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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่

รอดของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	ใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-Depth	Interview)	

และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

กลุม่ตวัอย่าง	ผูบ้รหิารระดบัสงู	และผูบ้รหิารระดบักลาง	ซึง่มบีทบาทในการก�าหนด

กลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	

รวมทั้งสิ้น	 10	 ราย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ

บริหารธุรกิจ	กลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด	และ

แนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์

จ�ากัด	(มหาชน)	

	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรล้วนเป็น

ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์	ประกอบด้วยปัจจยัแวดล้อม

ภายนอกองค์กรได้แก่	 ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบโดยตรงกับยอดขายโฆษณา	

กล่าวคือ	 เมื่อสภาพเศรษฐกิจดี	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	ก็ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	แต่

ถ้าเศรษฐกจิถดถอยกจ็ะมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ด้านผูช้ม	บรษิทั

มกีารพฒันารายการให้ทนัสมยัอยูเ่พราะผูช้มส่งผลต่อระดบัความนยิมของรายการ	

คู่แข่ง	 ในยุคของการแข่งขันที่ผู้ผลิตรายการเพิ่มขึ้น	 มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา	 ผู้สนับสนุนรายการ	 เป็นแหล่งที่มาของรายได้เพื่อความอยู่รอดของ

บรษิทั	นโยบายสถานเีป็นพืน้ทีใ่นการออกอากาศทีส่�าคญั	ซึง่มกีฎเกณฑ์ข้อบงัคบั

ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม	 ส�าหรับปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร	 ส่งผลต่อการบริหาร	

ธุรกิจตามสถานการณ์ได้แก่	 คุณภาพของบุคลากร	 คุณภาพของงาน	 วัฒนธรรม

องค์กร	และเทคโนโลย	ีทัง้นีเ้ราพบว่ากลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่

ความอยูร่อดของบรษิัทเวิร์คพอยท์ฯ	มกีารปรบักลยุทธ์การบริหารธรุกิจในสถาน-

การณ์ทีป่กตแิละไม่ปกตซิึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ผูบ้รหิารมีส่วนส�าคัญ

ในการก�าหนดกลยทุธ์และเลอืกพจิารณากลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	ไม่ว่า

จะเป็นกลยุทธ์การบริหารตามสถานการณ์ด้านการตลาด	 กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน	
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กลยุทธ์การจัดหาช่องทางการออกอากาศ	กลยุทธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

ต้องมีการปรบัเปลีย่นให้ทนัยคุสมยั	นอกจากนัน้ยงัต้องมีการบรหิารจดัองค์กรตาม

สถานการณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งภารกิจในการบริหารจัดการ

องค์กรประกอบด้วย	5	ภารกิจ	คือ	การวางแผน	การจัดองค์กร	การจัดการงาน

บุคคล	การสั่งการ	และการควบคุมการท�างาน	ซึ่งบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 โดยมองว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรทีส่�าคญั	รวมถงึการแก้ปัญหาแทรกซ้อนทีเ่กดิจากสถานการณ์และปัจจยั

แวดล้อมของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง	 จึงใช้	 “การสื่อสาร”	 เป็นเครื่องมือระหว่าง 

ผู้บริหารและพนักงาน	เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันจนธุรกิจสามารถอยู่รอดได้	

	 แนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจ	ของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์

เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 นอกจากจะศึกษาและปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้ม

อตุสาหกรรมธรุกจิบนัเทงิ	ยงัให้ความส�าคญักบัการพฒันาเนือ้หารายการ	ถ้าเนือ้หา

รายการดี	มีผู้ติดตามรายการ	รายการสามารถอยู่รอดได้	รวมถึงผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญกับแนวโน้มการปรับตัวในสื่อออนไลน์	 และการเตรียมพร้อมช่องทางออก

