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สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพ่ือเข้าใจถึงประโยชน์ทางด้านความรู้และความ เข้าใจ 

ถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกลยุทธ์การบริหารของธุรกิจผลิตารายการโทรทัศน์ ขนาดย่อม Con-
tent Provider ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์
ขนาดย่อม (Content Provider) ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน ธุรกิจ รวมถึง
ศึกษากลยุทธ์การตลาด การบริหารงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การจัดการกับปัญหา
และอุปสรรค์ต่างๆ ซึ่งผู้ศึกษาใช้การ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล (Individual Interview) กับเจ้าของธุรกิจ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการ วาง
กลยุทธ์ของบริษัท ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาด ย่อม รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งการศึกษาเรื่องได้มี
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษากลยุทธ์ การวางแผนงานด้านการตลาด การ
ด าเนินธุรกิจและทิศทางการ เติบโตของบริษัท ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม (Content 
Provider)  

 
ผลวิจัยพบว่ากลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ใช้

กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เน้นเรื่องของคุณภาพ และความรวดเร็วใน
การบริการ ด้านราคา (Price) จะมีลักษณะการเสนอราคา หรือ จัดเสนอราคาตามแบบแต่ละ
ชิ้นงาน ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้วยการใช้ กลยุทธ์แรงดันผ่านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Push Channel Strategy) เช่นการโฆษณา และการใช้พนักงานขาย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น การขายโดยใช้พนักงานขาย 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 

 

ส่วนของการด าเนินธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ขนาด  ย่อม 
(Content Provider) พบว่าบริษัทมักจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงในกระบวนการ ด าเนินการ
ธุรกิจ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ขาดผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญงานใน การท างานที่รวดเร็ว
ตามความต้องการ ลูกค้า รวมทั้งค่าจ้างที่น้อยกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากผู้จัดรายการมักจะให้งบ
สนับสนุนให้ผู้รับจ้าง ในวงจ ากัด รวมทั้งลูกค้า ส่วนใหญ่มักต่อรองราคาปรับแก้ไขงานใน
ระหว่างกระบวนการผลิต ท าให้การ ควบคุม การด าเนินกิจกรรมการบริหารมักมีปัญหาซึ่ง
เป็นจุดเสียเปรียบที่ส าคัญ ของการด าเนินธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาด
ย่อม (Content Provider) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัท
รับจ้าง ผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดย่อมพบว่า บริษัทมักมีปัญหาในเรื่องของการแข่งขัน ทาง
การค้าในด้านกดดันด้านราคาเนื่องจากการผลิตรายการมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน  ท าให้การ
เสนองานค่อนข้างท าให้ผู้ ประกอบการรายใหม่อยู่ยาก จึงท าให้เกิดความ เสียเปรียบในการ
แข่งขันของ อุตสาหกรรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ของไทย 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
กิจการโทรทัศน์ของสังคมไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นกิจการที่มีความ ส าคัญต่อ

เศรษฐกิจและ สังคมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ สื่อนั้นมีอิทธิพลต่อประชาชน ในหลายด้าน อาทิ 
ความเชื่อ พฤติกรรม การใช้ชีวิต และเป็นกระบอกเสียงให้กับ สังคม ในยุคโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล ก็เป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิต ของสังคม จากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารที่หลากหลาย ท าให้เกิดการพัฒนา ทางด้านความเป็นอยู่ ความคิด ความเข้าใจต่อ 
สังคมภายนอกรวมถึงเปิดโอกาส ช่องทางการ รับชมให้ตรงกับความต้องการของตนเองมาก
ขึ้น  

 
ในยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งสัญญาณโทรทัศน์  แบบ

ภาคพ้ืนดิน หรือที่เรียกกันว่า ระบบอนาล็อก (Analog) โดยส่งคลื่นความถี่ ผ่านอากาศ ไปยัง
เสาหนวดกุ้ง หรือก้างปลาตามที่อยู่อาศัยของประชาชนในกิจการ โทรทัศน์ระบบอนาล็อก 
(Analog) นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค 

