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บทคัดย่อ

 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง “การสือ่สารการตลาดของสถานโีทรทศัน์

เคเบิลทีวีประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดั” ในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึภาพรวมของการวางแผนการตลาดการ

ก�าหนดกลยทุธ์การตลาดเพือ่เป็นหลกัในการก�าหนดกลวธิ ี(Execution) ทีจ่ะท�าการ

สื่อสารการตลาด (Marketing tion Plan) ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และ

เกิดความเข้าใจในรูปแบบการน�าเสนอรายการที่แตกต่างกันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่

ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานีสยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์

ซอคเก้อร์ทีวีและสถานีฟุตบอลสยามซ่ึงได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ

รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผูบ้รหิารทีม่บีทบาทในการก�าหนด

นโยบายรูปแบบของสถานีและวางกลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ผลการศกึษาพบว่าประเดน็ทีศ่กึษาด้านการวางกลยทุธ์ทางการตลาดได้

มกีารท�าการศกึษาถงึภาพรวมของตลาดโดยท�าการวเิคราะห์ตามหลักการทางการ

ตลาดโดยศกึษาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบโดยรวมต่อการ

ด�าเนนิการธรุกจิซึง่ต้องน�ามาก�าหนดตลาดทีเ่ป็นผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายของแต่ละ

สถานีซึ่งกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 สถานีมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความต้องการ

บริโภคข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเก่ียวกับกีฬาแต่จะมีความชอบกีฬาที่

แตกต่างกันออกไปซึ่งทั้ง 3 ได้มีการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนจากตัวชื่อ

ของสถานีและสโลแกนของสถานีซึ่งในแต่ละสถานีก็จะสร้างสรรค์ผลิตรายการที่มี

รปูแบบให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายของสถานนีัน้ๆ และสิง่ส�าคญัทีต้่องท�าการ

ศกึษาคอืการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดหรอื 4P’s เพือ่เป็นในการวางรปูแบบ

ส�าหรับการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้สนับสนุนรายการซึ่งทางบริษัท

สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้มีการก�าหนดหลักการนี้แบบภาพรวมต้ังแต่การ

ก�าหนดตัวสินค้าหรือบริการซึ่งหมายถึงตัวสถานีทั้ง 3 (Product) การก�าหนดราคา

ทีเ่ป็นมูลคา่ของสถาน ี(Price) ชอ่งทางการออกอากาศและการรบัชมของผู้บริโภค

รวมถงึช่องทางในการโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารของผูส้นบัสนนุรายการและการส่ง
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เสรมิการตลาด (Promotion) ทีจ่ะเป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์

การสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของ

องค์กรซึง่จะเป็นการใช้เครือ่งมอืทางการตลาดในการสือ่สารตวัสถานทีัง้ 3 เพือ่ให้

ผูบ้รโิภคได้รบัรูแ้ละเข้าใจจดจ�าและเกดิพฤตกิรรมซึง่เป็นกระบวนการสือ่สารข้อมลู

ข่าวสารไปยงักลุม่เป้าหมายให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาดต่อไป

 ในประเด็นเร่ืองการวางแผนการสื่อสารการตลาดวัตถุประสงค์ที่ด�าเนิน

ไปในทศิทางเดยีวกนัคอืเพือ่การสร้างการตระหนกัรู ้(Awareness) ในตวัตราสนิค้า

การสร้างการจดจ�า (Remind) เพื่อเป้าหมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือ

บริการหลักการสื่อสารการตลาดของจะมีหลักการวางการส่ือสารออกไปในผ่าน

หลากหลายสื่อที่อยู่ภายใต้การดูแลของสยามสปอร์ตเองโดยใช้ประโยชน์จากการ

ทีมี่สือ่ทกุประเภททีม่อียูใ่นมอืโดยเน้นเรือ่งการควบรวมสือ่ทีม่อียูใ่นมอืทัง้หมดใน

การสื่อสารออกไปให้ครบทุกช่องทางเพื่อท�าการส่ือสารได้อย่างครอบคลุมกลุ่ม 

เป้าหมายการเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเครื่องมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การ

สื่อสารแต่ละคร้ังเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้ด้วยแนวคิดของการ

หลอมรวมสื่อ (Integrated Marketing Communication Plan) ที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของสยามสปอร์ตซ่ึงการก�าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยผ่านช่องทาง

หลักๆ ของสื่อที่มีอยู่จะอาศัยช่องทางของสื่อในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาดได้แก่การโฆษณาการประชาสมัพนัธ์การเผย

แพร่เขียนข่าวการจัดการแถลงข่าวการใช้ความมีชื่อเสียงของบุคลากรการสื่อสาร

การตลาดในเชิงสังคมการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการสื่อสาร

การตลาดในเชงิรายการการสร้างกจิกรรมผ่านทางเวบ็ไซต์การสือ่สารผ่านสือ่สงัคม

ออนไลน์ซึ่งการสร้างกลยุทธ์ผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่เป็นจุดแข็งของ

องค์กรการใช้ทกุสือ่มาผนวกรวมกนัในการน�าไปประยกุต์เป็นเครือ่งมือในการส่ือสาร

ให้กบัรายการในแต่ละสถานเีพือ่ให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุกบัการสือ่สารต้องท�าการ

สร้างสรรค์และหาคอนเทนท์ของรายการให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามโดยสื่อสาร

โปรโมทออกไปทกุช่องทางของสือ่ทีเ่ราโดยใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและต้องท�าให้

ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับทางรายการนั้นๆ 
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 ในประเด็นของการวิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดของทั้ง 3 

สถานีนั้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยการรวมทุกสื่อในการสื่อสารที่มี

ทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดใน 

การเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งการใช้หลักการสื่อสารการตลาดที่ด�าเนินไปทางเดียวกันจะ

ท�าให้ตัวสารที่สื่อออกไปสามารถตอบความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงทิศทางการสื่อสารการตลาดส�าหรับแต่ละสถานีในอนาคตต่างก็

ต้องให้ความส�าคัญและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส�าคัญ  

ซึ่งการพัฒนาน้ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการ

สื่อสารส�าหรับการสร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้บริโภค

ได้มากขึน้อกีด้วยซึง่ทางองค์กรมนีโยบายในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการสือ่สารเพือ่

