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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเร่ืองการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส�าคัญ

ของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ศกึษาขัน้ตอน

การด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 และศึกษาถึงการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอ็ม	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	ได้แก่	ทฤษฎีองค์กรสื่อ	แนวคิด

การบริหารงานสื่อภาพยนตร์	แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณาและประชา-

สัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์	ซึ่ง

ผูศ้กึษาได้ใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูอ้�านวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ผู้จัดการ	และพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิารฝ่ายประชาสมัพนัธ์	มุง่เน้นการศกึษาการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์

ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัดในช่วงปี	พ.ศ.	2552-2555

	 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์

ตี้ไนน์	จ�ากัด	ผู้อ�านวยการของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้ให้ความส�าคัญกับ

การบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก	 โดยมีวัตถุประสงค์คือ	 เพื่อเป็นการ

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาพยนตร์ของบริษัท	 กระตุ้นให้เกิดความต้องการชม

ภาพยนตร์	 และเข้าไปรับชมภาพยนตร์	 และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท	

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	

พนักงานแต่ละระดับจะมีปัจจัยที่แตกต่างกัน	 ในระดับผู้อ�านวยการจะให้ความ

ส�าคัญกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องในการวางแผน	 และพนักงานระดับรองลงมาจะมี

ปัจจัยคือ	 นโยบายของผู้อ�านวยการและช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 ในการ

บริหารงานจะมกีารจัดท�าแผนปฏบิตังิานหลกั	และแผนปฏบิตังิานธรุกจิภาพยนตร์

โดยใช้ภาพยนตร์เป็นตัวน�าในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท	 ขั้นตอนในการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์	 จะเร่ิมต้นโดยผู้อ�านวยการหรือผู้ก�ากับภาพยนตร์จะ

เป็นผู้วางนโยบายในการประชาสัมพันธ์ถึงประเด็นของภาพยนตร์	 และจะมีการ

ประชมุกนัในฝ่ายกลยทุธ์การตลาด	แบ่งออกเป็น	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบรหิารสือ่	และ
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ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	และแต่ละฝ่ายจะมกีารท�างานร่วมกนัในการช่วยวเิคราะห์จดุขาย 

จดุเด่นของภาพยนตร์	วเิคราะห์กลุม่ผูด้เูป้าหมายและการเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภท	

โดยมีผู้อ�านวยการเป็นผู้ตรวจสอบการท�างาน	 ในการประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์จะมีการประเมินผลเป็นระยะ	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะก่อน

การประชาสมัพันธ์	ระยะระหว่างการประชาสมัพนัธ์	และระยะหลงัการประชาสมัพนัธ์	

โดยใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เพื่อตรวจสอบถึงผลของการ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	 และความสามารถของพนักงานในฝ่าย	 และน�าไป

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด	 ซ่ึงในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	นี้	มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	คือ	ระดับผู้อ�านวยการจะ

มองว่าการติดต่อสื่อสารและระเบียบวินัยของพนักงานเป็นอุปสรรคส�าคัญในการ

ด�าเนินงาน	 อุปสรรคส�าหรับพนักงานระดับรองลงมาคือ	 การติดต่อส่ือสารกับ

สื่อมวลชนและการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

ค�ำส�ำคัญ:  การบรหิารงานประชาสมัพนัธ์, ขัน้ตอนการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์, 

วธิกีารบรหิารงานประชาสมัพนัธ์, การประเมนิผลการบรหิารงานงาน

ประชาสัมพันธ์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงกับผู้รับชมภาพยนตร์	สื่อภาพยนตร์

เป็นสือ่ทีร่วบรวมในด้านศลิปะ	ศาสตร์และความรูห้ลากหลายสาขา	ทัง้ในด้านการ

แสดง	ดนตร	ีการเขยีนการจดัวางภาพ	และเทคโนโลยต่ีางๆ	จากเทคโนโลยทีีม่กีาร

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น	 จึงท�าให้วงการส่ือภาพยนตร์ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ด้วยเช่นกัน	ทั้งในด้านการผลิต	 การสื่อสารข้อมูลภาพยนตร์ต่างๆ	 ให้กับผู้รับชม

ได้ทราบ	สื่อภาพยนตร์จึงเป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงกว้างและเป็นที่นิยม

อย่างสงู	จงึท�าให้ธรุกจิภาพยนตร์มกีารเจรญิเตบิโตขึน้ตามไปด้วย	ธรุกจิภาพยนตร์

จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่มีผู ้สนใจลงทุนและต้องการส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น	 ซึ่ง

ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสื่อภาพยนตร์เป็นส่ือสาธารณะ	 และเป็นส่ือที่

สามารถเข้าถงึประชาชนได้ง่ายและสามารถท�ารายได้อย่างมาก	จงึท�าให้มผีูท้ีส่นใจ

ทีจ่ะลงทนุในการท�าธรุกจิภาพยนตร์เพิม่ขึน้ท�าให้เกดิการแข่งขนัในธรุกจิภาพยนตร์

สูงขึ้น	 บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ก่อต้ังขึ้นมา 

ในปี	พ.ศ.	2552	 ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552	 เกิดขึ้นมา 

จากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อน	 ที่มีแนวความคิดและความมุ่งหวังตรงกัน	 โดย 

แต่ละคนจะมีโปรเจค	ความคิด	ตัวตน	แนวทางและไอเดียที่แตกต่างกัน	โดยได้มี

การให้ค�าจ�ากัดความกลุ่มของตนด้วยค�าว่า	 “Monster	 (มอนสเตอร์)”	 หรือ	 สัตว์

ประหลาด	 เนื่องมาจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความแปลกในด้านความคิด	 มุมมอง	

วิธีการน�าเสนอ	 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง	 ต่อมาทาง	 บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ได้มีลักษณะของ	 Studio	 (สตูดิโอ)	 โดยเป็นผู้ผลิตภาพยนตร ์

ครบวงจร	 เพื่อรองรับธุรกิจด้านการผลิต	 จัดจ�าหน่ายและโปรโมท	 บริษัท	 

เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	

	 ในด้านของการบริหารบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	มีการแบ่งงานกัน

ท�าโดยที่จะมีผู้บริหารทั้ง	3	คนเป็นผู้ที่จะคอยดูแล	จัดการและควบคุมการท�างาน

ตามหน้าทีร่บัผดิชอบของตนเพือ่ให้บรรจุเป้าหมายทางธรุกจิมากทีส่ดุ	และในฝ่าย

การบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดนั้นจะเห็นได้ว่าได้มีการแบ่งการบริหาร
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งานฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์	ดงันัน้การประชาสัมพนัธ์เป็นเครือ่งมือหรอื

