	 เช่น	 ดารา	 นักแสดง	 พิธีกร	 ที่จะสามารถบริหารจัดการ 

เพื่อต่อยอดออกไปในส่วนอื่น	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ	มากยิ่งขึ้น

 ปัจจัยภายนอก	เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทในการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ภายนอก	เนือ่งจากเป็นปัจจยัแวดล้อมทีอ่ยูร่อบๆ	องค์การ	จงึต้องมกีารวเิคราะห์

ข้อมูล	เพือ่น�ามาก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานซึง่ปัจจยัภายนอกทีมี่ผลต่อการ

ก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มีดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยด้านกฎหมาย	 และข้อบังคับ	 จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ 

ข้อบังคับของกฎหมายพระราชบัญญัติ	หรือระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ	ที่ทางรัฐบาล

ได้บัญญัติขึ้น	ซึ่งกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องขององค์การสื่อสารนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่า

จะเป็น	พ.ร.บ.	คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคว่าด้วยเรือ่งของโฆษณาแฝงหรอื	พ.ร.บ.	เรือ่ง

การเซนเซอร์	 เป็นต้น	 ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นจะถูกตั้งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับ 

ของสถานี	 และส่งผลมาเป็นข้อบังคับแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน

สถานีนั้น	
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	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	มีการเตรียมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจ	หรือเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการลงทุนใหม่ๆ	การขยายหรือพัฒนาธุรกิจในอนาคต	รวมถึง

แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในอนาคต	การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	โดยปัจจยัด้านเศรษฐกจิสามารถแยกออก

เป็น	3	ปัจจัย	คือ	ด้านลูกค้า	ด้านผู้รับสาร	และด้านคู่แข่ง

	 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	 การบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ได้

แบ่งมุมมองปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมออกเป็น	 2	 ด้าน	คือ	 ความเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของสังคม	และการท�ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	มีการพัฒนาในองค์การของตนให้มีความทันสมัย

เท่าทันกับเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ	 เทคโนโลยี	 High-Definition	 (HD),	 

TV	Mobile,	YouTube	หรือ	social	network	บริษัทฯ	จึงมีทิศทางในการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีให้เท่าทันอยู่เสมอ	

	 ปัจจัยด้านผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผลต่อการก�าหนดนโยบายบริหารของ 

บรษิทัฯ	ในส่วนของนโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	และยงัส่งผลต่อ

การก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ทางอ้อมจากการที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย	

	 ส่วนที	่2	 นโยบายในการบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็น- 

เทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การก�าหนดนโยบายเป็นกระบวนการส�าคัญต่อการบรหิารและการด�าเนนิ

งานขององค์การ	เพราะนโยบายจะก�าหนดแนวทางและวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิ

งานอย่างกว้างๆ	 ให้บุคลากรทุกส่วนภายในองค์การสามารถด�าเนินงานไปใน

ทศิทางเดยีวกนั	จากปัจจัยภายในและภายนอก	โดยนโยบายบรหิารของบรษิทัเวร์ิค

พอยท์ฯ	มีดังนี้	

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น	 และให้สิทธิ 

ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	มกีารก�าหนดให้มกีารจดัประชมุใน	วนั	เวลา	และสถาน

ที่ประชุม	 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 และระบุเอกสารที่ต้องใช้

แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือ
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความ

คิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	บริษัทฯ	ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ

เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้	

	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	

ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่าและ/หรอืเจ้าหนีคู้แ่ข่งทางการค้า	และสงัคม

ส่วนรวม	

	 4.		การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	บรษิทัฯ	มกีารเผยแพร่ทัง้ข้อมลู

ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้ง

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	WEBSITE	ของบริษัทฯ	ด้วย	

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และนกัวเิคราะห์	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	มนีโยบายปรบัปรงุข่าวสารให้ทนั

สมัยอยู่เสมอ

	 5.		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	เกีย่วกบัหน้าที	่ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	มีความโปร่งใส	โดยก�าหนด