ให้เหมาะกับผลกระทบและการพัฒนาที่จะตามมาในอนาคตที่จะต้องก้าวให้ทัน

กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารการตลาด, ก�าหนดกลยุทธ์การตลาด, วางแผนการตลาด, 

สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทกีฬา
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 สื่อโทรทัศน์จัดได้ว่าเป็นสื่อรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Media) จากเดิม

ที่มีผู้ให้บริการเผยแพร่ออกอากาศอยู่เพียงไม่กี่รายโดยเป็นสถานีที่ทุกครัวเรือน

สามารถเปิดรับได้หรือที่เรียกว่าสถานีโทรทัศน์พื้นฐาน (Free TV) แต่จากการที่มีผู้

บริโภคที่มีความแตกต่างกันและมีช่องทางในการเลือกรับชมที่หลากหลายใน

ปัจจบุนัส่งผลให้วงการสือ่โทรทศัน์ต้องท�าการสร้างรปูแบบการน�าเสนอหรอืรปูแบบ

รายการให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่จากแต่เดมิการแข่งขนั

มีไม่สูงนักและในแต่ละสถานีมีรูปแบบรายการที่หลากหลายซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าถึง

ความต้องการในการบริโภคเนื้อหาเฉพาะกลุ่มจงึได้เกดิสถานเีคเบลิทวีมีากมายที่

จะผลิตรายการในรูปแบบเฉพาะเพ่ือเอ้ือต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่น

สถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับเพลงสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับภาพยนตร์

ในประเทศหรือต่างประเทศสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับข่าวสถานีที่น�าเสนอ

รูปแบบเกี่ยวกับการเมืองสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับสารคดีและสถานีที่น�าเสนอ

รูปแบบเกีย่วกบักฬีาเป็นต้นโดยในบางสถานเีป็นการท�าธรุกจิข้ามสือ่ภายใต้เจ้าของ

เดียวกัน (Cross Media Ownership) ซ่ึงประสบความส�าเร็จจากการท�าธุรกิจกับ

การด�าเนินกิจการจากสื่อชนิดอื่นมาและต้องการที่จะเพิ่มฐานผู้บริโภคหรือขยาย

รูปแบบการน�าเสนอที่เพิ่มช่องทางยิ่งให้หลากหลายมากขึ้น

 ดังเช่นบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจ�ากัด (มหาชน) (Siam Sport Syndi-

cate Public Co., Ltd.) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า “สยามกีฬารายวัน” นั้น

เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ที่มีการ

บรหิารแบบครบวงจรในด้านการผลติสือ่ประเภทกฬีาของเมอืงไทยโดยมนีติยสาร 

“กีฬาสยาม” เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้นได้มีการพิมพ์

นติยสารเพิม่ขึน้และฉบบัทีส่ร้างชือ่เสยีงให้เป็นทีรู่จ้กักค็อื “นติยสารสตาร์ซอคเก้อร์” 

จากนัน้กไ็ด้มวีวิฒันาการพมิพ์เป็นหนงัสอืพมิพ์กฬีารายวนัฉบบัแรกของเมอืงไทย

คอื “หนงัสอืพมิพ์สยามกฬีารายวนั” และมกีารคดิค้นออกสิง่พมิพ์ใหม่ๆ อย่างต่อ

เนื่องและนอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการด�าเนินธุรกิจ
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ไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้แก่การเป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุก

ประเภทให้กบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ และการผลติรายการกฬีาทางสือ่โทรทศัน์

และเป็นต้น

 ซึ่งจากการที่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจ�ากัด (มหาชน) มีชื่อเสียงและ

ประสบความส�าเร็จและครองความเป็นอันดับหนึ่งของส่ือหนังสือพิมพ์ประเภท

กฬีาของเมอืงไทยโดยครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 90% บนแผงหนงัสอื

กฬีาตวัอย่างหนงัสอืพมิพ์ในเครอืได้แก่หนงัสอืพมิพ์สยามกฬีารายวนัหนงัสือพมิพ์

ฟตุบอลรายวนัสตาร์ซอคเก้อร์หนงัสอืพมิพ์มวยสยามรายวนัหนงัสอืพมิพ์สปอร์ต

พูลรายวันหนังสือพิมพ์สยามกีฬาลีกไทยรายวันหนังสือพิมพ์สปอร์ตแมนรายวัน

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลพูลฉบับตลาดลูกหนังและจากการที่ประสบความส�าเร็จจาก

การด�าเนนิธรุกจิในสือ่สิง่พมิพ์เป็นอย่างสงูท�าให้คณะผูบ้รหิารของบรษิทัได้ท�าการ

ขยายตลาดการผลติสือ่กฬีาโดยการด�าเนนิการธรุกจิข้ามสือ่มาบรหิารสถานเีคเบลิ

ทีวีเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด 

(Siam Sport Television Company Limited) เป็นบริษัทย่อยในเครือสยามสปอร์ต

ซึ่งรับหน้าที่บริหารจัดการช่องโทรทัศน์เพื่อน�าเสนอการถ่ายทอดสดและรายการ

โทรทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาซึ่งมีสถานีที่บริหารอยู่ด้วยกัน 3 สถานี ได้แก่สถานี

สยามกีฬาทีวีซึ่งเป็นสถานีเคเบิลแห่งแรกของสยามสปอร์ต จากนั้นสถานีฟุตบอล

สยามทวีแีละสถานสีตาร์ซอคเก้อร์ทวีไีด้มกีารเปิดตวัออกอากาศผ่านทางเคเบลิดี

ทีวีเช่นกันในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 

 และจุดเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัคอืได้มกีารตกลงเข้าไปท�าธรุกจิร่วมกนักบั

ผู้น�าตลาดเคเบิลทีวีของเมืองไทยคือทรูวิชั่นส์โดยได้มีน�าสถานีสยามกีฬาทีวีออก

อากาศทางผ่านทางทรูวิชั่นส์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งทรูวิชั่นส์ที่มีจุดเด่นใน