กลยุทธ์การสื่อสารอย่างหนึ่งที่องค์กรต่างๆ	 น�ามาใช้	 ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีการ

บริหารงานการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน	องค์กรสื่อภาพยนตร์เป็นองค์กรหนึ่ง

ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางการ

ตลาดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสาร	 และข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ภาพยนตร์	ซึ่งบริษัท	เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เป็นองค์กรสื่อภาพยนตร์หนึ่งที่ได้ให้

ความส�าคญักบัการสือ่สารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เช่นกนั	ผลงานภาพยนตร์

ที่ผ่านมาของทางบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เป็นภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิง

และมีความหลากหลาย	และภาพยนตร์ได้สร้างรายได้	และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่ม

ผู้ดูทั่วไป	ผลงานภาพยนตร์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	

	 รายชื่อภาพยนตร์ที่ผลิต	 และจัดจ�าหน่ายของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากดั	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2552	ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	โดยมกีารสร้างภาพยนตร์

ที่มีความหลากหลายในทุกแนวของภาพยนตร์	 จะพบว่าภาพยนตร์ของบริษัท	 

เอม็	เทอรตีไ้นน์	จ�ากดั	สามารถท�ารายได้ตามเป้าหมาย	และท�ารายได้อย่างมหาศาล

หลายเรื่อง	 และมีภาพยนตร์ที่ท�ารายได้เกิน	 50	 ล้าน	 ถึง	 5	 เรื่อง	 จากจ�านวน

ภาพยนตร์ท่ีสร้างมาทั้งหมดจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือ	 9	 เรื่อง	 ได้แก่	 ภาพยนตร์ 

เรื่อง	32	ธันวา	(107	ล้านบาท),	ภาพยนตร์เรื่องสุดเขต	เสลดเป็ด	(121	ล้านบาท),	

ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	(71	ล้านบาท),	ภาพยนตร์เรื่อง	ส.ค.ส	สวีทตี้	 (85	

ล้านบาท)	และภาพยนตร์เรือ่ง	วาเลนไทน์	สวทีตี	้(65	ล้านบาท)	ส�าหรบัภาพยนตร์

เรือ่ง	30	ก�าลงัแจ๋ว	มเีนือ้หาของภาพยนตร์ใกล้เคยีงกบัภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉายในช่วง

เวลาเดียวกันและมีการวางโปรแกรมฉายภาพยนตร์ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ 

น�้าท่วมใหญ่ปลายปี	 พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการทางธุรกิจ	

รวมถึงธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์	จึงท�าให้ภาพยนตร์ต่างๆ	ที่มีโปรแกรม

ฉายในช่วงเวลานั้น	ได้เลื่อนโปรแกรมฉายออกไป	แต่ทางบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 ยังคงยึดช่วงเวลาการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง	 30	 ก�าลังแจ๋ว	 สุดท้าย

ภาพยนตร์เรือ่งนีก้ส็ามารถท�ารายได้ได้ถงึ	71	ล้านบาท	ซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าวนัน้

น่าจะได้มาจากการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่ดีของทางบริษัทด้วย	 เพราะการ

บรหิารงานประชาสมัพนัธ์นบัว่าเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญทีจ่ะท�าให้กลุ่มผูด้ภูาพยนตร์
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นั้นสามารถรับรู้ถึงข้อมูลของภาพยนตร์	 และช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน

ภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูช้มภาพยนตร์ก่อนทีจ่ะเข้า

ชมภาพยนตร์โดยการวางแผนประชาสมัพนัธ์จะต้องมกีารวเิคราะห์ถงึสถานการณ์

ต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนมีผลต่อช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เข้าฉายมายน้อยเพียงใด	 วิเคราะห์ 

จุดเด่นของภาพยนตร์ว่ามีลักษณะเหมาะสมกับกลุ่มผู้ดูเป้าหมายหรือไม่	 รวมถึง

การประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนั้นประสบความ

ส�าเร็จหรือไม่

	 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู ้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการ

ด�าเนินธุรกิจภาพยนตร์มาด้วยเวลาที่ไม่นานแต่เป็นที่รู ้จักในประเทศไทย	 มี

ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและท�ารายได้ให้กับบริษัทเป็นจ�านวนมาก	ว่า	มีการบริหาร

งานประชาสัมพันธ์	 อย่างไร	 มีความส�าคัญอย่างไร	 จึงมีส่วนช่วยให้บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัดได้ประสบความส�าเร็จ	 และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์อย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	 ศึกษาความส�าคัญ	 ของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 2.	 ศึกษาขั้นตอนการด�าเนินงาน	และวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์

ในสื่อแต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 3.	 ศึกษาถึงการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้

ไนน์	 จ�ากัด”	 เป็นการศึกษาโดยใช้ลักษณะการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
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Research)	ทีต้่องการศกึษาถงึความส�าคญัของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์	ศกึษา

ถึงขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส่ือแต่ละ

ประเภท	และท�าการศกึษาการประเมนิผลการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	โดยผู้ศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้

1.  ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data)
	 เกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	 (In-depth	 Interview)	กบักลุม่ 

ผูบ้รหิารทีท่�างานฝ่ายการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัด	 โดยผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ชัดเจน	ซึ่งผู้ศึกษาได้ตั้งค�าถามโดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารงานประชาสมัพนัธ์	ใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างแน่นอน	(Structure	

Interview)	 และใช้เคร่ืองบันทึกเสียงเพ่ือเก็บค�าสัมภาษณ์	 โดยแบ่งโครงสร้างชุด

ค�าถาม	2	ชุด	คือ	โครงสร้างค�าถามสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ	ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติ

การฝ่ายประชาสมัพนัธ์	และโครงสร้างค�าถามสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่าย	โปรโมท	และ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสื่อ	 ซ่ึงจะมีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายการประชาสัมพันธ์	

โครงสร้างค�าถามสมัภาษณ์ส�าหรบัผูอ้�านวยการ	ผูจ้ดัการ	และผูป้ฏบิตักิารฝ่ายการ

ประชาสัมพันธ์	มีค�าถาม	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ความส�าคญั	ของการบรหิารงานประชาสัมพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 ส่วนที่ 2	 ขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์ในสื่อแต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 ส่วนที่ 3	 การประเมนิผลการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	

	 โดยผูศ้กึษาได้สมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วข้องอย่างเจาะลึก	(Depth	Interview)	

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้	และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยแบ่งบคุคลทีส่มัภาษณ์ออกเป็น	3	กลุม่	คอื