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และมีการประชุมพิเศษ	 

เช่น	 การวางแผนงานครึ่งปี	 และวางแผนงานประจ�าปี	 และได้ให้ความส�าคัญต่อ

ระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์	
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	 ส่วนที่	3	 กลยุทธ์ในการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์ค-

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

 การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

 1.	 จุดแข็ง	(Strengths)

	 	 การมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากการด�าเนนิ

งานตลอด	20	ปีที่ผ่านมา	การมีธุรกิจเป็นผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ที่ครบวงจรและใหญ่

ทีส่ดุในเอเชยี	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	มธีรุกจิเป็นผูผ้ลติสือ่โทรทศัน์ครบวงจรและใหญ่

ที่สุดในเอเชีย	โดยมี	6	ธุรกิจ	คือ	ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	ธุรกิจ

ผลิตตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (Animation)	 ธุรกิจภาพยนตร์	

ธรุกจิละครเวทแีละคอนเสร์ิต	ธรุกจิรบัจ้างจดังาน	การมีจ�านวนรายการหลากหลาย	

จากการที่บริษัทฯ	มีจ�านวนรายการมากถึง	20	รายการ	ซึ่งส่งฉายตามสถานีฟรีทีวี

ทกุช่อง	ซึง่สามารถจับกลุม่คนดตูัง้แต่เดก็จนถงึผูส้งูอาย	ุทกุเพศ	ทกุการศกึษา	โดย

ผู้ชมสามารถเลือกชมรายการของทางบริษัทฯ	ได้หลากหลาย	จุดแข็งที่ส�าคัญของ

บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	คือความสามารถในการผลิตเกมโชว์	

 2.	 จุดอ่อน	(Weakness)

	 	 พึ่งพานักแสดงหลัก	หม�่า	เท่ง	โหน่ง	และคุณปัญญามากไปจากการ

ที่บริษัทฯ	 เติบโตมาจากผู้ผลิตรายการ	แต่เนื่องจากการที่นักแสดงและพิธีกรเป็น

บุคคล	 ซึ่งมีอายุขัยหากขาดนักแสดงและพิธีกรไปท�าให้บริษัทขาดเสถียรภาพไป

การผลติรายการอืน่ๆ	นอกเหนอืจากเกมโชว์ไม่โดดเด่นภาพลกัษณ์บรษิทัไม่ชดัเจน	

โดยประชาชนผู้ชมทั่วไปรับรู้ถึงรายการชิงร้อยชิงล้านแต่ไม่รู้จักบริษัทเวิร์คพอยท์

เท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในต่างจังหวัด	 ซ่ึงรายการชิงร้อยชิงล้าน

กลายเป็นตัวแทนบริษัทฯ	 ทรัพยากรบุคคลขาดแคลนเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นการผลิตและขายความคิดสร้างสรรค์โดยทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์หรือโฆษณาต่างๆ	 คือ	 บุคลากรซ่ึงประกอบด้วย	 ครีเอทีฟ	

โปรดิวเซอร์	ผู้ก�ากับรายการ	ผู้ประสานงานรายการต่างๆ	

 3.	 โอกาส	(Opportunity)

	 	 การขยายตัวทางด้านอีเว้นต์	 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคม

เปลีย่นไป	ประกอบกบัคนรุน่ใหม่หรอืวยัรุน่ยคุปัจจบุนัได้ลดการบรโิภคสือ่ประเภท
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รายการโทรทศัน์ลง	ส่งผลท�าให้ผูป้ระกอบการผลติสนิค้าและบรกิารหนัมาเพิม่การ

ออกอีเว้นต์ไปตามสถานที่ต่างๆ	แทนการโฆษณาผ่านโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น	ส่วน

การเตบิโตในช่องเคเบลิทวีี	สงัคมออนไลน์	(social	network)	และโปรแกรมทวีผ่ีาน

อนิเทอร์เนต็	ถงึแม้ว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไปจากการชมรายการโทรทศัน์ผ่าน