ส่วนของการผลติรายการและถ่ายทอดสดฟตุบอลต่างประเทศจงึมองว่าการทีไ่ด้มี

โอกาสท�าธุรกิจร่วมกันกับสยามสปอร์ตที่มีความแข็งแกร่งในด้านฐานข้อมูลกีฬา

ไทยและบคุลากรทีม่คีณุภาพจะท�าให้เกดิความแขง็แกร่งกบัในการครอบครองคอน

เทนท์สือ่โทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภทรายการกฬีาของประเทศไทยหลังจากนัน้สถานี

สตาร์ซอคเก้อร์ทวีแีละสถานฟีตุบอลสยามทวีจีงึได้เปลีย่นช่องทางมาออกอากาศ

ผ่านทางทรูวิชั่นส์เช่นกันเมื่อช่วงเวลากลางปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
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 จากน้ันทางองค์กรได้มีการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดซึ่งเป็น
หลกักลยทุธ์ทีส่�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิยคุปัจจบุนัเพือ่เป็นเครือ่งมอืและช่องทาง 
ในการสื่อสารผ่านการโปรโมท หรือประชาสัมพันธ์สถานีในเครือของบริษัทโดย
ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของหลกัการตลาดทีต้่องศกึษาความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค
แล้วน�าเสนอให้ตอบสนองต่อความต้องการนัน้โดยใช้ประโยชน์จากความมชีือ่เสยีง
ที่มีมาอย่างยาวนานขององค์กรในการที่จะขยายช่องทางในการสื่อสารออกไปยัง 
กลุม่เป้าหมายอนัจะเป็นการขยายฐานของผูบ้รโิภคจากทีม่อียูใ่นสือ่แบบดัง้เดมิไป
สู่การบริโภคสื่ออีกชนิดหนึ่งขององค์กรให้เพิ่มขึ้นซึ่งการด�าเนินกิจกรรมทางการ
ตลาดคอืการทีอ่งค์กรจะสือ่ความหมายสร้างการรบัรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั
ตัวสินค้าหรือบริการซ่ึงในที่น้ีคือสถานีเคเบิลทั้ง 3 สถานีไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้า
หมายให้เกิดการยอมรับและเกิดพฤติกรรมตามมา
 ในการศึกษาเร่ือง “การสื่อสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี
ประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด” เพื่อ
ศึกษาถึงการวางกลยุทธ์การตลาดในข้ันตอนต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการก�าหนด
กลวิธีที่จะท�าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ไปยังกลุ่ม
เป้าหมายให้เกดิการรบัรูแ้ละเกดิความเข้าใจในรปูแบบการน�าเสนอรายการทีแ่ตกต่าง
กันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานี
สยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์ซอคเก้อร์ทีวีและสถานีฟุตบอลสยามโดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างของทั้ง 3 สถานีที่มีการสร้างจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อ
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬา
รวมไปถึงการวางแผนและแนวทางในการขยายช่องทางเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อ
ครองความเป็นอันดับหนึ่งในวงการผลิตสื่อประเภทกีฬา

วัตถุประสงค์การศึกษา

 1.  เพือ่ศกึษาถงึการวางกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของ
สถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 2.  เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Com-
munication Plan) ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
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 3.  เพือ่ศกึษาวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบการวางแผนการสือ่สารการตลาด

ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด

วิธีการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารการตลาดของสถานโีทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภท

กฬีา กรณศีกึษา: สถานใีนเครอืบรษิทัสยามสปอร์ตเทเลวชินัจ�ากดั” ผูศ้กึษาได้อาศยั

แนวทางการค้นคว้าข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยวธิกีารสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารที่ดูแลด้านการวางแผนกลยุทธ์การ

สือ่สารการตลาดของทัง้ 3 สถานไีด้แก่สถานสียามกฬีาทวีสีถานสีตาร์ซอคเก้อร์ทวีี

และสถานีฟุตบอลสยามทีวีในกรณีศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดของสถานี

โทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ต

เทเลวชินัจ�ากดั” เพือ่ทีจ่ะศกึษาถงึการวางกลยทุธ์การตลาดในขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่

การวิเคราะห์สถานการณ์การก�าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดการก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายการแบ่งส่วนการตลาดการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภณัฑ์การก�าหนดกลยทุธ์

การตลาดเพื่อเป็นหลักในการก�าหนดกลวิธี (Execution) ที่จะท�าการส่ือสารการ

ตลาด (Marketing Communication Plan) ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และ

เกิดความเข้าใจในรูปแบบการน�าเสนอรายการที่แตกต่างกันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่

ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานีสยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์

ซอคเก้อร์ทวีแีละสถานฟีตุบอลสยามโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบถงึข้อแตกต่าง

ของทัง้ 3 สถานทีีม่กีารสร้างจดุเด่นทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ครอบครองส่วนแบ่งทางการ

ตลาดในสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬารวมไปถึงการวางแผนและ

แนวทางในการขยายช่องทางเพิม่เตมิในอนาคตเพือ่ครองความเป็นอนัดบัหนึง่ใน

วงการผลิตสื่อประเภทกีฬา 
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ผลการศึกษา อภิปรายผล
ผลการศึกษา

วางกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัท
สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การบรหิารสถานโีทรทศัน์เคเบลิทวีใีนปัจจบุนัถอืได้ว่าเป็นธรุกจิหนึง่ทีม่ี

การเติบโตอย่างมากซึ่งผู้ประกอบการสถานีเคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬาก็มี

จ�านวนอยูห่ลายรายเช่นกนัการวางนโยบายหรอืการก�าหนดหลกัการทางการตลาด

นั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึงซ่ึงการด�าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีมี

ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดเช่นเดียวกับธุรกิจสินค้าและบริการอ่ืนๆ โดยทั้ง 

3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้มีการท�าการศึกษาถึงภาพ

รวมของตลาดเช่นกันโดยท�าการวิเคราะห์ตามหลักการทางการตลาดศึกษาทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการด�าเนินการธุรกิจ

การวเิคราะห์ถงึปัจจยัภายในเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีจ่ะต้องท�าการศึกษาตนเองก่อนว่ามี

จุดดีหรือจุดแข็งที่สามารถสร้างโอกาสเหนือผู้อื่นในตลาดอย่างไร

 ซึ่งในส่วนนี้ทั้ง 3 สถานีได้ใช้ประโยชน์จากความส�าเร็จของส่ือประเภท

อืน่ในเครือนัน่คอืสือ่หนงัสอืพมิพ์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัด้านฐานข้อมลูเกีย่วกบัวงการ