อากาศ	โดยการน�ารายการทีอ่อกอากาศอยูใ่นช่องฟรทีวีไีปอยูบ่นโลกออนไลน์	ใน

ขณะเดียวกันบริษัทได้ลงทุนในทีวีดาวเทียม	 (Satellite)	 โดยเตรียมเนื้อหาและ 

รปูแบบรายการ	คดิค้นขึน้รายการใหม่	รวมถงึมคู่ีค้าร่วมท�ารายการ	และซือ้เนือ้หา

รายการต่างประเทศมาออกอากาศในช่องทวีดีาวเทยีม	แนวทางในการบรหิารธรุกจิ

ให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา	ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทในการก�าหนดกลยุทธ์	ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ค�ำส�ำคัญ:	 การบรหิารตามสถานการณ์ กลยทุธ์การบรหิารธุรกจิ บรษิทัเวร์ิคพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัธรุกจิด้านโทรทศัน์ได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการเป็นจ�านวน

มาก	ด้วยเหตุผลที่ว่า	เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง	สามารถคืนทุนให้กับธุรกิจได้

อย่างรวดเร็ว	 และสามารถสร้างชื่อเสียงแก่ผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี	 เนื่องด้วยสื่อ

โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้รับชมจ�านวนมาก	โทรทัศน์จึง

เปรยีบเสมอืนเป็นตวักลางส�าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารและความบนัเทงิไปยงัผูร้บั

สาร	อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารสามารถชักจูงและโน้มน้าวผู้รับสารได้ง่าย	

ธุรกิจในที่นี้	 หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด�าเนินอย่างต่อเนื่องโดยเกี่ยวข้อง

กับการผลิตการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินค้าและบริการ	 ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง

กล่าวถูกขับเคลื่อนโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในรูปแบบองค์กรเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค	 รวมทั้งต้องการแสวงหาก�าไรเพื่อความอยู่รอด

และการเจริญเติบโตขององค์กร	 องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นองค์กรธุรกิจที่อยู่ภาย

ใต้สงัคมทนุนยิมทีม่รีะบบการผลติเนือ้หาเพือ่แสวงหามลูค่าส่วนเกนิหรอืก�าไร	จาก

ความแตกต่างระหว่างประโยชน์กับมูลค่าตลาด	 ท�าให้การผลิตสินค้าและข้อมูล

ขา่วสารขององค์กรสื่อเป็นไปในรปูแบบของระบบอุตสาหกรรมสือ่มวลชนมากขึน้	

	 เนื่องด้วยอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง	 เพื่อแย่งชิงฐานผู้ชม

และส่วนแบ่งการตลาดการลงโฆษณา	และในปี	2554	ยงัคงมปัีจจยัไม่เกือ้หนนุต่อ

การด�าเนินธุรกิจอยู่หลายประการ	ทั้งเรื่องสภาวะการผันแปรทางเศรษฐกิจที่มีผล 

กระทบโดยตรงกับยอดขายโฆษณา	 โดยมูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ในป	ี

2554	ทีผ่่านมาเศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วมในช่วงปลาย

ปี	แต่โดยรวมยังคงเติบโตเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในยุค

ของการแข่งขนั	ทัง้ช่วงชงิพืน้ทีข่องการออกอากาศ	กระแสความนยิมของผูบ้รโิภค

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 รวมทั้งผู้ผลิตรายการที่แข่งขันกันด้านความคิด

สร้างสรรค์	เพื่อน�าเสนอเนื้อหาที่มีความแตกต่าง	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึง

ต้องมีการปรับกลยุทธ์การบริหารเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่

ผันแปรไป	ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไป	
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	 บริษัท	 เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่ประชาชนทั่วประเทศรู้จักและ

ให้การยอมรับในผลงาน	จนสามารถกล่าวได้ว่าบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและ

สามารถอยู่รอดในตลาดเป็นระยะเวลายาวนานถึงปัจจุบันรวม	 23	 ปี	 ทั้งนี้การ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทักใ็ช่ว่าจะราบรืน่	หากแต่ถกูควบคมุโดยปัจจยัแวดล้อมของ

สังคมและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา	ซึ่งบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	จะต้องปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆ	ให้ราบรื่น	

เราเรียกวิธีการนี้ว่าความอยู่รอด	

	 ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่ง

ทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่	เนือ่งจากในปัจจบัุนสภาพแวดล้อมในสงัคมท่ีมกีารเปลีย่นแปลง

อยูต่ลอดเวลาบางสถานการณ์เข้ามากระทบกบัองค์กร	แต่บางสถานการณ์เป็นสิง่

ที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยมากขึ้น	 เพราะฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตรายการ

โทรทศัน์ซึง่อยูใ่นยคุของการแข่งขนั	 จงึต้องปรบักลยทุธ์การบรหิารธรุกจิให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่ผันแปรไป	 ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจของตนสามารถด�าเนินไปได้ภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ	

	 ในมุมมองของผู้ศึกษา	 มีความสนใจในเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

ตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อด”	โดยศกึษามมุมองผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิาร

ระดับกลางที่มีส่วนในการก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและการเลือกพิจารณา

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 มีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	รวมถึงแนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจธุรกิจสื่อสารมวลชนในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทเวิร์ค

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 2.	 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจตามสถานการณ์	 เพื่อความ

อยู่รอดของบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	 เพือ่ศกึษาแนวโน้มในอนาคตในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เวร์ิคพอยท์	

เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความ

อยู่รอดของบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	ผู้ศึกษาได้ใช้

แนวทางการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 ผู้บริหารในการบริหารธุรกิจ

ตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัเวิร์คพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	รวมทัง้ศกึษาวเิคราะห์จากเอกสาร	(Documentary	Research)	ทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	ข้อมูลจากอนิเทอร์เนต็	ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์นติยสาร	เอกสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ

สื่อโทรทัศน์	 รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 กลยทุธ์ในการบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทั	

เวร์ิคพอยท์ฯ	ตรงกบัทฤษฎขีอง	Lawrence	&	Lorsch	ทีไ่ด้น�าเสนอทฤษฎกีารจดัการ

และทฤษฎีองค์กรที่เหมาะสมตามสถานการณ์ไว้ว่า	 การจัดโครงสร้างหน่วยงาน

ย่อยๆ	ขององค์กรอย่างเหมาะสม	ไม่ได้ขึน้อยูก่บัการท�าหน้าท่ีภารกจิความรบัผดิชอบ

ของหน่วยงานเท่านัน้	แต่ขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมด้วยซึง่สอดคล้อง

กับแนวทางกับการปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจตามสถานการณ์ที่ปกติและไม่

ปกตใินการบรหิารงานของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	ทีม่สีภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา	 ผู้บริหารมีส่วนในการก�าหนดกลยุทธ์และเลือกพิจารณากลยุทธ์ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์	เพือ่ให้การด�าเนนิงานขององค์กรบรรลตุามวตัถปุระสงค์	
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อันประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาด	 จากสถานการณ์น�้าท่วมที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกจิท�าให้ลกูค้ายกเลกิโฆษณา	บรษิทัจงึต้องปรบักลยทุธ์	ปรบัเปลีย่นจากการ

ขายสปอตโฆษณา	เป็นการขายโฆษณาแฝง	(Tie-in)	และวางแผนการขายให้ลูกค้า

ยาวต่อเนื่อง	 6	 เดือนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น	 เพื่อลดการสูญเสียรายได้มากที่สุด	

สอดคล้องกับการบริหารตามสถานการณ์	 แนวคิดส�าหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์	

ธงชยั	สนัตวิงษ์	กล่าวว่า	ผูบ้รหิารจะพจิารณาตดัสินใจน�าเทคนคิหรอืกลยทุธ์เฉพาะ

อย่างมาใช้กับสถานการณ์เฉพาะอย่างกรณีที่ซึ่งจะมีผลเสียน้อยที่สุด	 ในขณะ

เดยีวกนัจะช่วยให้ธรุกจิสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุภาย

ใต้สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิในขณะนัน้	นอกจากนีก้ลยทุธ์ด้านการแข่งขนั	บรษิทัเวร์ิค

พอยท์ฯ	มกีลยทุธ์การปรบัรายการให้ทนักบัยคุสมยัตลอดเวลา	โดยจดุเด่นเน้นท�า

รายการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เป็นเนื้อหาสาระที่ยากแต่อยู่ในรูปแบบการน�า

เสนอที่ผู้ชมสามารถรับชมได้ง่าย	 และสนุกสนาน	 อาทิเช่น	 รายการคุณพระช่วย	

และชิงช้าสวรรค์	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงไกร	กลิ่นศรีสุข	ที่ศึกษา

เรือ่งกลยทุธ์การแข่งขนัในการบรหิารธรุกจิผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัทวีบีรูพา	