ฟรีทีวี	 ส่วนการเติบโตของธุรกิจบันเทิงในประเทศเพื่อนบ้านการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา	

	 4.	 อุปสรรค	(Threat)

	 	 การเติบโตของเคเบิลทีวีและโปรแกรมรายการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต

การเติบโตของจ�านวนช่องสถานีทางเคเบิลทีวีและรายการทีวีโปรแกรมผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก	คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นในตลาดจ�านวนผู้แข่งขันใน

ตลาดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 รวมถึงข้อก�าหนดปลีกย่อยในการ

โฆษณาโปรโมตสินค้าหรือบริการในรายการต่างๆ	 รวมถึงเทรนด์คนดูโทรทัศน์ 

ลดลง	 ไปเล่นสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในปัจจุบันการส่ือสารหรือส่ือทาง	

Internet	มกีารขยายตวัอย่างมากและค่าใช้จ่ายถกูลง	ส่งผลท�าให้คนรุน่ใหม่หรอืวยั

รุน่ในเมอืงใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเกม	ดหูนงั	ท่องโลกออนไลน์	มากกว่าการรบัชม

รายการโทรทัศน์ผ่านฟรีทีวี	

	 ส่วนท่ี	4	 ตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การด�าเนินงานตามนโยบายบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 เมื่อมีการ

ถ่ายทอดนโยบายลงมาสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานแล้วจะสามารถวัดผลความส�าเร็จของ

การบริหารงานตามนโยบายได้จากผลตอบรับของผู้ปฏิบัติงานผ่านมายังผู้บังคับ

บญัชาเพือ่ท�าการรายงานกลบัไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยมตีวัชีว้ดัผลส�าเรจ็ในการ

บริหารงาน	ได้แก่

	 1.		ผลประกอบการ	รายได้	และก�าไร	ในปี	2553	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มี

การตั้งเป้าหมายผลประกอบการจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ไว้ที่	 1,122	 ล้าน

บาท	แต่บริษัทฯ	ท�ายอดขายได้เพียง	1,087.65	ล้านบาท	แต่บริษัทฯ	มีรายได้ใน

ธุรกิจอื่นๆ	รวมรายได้ทั้งสิ้นเป็นมูลค่าถึง	1,353.50	ล้านบาท
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	 2.		ความนยิม	หรอืเรทติง้ธรุกจิผูผ้ลติรายการโทรทศัน์	จะสามารถวดัผล

ได้จากค่าความนิยม	 หรือเรทต้ิงเน่ืองจากเป็นส่ิงที่สามารถบ่งบอกได้ถึงจ�านวน 

ผู้ชมรายการแต่ละรายการ	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ได้มีการก�าหนดเป้าหมายในด้าน

ความนิยม	ซึ่งผลคือรายการของบริษัทฯ	มีเรตติ้งในระดับที่น่าพอใจในเฉพาะบาง

รายการเท่านั้น	

	 3.		กระบวนการบริหารภายในที่เป็นระบบมากขึ้น	 จากตัวชี้วัดด้าน

กระบวนการบริหารภายในจากการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทมีความคิด

เห็นแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกมีความเห็นว่า	การบริหารงานตามนโยบายส่ง

ผลให้กระบวนการท�างานหรือระเบียบต่างๆ	ของบริษัทฯ	เข้าสู่การเป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น	 ส่วนที่	 2	 มีความเห็นว่าเน่ืองจากการตั้งเป้าหมาย	 และระบบภายในบาง

อย่างยังไม่ชัดเจน	จึงส่งผลให้การบริหารงานตามนโยบายยังไม่สามารถด�าเนินไป

ได้อย่างเต็มที่	

	 4.		คุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับการบริหารงานตามนโยบาย

ส่งผลให้การด�าเนินงานบางส่วนเป็นระบบและเป็นไปตามทิศทางที่ก�าหนดมาก 

ยิ่งขึ้น	พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ส่งผลต่อผลงานที่

ออกสู่สายตาสาธารณชน	 ให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับและ 

ผลตอบรับที่ดีจากสังคม	

อภิปรายผลการศึกษา

	 บรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	มกีารบรหิารธรุกจิ

โดยเริ่มจากการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทเพื่อ

น�านโยบายมาเป็นกรอบแนวทางในการบรหิารงานให้เป็นทศิทางเดยีวกนั	โดยการ

ก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ซึ่งมีที่มาจากปัจจัยต่างๆ	 ที่

แวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก	โดยปัจจัยภายใน	ได้แก่	ปัจจัยด้าน

บุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดเนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน

องค์การ	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	ต้องใช้บคุลากรในการผลติและคดิสร้างสรรค์รายการ

ต่างๆ	ให้มคีณุภาพ	บคุลากรต้องมกีารท�างานอย่างทุม่เทและยดึถอืหลกัคณุธรรม
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จริยธรรมตามปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	 ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน 
ของบริษัท	 โดยระบบการสั่งการจากผู้บริหารจากดับสูงลงมายังพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร	ปัจจยัด้านเงนิทนุ	และปัจจยัด้านเครือ่งมืออปุกรณ์	หรอืทรพัยากรของ 
บริษัทส่วนปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านกฎหมาย	 และข้อบังคับ	 ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ	ซึ่งได้แก่	ลูกค้า	ผู้รับสาร	คู่แข่ง	ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี	 และปัจจัยด้านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา 
ของฐานิดา	 สมุลไพร	 (2548)	 ที่ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานการผลิตรายการ

โทรทศัน์	 กรณศีกึษา:	 รายการบ้านและสวน	 บรษิทัอมัรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ 
จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่า	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	ควรท�าการศึกษาและเข้าถึง
ปัจจัยแวดล้อมองค์การที่มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของตน	เนื่องจากบริษัท
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ	 ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ	
	 ในเรือ่งของนโยบายบรหิารของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	คอื	การดแูลสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้	โดยตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อผูถ้อืหุน้	และให้สทิธผิูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน,	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยมีนโยบายอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ,	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จากการศึกษากลยุทธ์การ
บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ซึ่งได้น�ากรอบแนวคิดของศิริวรรณ	 เสรีรัตน	์
และคณะ	(2542,	น.	1-2)	ที่กล่าวว่า	นโยบายและกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของแผน	
องค์การธุรกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ	์ แม้ว่าระดับความซับ
ซ้อนและความเป็นทางการจะแตกต่างกนัด้านการก�าหนดกลยทุธ์	เป็นการพฒันา
แผนระยะยาวบนรากฐานของปัจจัยภายใน	 และภายนอก	 ซึ่งจะต้องมีการระบุ
ภารกิจ	 การก�าหนดเป้าหมาย	 การพัฒนากลยุทธ์	 และการด�าเนินนโยบายของ
บริษัทซึ่งกลยุทธ์ในการด�าเนินงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 คือการ
สร้างสรรค์และพัฒนารายการให้ดีอยู่เสมอ	 โดยการควบคุมคุณภาพ	 และตรวจ
สอบคณุภาพ	รวมถงึการจ�าหน่ายและส่งเสรมิการจ�าหน่ายบรกิาร	และสือ่โฆษณา
ของบริษัทโดยมีการจัดท�าโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจเพื่อส่งเสริมการขาย	 และมีการ
ก�าหนดราคาให้มีความเป็นธรรมและคุ้มค่าต่อลูกค้า
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	 การด�าเนินกลยุทธ์	 จะด�าเนินตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้สอดคล้อง