กีฬาและประสบความส�าเร็จมาอย่างยาวนานและการประโยชน์จากความมีชื่อ

เสยีงและคณุภาพจากคอลมัน์นสิต์ขององค์กรโดยน�าจดุแขง็ดงักล่าวมาเป็นปัจจยั

ในการต่อยอดในการด�าเนนิธรุกจิเคเบลิทวีแีละเป็นการช่วยขยายฐานผูบ้รโิภคทีมี่

ความชืน่ชอบด้านกฬีาทีต่ดิตามผลงานจากสือ่หนงัสอืพมิพ์ได้มโีอกาสในการเพิม่

ช่องทางในการบรโิภคข้อมลูและข่าวสารในรปูแบบภาพเคลือ่นไหวในสือ่โทรทศัน์

เคเบลิทวีใีนส่วนของปัจจยัภายนอกได้มกีารศกึษาถงึโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิให้

ประสบผลส�าเร็จ

 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตลาดของส่ือโทรทัศน์เคเบิลทีวีมีการเติบโต

ขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ข้อดขีองเคเบลิทวีนีัน้คอืสามารถผลติรปูแบบรายการในสถานเีพือ่ที่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ

รายการให้ตรงกบัความต้องการและความชืน่ชอบของผูบ้รโิภคในล�าดบัต่อมามกีาร
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ก�าหนดตลาดที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสถานีซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ

ทั้ง 3 สถานีมีลักษะที่เหมือนกันคือมีต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารและความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาแต่จะมีความชอบกีฬาที่แตกต่างกันออกไป

 ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทั่วไปทั้งกีฬาในประเทศและต่างประเทศจะเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายของสถานีสยามกีฬาทีวีผู้ที่ชื่นชอบและติดตามฟุตบอลของไทยจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายของสถานีฟุตบอลสยามทีวีและผู้ที่ช่ืนชอบและมีความคล่ังไคล้

ฟุตบอลต่างประเทศจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถานีสตาร์ซอคเก้อร์ทีวีซ่ึงทั้ง 3 

สถานดีงักล่าวได้มกีารก�าหนดต�าแหน่งผลติภณัฑ์ทีช่ดัเจนจากตวัชือ่ของสถานแีละ

สโลแกนของสถานีซ่ึงในแต่ละสถานีก็จะสร้างสรรค์ผลิตรายการที่มีรูปแบบให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสถานีนั้นๆ 

 จากนั้นต้องท�าการศึกษาคู่แข่งรายอ่ืนๆ ที่มีการด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์

เคเบิลทีวีประเภทกีฬาเหมือนกันว่ามีรูปแบบการผลิตรายการอย่างไรมีการแย่ง

ส่วนแบ่งทางการตลาดไปมากน้อยเพยีงใดซึง่ทางองค์กรเองยงัไม่พบผลกระทบใน

ส่วนนี้มากนักเพราะในปัจจุบันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าของผู้ผลิตส่ือประเภท

กฬีาและสิง่ส�าคญัทีต้่องท�าการศกึษาคอืการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดหรอื 

4P’s เพื่อเป็นในการวางรูปแบบส�าหรับการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้

สนับสนุนรายการ

 ซึง่ทางบรษิทัสยามสปอร์ตเทเลวชิัน่จ�ากดัได้มีการก�าหนดหลักการนีแ้บบ

ภาพรวมตัง้แต่การก�าหนดตวัสนิค้าหรอืบรกิารซึง่หมายถงึตวัสถานทีัง้ 3 (Product) 

การก�าหนดคอนเทนท์ของรายการต้องหาเนื้อหาของรายการให้ดูน่าสนใจและน่า

ติดตามการก�าหนดราคาที่เป็นมูลค่าของสถานี (Price) ช่องทางการออกอากาศ

และการรับชมของผู้บริโภครวมถึงช่องทางในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของ 

ผู้สนับสนุนรายการและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่จะเป็นส่วนส�าคัญใน

การด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์การสือ่สารตราสนิค้าไปยงักลุม่เป้าหมายด้วยเครือ่ง

มอืการสือ่สารการตลาดขององค์กรซึง่จะเป็นการใช้เครือ่งมอืทางการตลาดในสือ่สาร

ตัวสถานีทั้ง 3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าใจจดจ�าและเกิดพฤติกรรมซ่ึงเป็น 

กระบวนการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามวัตถุประสงค์

ของการสื่อสารการตลาดต่อไป
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การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ของสถานี
เคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การสื่อสารการตลาดของ 3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดันัน้มีการวางหลกัจากนโยบายใหญ่และให้ทัง้ 3 สถานดี�าเนนิการไปในทศิทาง

เดยีวกนัสิง่ทีต้่องให้ความส�าคญัในขัน้ตอนแรกคือการก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการ

สื่อสารซึ่งเปรียบเสมือนข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารนั่นคือตัวรายการของ

สถานแีละรูร้บัสารคอืกลุม่ผูร้บัชมรายการในเรือ่ง เรือ่งเดยีวกนัทีจ่ะส่ือสารออกไป

ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีวัตถุประสงค์ที่ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อการสร้างการ

ตระหนักรู้ (Awareness) ในตัวตราสินค้าการสร้างการจดจ�า (Remind) เพื่อเป้า

หมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มราย

ได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือบริการและจากการให้เช่าเวลาในการ

โฆษณาของรายการในสถานีการสื่อสารที่ไร้ทิศทางไม่สามารถท�าให้ธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จได้แผนการสื่อสารการตลาดของจะมีหลักการวางการสื่อสารออกไป

ผ่านหลากหลายสื่อที่อยู่ภายใต้การดูแลของสยามสปอร์ตเอง

 โดยใช้ประโยชน์จากการทีม่สีือ่ประเภทหลกัๆ ทีม่อียูใ่นมอืเน้นเรือ่งการ

หลอมรวมสือ่ (Integrated Marketing Communication) ทีม่อียูใ่นมอืทัง้หมดในการ

สือ่สารออกไปให้ครบทกุช่องทางเพือ่ท�าการสือ่สารได้อย่างครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย

โดยทัง้ 3 สถานไีด้ใช้วธิกีารหลอมรวมสือ่และยดึวธิกีารดงักล่าวในการก�าหนดเป็น

นโยบายและน�าไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการบริหารงานและการสื่อสารการตลาด

นอกจากการเลือกเครื่องมือส�าหรับใช้ในการท�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแล้ว

การเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเคร่ืองมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การส่ือสาร

แต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้โดยทั้ง 3 สถานีมีทิศทางที่

สอดคล้องไปทางเดยีวกนัโดยการรวมทกุสือ่ในการสือ่สารทีม่ทีศิทางและเป้าหมาย

เดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม

เป้าหมายส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยผ่านช่องทางหลักๆ 

ของสื่อที่มีอยู่กลยุทธ์ต่างๆ จะด�าเนินการโดยอาศัยช่องทางของสื่อในการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดได้แก่การโฆษณาการ

ประชาสมัพนัธ์การเผยแพร่เขยีนข่าวการจดัการแถลงข่าวการใช้ความมชีือ่เสยีงของ
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บุคลากรการสื่อสารการตลาดในเชิงสังคมการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างพันธมิตร

ทางธรุกจิการสือ่สารการตลาดในเชงิรายการการสร้างกจิกรรมผ่านทางเวบ็ไซต์การ

สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซ่ึงการสร้างกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือการส่ือสารการ

ตลาดที่เป็นจุดแข็งขององค์กรการใช้ทุกสื่อมาผนวกรวมกันในการน�าไปประยุกต์

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับรายการในแต่ละสถานีเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุดกับการสื่อสารนั่นเอง

วิเคราะห์และเปรียบเทียบการวางแผนการสื่อสารการตลาดของสถานีเคเบิลทีวีในเครือ
บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การใช้สื่อที่มีอยู่ในมือทั้งหมดในเครือของสยามกีฬาเป็นช่องทางการ

ท�าการสือ่สารการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคโดยทัง้ 3 สถานมีทีศิทางทีส่อดคล้องไปทาง

เดยีวกนัโดยการรวมทกุสือ่ในการสือ่สารทีม่ทีศิทางและเป้าหมายเดยีวกนัเพือ่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคการสื่อสารการตลาด

โดยใช้สือ่ทีอ่ยูใ่นการดแูลขององค์กรจะเกดิประโยชน์อย่างยิง่เพราะนอกจากทีจ่ะ

ควบคมุได้แล้วการด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ 3 สถานกีจ็ะส่งผลดต่ีอตวัตราสนิ

ค้าและความเข้าใจต่อผูบ้รโิภคอย่างชดัเจนการทีด่�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัเปรยีบ

เสมือนการอาศัยอยู่ในกรอบเดียวกันซึ่งการใช้แผนการส่ือสารการตลาดที่ด�าเนิน

ไปทางเดยีวกนัจะท�าให้ตวัสารทีส่ือ่ออกไปสามารถตอบความต้องการของผูบ้รโิภค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับทิศทางการสื่อสารการตลาดส�าหรับแต่ละสถานีใน

อนาคตต่างกต้็องให้ความส�าคญัและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เป็นส�าคัญ

 ซึ่งทิศทางแนวโน้มในอนาคตต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาของ

เทคโนโลยซีึง่การพฒันานีก่้อให้เกดิประโยชน์สงูสดุและจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในด้าน

การสื่อสารส�าหรับการสร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดีย่ิงขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้

บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วยซ่ึงทางองค์กรมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

สื่อสารเพื่อให้เหมาะกับผลกระทบและการพัฒนาที่จะตามมาในอนาคตที่จะต้อง

ก้าวให้ทันกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค
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อภิปรายผล

การวางกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของสถานเีคเบลิทวีใีนเครอืบรษิทั 
สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การมองภาพรวมของหลกัการตลาด 3 สถานใีนเครอืบรษิทัสยามสปอร์ต

เทเลวชินัจ�ากดัได้มกีารท�าการศกึษาถงึภาพรวมของตลาดเช่นกนัสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของมิชาเอลเจเอตเซล (Michael J. Etzel, อ้างถึงในอดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2544, น. 

5) ว่าการก�าหนดแผนการตลาดต้องมีหน้าที่และข้ันตอนท่ีจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งกลยุทธ์และวิธีการท�าการตลาดได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามขั้นตอนการวิเคราะห์

โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) การก�าหนดตลาดเป้าหมาย 

(Target Market Selection) การก�าหนดต�าแหน่งของสินค้า (Product Positioning) 

วเิคราะห์ได้เปรยีบทางการแข่งขนักบัคูแ่ข่งอืน่ๆ ในตลาด (Competitive Advantage) 

การพฒันาปรบัปรงุส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Development) การ

จัดการทางการตลาด (Marketing Management) ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีท�าการวิเคราะห์

ตามหลักการทางการตลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว

 ในศกึษาทัง้ปัจจยัภายในทีม่องจดุแขง็ขององค์กรเพือ่สร้างความได้เปรยีบ

เหนอืคูแ่ข่งในตลาดโดยทางสถานทีัง้ 3 ได้ใช้ประโยชน์จากการทีป่ระสบความส�าเรจ็

มาจากสือ่ประเภทอืน่ในเครอืนัน่คอืสือ่หนงัสอืพมิพ์โดยการน�าจดุขายของคอลมัน์

นิสต์ที่มีชื่อเสียงคุณภาพและประสบการณ์มาต่อยอดในการเป็นพิธีกรด�าเนิน

รายการหรือผู้สื่อข่าวในสื่อโทรทัศน์ขณะที่ปัจจัยภายนอกได้มองถึงสภาพทาง

โอกาสการท�าธุรกิจที่อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีได้เติบโตอย่างรวดเร็วและคู่แข่งขันใน

ตลาดที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการด�าเนินการธุรกิจการแบ่งส่วนตลาดได้แบ่ง

ลักษณะออกเป็น 3 กลุ่ม

 แต่มีลักษณะที่สอดคล้องกันซึ่งกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 สถานีมีลักษะที่

เหมือนกันคือมีต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับกีฬา

เหมอืนกนัแต่จะมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยคอืสถานสี�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบกฬีาทัว่ไป

