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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “การจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่:	

กรณีศึกษา:		ค่ายเพลง	Love	is”	ในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดการ

ทางการตลาด	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแนวโน้ม	และความคิดเห็นต่อการจัดการทางการ

ตลาดของค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	เพื่อทราบถึงการท�าธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่	ซึ่งได้ใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ 

ผู้บริหารที่มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายการจัดการทางการตลาดรวมถึงศิลปิน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถูกบริหารจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประเด็นที่ศึกษาด้านการจัดการทางการตลาดได้มี

การท�าการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	ส่วน

ผสมทางการตลาด	และการสื่อสารทางการตลาด	โดยพบว่าค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	มี

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือกลุ่มคนอายุระหว่าง	18-35	ปี	ในเขตกรุงเทพมหานคร	

ที่ชื่นชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	

โดยได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 เข้ามาใช้เป็น

เคร่ืองมือสือ่สารในการประชาสมัพนัธ์ศลิปิน	ช่องทางจดัจ�าหน่ายดาวน์โหลดเพลง

ส่งเสริมการตลาด	 และสร้างการรับรู้และติดต่อกับแฟนเพลงเพื่อการสร้างความ

จงรกัภกัดใีห้เกดิกบักลุม่เป้าหมาย	โดยค่ายเพลง	เลฟิ	อสี	มกีารสร้างศลิปินให้โดด

เด่นมีความสามารถแตกต่างจากศิลปินค่ายอ่ืนๆ	 เพื่อต่อยอดไปกับงานประเภท

อื่นๆ	เช่น	กิจกรรมการตลาด	(event)	การผลิตเพลงให้กับสินค้า	หนัง	ละคร	หรือ

ศิลปินค่ายอื่นๆ	โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	ที่มุ่งหวังที่จะ

ขยายช่องทางในการหารายได้จากช่องทางอื่นๆ	โดยใช้ศิลปินและเทคโนโลยีสมัย

ใหม่เป็นตัวส่งเสริมต่อไปในอนาคต

	 ในประเดน็ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการด้านการตลาดประกอบไปด้วย

ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไปส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจเพลงเพราะในปัจจุบันผู ้บริโภคโหลดเพลงฟรีโดยไม่เสียเงินซื้อซีดีแต่

เทคโนโลยกีเ็ป็นเครือ่งมอืสือ่สารชัน้ดขีองค่ายเพลงระดบักลางอย่างค่าย	เลฟิ	อสี	
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ในการสร้างศลิปินและใช้เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิการขาย	รวมถงึตดิต่อกบัแฟน

เพลงอีกด้วยโดยมีศิลปินเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ค่ายเลิฟ	อีส	มีงานที่หลาก

หลายเพราะศลิปินมคีวามแตกต่างท�าให้สามารถหาช่องทางรายได้ได้หลากหลาย

มากขึ้น	 โดยค่าย	 เลิฟ	 อีส	 มีข้อจ�ากัดอยู่ที่เงินทุนที่มีจ�ากัดเพราะเป็นค่ายระดับ

กลางเงินทุนจึงมีไม่มากนักดังนั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีผู้สนับสนุนซ่ึงส่งผลต่อการ

ท�างานได้	ในการท�าเพลงหรือมิวสิกวีดีโอ

	 ในประเดน็ของแนวโน้มทีผ่ลต่อการจดัการด้านการตลาดประกอบไปด้วย

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ในอนาคตส่งผลดต่ีอการหาช่องทางจดัจ�าหน่ายใหม่ๆ	เช่น

การดาวน์โหลดเพลงผ่านทวีสีมยัใหม่	(smart	tv)	รวมถงึแนวโน้มด้านตลาดทีสิ่นค้า

ต่างๆ	หันมาให้ความส�าคัญกับสื่อรอง	(below	the	line)	ท�าให้เกิดกิจกรรมทางการ

ตลาดมากขึน้	(event)	ส่งผลดต่ีอรายได้ของศลิปินและค่ายทีจ่ะเพิม่มากขึน้เนือ่งจาก

ได้รายได้หลักจากส่วนน้ี	 รวมถึงศิลปินที่มีความโดดเด่นท�าให้สามารถขายงานที่

หลากหลายได้	แต่ในเรือ่งของผูบ้รโิภคค่อนข้างจะคาดเดาได้ยากเพราะพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีหรือสภาวการณ์

ต่างๆ	 ทั้งน้ีจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ที่จะก้าวทันหรือน�าหน้าผู้บริโภคให้ได้

เพื่อโอกาสในการจัดการทางด้านการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป

	 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเห็นของศิลปินที่มีต่อการจัดการด้านการ

ตลาดนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าค่ายเพลง	 เลิฟ	 อีส	 มีวัตถุประสงค์คือการมีผล

ประโยชน์ร่วมกนัโดยมสีญัญาอย่างเป็นธรรมซึง่ส่วนใหญ่ศลิปินจะได้ส่วนแบ่งจาก

งาน	70%	รวมถงึมอีสิระในการท�างานและผลติผลงานเพลงเพราะเป็นวตัถปุระสงค์

ของค่ายที่ต้องการให้ศิลปินเกิดการพัฒนาเพื่อน�าไปต่อยอดกับงานต่างๆ	 ต่อไป	

รวมไปถึงการที่ค่ายมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลดีต่อศิลปินในการสร้างงานให้

ถกูใจกลุม่เป้าหมายด้วย	และการใช้สือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	เป็นเครือ่ง

มือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายก็ส่งผลดีอีกเช่นกันต่อศิลปินที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟน

เพลงท�าให้เกิดความเหนียวแน่นรวมถึงใช้เป็นช่องทางให้กับศิลปินได้มีพื้นที่ที่จะ

แสดงความเป็นตัวตนอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดการทางการตลาด ธุรกิจเพลง ค่ายเพลง Love is
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ตลอดระยะเวลากว่า	12	ปีที่ไฟล์เพลงเอ็มพี	 3	 (mp3)	 ได้กลายมาเป็น

มาตรฐานในการฟังเพลงของคนยคุปัจจบุนัซึง่ดเูหมือนว่าบรรดาค่ายเพลงและผูท้ี่

อยู ่ในอุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกก็ยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา	และการเพิ่มยอดจ�าหน่ายเพลงให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนใน

อดีตได้	อย่างในประเทศไทยเองยอดขาย	1	ล้านตลับ	มันกลายเป็นความส�าเร็จที่

ไม่มีทางจับต้องได้อีกในยุคสมัยนี้	ขนาดศิลปินระดับซุปเปอร์สตาร์ยังหวังลุ้นยอด

ขายแค่ระดบัหลกัหมืน่ท่านัน้	นีค้อืการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และยากทีจ่ะยอมรบั

ได้ส�าหรับคนในอุตสาหกรรมดนตรี	หากเราได้ลองติดตามวงการนี้อย่างใกล้ชิดจะ

พบว่าตลอดเส้นทาง	10	กว่าปีที่เพลงดิจิตอล	เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนฟัง	

บรรดาค่ายเพลงต่างก็พยายามลองผิดลองถูกหาทางแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะ

สมมาโดยตลอด	 สุดท้ายก็ยังไม่มีแนวทางไหนที่จะเป็นค�าตอบที่ถูกต้องส�าหรับ

ธุรกิจนี้เสียที	(“จุดยืนของค่ายเพลงในยุคดิจิตอลอยู่ตรงไหน,”	ไทยโพสต์,2552)

	 ณ	 ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ก่อให้เกิดไฟล์ในรูปแบบที่เรียกว่า 

เอ็มพี	3	(mp	3)	ขึ้นท�าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการเขียนซีดี	(write	cd),	การโหลด

เพลง	(download)	แทนการซื้อเทปหรือซีดี	เพราะเว็บไซต์ประเภทไฟล์แชร์ริ่ง	(File	

Sharing)	ผดิกฎหมายอย่างบทิทอร์เรนท์	(bittorrent)	เกดิขึน้มากมาย	เพราะสะดวก

เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดหาโหลดเพลงที่ชอบได้ง่ายๆ	 และคุณภาพ

เสียงไม่ได้แตกต่างจากการฟังของถูกลิขสิทธิ์	 ท�าให้ผู้บริโภคหันไปโหลดเพลงของ

ฟรีแทน	ซึ่งการเข้ามาของเว็บไซต์ประเภทนี้	ส่งผลต่อยอดขายเพลงของค่ายเพลง

โดยตรง	 ส่งผลกระทบต่อวงการเพลงไทยทั้งประเทศซึ่งสาเหตุหลักเป็นเพราะ 

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	
	 จงึน�าไปสูค่�าถามและปัญหาทีว่่า	อตุสาหกรรมดนตรจีะอยูร่อดได้อย่างไร
ในสภาวะตลาดปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกบริโภคดนตรี	 
ดงันัน้จงึต้องมกีารคดิใหม่ท�าใหม่	และสร้างรปูแบบการตลาดใหม่ๆ	ในการหาราย
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ได้ให้เกิดขึ้น	เพื่อให้ทั้งตัวค่ายเพลงรวมถึงตัวศิลปินอยู่ได้	ดังนั้นจึงได้เกิดรูปแบบ
ของการบริหารค่ายเพลงแบบใหม่คือค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	ซึ่งเรียกแทนตัว
เองว่าเป็นสหกรณ์ทางดนตรีค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	จึงนับว่าเป็นรูปแบบใหม่
ของค่ายเพลง	(New	Music	Record	Model)	ล่าสดุส�าหรบัวงการเพลงไทยในปัจจบุนั
ซึ่งมีการปรับเปรียบการจัดการทางการตลาดท่ีไม่เหมือนเดิมโดยมีการร่วมมือกัน	
(Joint	Venture)	ระหว่างศลิปินกบัค่ายเพลงมกีารเจรจากนัอย่างฟรฟีอร์มแล้วแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งหลังจากร่วมมือกัน	1	ชุดแล้วศิลปิน
กม็สีทิธิย้์ายค่ายไปทีอ่ืน่ได้	หรอือยูร่่วมงานกนัต่อตามแต่ใจต้องการแนวคิดในการ
ด�าเนนิธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)	เรยีกตวัเองว่าสหกรณ์
ทางดนตรี	 เป็นเจ้าแรกที่เปิดโอกาสให้ศิลปินเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานเพลงที่
เกดิขึน้โดยค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)	จะเป็นผูบ้รหิารจดัการทางการตลาดในการ
จดัจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	ทัง้ในรปูแบบเทป	ซดี	ี(cd)	และดวีดี	ี(dvd)	เทคโนโลยี
ใหม่	 เช่น	ริงโทน	 (ringtone)	ทรูโทน	 (truetone)	บรอดแบนด์	 (broadband)	หรือ	 
การตลาดเชิงกิจกรรม	(event)	และคอนเสิร์ต	(live	concert)	ซึ่งสหกรณ์ทางดนตรี
จะมกีารแบ่งก�าไรให้กบัศลิปินนัน้ๆ	ในสดัส่วนทีเ่ป็นธรรมและอยูไ่ด้กบัทัง้สองฝ่าย	
เพราะเมือ่เทยีบกบัระบบค่ายเพลงปกตทิีใ่ช้กนัอยูต่อนนี	้ศลิปินต้องเซน็สญัญากบั
บรษิทัเพือ่ท�างานตามทีค่่ายเพลงก�าหนดให้โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลา	2-5	ปีลกัษณะ
แบบผกูขาด	ซึง่สญัญาทีอ่อกมาจากค่ายเพลงมกัถกูเขยีนเพือ่ปกป้องสิทธิประโยชน์
ของค่ายเพลงเป็นหลัก	 โดยเฉพาะลิขสิทธิ์เพลงตกเป็นของค่าย	 เนื่องจากผู้
สร้างสรรค์มกัเป็นพนกังานของบรษิทัในฐานะลกูจ้างรบัผลติงานอยูแ่ล้วผลงานจงึ
ตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้าง	 ดังนั้นรายได้ศิลปินจะมาจากการแบ่งรายได้จากการ
จ�าหน่ายเทปโดยสัดส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน	ที่ส�าคัญผลงานส่วน
ใหญ่เป็นไปตามกรอบที่ค่ายขีดเส้นไว้แล้วแน่นอนว่าศิลปินย่อมไม่ค่อยมีอิสระใน
การท�างานมากนกั	ซึง่หลายๆครัง้เรากจ็ะได้เหน็ข่าวการฟ้องร้องระหว่างค่ายเพลง
กับศิลปินในเรื่องของสัญญาทาสตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง	ๆ
	 ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	 (Love	 is)	ได้ยึดรูปแบบการท�างานของสหกรณ์มาใช้
โดยศิลปินท่ีมีผลงานสร้างสรรค์งานสามารถมาน�าเสนอขายไอเดียกับทางค่ายได้	
โดยค่ายจะเป็นผู้ช่วยแนะน�าปรับปรุงผลงานให้เป็นที่เหมาะสมโดยที่ศิลปินยังคง
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)
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	 การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษามคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง	“การจดัการทางการ

ตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่	:	กรณีศึกษาค่ายเพลง	Love	is”	โดยมุ่งศึกษาไป

ที่กระบวนการจัดการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	ว่ามีขั้นตอน

และรูปแบบอย่างไร	 ในการจัดการทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพ	 และมีปัจจัย

อะไรบางทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการทางการตลาดในปัจจบุนั	รวมถงึแนวโน้มรปูแบบ

การจัดการทางการตลาดในอนาคต	 เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาการจัดการ

ทางการตลาดของธุรกิจเพลงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษาการจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่ค่าย

เพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

	 2.		เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาดของค่ายเพลง 

เลิฟ	อีส	(Love	is)

	 3.		เพือ่ศกึษาแนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	

(Love	is)

	 4.		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของศิลปินในค่ายที่มีต่อการจัดการทางการ

ตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

วิธีการศึกษา

	 ในการวิจัยเรื่อง	 “การจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่:	

กรณีศึกษาค่ายเพลง	Love	 is”	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-Depth	Interview)	ทมีงานและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการจัดการด้านการตลาด	รวมทั้งเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 (Documentary)	

และสงัเกตการณ์	ในการปฏบิตังิาน	ความคดิสร้างสรรค์	 โดยใช้การศกึษาแบบมส่ีวน

ร่วม	 (Obverse	 Participant)	 โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการ

บรรยายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 การตรวจสอบความถกูต้องแม่นย�า	(Validity)	เป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้ผลการ

ศึกษาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความรู้ที่เป็นจริง	 โดยในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาได้

ท�าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ	และความถูกต้องของข้อมูล	ดังนี้

	 1.		ข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์	 ใช้วิธีตรวจสอบโดย

การสอบถามค�าถามในประเด็นเดียวกันกับพนักงานคนอื่นๆ	ภายในองค์กร	เพื่อ

ตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ให้มีความน่าเชื่อถือสอดคล้องกันหรือไม่

	 2.		ข้อมูลประเภทเอกสาร	 ใช้การศึกษาและพิจารณาเอกสารหลาย

ประเภท	โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล	ชื่อผู้เขียน	ระบุตัวตนและเชื่อถือ

ได้	 วันและเวลาที่เขียนของผู้เขียน	 เพื่อเปรียบเทียบหาความน่าเชื่อถือและความ

ถูกต้องสอดคล้องกันของข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

	 จากการศกึษาพบว่าการตลาดแบบเดมินัน้อาจไม่สามารถตอบโจทย์ของ

ผู้บริโภคในยุคนี้ได้เนื่องจากเทคโนโลยีเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปมีความ

ก้าวหน้ามากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นซ่ึงเป็นที่นิยมของ 

ผู้บริโภคในการใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นง่ายขึ้นและ

รวดเร็วขึ้นในการเลือกรับฟังหรือชมเพลงต่างๆ	รวมถึงการเลือกดาวน์โหลดเพลง

จากเว็บแชร์ไฟล์ฟรีต่างๆ	ที่มีให้เลือกมากมายดังนั้น

	 1.		การจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ค่ายเพลงเลิฟ	อสี	

(Love	is)	

	 ค่ายเพลงเลฟิ	อสี	จึงได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการทางการตลาด

ให้เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคและช่องทางรายได้ในปัจจบุนั	 ในเรือ่งของการจดัการก�าหนด

นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนทางแวดวงดนตรีโดยมองการ

ขายเพลงเป็นรายได้รองแต่เน้นงานในช่องทางด้านอืน่ๆ	เน้นศลิปินเป็นจดุขายใน
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การต่อยอดกับงานต่างๆ	 โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นส่ือหลัก

ในการสื่อสารและสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ	 ในอนาคต	 การจัดการในส่วนของ

กลุ่มเป้าหมายของค่ายเลิฟ	อีส	(Love	is)	ใช้หลักแนวคิดเอสทีพี	มาร์เก็ตติ้ง	(stp	

marketing)	มาเป็นตวัก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	โดยส่วนแบ่งตลาด	(Market	Segmen-

tation)	ของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	คือ	ตลาดกลุ่มเล็ก	(Niche	Marketing)	เฉพาะกลุ่ม

ในสังคมออนไลน์	(social	network)	เป็นหลัก	ตลาดเป้าหมาย	(Market	Targeting)	

เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงมหาลัยจนถึงวัยท�างาน	อายุ	 18	 –	 35	ปี	 เป็นบุคคลที่มี

ความรู้การศึกษา	มีการใช้ชีวิต	 (lifestyle)	ที่ทันสมัย	ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดย

ต�าแหน่งผลติภณัฑ์ในตลาด	(Market	Positioning)	คอืความโดดเด่นทีไ่ม่เหมอืนใคร	

(uni)	มีความแตกต่างทั้งตัวศิลปินและตัวเพลงคือเพลงแบบ	อีซี	ลิสเทนนิง	(easy	

listening)	เพลงรักแบบ	(feel	good)	ฟังสบายที่มาจากศิลปินที่มีความเป็นกันเอง

อารมณ์ดี	 (friendly)	 การจัดการในด้านส่วนผสมทางการตลาด	 ในยุคที่ผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากขึ้น	สินค้า	(product)	จ�าเป็นต้องมีความแตกต่าง	(uni)	ที่โดดเด่นจึง

ได้น�าแนวคดิการตลาด	3.0	ในเรือ่งของการสร้างแบรนด์ทีเ่รยีกว่าโมเดล	3i	ประกอบ

ไปด้วยอัตลักษณ์ของแบรนด์	(brand	identity)	คุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	(brand	

integrity)	ภาพลกัษณ์ของแบรนด์	(brand	image)	มาปรบัใช้ในการสร้างศลิปิน	ราคา	

(price)	 คือตัวศิลปินที่ขึ้นอยู่กับความดังมูลค่าทางการตลาดในขณะนั้น	 สถานที่	

(place)	ต้องมกีารปรบัเปลีย่นช่องทางจดัจ�าหน่ายเพือ่ให้สอดคล้องตรงกบัพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค	โดยได้น�าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Marketing)	มาใช้ใน

เรือ่งของการดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มอืถอืหรอืในเวบ็ไซต์	 รวมถงึการส่งเสรมิ

การตลาด	(promotion)	ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อสังคมออนไลน์	(social	network)	

เป็นช่องทางเครือ่งมอืหลกัในการสือ่สาร	ในการท�าการตลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Elec-

tronic	Marketing)	ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อให้เหมาะสมกับ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงน�าหลักการตลาด	 3.0	 มาใช้ในการท�าการตลาด

ประกอบไปด้วย	3	สิง่คอื	ร่วมกนัสร้าง	(Cocreation)	ชมุชนนยิม	(Communitization)	

และสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ	(Charater	Building)	ซึ่งสามารถสร้างศิลปินในค่าย

ให้ประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงได้
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	 2.		 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการด้านการตลาดของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)

	 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ที่ส่งเสริมคือเทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็น

เครือ่งมือในการสือ่สารด้วยสือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	โดยประโยชน์ของ

มันคือสามารถประชาสัมพันธ์	 (promote)	 ศิลปินและสร้างการรับรู้โดยตรงต่อ 

ผู้บริโภค	 (brand	 awareness)	 หรือใช้เพื่อติดต่อส่ือสารกับแฟนเพลงได้โดยตรง	

(direct)	มคีวามรวดเรว็สามารถตอบโต้กนัได้เป็นการส่ือสารแบบสองทาง	(two-way	

communication)	 ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์พูดคุยตอบโต้กับกลุ่มเป้าหมาย

เป็นการรักษาแฟนเพลงไปในตัวด้วย	(brand	royalty)	รวมถึงตัวศิลปินที่เป็นสินค้า

ที่มีการสร้างความโดดเด่นตามหลักโมเดล	3i	จนมีความแตกต่างความสามารถที่

โดดเด่นส่งผลต่อการต่อยอด	(content)	กบังานต่างๆ	ปัจจยัในแง่ลบคอืงบประมาณ

ที่จ�ากัดส่งผลให้จ�าเป็นต้องมีนายทุนเขามาเก่ียวข้องท�าให้การท�างานต้องแฝงไป

ด้วยธุรกิจงานจึงอาจท�าไม่ได้ดั่งใจเต็มที่นัก	รวมถึงผู้บริโภคที่เปลี่ยนพฤติกรรมไป

ท�าให้ค่ายเพลงขาดรายได้หลักจึงต้องหันไปหารายได้จากช่องทางอื่นๆ	เช่น	จาก

นายทุนสินค้าต่างๆ	มาเป็นผู้สนับสนุนท�าให้สินค้าต่างๆ	เข้ามามีอิทธิพลต่อการ

ท�างานเพลงได้

	 3.	 แนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อสี	(Love	is)

	 นอกจากน้ีแนวโน้มในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็นแนวโน้มในแง่บวก