	 1.	 ฝ่ายการกลยุทธ์ตลาด	มีอ�านาจในการวางแผนควบคุม	ดูแล	ทั้งฝ่าย

การกลยุทธ์การตลาดภาพยนตร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์	จ�านวน	1	คน	ได้แก่

	 	 -	 นายมณฑล	อารยางกูร	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
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	 2.	 ผู้จัดการฝ่ายที่มีอ�านาจในการควบคุม	 ดูแล	 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

ภาพยนตร์ฝ่ายการวางแผนสื่อและฝ่ายประชาสัมพันธ์	จ�านวน	3	คน	ได้แก่

	 	 -		นางสาวนลินี	อั๋นประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 	 -		นายเจษฎา	พงษ์ประภาพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสื่อ

	 	 -		นางสาวภาวิณี	วิชญพงษ์กุล	ผู้จัดการฝ่ายโปรโมท

	 3.		ผูป้ฏบิตักิารในการด�าเนนิงานด้านประชาสัมพนัธ์ฝ่ายประชาสัมพนัธ์	

จ�านวน	2	คน	ได้แก่

	 	 -		นางกชพรรณ	 ศุขมา	 หัวหน้าทีมระดับปฏิบัติการประชาสัมพันธ์	 

	 	 	 (PR	Group	Head)

	 	 -	 นางสาวปรียาพร	ทรัพย์แสนยากร	พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
	 เกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารรวบรวมจากเอกสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ทราบ

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานขององค์กรสือ่ภาพยนตร์	โครงสร้างการบรหิาร

งานของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ข้ันตอนการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์องค์กร

สื่อภาพยนตร์	 แนวคิดต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์	 ซึ่ง 

ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือ

ต�าราเรียน	บทความในนิตยสารและวารสารต่างๆ	เอกสารทางวิชาการ	งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	บทความในอินเตอร์เน็ต	และ	ฐานข้อมูลต่างๆ	ของสถาบันการศึกษา

	 นอกจากน้ันผู้ศึกษาได้ท�าการถอดเทปการสัมภาษณ์ในการน�าข้อมูล 

ต่างๆ	มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	และใช้เครื่องมือในการ

เก็บข้อมูล	ได้แก่	เทปบันทึกเสียง	สมุดบันทึก	และกล้องถ่ายภาพ

การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

	 ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 รวมถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 น�ามาประกอบกับ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารฝ่ายการ
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ตลาดและการประชาสมัพนัธ์ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์

ของบริษทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	โดยผู้ศกึษาได้น�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ในลกัษณะ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 โดยแบ่งการน�าเสนอข้อมูล 

ออกเป็น	3	ส่วน	คือ

	 1.		น�าเสนอความส�าคัญของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 2.		น�าเสนอข้อมูลขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และวิธีการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ในสื่อ	แต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 3.		น�าเสนอข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การให้ความส�าคัญ วัตถุประสงค์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
	 จากการศกึษาพบว่าวตัถปุระสงค์หลกัของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์

ของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ก็คือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์ให้กลุม่ผูด้เูป้าหมายได้รบัทราบ	เพือ่ชกัจงูให้กลุม่ผูด้เูป้าหมายเกดิความ

ต้องการที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์	 เพื่อติดตามคอยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้กลุ่มผู้ดูเป้าหมายเข้าไปรับชมภาพยนตร์	 จนกระทั่งหลังจากเข้าไปรับชม

ภาพยนตร์แล้ว	ผูช้มเกดิความรูส้กึดต่ีอภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	และการประชาสมัพนัธ์

จะมกีารตดิตามเพือ่ท�าให้เกดิการกระจายข่าว	หรอืการบอกต่อจากผูท้ีไ่ด้เข้าไปรบั

ชมภาพยนตร์แล้ว	และอีกวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์คือ	การสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชาชนทั่วไป	 และส่ือมวลชน	 เพื่อให้

บุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนภาพยนตร์ของบริษัท	 และการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	

ของทางบริษัท

	 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัด	ประกอบด้วย	แนวของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง	กลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์	

ช่วงระยะเวลาการด�าเนินงาน	 และนโยบายของผู้บริหาร	 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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บรหิารงานนัน้จะมคีวามแตกต่างกนั	โดยระดบัผูบ้รหิารนัน้จะมองว่าปัจจยัของตวั

ภาพยนตร์	และกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการบริหารงาน	โดยที่ผู้บริหารนั้น

จะเป็นผู้ก�าหนดแผนงานกลยุทธ์การตลาดของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง	 รวมถึง

โปรแกรมการฉายภาพยนตร์	 จ�านวนภาพยนตร์ในแต่ละปี	 โดยมีพนักงานระดับ 

ผู้จัดการและระดับปฏิบัติการเป็นผู้ด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารได้ก�าหนเอา

ไว้	จงึท�าให้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูป้ฏบิตัิ

การคือ	 นโยบายของผู้บริหารเป็นหลัก	 เพื่อที่จะได้ท�าการประชาสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการด�าเนินงานในการบริหารงาน
	 จากการศึกษาพบว่าแผนปฏิบัติงานธุรกิจภาพยนตร์ของทางบริษัทนั้น	

จะมีการด�าเนนิงานควบคูไ่ปพร้อมกบัภาพยนตร์ในแต่ละเรือ่ง	เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์ขององค์กรไปพร้อมกบัภาพลกัษณ์ของภาพยนตร์	ผูบ้รหิารได้ให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงาน	เพื่อต้องการที่จะท�าให้ชื่อของบริษัทเป็นที่รู้จัก	และเป็น

ทีย่อมรบัในวงกว้างเพิม่มากขึน้	โดยวธินี�าชือ่ของบรษิทันัน้ตดิไปพร้อมกบัภาพยนตร์

ในการประชาสมัพนัธ์และการเสนอข่าวต่างๆ	นอกจากนีบ้รษิทัได้มีการจดักจิกรรม

เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้ที่ติดตามภาพยนตร์ของบริษัท	 และในอนาคตบริษัท

เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 มีการวางแผนปฏิบัติงานธุรกิจภาพยนตร์เพื่อสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ให้กับองค์กรโดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

	 ขั้นตอนการด�าเนินงานการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จะมีขั้นตอนการด�าเนินงานโดยผู้บริหารและผู้ก�ากับภาพยนตร์

จะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เหมาะสมกับภาพยนตร์	 แล้วจึงมีการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร	 กับฝ่าย

ต่างๆ	ก็คือ	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบริหารสื่อ	และฝ่ายการประชาสัมพันธ์	เพื่อให้เข้าใจ