สถานสี�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบและตดิตามฟตุบอลของไทยและสถานสี�าหรบัผูท้ีช่ื่นชอบ

ฟุตบอลต่างประเทศ
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 จากนั้นทั้ง 3 สถานีได้มีการการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดไปมา
จากนโยบายใหญ่ของสยามสปอร์ตเทเลวิชันหรือ 4P’s เพื่อเป็นการวางรูปแบบ
ส�าหรับการส่ือสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้สนับสนุนรายการซึ่งทางสยาม
สปอร์ตเทเลวิชั่นจ�ากัดได้มีการก�าหนดหลักการนี้แบบภาพรวมต้ังแต่การก�าหนด
ตัวสินค้าหรือบริการซึ่งหมายถึงตัวสถานีทั้ง 3 (Product) รวมถึงการสร้างสรรค์รูป
แบบรายการในแต่ละสถานีของสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดจะต้องออกแบบ
รายการของสถานใีห้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายของแต่ละสถานเีริม่ต้นจากความ
ต้องการขององค์กรที่ต้องการน�าเสนอ Content ด้านกีฬาที่มีความเข้มข้นที่ดีและ
มีประโยชน์ไปสู่กลุ่มผู้รับชมรายการหรือที่เรียกว่า “Inside-Out” และสิ่งส�าคัญอีก
ส่วนหนึง่คอืต้องศกึษาความต้องการของตลาดนัน่คือกลุ่มผูร้บัชมรายการก่อนแล้ว
จงึก�าหนดวธิีการหรือรูปแบบไปตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รบัชมรายการ
ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า “Outside-In” ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการตลาด 
(อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช, 2544, น. 8) ว่าเป็นแนวความ
คดิทีถ่อืหลกัว่างานส�าคญัของบรษิทัคอืการพจิารณาถงึสิง่จ�าเป็นและความต้องการ
และคุณค่าของตลาดเป้าหมายจะต้องปรับองค์กรให้สามารถสร้างความพอใจที่
ลกูค้าต้องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลมากกว่าคู่แข่งขนัด้วยรวมไป
ถึงการจัดวางผังรายการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค
 ซึง่บคุลกิของแต่ละรายการในแต่ละสถานต้ีองค�านงึถงึกลุม่ผูช้มรายการ
เป็นส�าคญัต้องสร้างสรรค์รปูแบบรายการในรปูแบบทีต่ามความต้องการของตลาด
โดยศึกษาดูว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบรายการแบบใดลักษณะอย่างไรเพื่อ
จะท�าการสื่อสารไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
กลยุทธ์การตลาด (อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช, 2544, น. 8) 
ทีก่ล่าวไว้ในแนวคดิทางการตลาดในระยะที ่2 ทีมุ่ง่ความส�าคญัทีผ่ลติภณัฑ์ (Product 
Orientation Stage) มุง่ความส�าคญัทีค่ณุภาพของผลิตภณัฑ์และรปูลักษณะทีด่ทีีสุ่ด
โดยใช้ความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ยึดหลักผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งส่วนประสมที่เหลือคือการ
ก�าหนดราคาทีเ่ป็นมลูค่าของสถาน ี(Price) ช่องทางการออกอากาศและการรบัชม
ของผูบ้รโิภครวมถงึช่องทางในการโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารของผูส้นบัสนนุรายการ
และการส่งเสรมิการตลาดคอืการด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์การส่ือสารตราสินค้า
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ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดขององค์กร (Promotion) 

สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดของเบลช์แอนด์เบลช์ (Belch & Belch, 1993,  

p. 10, อ้างถึงใน ณิชากุล สาตรา, 2553) ที่กล่าวไว้ว่าถือว่าทั้ง 4 องค์ประกอบข้าง

ต้นต้องมีการส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ราคาการจัด

จ�าหน่ายการส่งเสรมิการตลาดกม็ส่ีวนส�าคญัอย่างมากในการท�าหน้าทีก่ารก�าหนด

แนวทางการตลาดร่วมกนักล่าวคอืผลติภณัฑ์จะท�าหน้าทีส่ื่อสารกบัผูบ้รโิภคพบเหน็

ถงึลกัษณะรปูร่างตราสนิค้าสสีนัและขนาดเป็นต้นราคาของผลิตภณัฑ์จะท�าหน้าที่

สือ่สารเพือ่บอกคณุภาพและคณุค่าของผลติภณัฑ์แก่ผูบ้รโิภคส่วนการจดัจ�าหน่าย

ก็ท�าหน้าที่ในการวางช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีเอ้ือต่อความสะดวกรวดเร็วให้กับ

ผูบ้รโิภคส่วนการส่งเสรมิการตลาดกเ็ป็นการน�าสารทีเ่ป็นข้อมูลต่างๆ ถ่ายทอดไป

ยงักลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายให้เกดิประสทิธภิาพและเกดิพฤตกิรรมในทีส่ดุซึง่แนวคดิ

ดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับฟิลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler, อ้างถึงในศิริวรรณ

เสรีรัตน์และคณะ, 2543, น. 9) ที่ได้นิยามความหมายของค�าว่าการตลาดไว้ว่า

เป็นกระบวนการในการวางแผนและการบรหิารโดยน�าแนวคดิเรือ่งการตัง้ราคาการส่ง

เสรมิการตลาดการจัดจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารอนัน�าไปสูก่ารตัง้วตัถปุระสงค์ของ

องค์กรเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล

การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ของสถานี
เคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 ความส�าคญัการวางแผนการสือ่สารการตลาดในรปูแบบต่างๆ มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ทีจ่ะสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างครอบคลมุและเพือ่ให้เกดิประสทิธผิล

สูงสุดและโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิช่ันจ�ากัดที่อยู่ในเครือของ

สยามสปอร์ตซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าในด้านการผลิตส่ือประเภทกีฬาต้องการสร้าง

ความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงการรักษาประสิทธิภาพที่ดีไว้จ�าเป็นอย่าง

ที่ที่จะต้องมีการด�าเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากการมี

เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีอยู่ดังนั้นการที่ด�าเนินแผนการสื่อสารการตลาดให้