คือด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารที่สามารถเข้า

ถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นท�าให้เป็นช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ	ต่อไปใน

อนาคต	เช่นการดาวน์โหลดเพลงผ่านทีวีสมัยใหม่	(smart	tv)	เป็นต้น	อีกส่วนคือ

ศิลปินที่เป็นเหมือนกับตัวสร้างรายได้ให้กับค่ายที่มีแนวโน้มในการพัฒนาด้าน

ความสามารถที่มากขึ้นเพื่อน�าไปสู่การต่อยอด	 (content)	 ช่องทางรายได้ใหม่ๆ	

เช่น	การจดัเทศกาลดนตรขีองตวัค่ายเองเพือ่เป็นการสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่งโดย

มีผูส้นบัสนนุ	นอกจากนีศ้ลิปินยงัสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�างานให้กบัค่าย

ได้ด้วยในการผลติเพลง	รวมถงึแนวโน้มตลาดทีจ่ะมกีารท�าเป็นทลีะเพลงไม่ท�าเป็น

อัลบั้มโดยใช้ผู้สนับสนุนมาเป็นนายทุนในการผลิตผลงานเพลง	 โดยจะมีการเปิด

ให้สั่งจองอัลบั้มล่วงหน้า	 (pre	 order)	 ซึ่งจะผลิตซีดีจ�านวนจ�ากัดรุ่นพิเศษเฉพาะ	

(limited	edition)	เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย	รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะหาลูกค้า
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หรอืผูส้นบัสนนุได้มากขึน้เนือ่งมาจากสนิค้าหนัมาให้ความส�าคญักบัสือ่รอง	(below	

the	line)	พวกการจัดกิจกรรมทางการตลาด	(event)	และสื่อสังคมออนไลน์	(social	

network)	มากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับค่ายเลิฟ	อีส	(Love	is)	ที่หารายได้จากช่องทาง	

(event)	เป็นส่วนใหญ่	รวมถงึมฐีานแฟนเพลงในสือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	

มาก	 เป็นฐานที่ดีในการที่สินค้าจะเลือกให้การสนับสนุน	 แนวโน้มด้านลบคือ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีค่่อนข้างมคีวามไม่แน่นอนเปลีย่นแปลงได้รวดเรว็จนอาจ

ส่งผลต่อการจัดการทางการตลาดในเรือ่งของรายได้ของค่ายเพลงได้	เพราะฉะนัน้	

ค่ายเพลงจ�าเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างท่องแท้โดยใช้แนวคิด

พฤติกรรมของผู้บริโภคมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างดีเพื่อจะได้รู้ทันหรือ

ก้าวน�าและมีประสิทธิภาพในการจัดการการตลาดต่อไป

	 4.	 ความคิดเห็นของศิลปินในค่ายท่ีมีต่อการจัดการทางการตลาดของ

ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

	 ในส่วนของความคดิเหน็ของศลิปินทีมี่ต่อการจดัการของค่ายนัน้	แบ่งได้

เป็นในด้านของวัตถุประสงค์ของค่ายเลิฟ	อีส	ที่ยึดการมีผลประโยชน์ร่วมกันโดย

สญัญาต้องมคีวามยตุธิรรมไม่เอาเปรยีบศลิปิน	โดยเซน็สัญญากนัเป็นอลับัม้	และ

ให้อิสระในการท�างานหรือการใช้ชีวิตเพื่อให้ศิลปินเกิดความสบายใจ	โดยในเรื่อง

ผลตอบแทนนั้นก็มีการแบ่งกันอย่างเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายค่ายได้จากค่าจัดการ	

(management)	30%	ศิลปินจะได้	70%	ค่าลงแรง	จากช่องทางดาวน์โหลดเพลง

อีก	10%	ในด้านกลุ่มเป้าหมายค่ายมีแฟนเพลงที่ชัดเจนท�าให้ส่งผลดีต่อศิลปินใน

การผลิตผลงานเพลงให้ถูกในกลุ่มเป้าหมาย	 ในด้านส่วนผสมทางการตลาดการ

ท�างานจะเน้นไปที่การให้มีส่วนร่วมในการท�างานจริงให้เกิดการเรียนรู้จริงเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการท�างานที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการดึงตัวตน

ของศิลปินนั้นๆ	ออกมาให้ชัดเจนโดดเด่นด้วย	รวมถึงใช้ช่องทางจัดจ�าหน่ายจาก

ช่องทางดาวน์โหลดเพลง	ซึง่ถอืเป็นรปูแบบการจดัการกบัศลิปินแบบใหม่ทีต่วัค่าย

เปรียบเสมือนผู้จัดการที่เป็นคนบริหารจัดการคิวและคอยพัฒนาศักยภาพให้กับ

ศิลปินส่วนศิลปินเปรียบเสมือนสินค้า	(product)	ที่จะคอยถูกพัฒนาเสมอๆ	เพื่อ

น�าไปสูช่่องทางในการหารายใหม่ๆ	มกีารจดัการงานให้อย่างต่อเนือ่งหลากหลาย

ทั้งงาน	กิจกรรมทางการตลาด	(event)	งานคอนเสิร์ต	(live	concert)	งานเบื้องหลัง	
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เป็นต้น	 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 ในการสื่อสารกับแฟนเพลง