แผนงานและกลยุทธ์การตลาดที่ได้วางเอาไว้	 และวิเคราะห์ถึงจุดดีจุดเด่นของ

ภาพยนตร์	 วิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมายร่วมกัน	 ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน

ประเดน็ทีจ่ะน�าเสนอของภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	และมกีารด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันและด�าเนินงานไปอย่างเป็นระบบ	ทางฝ่ายโปรโมทจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
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ในการท�าชิน้งานเพือ่ทีจ่ะน�าไปลงในสือ่ต่างๆ	ฝ่ายประชาสมัพนัธ์จะมหีน้าทีก่ารเสนอ

ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์ตัง้แต่ช่วงการผลติภาพยนตร์จนกระทัง่ภาพยนตร์เข้า

ฉาย	 รวมถึงการน�าแสดงของภาพยนตร์ไปแสดงตัวในส่ือต่างๆ	 เพื่อเป็นการเปิด

ตัวและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	 ฝ่ายบริหารสื่อจะมีหน้าที่รับผิดชอบใน

ด้านการติดต่อซื้อสื่อที่จะน�าชิ้นงานไปเผยแพร่	 และควบคุมเกี่ยวกับงบประมาณ

ในด้านกลยุทธ์การตลาด	โดยทั้ง	3	ฝ่ายจะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง	เพื่อที่จะ

ช่วยกันในการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น	 หรือการให้ค�า

แนะน�าซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด้านการตลาดให้ได้มากที่สุด	

โดยมีผู้บริหารเป็นผู้คอยควบคุม	 และก�าหนดทิศทางรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติ

งานของฝ่ายต่างๆ	ให้อยู่ในแนวทางที่วางเอาไว้

	 ในการวิเคราะห์จุดดี	จุดเด่นของภาพยนตร์นั้น	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	จะมีการจ้างบริษัทภายนอกในการท�าการวิจัย	 เพื่อค้นหาความต้องการใน

การชมภาพยนตร์ของประชาชนในขณะนัน้	เนือ้หาของภาพยนตร์ทีผู่ช้มสนใจ	โดย

น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการวจัิยมาใช้ในการผลติภาพยนตร์	และช่วยในการวเิคราะห์ข้อด	ี

ข้อด้อยของภาพยนตร์ก่อนที่จะเข้าฉาย	 น�าไปสู่การบริหารงานประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์	และการวิเคราะห์จุดดี	จุดเด่นของภาพยนตร์นั้นจะวิเคราะห์ไปพร้อม

กับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมาย	 และการวิเคราะห์นี้จะขึ้นอยู่กับ	 แนวของ

ภาพยนตร์	นักแสดง	และผู้ก�ากับภาพยนตร์เป็นหลัก

	 การวเิคราะห์กลุม่ผูด้เูป้าหมายในฝ่ายต่างๆ	ทัง้	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบรหิาร

สื่อ	 และ	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องมีการประชุมวิเคราะห์ร่วมกัน	 และกลุ่มผู้ด ู

เป้าหมายนัน้รวมถงึสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	ด้วย	ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์จ�าเป็นจะ

ต้องมีความสมัพนัธ์ทีด่กีบัสือ่มวลชน	สร้างความเป็นมิตรกบัส่ือมวลชน	ซึง่จะท�าให้

สื่อมวลชนให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	และจะมีการน�าเสนอข่าว

การด�าเนินงานของภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่ง	ช่วยส่งผลดต่ีอการด�าเนนิธรุกจิภาพยนตร์

ของบรษิทั	นอกจากนีฝ่้ายประชาสมัพนัธ์ได้มกีารตดิต่อสือ่สารโดยตรงกบักลุม่ผูดู้

เป้าหมาย	 และกลุ่มแฟนคลับของบริษัทผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต	 เพื่อเป็นช่อง

ทางในการกระจายข่าวสารของภาพยนตร์และองค์กร	รวมถงึรบัรูถ้งึการตอบสนอง

และความต้องการของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
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	 ส�าหรับการบริหารช่วงระยะเวลาในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษทัเอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ผูบ้รหิารและผูก้�ากบัภาพยนตร์จะเป็นผูก้�าหนดระยะ

เวลาของการบรหิารงาน	เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานให้กบัผูป้ฏบิตักิารได้ด�าเนนิ

งานตามแผนงานในช่วงระยะเวลาของภาพยนตร์	 การด�าเนนิงานการประชาสมัพนัธ์

นี้จะมีการด�าเนินงานไปพร้อมๆ	 กับการผลิตภาพยนตร์	 และจะด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนือ่งกระทัง่ภาพยนตร์เข้าฉายแล้ว	โดยการด�าเนนิงานนัน้ไม่มีการก�าหนดระยะ

เวลาการท�างานอย่างแน่นอน	 มีความยืดหยุ่นของช่วงระยะเวลาการด�าเนินงาน

ตามโปรแกรมการฉายของภาพยนตร์	 ในบางครั้งถ้าโปรแกรมการฉายภาพยนตร์

แต่ละเรื่องใกล้เคียงกัน	 ก็จะท�าให้การบริหารช่วงระยะเวลาในการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์จะมีตารางเวลาที่ซ้อนทับกัน	 ดังนั้นการบริหารช่วงระยะเวลาการ

ประชาสัมพันธ์จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า	และปฏิบัติตามแผนงาน

ที่ผู้บริหารก�าหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด

	 ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่ือแต่ละประเภทของบริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดัโดยจะมกีารวเิคราะห์ถงึข้อเด่นและข้อด้อยของสือ่แต่ละประเภท

ก่อน	 ในฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์จะมีการประชุมร่วมกันใน

การเลือกใช้สื่อ	ความคุ้มค่าในการใช้สื่อ	และตารางการใช้สื่อ	โดยจะแบ่งออกเป็น

สือ่ทัว่ไปออกเป็น	สือ่เคลือ่นที	่และสือ่สิง่พมิพ์	โดยฝ่ายโปรโมทฝ่ายประชาสัมพนัธ์	

และฝ่ายบริหารสื่อ	จะมีการพูดคุยกัน	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือก

ใช้สื่ออยู่ตลอดเวลา	 โดยฝ่ายโปรโมทจะเป็นผู้ผลิตช้ินงานต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับ

คณุสมบตัทิีแ่ตกต่างของสือ่แต่ละชนดิ	ฝ่ายบรหิารสือ่จะเป็นผูด้�าเนนิการตดิต่อขอ

ซือ้ช่วงเวลาของสือ่	เช่น	ทวี	ีวทิย	ุและเนือ้ทีข่องสือ่อย่างเช่น	หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	

ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะมีการจ้างทีมประชาสัมพันธ์อิสระเพื่อช่วยในการน�า

เสนอ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความหลากหลายในการน�าเสนอข้อมูลจะมีประชาสัมพันธ์

ของบริษัทคอยควบคุมการท�างานอย่างต่อเนื่อง

	 อุปสรรคในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการ

สือ่สารในระดบัองค์กรคอื	ความสามารถในการตดิต่อสือ่สารกบัสือ่มวลชนทีย่งัไม่

ครอบคลุม	เนื่องจากบริษัทเอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เพิ่งก่อตั้งมาได้เพียง	3	ปี	จึง

ท�าให้ไม่สามารถตดิต่อกบัสือ่ได้ครบถ้วน	อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
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บริหารงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	คือ	การสื่อสารที่ท�าให้เข้าใจตรงกัน	และ

ระเบยีบวนิยัของพนกังาน	ซึง่จะเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์

เป็นอย่างมาก	 ในระดับผู้ปฏิบัติการฝ่ายประชาสัมพันธ์คือ	 การตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายที่แสดงความไม่พอใจต่อการให้รางวัลจากการเล่น

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์	รวมถงึการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้

ในระหว่างการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการบริหารงาน
	 จากการศึกษาพบว่าการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัทเอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จะมีการประเมินเป็นระยะๆ	โดยมีการประเมินผล

ระยะก่อนการประชาสัมพันธ์	 เป็นการประเมินผลก่อนการประชาสัมพันธ์โดย

ประเมินผลจากภาพยนตร์	และประเมนิผลสถานการณ์ต่างๆ	หรอืเทศกาลในแต่ละ

ปี	แล้วจึงน�าไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับตัวภาพยนตร์และช่วง

เวลานัน้ๆ	ระยะระหว่างการประชาสมัพนัธ์โดยประเมนิผลจากพฤตกิรรมการรบัรู้

ภาพยนตร์	 และผลการตอบสนองกลับของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายที่มีต่อภาพยนตร์	 

ซึ่งอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อดิจิตอลหนึ่งที่บริษัทน�ามาใช้ในการติดต่อกับกลุ่มผู้ดูเป็น 

เป้าหมายโดยตรง	 และระยะหลังการประชาสัมพันธ์จะเป็นการประเมินผลเพื่อดู

ถึงอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะประเมินผลการด�าเนิน

งานจากรายได้ของภาพยนตร์	 โดยเฉพาะในช่วงวันแรก	จนกระทั่งถึงสัปดาห์แรก

ทีภ่าพยนตร์เข้าฉาย	นอกจากนัน้บรษิทั	 เอม็	 เทอร์ตีไ้นน์	 จ�ากดัมวีธิกีารประเมนิผล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 การจ้างบริษัทภายนอกในการช่วยท�าการวิจัย

เพื่อให้ทราบถึงการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ	ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อ

ถือสูง	 และการประเมินผลโดยพนักงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์เอง	 โดยการตรวจ

สอบจากจ�านวนชิน้งานทีอ่อกสือ่ต่างๆ	จ�านวนส่ือมวลชนและกลุ่มผูด้เูป้าหมายที่

เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ	 ที่บริษัทจัดขึ้น	 การประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสมัพนัธ์นีจ้ะช่วยท�าให้สามารถน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้	ไปปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาด

ทีเ่กดิขึน้	ประเมนิผลข้อด	ีข้อเสยีของการท�าประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ในเรือ่งนัน้ๆ	

เพื่อพัฒนาการบริหารงานต่อไป
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อภิปรายผล

การบริหารงาน
	 บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ต้ีไนน์	 จ�ากัด	 มีการบริหารงานองค์กรในรูปแบบของ

องค์กรบริษัทขนาดเล็กจัดรูปแบบองค์กรเป็นลักษณะแบบองค์กรถาวร	 คือ	 เป็น

องค์กรที่มีการจัดรูปแบบการบริหารที่แน่นอน	 เป็นบริษัทธุรกิจภาพยนตร์ที่เริ่ม

ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์เอง	 มีการท�ากลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์	

และการจดัจ�าหน่ายภาพยนตร์กบัต่างประเทศ	และเป็นบรษิทัธุรกจิภาพยนตร์แบบ

ครบวงจร	ตามแนวคิดการจัดรูปองค์กรในรูปแบบของเฮนรี่	ฟาโยล	(Henry	Fayol)	

หรือรูปแบบของ	ลูเธอร์	กูลิก	ลินดอลล์	เออร์วิค	(อ้างถึงใน	มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช,	 2532,	น.	 327-357)	 ที่จะมีการแบ่งฝ่ายหลักออกเป็น	 ฝ่ายบริหาร	

ฝ่ายธุรการและฝ่ายปฏิบัติการ	 ซึ่งบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 มีการแบ่งฝ่าย

ต่างๆ	ตามรูปแบบของบริษัททั่วไป	โดยมีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายธุรการ	แบ่งออก

เป็นฝ่ายต่างๆ	ตามสายงาน	3	สายงานคือ	ฝ่ายการผลิตภาพยนตร์	ฝ่ายกลยุทธ์

การตลาด	และฝ่ายจัดจ�าหน่าย	โดยใช้ฝ่ายธรุการร่วมกนัคอืมกีารรวมบรหิารกลาง

ที่ผู้บริหาร	 และในแต่ละฝ่ายจะมีพนักงานระดับปฏิบัติการในแต่ละฝ่ายคอยรับ

นโยบายจากทาง	ผู้บริหารไปด�าเนินงานต่อ	ประชาสัมพันธ์จะอยู่ในสายงานฝ่าย

กลยทุธ์การตลาด	และตรงกบังานวจิยัเรือ่ง	“การบรหิารงานองค์กรภาพยนตร์ของ

กลุ่ม	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด”	ที่ว่าการบริหารงานและจัด

องค์กรมีการแบ่งฝ่ายการท�างานออกเป็นส่วนๆ	 ตามลักษณะงาน	 และมีปัจจัย

ต่างๆ	ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการวางแผนงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
	 1.		ภาพยนตร์	การวเิคราะห์จดุด	ีจดุเด่นของภาพยนตร์	จะมกีารวเิคราะห์

ในประเด็นหลักของภาพยนตร์	 แนวของภาพยนตร์	 ดาราที่แสดงน�า	 และผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์	 ซ่ึงผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและการท�าความเข้าใจใน