จ�ากดั	ในประเดน็ทีว่่า	การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้เกดิขึน้ในรายการของบรษิทั

ทีวีบูรพา	 โดยมีรูปแบบที่แตกต่าง	 แต่มีพ้ืนฐานความเป็นรายการที่เป็นสารคดี	 

อีกประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องคือ	กลยุทธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	บริษัทเวิร์ค

พอยท์ฯ	ได้น�าอนิเทอร์เนต็	มารบัฟังเสยีงสะท้อนของผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ผ่าน

ทางช่องทางต่างๆ	เช่น	เวบ็ไซต์ของบรษิทั	นอกจากผูบ้รหิารผลติรายการโทรทศัน์

จะเป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ	 ที่มีผลกระทบต่อบริษัท 

เวร์ิคพอยท์ฯ	การจัดรปูแบบการบรหิารจัดองค์กรตามสถานการณ์เป็นส่วนทีส่�าคญั	

ทัง้ยงัต้องจดัระบบงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้	ซึง่ภารกจิ

ในการบรหิารจดัการองค์กรประกอบด้วย	5	ภารกจิ	คอื	การวางแผน	การจดัองค์กร	

การจัดคนเข้าท�างาน	การสั่งการ	และการควบคุมการท�างาน	สอดคล้องกับหน้าที่

ในการบรหิารตามสถานการณ์ตามแนวคดิส�าหรบัการบรหิารเชงิกลยทุธ์	ของธงชยั	

สนัตวิงษ์	กล่าวว่า	ในการด�าเนนิการบรหิารตามหน้าทีท่างการบรหิารทัง้	5	ประการ	

เมื่อน�ามาประยุกต์การบริหารให้สอดคล้องเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อให้บริหาร

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว	การเข้าใจเกี่ยวกับระบบองค์กรตามสถานการณ์จะช่วย
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ให้การพิจารณาปัญหาทางการบริหารสามารถกระท�าได้ถูกต้อง	 และมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นการวางแผน	 เป้าหมายของการผลิตรายการให้ประสบ

ความส�าเร็จ	ด้านเรตติ้ง	น�าเสนอสาระประโยชน์	 และความสนุกสนาน	ปรับปรุง

แก้ไขไม่หยดุนิง่	และวางแผนส�าหรบัรายการทีไ่ม่เป็นทีน่ยิมของผูช้มและไม่สามารถ

อยู่ได้ในตลาด	 ผู้ผลิตรายการจะยกเลิกรายการและคิดรายการใหม่ทดแทน	 โดย

ฝ่ายผลิตจะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ	

	 การจัดการงานบุคคล	 โดยเลือกทีมงานที่มีคุณภาพ	 มีประสบการณ์	 

ความคิดสร้างสรรค์เน้นการท�างานเป็นทีม	 ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกจิบ่อยครัง้	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	จะไม่มกีารปลดพนกังานออก	และให้ความ

ส�าคัญกับบุคลากรโดยมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน	

	 การสั่งการ	ผู้บริหารระดับสูงลงมาสั่งการและท�างานใกล้ชิดกับพนักงาน	

ในขณะเดียวกัน	 พนักงานให้ความเคารพ	 เพราะผู้บริหารในแต่ละฝ่ายมีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน	

	 การควบคุมการท�างาน	มีการตั้งเป้าเพื่อวัดผลความส�าเร็จด้านยอดขาย	

โดยก�าหนดยอด	และตัง้เป้าให้ฝ่ายขายเดนิไปให้ถงึ	รวมถงึความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

ทีต้่องมีการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์	(CRM)	และการก�าหนดเรตติง้	เพือ่เป็นเป้าหมาย

ให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังมีการก�าหนดมีตัวชี้วัดผลงาน	 KPI	

เพื่อวัดผลในเรื่องยอดขายได้ตามเป้า	 เรตติ้ง	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ	มากมาย

	 แนวโน้มการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	เพื่อความอยู่รอดในอนาคต	จากการศึกษาพบว่าบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มี