อย่างต่อเนือ่งท�าให้ศลิปินและแฟนเพลงมปีระสบการณ์ร่วมกนัและเป็นกลุม่แฟน

เพลงที่เหนียวแน่นนั้นเอง

อภิปรายผล

	 การอภิปรายผลในส่วนนี้	 เป็นการน�าผลการศึกษาที่ได้วิเคราะห์โดยใช้

กรอบแนวคิดการตลาด	 3.0	 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 แนวคิดเรื่อง

เทคโนโลยกีารสือ่สารเป็นตวัก�าหนดแนวคดิด้านการบรหิารจดัการตลาด	และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

	 1.	 การจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ค่ายเพลงเลิฟ	อสี	

(Love	is)

	 การจดัการทางการตลาดของค่ายเลฟิ	อสี	(Love	is)	ได้มกีารจดัการทีแ่บ่ง

เป็นขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผนวตัถปุระสงค์ก�าหนดนโยบาย	การจดัการด้านตลาด

กลุ่มเป้าหมาย	 การจัดการด้านส่วนผสมทางการตลาดและการจัดการด้านการ

สื่อสาร	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ธงชัย	 สันติวงษ์	 (2532)	 ในหนังสือเรื่องการ

วางแผนการจัดการองค์การและการตลาด	 ที่ได้ให้ความหมายของการจัดการการ

ตลาดว่า	เป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์	นโยบาย	และแผนงานด้านต่างๆ	ที่ได้

มกีารคดิออกมาอย่างดแีละได้จดัระเบยีบเป็นเป้าหมายและทศิทางการด�าเนนิงาน

ของทั้งองค์การอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 โดยการจัดการด้านตลาดกลุ่มเป้าหมายได้

มีการน�าแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการน�าไป

วางแผนการจดัการส่วนผสมทางการตลาดต่อไป	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	(Schiff-

man	and	Kanuk,	1987)	ที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา	ซื้อ	ใช้	ประเมินผล	หรือ

การบรโิภคผลติภณัฑ์บรกิาร	และแนวคดิต่างๆ	ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่	 ทั้งเงิน	 เวลา	 และก�าลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ	อัน