ได้ตามวตัถปุระสงค์ของธรุกจิต้องศกึษาถงึภาพรวมทัง้ภายในและภายนอกรวมถงึ

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อน�ามาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับองค์กรต้องคัดสรรหาวิธีการสื่อสารในกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะเลือกใช้ส่ือสาร



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 545

ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายการวางแผนการส่ือสารการตลาดของรายการต่างๆ 

ในสถานีจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างย่ิงการวางแผนกลยุทธ์จะต้องดูองค์ประกอบ

ต่างๆ กนัในการน�าไปคดิเป็นกลยทุธ์ตลอดจนวธิใีนการใช้สือ่สารเพือ่ให้ด�าเนนิไป

ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดขององค์กร

 การสื่อสารการตลาดของ 3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดันัน้มีการวางหลกัจากนโยบายใหญ่และให้ทัง้ 3 สถานดี�าเนนิการไปในทศิทาง

เดียวกันซึ่งท้ัง 3 สถานีมีวัตถุประสงค์ที่ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อการ

สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เกิดการจดจ�า (Remind) ในตัวตราสินค้าเพื่อ 

เป้าหมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม

รายได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือบริการหลักการนี้สอดคล้องกับ

ปฏิกิริยาที่ตอบสนองความคาดหมายของการส่ือสารการตลาดที่จ�าแนกออกเป็น 

6 ลักษณะ (พรรณพิมล ก้านกนก, อ้างถึงใน วิลาวัลย์ เอื้อบูรณานนท์, 2535) โดย

นิยามไว้ว่าเป็นการมุ่งหวังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้บริโภคกลุ่มใน

ลกัษณะทีค่าดหมายหรอืก�าหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วปฏกิริยิาตอบสนองทีค่าดหมาย

นั้นคือท�าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจสินค้านั้นท�าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้สินค้านั้น

ด้วยความรูส้กึในด้านดเีกดิความชืน่ชมหรอืพอใจไม่รูส้กึขดัแย้งหรอืต่อต้านช่วยให้

ผูบ้รโิภคเกดิความจดจ�าสนิค้าได้แม่นย�าช่วยย�า้ความเชือ่มัน่ทีม่ต่ีอสนิค้านัน้ท�าให้

เพิม่พนูความรูส้กึชืน่ชมและความพงึพอใจมากขึน้กว่าเดมิและตลอดไปกระตุน้ให้

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึง่ในด้านดต่ีอสนิค้าช่วยให้ผูบ้รโิภคซือ้สนิค้า

นั้นเป็นประจ�าโดยไม่เปลี่ยนไปใช้บริการสินค้ายี่ห้ออื่นๆ 

 การเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเครื่องมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การ

สื่อสารแต่ละคร้ังเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้ด้วยแนวคิดของการ

หลอมรวมสื่อ (Integrated Marketing Communication) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

องค์กรการใช้สื่อที่มีอยู่ในมือทั้งหมดในเครือของสยามสปอร์ตเป็นช่องทางการ

ท�าการสือ่สารการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคซึง่การหลอมรวมสือ่ขององค์กรสอดคล้องกบั

คณุสมบตัขิอง IMC ทีก่ล่าวไว้ว่าเป็นการเลอืกใช้เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดหลาย

ประเภทในลักษณะเป็นการรวมพลัง (Synergy) โดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด

หลายประเภทเพื่อท�าหน้าที่สื่อสารร่วมกันอย่างมีเอกภาพคือมีแนวทางเดียวกัน
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ในการน�าเสนอข้อมูลเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทิศทาง

เดียวกัน (ธีรพันธ์ โล่ทองค�า, 2545, น. 10-11) ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ต่างมจีดุดแีละจดุแขง็ทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคได้แตกต่างกนัไปตามรปูแบบการใช้

ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งจะสอดคล้องการสื่อสารการตลาดในแนวคิดของประดิษฐ์

จมุพลเสถยีร (2547) ได้กล่าวไว้ว่าการสือ่สารการตลาดหมายถงึ “กระบวนการเพือ่

สือ่สารข้อมูลของสนิค้าบรกิารหรอืความคดิสูก่ลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ” 

การที่จะสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพจะต้องศึกษาเครื่องมือส่ือสารต่างๆ  

ซึง่ประกอบไปด้วยการโฆษณาการประชาสมัพนัธ์การส่งเสรมิการขายเป็นต้นว่ามี

ข้อดอีย่างไรและเลอืกใช้เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดให้เกดิประโยชน์สงูสดุทางการ

สื่อสาร

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการส่ือสารการตลาดขององค์กร

เป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางในการสร้างบริบทการส่ือสารและ

กิจกรรมไปยังกลุ่มผู้บริโภคซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการช้ีวัดความส�าเร็จของการ

ด�าเนนิธรุกจิเคเบลิทวีจีะสอดคล้องกบัแผนการสือ่สารการตลาดแลมบ์แฮร์และแมค

แดเนยีล. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1992, p. 424, อ้างถงึในสมชยั เกรยีงชยัพฤกษ์, 

2548) ที่กล่าวไว้ว่า “การส่งเสริมการตลาด” เป็นองค์ประกอบ

 ส่วนหนึ่งของ “ส่วนประสมการตลาด” มีบทบาทที่ส�าคัญคือ “การติดต่อ

สื่อสาร” (Communication) ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) เพื่อให้เกิด

การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรเสนอขายรวมทั้งแจ้งบอกคุณค่า

และลักษณะส�าคัญอันเป็นจุดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่นบทบาทและความส�าคัญของ

การส่งเสริมการตลาดเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของแผน

งานการตลาดซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของนักการตลาดสมัยใหม่ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า “หากปราศจากการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพแล้วผลิตภัณฑ์หรือ

บรกิารจ�านวนน้อยเหลอืเกนิในปัจจบุนัทีจ่ะสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้ในท้องตลาดไม่

ว่าผลติภณัฑ์นัน้จะพฒันาดอีย่างไรก�าหนดราคาเหมาะสมแค่ไหนหรอืมวีธิกีารจดั

จ�าหน่ายที่ดีอย่างไรก็ตาม”
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วิเคราะห์และเปรียบเทียบการวางแผนการสื่อสารการตลาดของสถานีเคเบิลทีวีในเครือ
บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของทั้ง 3 สถานีในเครือบริษัทสยาม