แนวโน้มการปรบัตวัในสือ่ออนไลน์	และเตรยีมความพร้อมช่องทางการออกอากาศ	

รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ไอราพต	 ศรีสุชาติ	

ศกึษาเร่ือง	การบรหิารงานบรษิทัผลติสารคดโีทรทศัน์ไทยเพือ่ความอยูร่อดในเรือ่ง

การขยายตวัทางธรุกจิ	ซึง่อตุสาหกรรมสือ่มวลชนได้ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพ

แวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา	เพื่อให้อยู่รอดได้ในตลาดเสรี	โดย	ผู้ผลิตสารคดี

โทรทัศน์ได้มองหาช่องทางใหม่ๆ	 ในการหารายได้จากการส่งออกสารคดีทาง

โทรทัศน์	 เพื่อเผยแพร่ต่างประเทศ	ตรงกับผลการศึกษาของบริษัท	 เวิร์คพอยท์ฯ	
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ที่มีแนวโน้มในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	 โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

ขึ้นเอง	 เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยและเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	

พร้อมทั้งยังมีแผนการขยายธุรกิจเพื่อหารายได้จากการจ�าหน่ายลิขสิทธ์ิรูปแบบ

รายการโทรทศัน์ให้ต่างประเทศ	 ซึง่เป็นไปตามผลการศกึษาของ	 ไอราพต	 ศรสีชุาติ	 

ที่มองว่ารายการสารคดีไม่ค่อยได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสถานี

โทรทัศน์เท่าที่ควร	 จึงส่งผลให้สารคดีหลายต่อหลายรายการโดนโยกย้ายปรับ

เปลีย่นอยูต่ลอดเวลา	ในบางครัง้ทีท่างสถานโีทรทศัน์ตรงการปรบัผงัรายการ	ท�าให้

รายการของบริษัทหลุดจากผัง	 ด้าน	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 เตรียมตั้งรับโดยการคิด

รายการที่หลากหลายส�าหรับน�าเสนอสถานีโทรทัศน์ต่อไป

	 สรปุได้ว่าการบรหิารธรุกจิของบรษิ	ัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ	 ในการบริหาร

งานของบริษัท	และปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ผู้บริหารผลิต

รายการโทรทัศน์มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์	และเลือกพิจารณากลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์	และปรับกลยุทธ์ให้ทันท่วงที	เพื่อให้การด�าเนินงานของ

องค์กรบรรลุผล	และสามารถอยู่ยอดในสถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ปกติ	อย่าง

มั่งคงและยั่งยืน

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศกึษา	กลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อด

บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	 4	

ประการ	 ประการแรกคือ	 ผู้บริหารของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์	 จ�าเป็นต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการทางการบริหารเป็นอย่างดี	 โดยสามารถเลือก

พิจารณากลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์เพ่ือให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์	 ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด	 และควรปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารงานให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

	 ประการที่สอง	 เน่ืองจากบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	

ท�าให้มีปัญหาในเรื่องของบุคลากรที่พัฒนาไม่ทันต่อการเติบโตของบริษัท	 ดังนั้น 
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ผู้ผลิตจึงควรพัฒนาบุคลากรในทุกฝ่าย	 และสรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

ช�านาญเฉพาะด้านมาเพิ่มเติมในสายงานที่บุคลากรไม่เพียงพอ	

	 ประการทีส่าม	เป็นส่วนการจดัอบรมให้พนกังานของบรษิทั	ควรมหีลกัสตูร

การใช้เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทควรที่

จะพฒันาบคุลากรให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย	ีอาท	ิ

โทรทัศน์ความละเอียดสูง	(High	Definition	Television)	สื่อออนไลน์	เช่น	เฟสบุ๊ค	

ยูทูบ	เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน	

	 ประการสุดท้าย	 อยู่ในส่วนของโครงสร้างฝ่ายผลิตรายการ	 ต�าแหน่ง	

Creative	 Group	 Head	 ที่มีความรับผิดชอบเรื่องการคิดสร้างสรรค์รายการ	 และ	

ต�าแหน่ง	Producer	ที่มีความรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการผลิตรายการ	ท�าให้

อ�านาจหน้าทีใ่นการสัง่การผูป้ฏบิตังิานทบัซ้อนกนัอยู	่ดงันัน้เพือ่ให้การสัง่การ	และ

การควบคุมการท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ควรก�าหนดหน้าที่เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณให้หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งอย่างชัดเจน
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