กบันโยบาย	และค่านยิมของบรษิทัฯ	ยกตวัอย่างเช่นการด�าเนนิกลยทุธ์ในการผลติ

รายการ	ทีมสร้างสรรค์รายการจะมีการประชุมเพื่อหารือวางรูปแบบรายการ	เพื่อ

ให้ผลงานทีอ่อกมามคีณุภาพ	ส่วนการควบคมุกลยทุธ์	เป็นการตรวจสอบกจิกรรม

และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและใช้ข้อมลูทีไ่ด้จากการตรวจสอบเพือ่แก้ปัญหา

ของบริษัทซึ่งได้มีฝ่ายตรวจสอบเพื่อควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินงานและ

กลยุทธ์ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายและไม่ขัดต่อนโยบายหลัก	

หรือค่านิยมของบริษัทฯ	ทั้งในส่วนของการควบคุมคุณภาพของรายการที่จะออก

อากาศ	หรือในส่วนของการตรวจสอบด้านรายรับ	รายจ่ายของบริษัทฯ	เป็นต้น	

	 ในการศึกษาตัวชี้วัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	จากการศึกษาพบว่าการ

บรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัฯประสบความส�าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจในระดบัหนึง่	

โดยมีตัวชี้วัดผลความส�าเร็จ	4	ด้าน	คือ	รายได้	ค่าความนิยมรายการ	ระบบปฏิบัติ

งานภายในองค์การ	และรางวัลต่างๆ	ที่บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	ได้รับ	สอดคล้องตาม

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ	 Balanced	 Scorecard	 ของ	 Professor	 Robert	

Kaplan	และ	Dr.	David	Norton	(พสุ	เดชะรินทร์,	2545)	ซึ่งกล่าวถึงตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของการบริหารงานในมุมมองทั้ง	 4	 ประกอบด้วย	 มุมมองด้านการเงิน	 

(Financial	 Perspective)	 มุมมองด้านลูกค้า	 (Customer	 Perspective)	 มุมมอง 

ด้านกระบวนการภายใน	 (Internal	 Process	 Perspective)	 และมุมมองด้านการ 

เรียนรู้และการพัฒนา	(Learning	and	Growth	Perspective)	Balanced	Scorecard	

เป็นเครือ่งมอืทางด้านการจัดการทีช่่วยในการน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยอาศยั

การวัดหรือประเมิน	 ที่จะช่วยท�าให้องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การ

	 จงึสามารถสรปุได้ว่าการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ

ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่	แต่ควรจะต้องมกีารปรบัปรงุและพฒันานโยบาย

และกลยทุธ์ในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้บรษิทัฯ	สามารถ

บริหารงานให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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สรุปผลการศึกษา

	 1.		ปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารงาน

ของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ด้านปัจจยัภายใน	ได้แก่	

ปัจจัยด้านบุคลากร,	ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ,	ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร

งานของบรษิทั,	ปัจจยัด้านเงนิทนุ	และปัจจยัด้านเครือ่งมอือปุกรณ์	หรอืทรพัยากร

ของบริษัทส่วนปัจจัยภายนอก	 เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทปัจจัย

ภายนอกทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารงานของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	 เอน็เทอร์-

เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญและมีผล 

ต่อการก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัททั้งส้ิน	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องน�าข้อมูล

ปัจจยัต่างๆ	มาวเิคราะห์เพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัก�าหนดเป็นนโยบายบรหิาร	รวม

ถึงรูปแบบ	และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ	นโยบายในการบริหารงาน	

ของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 กลยทุธ์การบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	 เอน็เทอร์-

เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	คอืการสร้างสรรค์และพฒันารายการให้ดอียูเ่สมอ	โดย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจ�านวน	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา	

(Agency)	และกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าโดยตรง	(Direct	Cus-

tomer)	และบริษัทมุ่งเน้นผลิตรายการเพื่อกลุ่มผู้ชม	เป้าหมายส่วนใหญ่	คือผู้คน

ทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพสามารถชมได้และได้รับสาระและความบันเทิง	ในส่วนของ