ประกอบด้วย	ซื้ออะไร	ท�าไมจึงซื้อ	ซื้อเมื่อไร	อย่างไร	ที่ไหน	และบ่อยแค่ไหน	
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	 โดยหลกัวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	6Ws	-	1H	WHO	กลุม่คนอายตุัง้แต่	
18-35	ปี	นกัศกึษาถงึวยัท�างาน	ชนชัน้กลางในเขตกรงุเทพมหานคร	WHAT	ผูบ้รโิภค
ซื้อความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร	 (uni)	 ของตัวเพลง	 และตัวศิลปินที่มี
บทบาท	(character)	ชดัเจนไม่ซ�า้กบัใครในตลาดขายความเป็นเพลงรกัแบบอารมณ์
ด	ี(feel	good)	WHY	ผูบ้รโิภคให้การสนบัสนนุเพราะบทเพลงตอบสนองตรงต่อการ
ใช้ชีวิต	 (lifestyle)	 สามารถให้ความพึงพอใจทางอารมณ์และความสุขได้	WHO	
(membership	group)	แฟนคลบักลุม่คนทีช่ืน่ชอบศลิปิน	WHEN	ผูบ้รโิภคจะตดัสนิ
ใจซื้อหรือสนับสนุนต่อเมื่อเกิดความพึงพอใจต่อผลงานเพลงหรือความชอบส่วน
ตวัต่อศลิปินผูน้ัน้	WHERE	จากการดาวน์โหลดเพลงในโทรศพัท์มอืถอืหรอือนิเทอร์เนต็ 
(internet)	รวมถึงงานคอนเสิร์ต	(live	concert)	ต่างๆ	และ	HOW	ผู้บริโภคจะมีขั้น
ตอนก่อนตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย	4	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นแรก	เกิดการรับรู้-รับรู้ว่า
เพลงนีท้ีไ่ด้ฟังเป็นของวงชือ่ลปิตาขัน้สอง	เกดิการจดจ�า-จดจ�าวงลปิตาได้	ขัน้สาม	
เลอืกสนใจ-เลอืกทีจ่ะฟังเพลงของวงลปิตา	ขัน้สี	่เลอืกเปิดรบัข้อมลูข่าวสาร-สนใจ
ที่จะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวงลิปตา	 ทั้งเพลงงานคอนเสิร์ตผ่านทาง	 facebook	 ,	
twitter,	youtube	เป็นต้น	
	 นอกจากนีค่้ายเพลงใช้สือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	ในการให้กลุม่
แฟนเพลงได้มส่ีวนร่วมต่อศลิปิน	เช่น	การโพสต์ข้อความลงในเฟซบุก๊	http://www.
facebook.com/LoveisFanPage	เพือ่ถามแฟนเพลงว่าอยากให้	room39	ร้องเพลง
อะไรในคอนเสร์ิต	overcoat	music	festival	เพือ่ให้แฟนเพลงได้มส่ีวนร่วมกบัศลิปิน	
หรือการที่ศิลปินโพสต์ถามแฟนเพลงว่าอยากให้วงน�าเพลงฮิต	 (cover)	 เพลงไหน
มาร้อง	 เป็นต้น	 การใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 สร้างชุมชนในการ
เชื่อมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความภักดีต่อค่ายเพลง	 (brand	 loyalty)	
ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ	 เว็บไซต์	 http://www.loveisloveis.com/	 
เฟซบุ๊ก	http://www.facebook.com/LoveisFanPage	ยูทูป	http://www.youtube.
com/user/LOVEiSCHANNEL	
	 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส
	 เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมการฟังและซ้ือเพลงของผู้บริโภคให้
เปลี่ยนแปลงไปเพลงมีให้เลือกฟังได้จากทั่วโลกและสามารถหาดาวน์โหลดฟรีได	้
ท�าให้ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องซ้ือซีดีและมีทางเลือกที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับ	
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McLuhan	 กล่าวว่า	 เทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของ
มนุษย์ก็คือสื่อ	 (Media)	 โดยสื่อทุกชนิดคือการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของ
มนุษย์	 (Extension	of	Experience)	โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ขยับขยาย
ประสบการณ์ของมนษุย์ออกไปอย่างมากมาย	พฒันาการของเทคโนโลยกีารสือ่สาร
ในยคุปัจจบุนัท�าให้อปุสรรคด้านเวลา	(Time)	รวมถงึระยะทางและสถานที	่(Space)	
หมดลงไป	แม้เทคโนโลยจีะส่งผลกระทบต่อตลาดในธรุกจิเพลงแต่ข้อดขีองเทคโนโลยี
ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมส�าหรับค่ายเลิฟอีส	เพราะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดีและ
มีประสทิธภิาพต่อการใช้ส่งเสรมิการตลาดและสือ่สารการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจบุนั	สอดคล้องกบั	ธงชยั	สนัตวิงษ์	(2550)	กล่าวว่า	การตลาดอเิล็กทรอนกิส์	
คือการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่ทัน
สมัยและสะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสื่อกลาง	 ไม่ว่าจะเป็น	 คอมพิวเตอร	์
โทรศัพท์	หรือพีดีเอ	ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ต	มาผสมผสานกับ
วิธีการทางการตลาด	 การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตัวกับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย	ปัจจัยส่งเสริมอีกอย่างคือศิลปินที่น�าโมเดล	3i	มาสร้างให้ศิลปินมี
ความแตกต่างที่โดดเด่น	สอดคล้องกับ	(“	Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	3.0,	
2554)	 กล่าวว่า	 ในโลกที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพลังมากขึ้นมีความสัมพันธ์
เชือ่มโยงกนัในแนวระนาบอย่างในปัจจบุนัแบรนด์จะไม่มีความหมายเลยท่าแสดง
ให้เห็นแต่ต�าแหน่งทางการตลาด	 แต่แบรนด์จ�าเป็นต้องมี	 อัตลักษณ์ของแบรนด์	
ภาพลักษณ์ของแบรนด์และคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	 จึงจะสร้างความโดดเด่น
และแตกต่างได้	 โดยศิลปินของค่ายเลิฟอีส	 มีความแตกต่างที่ชัดเจนน�าไปสู่ช่อง
ทางการหารายได้หลากหลายด้าน	ในส่วนของเงนิทนุเป็นข้อจ�ากดัทีท่�าให้ค่ายเลิฟ	
อีส	 จ�าเป็นต้องมีผู้สนับสนุน	 (sponsor)	 ในการท�าเพลงหรือมิวสิกวิดีโอท�าให้ 
ผู้สนับสนุนเขามามีส่วนตัดสินใจในการท�างานโดยการมีสินค้าแฝงร่วมเข้ามาใน 
ผลงาน	(tie-in)	ของศลิปินนัน้เอง	โดยส่งผลให้ศลิปินไม่สามารถท�างานในแบบของ
ตัวเองได้เต็มที่นัก
	 3.	 แนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อสี	(Love	is)
	 แนวโน้มทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	 อีส	 ที่ศิลปินในค่ายมีความ 
แตกต่างโดดเด่นจากศิลปินในตลาดอย่างชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง 
โอกาสใหม่ๆ	ทางการตลาดได้	สอดคล้องกับ	(“Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	
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3.0,	 2554)	 ที่กล่าวว่า	 ในโลกที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพลังมากขึ้นมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแนวระนาบอย่างในปัจจุบันแบรนด์จะไม่มีความหมายเลย
ท่าแสดงให้เห็นแต่ต�าแหน่งทางการตลาด	แต่แบรนด์จ�าเป็นต้องมี	อัตลักษณ์ของ
แบรนด์	ภาพลักษณ์ของแบรนด์	และคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	จึงจะสร้างความ
โดดเด่นและแตกต่างได้	รวมถงึในด้านเทคโนโลยทีีเ่ขามาช่วยในเรือ่งของการส่งเสรมิ
การตลาดในเรื่องของช่องทางหารายได้ใหม่ๆ	 เช่น	 ดาวน์โหลดเพลงผ่านทีวีสมัย
ใหม่	 (smart	 tv)	 และการสื่อสารการตลาดกับแฟนเพลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับ	ธงชัย	สันติวงษ์	(2550)	กล่าวว่า	การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	หมายถึง	
การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ที่ทันสมัย
และสะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสื่อกลาง	ไม่ว่าจะเป็น	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์	
หรือพีดีเอ	 ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกับวิธีการ
ทางการตลาด	การด�าเนนิกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตวักบัลกูค้าหรอืกลุม่เป้าหมาย 
ส่วนแนวโน้มด้านผู้บริโภคในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการฟัง
เพลงหรือซือ้เพลงกเ็ป็นไปได้โดยมปัีจจยัเรือ่งของเทคโนโลยมีาเป็นตวัก�าหนดด้วย
ท�าให้อาจส่งผลต่อการจดัการทางการตลาดของค่ายได้	ดงันัน้	ค่ายจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
ตามเทคโนโลยีและผู้บริโภคให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 4.	 ความคิดเห็นของศิลปินในค่ายท่ีมีต่อการจัดการทางการตลาดของ
ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)
	 แบ่งเป็นความคิดเห็นในเร่ืองของวัตถุประสงค์ของค่ายต่อการจัดการ
ศลิปินในเรือ่งของสญัญาทีร่่วมงานกบัแบบแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัมสีญัญาทีเ่ป็น
ธรรมให้อิสระกับศิลปิน	 ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายมีการแบ่งชัดเจนท�าให้ส่งผลดี
ต่อการท�างานของศลิปิน	ในส่วนของส่วนผสมทางการตลาดมกีระบวนการท�างาน
โดยน�าหลักโมเดล	 3i	 มาใช้เพื่อสร้างศักยภาพและความแตกต่างให้กับศิลปิน	 
(“Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	3.0,	2554)	กล่าวว่า	ในโลกที่ผู้บริโภคมีความ
รอบรูแ้ละมพีลงัมากขึน้มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัในแนวระนาบอย่างในปัจจบุนั
แบรนด์จะไม่มคีวามหมายเลยถ้าแสดงให้เหน็แต่ต�าแหน่งทางการตลาด	แต่แบรนด์
จ�าเป็นต้องมีอัตลักษณ์ของแบรนด์	 ภาพลักษณ์ของแบรนด์	 และคุณค่าที่แท้จริง
ของแบรนด์	 จึงจะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้	 รวมถึงมีการจัดหางานให้
อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางจัดจ�าหน่าย	และการส่งเสริมการตลาดกับสินค้าต่างๆ	
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รวมถึงในด้านการสื่อสารยังใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 ในการสร้าง
ศิลปินให้เป็นที่รู้จักเพื่อน�าไปต่อยอด	(content)	กับงานต่างๆ	ด้วย