สปอร์ตเทเลวชินัจ�ากดัจะมกีารเลอืกใช้เครือ่งมือทางการส่ือสารการตลาดทีใ่ช้เป็น

ช่องทางในการสือ่สารเพือ่สร้างการตระหนกัรูก้ารสร้างความภกัดต่ีอตราสนิค้าเพือ่

สร้างรายได้ให้กบัสถานโีดยมกีารวางรปูแบบจากนโยบายหลักให้มีการทีด่�าเนนิไป

ในทิศทางเดียวกันเปรียบเสมือนการอาศัยอยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันเพื่อให้การ

ด�าเนนิงานของทัง้ 3 สถานเีป็นไปในหลกัการอนัเดยีวกนัทีต้่องการให้ผูบ้รโิภคกลุม่

เป้าหมายขององค์กรที่เป็นผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีความช่ืนชอบกีฬาเกิดความ

ต้องการที่จะติดตามรับชมรายการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

พวกเขาได้ซ่ึงการใช้แผนการสื่อสารการตลาดที่ด�าเนินไปทางเดียวกันสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของขนิษฐา จ�ารูญ (2553) ว่าการใช้นโยบายการบริหารแบบ Con-

vergence ยังสามารถช่วยเอ้ือประโยชน์และเพิ่ม Value สินค้าและบริการให้กับ

ลกูค้าให้เกดิประโยชน์สงูสดุซึง่ฝ่ายการตลาดได้น�านโยบายดงักล่าวมาสร้างนโยบาย

ทางการตลาดเพื่อท�าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารการตลาดขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ทศิทางการสือ่สารการตลาดส�าหรบัแต่ละสถานขีององค์กรในอนาคตต่าง

กต้็องให้ความส�าคญัและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นส�าคญั

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการส่ือสารส�าหรับการ

สร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสาวิตรี อินทรโชติ (2553) ว่าหลักการวางแผนการ

สือ่สารการตลาดใช้หลกัการเลอืกเครือ่งมอืและช่องทางการสือ่สารในการโปรโมท

รายการของโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อนิเตอร์เนต็เป็นการเพ่ิมช่องทางการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารการตดิตามรบัชมรายการ

ให้กับผู้ชมรายการอีกทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางการส่ือสารที่สามารถเข้า

ถงึและครอบคลมุกลุม่ผูร้บัชมรายการได้เป็นจ�านวนมากสอดคล้องกบัรปูแบบการ

ด�าเนนิชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีน่ยิมเลอืกรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่อนิเตอร์เนต็

การใช้แผนการสือ่สารการตลาดโดยหลอมรวมช่องทางการสือ่สารระหว่างอนิเตอร์เนต็
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และสือ่โทรทศัน์ดาวเทยีมท�าให้การวางแผนการสือ่สารการตลาดของธรุกจิโทรทศัน์

ดาวเทียมเกิดประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1.  จากผลการศกึษาในเรือ่งแผนการส่ือสารการตลาดพบว่าการใช้กลยทุธ์

การสือ่สารโดยการใช้ความมชีือ่เสยีงของบคุลากร (Celebrity) ส่งผลดกีบัองค์กรใน

ด้านของคุณภาพและเป็นที่รู้จักในสังคมและกลุ่มเป้าหมายแต่ในอีกทางหนึ่งหาก

บคุลากรเหล่านีม้พีฤตกิรรมหรอืภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดเีกดิขึน้ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถ

ควบคมุได้อาจส่งผลต่อการรบัรูใ้นด้านลบมาถงึตวัองค์กรคอืตวัสถานสีิง่ทีต่ามมา

คือเกิดการจดจ�าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับทั้งบุคลากรดังกล่าวและตัวสถานี

 2. เนือ่งจากการท�ากจิกรรมการในบางกลยทุธ์นัน้เป็นการสือ่สารในรปูแบบ

ที่อาจจะไม่เหมาะสมส�าหรับสังคมและเยาวชนเช่นการน�ากลุ่มผู้หญิงหน้าตามีที่

แต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมมาเป็นจุดขายของรายการแต่สามารถสร้างผลกระทบได้

ดีกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายดังน้ันจึงอาจจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสมและพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องทางเพศเพราะการควบคุมเรตติ้งในปัจจุบัน

อาจจะไม่ครอบคลุมมากนักหากเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้บริโภคลักษณะ

การสือ่สารทีไ่ม่เหมาะสมอาจจะท�าให้เกดิภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดกีบัตวัสถานใีนมุมมอง

ของสังคม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

 1.  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการถึงรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดที่มีการใช้กลยุทธ์

การสื่อสารผ่านการควบรวมสื่อที่อยู่ในเครือของสยามกีฬาผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่ม

เติมสามารถศึกษาการสื่อสารการตลาดขององค์กรเพื่อน�าไปประยุกต์กับการ

สื่อสารผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีการ

สื่อสารในอนาคตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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 2.  ผูท้ีต้่องการศกึษาเพิม่เตมิสามารถศกึษากลยทุธ์การสือ่สารการตลาด

ของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดโดยเปรียบเทียบกับสถานี

โทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภทกฬีาหรอืสถานโีทรทศัประเภทอืน่ๆ ว่ามคีวามแตกต่าง

กันอย่างไร

 3.  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาทีมุ่ง่เน้นศกึษาเฉพาะกรณกีารสือ่สาร

การตลาดของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดในฐานะผู้ส่งสาร

เพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัไม่มกีารด�าเนนิการวดัผลอย่างเป็นรปูธรรมชดัเจนจากบรษิทั

จัดท�าวิจัยทางด้านการประเมินวัดผลความส�าเร็จของรายการในสถานีว ่า

ประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดดังกล่าวประสบผลส�าเร็จหรือไม่ดังนั้นใน

อนาคตควรท�าการศึกษาผู้รับสารโดยร่วมมือกับบริษัทจัดท�าวิจัยอย่างเป็น

กิจจะลักษณะเพ่ือที่จะสามารถน�าข้อมูลมาใช้การวางแผนการตลาดหรือปรับปรุง

การเลอืกใช้สือ่ทางตลาดได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเข้าถงึผูบ้รโิภคกลุม่

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง
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