ขัน้ตอนการผลติ	บรษิทัฯ	มกีารประชมุเพือ่หารอืวางรปูแบบรายการเพือ่ให้ผลงาน

ที่ออกมามีคุณภาพ	

	 3.		ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิค-

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แก่	ผลประกอบการ	รายได้	และ

ก�าไร,	 ค่าความนิยม	 หรือเรทต้ิง,	 กระบวนการบริหารภายในที่เป็นระบบมากขึ้น	

และคุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับ	เห็นได้จากรางวัลต่างๆ	ที่บริษัทได้รับ	

ซึ่งตัวชี้วัดเหล่าน้ีจะแสดงถึงการประสบความส�าเร็จของการบริหารงานตาม

นโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ซึ่งสรุปได้ว่าการบริหารงานตามนโยบายบริหารของ 

บริษัทฯ	 ประสบความส�าเร็จในระดับหน่ึงเท่านั้น	 เนื่องจากยอดรายได้ของธุรกิจ 
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ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ถึงเป้า	 ค่าความนิยมบางรายการที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร	

กระบวนการบริหารภายในเรื่องขั้นตอน	 และการต้ังเป้าหมายด้านค่าความนิยม 

ที่ยังไม่ชัดเจน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร	 ซ่ึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในแต่ละภาค

ส่วนจึงจะสามารถท�าให้การบริหารงานตามนโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากการศึกษาพบว่าในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงมาสู่

พนักงานระดับปฏิบัติการจะเน้นในการปฏิบัติแสดงเป็นแบบอย่าง	 และอยู่ในรูป

ของการอบรม	หรอืประชมุบ้างปะปนกนัไป	ดงันัน้ในการถ่ายทอดนโยบายควรจะ

มีการสื่อสารกันอย่างเป็นขั้นตอน	 และเป็นทางการ	 เพื่อเป้าหมายในการให้

พนกังานทกุฝ่าย	ทกุระดบัชัน้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้องตรงกนัเพือ่ให้สามารถด�าเนนิ

งานไปในทิศทางที่ก�าหนดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	 2.		จากการศึกษาพบว่าแม้บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบขององค์การ

อย่างเป็นระบบ	และมีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารและด�าเนินงานอย่าง

สม�า่เสมอ	แต่ในบางฝ่ายยงัไม่มข้ีอระบชุดัเจนถงึเป้าหมายในการด�าเนนิการตรวจ

สอบ	หรือเป้าหมายที่จะน�ามาเป็นตัวชี้วัดผลความส�าเร็จในการบริหาร	 เช่น	การ

ตัง้เป้าหมายในเรือ่งค่าความนยิมของรายการทีจ่ะต้องท�าให้ถงึในระดบัทีพ่อใจของ

บริษัทเป็นต้น

	 3.		จากการศึกษาพบว่าบริษัทฯ	 ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ	

เนื่องจากการที่บริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้ภารกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น	

ท�าให้จ�านวนภารกิจน้ันมีมากกว่าจ�านวนบุคลากร	 และการคัดสรรบุคลากรที่มี

คณุภาพเข้ามาร่วมงานยงัไม่รวดเรว็เพยีงพอต่อความต้องการ	ส่งผลให้การด�าเนนิ

งานของบริษัทยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 4.	 จากการศึกษาพบว่าควรพัฒนานโยบายเรื่องการรักษาบุคลากร 

ให้คงอยูก่บับรษิทั	เนือ่งจากบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�าเนนิงานของบรษิทั
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ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงควรพิจารณาและพัฒนานโยบายด้านการรักษาบุคลากรให้คง 

อยู่กับบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เพื่อป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่มี

คุณภาพ

	 5.		จากการศกึษาพบว่าความส�าเรจ็จากการบรหิารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ประสบความส�าเร็จเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น	 จากปัจจัย

ต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 

ดังนั้นบริษัทฯ	ควรมีการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารเพื่อให้การด�าเนิน

งานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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