ประเด็นหลักของเรื่องเป็นอย่างมาก	 เพื่อให้พนักงานทุกคนในฝ่ายสามารถที่จะ

เข้าใจและส่งสารการประชาสัมพันธ์ออกไปในแนวทางเดียวกัน	 ตามแนวคิดการ
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วิเคราะห์ภาพยนตร์ที่จะน�าออกฉาย	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	 2532,	 

น.	566)	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	ดาราน�าที่ใช้คือ	อั้ม	พัชราภา	ซึ่งถือ

เป็นนักแสดงหญิง	 อายุ	 30	ปีที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้หญิงวัยท�างาน	ที่ยังเป็นโสด 

และมีความพร้อมในทกุๆ	 ด้าน	แนวของภาพยนตร์เป็นแนวโรแมนตกิคอเมดี	้ ผูก้�ากบั

ภาพยนตร์คือ	คิง	สมจริง	ศรีสุภาพ	ซึ่งเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง	เป็นต้น	

ส�าหรบัแผนปฏบิตักิารงานประชาสมัพนัธ์ธรุกจิภาพยนตร์	บรษิทัได้ท�าการประชา-

สัมพันธ์ควบคู่ไปพร้อมกับภาพยนตร์	 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นตัวน�า	 ในการประชา-

สมัพนัธ์	ในการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั	ซึง่ทางบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั

ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ชมภาพยนตร์	 เช่น	การจัดคอนเสิร์ต	การให้

ร่วมเล่นเพื่อรับของรางวัล	และในอนาคตได้มีแผนที่จะท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	เพื่อ

เสริมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับบริษัทมากยิ่งขึ้น

	 2.	 กลุ่มเป้าหมาย	 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมายพบว่า	 บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้ท�าการศึกษาถึงแบบแผนการใช้ชีวิต	ทัศนคติ	ไลฟ์สไตล์ของ

ผู้ชม	 รสนิยมของผู้ดูภาพยนตร์	 พฤติกรรมของผู้บริโภค	 เพื่อให้สามารถท�าการ

ประชาสัมพันธ์ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การใช้ส่ือ

อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูเป้าหมายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 เช่น	

Facebook	Twitter	Instragam	เป็นต้น	และใช้สื่ออื่นในการท�าการประชาสัมพันธ์

ทั้ง	 โทรทัศน์	วิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	และ	สื่อหน้าโรงภาพยนตร์	การวิเคราะห์กลุ่มผู้ดู

เป้าหมายโดยดูจากแรงจูงใจในการดูภาพยนตร์	 ผู้ดูภาพยนตร์จะมีความพึงพอใจ

ในการดภูาพยนตร์เพือ่ต้องการหลกีหนคีวามเป็นจรงิและต้องการเสรมิจติใต้ส�านกึ

ที่ตนเองขาดแคลนไป	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	ประเด็นหลักที่ผู้บริหาร

ต้องการจะสือ่คอืเป็นภาพยนตร์ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่เตมิเตม็ความฝัน	ความปรารถนา

ให้กับผู้หญิงที่มีอายุเยอะที่ยังไงมีคู่รัก	 รวมไปถึงเพศอื่นๆ	 ที่มีอายุมากและชอบ

คนที่อายุน้อยกว่า	 อีกวิธีการที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือการเข้าฉายของ

ภาพยนตร์ในแต่ละช่วงของเทศกาลส�าคัญๆ	 คือ	 เทศกาลปีใหม่	 และเทศกาล

วาเลนไทน์	 เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา	สุดเขต	เสลดเป็ด	และ	ส.ค.ส.สวีทตี้	 

ที่เข้าฉายในช่วงเทศกาลปีใหม่	 และวาเลนไทน์	 สวีทตี้	 ที่เข้าฉายในช่วงวันแห่ง 

ความรกั	เพือ่เป็นการสร้างอารมณ์ความสนกุร่วมไปพร้อมกบัเทศกาลแห่งความสขุ
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	 3.	 ช่วงระยะเวลาในการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์	แผนการด�าเนินงานจะ
มีการก�าหนดภาพรวมโดยผูบ้รหิารจะเป็นผูก้�าหนดช่วงระยะเวลาในการด�าเนนิงาน	
และการจัดโปรแกรมการฉายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องในแต่ละปี	 ในฝ่ายการ
ประชาสมัพนัธ์จะเข้ามามส่ีวนให้การสนบัสนนุการท�างานตามนโยบายทีว่างเอาไว้	
โดยเริม่ต้นการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์จากวนัทีภ่าพยนตร์ฉาย	แล้วนบัย้อนเวลา
ถอยหลงัในการวางตารางก�าหนดระยะเวลาการเตรยีมงานการประชาสมัพนัธ์และ
การโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 การก�าหนดระยะเวลาของภาพยนตร์
ในแต่ละเร่ืองจะมกีารก�าหนดอย่างชดัเจนเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง	ในฝ่ายโปรโมท
และฝ่ายประชาสัมพันธ์จะมีการท�าแผนการร่วมกัน	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะคอย
ติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้น	 เพื่อท�าให้การน�าเสนอ
ข้อมูลภาพยนตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า
ของภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ
	 4.		การบรหิารสือ่แต่ละประเภทการเลอืกใช้สือ่ในการประชาสมัพนัธ์ของ
บรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	จะมกีารก�าหนดช่องทางการใช้ส่ือตามตวัภาพยนตร์	
โดยบรษิทัจะแบ่งฝ่ายประชาสมัพนัธ์ในการดแูลเรือ่งการใช้สือ่ออกเป็น	สือ่ดจิติอล	
และสื่อทั่วไป	 สื่อทั่วไปจะมีการแบ่งออกเป็นสื่อเคลื่อนไหว	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 
สื่อหน้าโรงภาพยนตร์	เป็นต้น	และสื่อสิ่งพิมพ์	โดยจะมีการประชุมร่วมกันของทุก
ฝ่ายในส่วนของกลยุทธ์การตลาดในการเลือกใช้สื่อแต่ละประเภท	ฝ่ายการบริหาร
สื่อจะท�าหน้าที่ในการติดต่อซ้ือพ้ืนที่สื่อต่างๆ	ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสื่อ	
เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	สุดเขต	 เสลดเป็ด	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีความบันเทิง	และมี
ดาราตลกเล่นเป็นจ�านวนมาก	 ก็จะมีการติดต่อซื้อสื่อที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น	 เช่น	
รายการบนัเทงิต่างๆ	คลืน่วทิย	ุSEED	หรอืลกูทุง่มหานคร	เป็นต้น	มกีารจดัตาราง
การใช้สื่ออย่างเป็นระบบ	 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ข้อมูลภาพยนตร์ให้
กับกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	การปล่อย	Teaser	ภาพยนตร์เรื่องใหม่ในโรงภาพยนตร์ใน
ภาพยนตร์ของทางค่าย	แล้วจึงมีการปล่อย	Trailor	ออกมาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง
นั้นจะเข้าเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงเน้ือหาคร่าวๆ	 ของภาพยนตร์	 เป็นการเตรียม
พร้อมผู้ชมก่อนเข้าไปดู	 เป็นต้น	 และในการวิเคราะห์จุดเด่น	 จุดด้อยของส่ือที่ใช้
ตามแนวคิดของอรวรรณ	ปิลันธน์โอวาท	 (2554)	 เช่น	ฝ่ายโปรโมทจะมีวิเคราะห์
ว่า	สื่อโทรทัศน์	จะมีข้อจ�ากัดในเรื่องของช่วงเวลา	และการควบคุมในด้านเนื้อหา