	 จากการศกึษาเรือ่งการจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่:	

กรณีศึกษาค่ายเพลง	 Love	 is	 พบว่าการจะจัดการทางการตลาดในธุรกิจเพลงใน

ปัจจบุนัให้มปีระสทิธภิาพได้นัน้	ทกุขัน้ตอนต้องมีความสอดคล้องกนักล่าวคือ	ต้อง

มีการจัดการทุกขั้นตอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม

แผนทีว่างไว้	ตัง้แต่	วตัถปุระสงค์	ส่วนผสมทางการตลาดต้องมคีวามสอดคล้องกนั	

กล่าวคอืสนิค้าหรอืตวัศลิปินจ�าเป็นต้องมคีวามโดดเด่นเพือ่สามารถต่อยอดในการ

จดัการทางการตลาดในการส่งเสรมิการตลาดได้	รวมถงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องดงึ

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ	

ในด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารส�าหรับการสร้าง

การรับรู้และการจดจ�ากับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม

ในกจิกรรมด้านต่างๆ	กบัค่ายหรอืศลิปินเพราะในปัจจบุนัและในอนาคตอาจกล่าว

ได้ว่า	 ผู้บริโภคจะเป็นตัวก�าหนดในการสนับสนุนความส�าเร็จของตัวศิลปิน	 และ

ก�าหนดความอยูร่อดของค่ายเพลงได้	สอดคล้องกบั	(C.K.Prahalad	And	Vanguard	

Ramaswami,	อ้างถึงใน	marketing	3.0,	2554,	น.15)	ที่กล่าวไว้ว่าบทบาทของผู้

บรโิภคก�าลงัเปลีย่นไป	 ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัมพีลงัมากและต้องการมส่ีวนร่วมมากขึน้	

ไม่ได้เป็นเพียงปัจเจกชนที่อยู่โดดเด่ียวไม่เก่ียวข้องกับใคร	 แต่เป็นกลุ่มคนท่ีติดต่อกัน  

มีความรอบรู้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ	 และมีความกระตือรือร้นที่จะ

แสดงความคิดเห็นและให้	 feedback	 แก่บริษัทรวมถึงมีบทบาทส�าคัญในการ

สนบัสนนุให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็ได้	โดยมแีนวคิดการตลาด	3.0	เป็นแนวทาง

หลักในการศึกษาการจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่นี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		การจัดการทางการตลาดในธุรกิจเพลงให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจ�าเป็น

ที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดในปัจจุบันให้ได้เพื่อน�าไปปรับ

ใช้ในด้านของส่วนประสมทางการ	ตลาดและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ	ต้อง
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มีการสร้างเวบ็ไซต์ของค่ายและศลิปินโดยใช้สือ่สังคมออนไลน์	ท�าให้เกดิชุมชนเพือ่

แฟนเพลงจะได้มีความใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น	 รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ	 รวมกับ

แฟนเพลง	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	สร้างประสบการณ์และความประทับ

ใจ	เพื่อรักษากลุ่มเป้าหมายไว้ให้ได้นาน	ๆ

	 2.		การจัดการทางการตลาดที่ดีต้องค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าหรือ

ศลิปินทีต้่องมกีารพฒันาเพือ่สร้างความแตกต่างอยูเ่สมอ	รวมถงึเรยีนรูเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ	ตลอดเวลาเพื่อน�ามาเป็นช่องทางใหม่ๆ	ในการท�าการตลาดต่อไป	รวมถึง

เป็นการเรียนรู้เท่าทันผู้บริโภคอีกด้วย

	 3.		การจัดการศิลปินต้องมีความยุติธรรมในเรื่องของสัญญาและส่วน

แบ่งรายได้รวมถงึความอสิระในการท�างานเพราะจะส่งผลให้ศลิปินมคีวามพงึพอใจ

เกิดความจงรักภักดีและมีแนวโน้มในการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองได้อีกด้วย
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