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 507

อย่างเคร่งครดั	สือ่วทิย	ุเป็นสือ่ทีม่เีฉพาะเสยีง	จะต้องผลติชิน้งานเพือ่น�าเสนอใน
ช่วงเวลาที่จ�ากัดและสามารถเข้าใจได้ง่าย	 สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้ามามีความ
ส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่บริษัทใช้ในการส่งข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์	เช่น	รูปภาพ	วีดีโอ	คลิปต่าง	ๆ
	 5.	 ปัจจัยอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องการผลิตและการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ต้ีไนน์	 จ�ากัด	 ให้ความส�าคัญกับตลาด 
ผูซ้ือ้เป็นส�าคญั	โดยจะมกีารท�าการวจิยัความต้องการของตลาดภาพยนตร์ในแต่ละ
ช่วง	เหตกุารณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	การตลาด	คูแ่ข่งขนั	ซึง่ปัจจยัต่างๆ	เหล่านี้ 
ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจภาพยนตร์	บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัดได้ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ	 โดยมีการลงทุนสร้าง
ภาพยนตร์ในรปูแบบของการสร้างพนัธมติรร่วมกบับริษทัคู่ค้า	เช่น	บริษทั	สหพัฒนพิบลู 
จ�ากัดและบริษัท	 ICC	 เป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน	 และได้มี 
การท�างานร่วมกับบริษัทสื่อต่างๆ	เช่น	GMM	Grammy	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	
จ�ากัด	 มีการเข้าร่วมการประชุม	 ฝ่ายการตลาดจะท�าหน้าที่ในการติดต่อกับสมา
พันธ์ภาพยนตร์	และการเข้าร่วมประชุมกับสมาคมผู้ก�ากับ	 ในระดับการวิเคราะห์
ระดับข้ามชาติ	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้มีการติดต่อกับบริษัทภาพยนตร์
ต่างประเทศในการน�าภาพยนตร์ของบริษัทไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ	
และมีการแลกเปลี่ยนน�าเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ	ในปัจจุบันมีประเทศคู่ค้า
ประจ�าคือ	 ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย	 ตามแนวคิดของ	 Denis	 
McQuail	(2005,	pp.	278-282)	ที่มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสื่อต่างๆ	
การท�างานขององค์กรสื่อภาพยนตร์จึงจะต้องโยงเข้ากับปัจจัยแวดล้อมภายนอก
และการวเิคราะห์ระดบัต่างๆ	ขององค์กรสือ่บรษิทั	 เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากัด	นี้มีการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์โดยมีขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์เป็นล�าดับขั้น	โดยมี
การประชมุร่วมกนัระหว่างผูอ้�านวยการฝ่ายกลยทุธ์การตลาดและพนกังานในฝ่าย
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสาร	 กระตุ้นให้ผู้ชมเกดิความสนใจ	 
ซึง่ตรงกบัแนวคดิการวางแผนประชาสมัพนัธ์	 (วมิลพรรณ	อาภาเวท,	2553,	น.	10)	
และงานวิจัยเร่ือง	 “การวางแผนประชาสัมพันธ์โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	
กรณีศึกษา	 งานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์”	 ที่ว่ามีขั้นตอนการวางแผน

ประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นขั้นตอน	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายก�าหนดสื่อการ
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ประชาสมัพนัธ์	ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์	และตรงกบังานวจิยัเรือ่ง	“แผนการ

ท�าการตลาดภาพยนตร์แนว	ตลก	แนวผี	และแนวรักของบริษัท	อาวอง	จ�ากัด”	ที่

ว่าแผนการตลาดภาพยนตร์จะมีการวางแผนควบคู่ไปกับการผลิตภาพยนตร์	 โดย

การน�าข้อดขีองภาพยนตร์แต่ละเรือ่งมาใช้ในการวางแผน	และดกูลุม่เป้าหมายของ

ภาพยนตร์เป็นหลัก

การประเมินผล

	 ผู้บริหารของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก	 โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การประเมินการประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของตลาดภาพยนตร์	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานการ

ประชาสัมพันธ์	เพื่อที่จะน�าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	

และเป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน	 ความสามารถของ

พนกังานในองค์กรรวมถงึหวัหน้างานว่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม่	การประเมนิผลการ

ประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแนวคิดของ	 Suchman	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช,	2547,	น.	316)	บริษัท	 เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานเป็นระยะๆ	เพือ่วเิคราะห์และพจิารณาทบทวนเป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์	

และมีการวเิคราะห์การก�าหนดกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งทัง้ในระยะ

ก่อนการประชาสัมพันธ์	 ระยะระหว่างการประชาสัมพันธ์	 และระยะหลังการ

ประชาสมัพนัธ์	ว่ามปัีญหาหรอือปุสรรคหรอืไม่	เช่น	ภาพยนตร์เรือ่ง	30	ก�าลงัแจ๋ว	

ได้มีการประเมินผลแล้วพบว่ามีปัญหาคือ	 กลุ่มเป้าหมายมองว่าพระเอกในเรื่อง

หน้าตาไม่หล่อ	 จึงท�าให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ใหม่	โดยเปลี่ยนเป็น	พระเอกคนนี้หน้าตาไม่หล่อ	แต่มีความซื่อ	และน่ารัก	เมื่อมี

การประเมนิผลความก้าวหน้าทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลงพบว่ากลุม่เป้าหมายได้มคีวาม

เข้าใจในประเดน็ทีภ่าพยนตร์ต้องการจะสือ่	และมีความช่ืนชอบในตวัพระเอกเพิม่

มากขึ้น	ในการประเมินการประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ใช้

วธิกีารประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	ระดบัผูบ้รหิารนัน้จะมกีารประเมนิ
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ผลโดยจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญท�าการวิจัยเพื่อประเมินได้ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ	ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง	ส่วนในระดับของผู้ปฏิบัติการนั้น

จะมกีารประเมนิโดยดจูากชิน้งานทีน่�าเสนอผ่านทางสือ่ต่างๆ	ระดบัความพงึพอใจ

ของสื่อมวลชน	 ผู้ชมภาพยนตร์	 และจ�านวนการตอบสนองกลับของกลุ่มผู้ดูเป้า

หมายผ่านทางสื่อออนไลน์	เช่น	Facebook	Twitter	Blog	ต่างๆ	และเว็บไซต์ที่มี

กลุ่มผู้เข้าชมจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 เนือ่งจากว่าบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดัเพิง่ด�าเนนิธรุกจิภาพยนตร์

มาเป็นเวลา	 3	 ปี	 จึงท�าให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ประชาชนทัว่ไปและสือ่มวลชนการให้ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิและภาพยนตร์

ของบริษัทไม่สามารถเผยแพร่ไปได้อย่างทั่วถึง	 ส่งผลให้การรับรู้และความเข้าใจ

ของกลุ่มเป้าหมายในข้อมูลของทั้งภาพยนตร์	 และชื่อของบริษัทยังไม่เป็นที่แพร่

หลายมากนกั	ในบางครัง้จงึเกดิความเข้าใจผดิและสบัสนกบับรษิทัภาพยนตร์คูแ่ข่ง	

ซึ่งการบริหารงานประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการกระจายข้อมูล

ข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น	ผู้บริหารนั้นได้ให้ความส�าคัญกับการสร้าง	Branding	โดยให้ใช้

ชื่อของบริษัทนั้นผูกติดกับการประชาสัมพันธ์	 จากจุดนี้เองถ้าได้มีการเพิ่มการ

วางแผนประชาสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วกบัชือ่ของบรษิทัโดยเฉพาะอย่างเช่นการจดักจิกรรม

เพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น	ก็อาจจะท�าให้ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนได้รู้จักบริษัท

เพิ่มมากขึ้นและสามารถจดจ�าชื่อบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

	 2.		การวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นภาพยนตร์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 และเป็นขั้นตอนในการบริหารงานประชาสัมพันธ์	 มีการวิเคราะห์จากแนว

ภาพยนตร์	 นักแสดง	และผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ซึ่งภาพยนตร์หลายเรื่องที่ท�ารายได้	

50	ล้านบาทขึ้นไป	ได้แก่	ภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา,	สุดเขต	เสลดเป็ด,	30	ก�าลัง

แจ๋ว,	ส.ค.ส.	สวีทตี้,	และ	วาเลนไทน์	สวีทตี้	ได้มีการวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นของ

ภาพยนตร์และมวีางแผนประชาสมัพนัธ์ได้ตรงกบัความต้องการของผูช้มภาพยนตร์	

จงึท�าให้ภาพยนตร์เหล่านีป้ระสบความส�าเรจ็ในด้านรายได้	แต่ภาพยนตร์บางเรือ่ง
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เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	 น�้า	 ถึงแม้ว่าจะสามารถท�ารายได้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัท

ก�าหนดไว้คือ	20	ล้านบาท	แต่ถ้าได้มีการวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นของภาพยนตร์

ในส่วนนกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีงคอื	โก๊ะตี	๋และทราย	เจรญิปรุะ	บรหิารงานประชาสมัพนัธ์

เพิ่มมากขึ้น	ก็อาจจะช่วยท�าให้รายได้ของภาพยนตร์เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

	 3.		บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	มีการบริหารงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

หลักคือการวางโปรแกรมภาพยนตร์ของบริษัทให้อยู่ในช่วงของเทศกาลส�าคัญ

ต่างๆ	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท	นั่นคือภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา	สุดเขต	เสลดเป็ด	ใน

ช่วงก่อนปีใหม่	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2554	และภาพยนตร์เรื่อง	ส.ค.ส.	สวีทตี้	

และ	วาเลนไทน์	สวีทตี้ในช่วงปีใหม่	พ.ศ.	2555	และ	เทศกาลวาเลนไทน์	เดือน

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2555	 และภาพยนตร์เหล่านี้ก็สามารถท�ารายได้อย่างมหาศาล

ทกุเรือ่ง	โดยนโยบายของบรษิทัทีต้่องการให้ภาพยนตร์เป็นส่ิงทีช่่วยส่งความสุขให้

กบัผูช้มภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลแห่งความสขุนีเ้องเป็นจดุแขง็ทีท่างบรษิทัต้องการ

ท�าให้เกิดขึ้น	 และถ้าบริษัทได้มีการท�าตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี	 ก็จะ

ช่วยท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์สามารถมีความรู้สึกที่ดีและเข้าใจว่าจะมีภาพยนตร์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ในช่วงเทศกาลทุกๆ	ปี

	 4.		 การประเมนิผลการบรหิารงานประชาสัมพันธ์ของบริษทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัดโดยใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณโดยผู้บริหารจะจ้างบริษัทจากภายนอก

ท�าการวจิยัประเมนิผลท�าให้ได้ข้อมลูการประเมนิผลมคีวามชดัเจน	และมคีวามน่า

เชื่อถือ	แต่ส�าหรับการประเมินผลโดยพนักงานระดับอื่นๆ	ที่ใช้วิธีการประเมินผล

เชิงคุณภาพ	 เช่น	 วิธีการสังเกตจากผู้เข้าร่วม	กิจกรรมหรือ	 จ�านวนการตอบกลับ

ของแฟนคลับในสื่อออนไลน์	 ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเชิงคุณภาพนี้อาจ

จะไม่ค่อยมคีวามน่าเชือ่ถอืมากนกั	ดงันัน้ถ้ามกีารจดัท�าแบบฟอร์มในการประเมนิ

ผลการประชาสมัพนัธ์และผลการปฏบิตังิานของพนกังานในฝ่ายประชาสมัพนัธ์ให้

กบัพนกังานทกุระดบั	มกีารแจ้งถงึผลการประเมินงานอย่างต่อเนือ่ง	กจ็ะช่วยท�าให้

พนกังานระดบัต่างๆ	นัน้สามารถทีจ่ะทราบถงึผลการประเมนิงานการประชาสมัพนัธ์	

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	 และสิ่งที่ดีที่ควรด�าเนินต่อไป	 ในการน�ามาปรับใช้กับการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องต่อไปในอนาคตดียิ่งขึ้น
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