ยุคที ่1 ยุคโทรทัศน์ขาว-ด า 
ยุคที ่2 ยุคโทรทัศน์สี 
ยุคที ่3 ยุคโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
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ซึ่งในยุคกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น ได้มีการประกอบกิจการ กระจาย
เสียง และโทรทัศน์ โดยในการประกอบกิจการนั้นจะแยกออกจากกัน ระหว่างผู้ผลิตรายการ 
ผู้ให้บริการโทรทัศน์ หรือช่องรายการ ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ให้บริการลูกค้า และสิ่ง อ านวย
ความสะดวก ซึ่งมีความแตกต่าง กับในยุคที ่1  
และ 2 ที่มีเพียงผู้ผลิตรายการ และผู้แพร่เสียงและภาพไปยังประชาชน ผู้ชมผ่าน 
ทางสถานีโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว 

 
จุดเปลี่ยนทีวีไทยตลอดระยะเวลา 58 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 – 2556 

ตั้งแต่โทรทัศน์ ขาว-ด า เปลี่ยนแปลงมาจนมาเป็นโทรทัศน์สีในที่สุด มีการออก อากาศ
จ านวน 6 สถานี ซึ่งได้แก่ 

 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท./NBT) 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS) 
ซึ่งในการส่งสัญญาณโทรทัศน์หนึ่งช่องนั้นต้องใช้ช่วงคลื่นกว้าง เมื่อ เทียบกับ

เทคโนโลยี  โทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้น จะมีการบีบอัดสัญญาณ  (Digital Compression) ท า
ให้ใน 1 ช่องความถี่  (8 MHZ) ตามแบบอนาล็อก เดิมจะใช้ออก อากาศได้ถึง 10-15 ช่องใน
ระบบดิจิตอลในความคมชัดปกติ ถือว่าเป็นการใช้คลื่น ความถี่วิทยุอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
มาก เมื่อเทียบกับ ระบบอนาล็อก อีกทั้งโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล ยังมีคุณภาพของสัญญาณที่
ดีขึ้น ภาพคมชัดเสมอ อัตราการถูกรบกวน น้อย ไม่มีคลื่นแทรก หรือการสะท้อน รวมไปถึง
การรับชมที่ชัดเจนแม้ขณะอยู่ใน พาหนะเคลื่อนที่ก็ตาม แต่กรณีที่เป็น จุดอับสัญญาณจะไม่
สามารถรับภาพใดๆ ไดเ้ลย ซึ่งแตกต่างจากระบบอนาล็อก ที่จะเกิดภาพหิมะตกหรือภาพทับ
ซ้อนในจุดที่ สัญญาณอ่อน ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความส าคัญ ของโครงข่ายในกิจการโทรทัศน์ 
ระบบดิจิตอล ดังนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคม 
นาคมแห่งชาติหรือ กสทช.  จึงได้ผลักดันให้มีการขยายโครงข่ายให้ครอบ คลุมเพียงพอ
ส าหรับการให้บริการ เพ่ือขจัดปัญหาการมีจุดอับสัญญาณดังกล่าว คณะกรรมการ กสทช. จึง
ได้ก าหนดจ านวนช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลไว้ ทั้งหมด 48 ช่อง ประกอบด้วยช่อง
รายการ ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
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1. บริการสาธารณะ จ านวน 12 ช่อง 
2. บริการทางธุรกิจ จ านวน 24 ช่อง 

- รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (SDTV) จ านวน 3 ช่อง 
- รายการข่าวสารหรือสาระ (SDTV) จ านวน 7 ช่อง 
- รายการทั่วไปแบบความคมชัดมาตรฐานปกติ(SDTV) 7 ช่อง 
- รายการทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HDTV) จ านวน 7 ช่อง 

3. บริการชุมชน (SDTV) จ านวน 12 ช่อง 
 

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดสถานีโทรทัศน์มากขึ้นจาก 6 ช่อง เป็น 
48 ช่อง นับเฉพาะ ประเภทธุรกิจเป็นจ านวน 24 ช่อง ที่สามารถหาโฆษณา สร้างรายได้
ทางการตลาดได้ มูลค่างบโฆษณา เดิมในป ีพ.ศ.2556 มีมูลค่าสนับ สนุนธุรกิจโทรทัศน์สูง
ถึง  64,028 (ล้านบาท) 

ด้วยเพราะตัวเงินอันมหาศาลนี้ ท าให้มีผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ประกอบ การ
ธุรกิจ ทวีเป็นอย่างมาก เพราะเม็ดเงินที่ท าท่าจะโตขึ้นในปีต่อๆไป หรือในยุค ดิจิทัลทีวี ก็
ดูท่าจะเติบโตขึ้นทุกปี จึงมีการประมูลของผู้ประกอบการสถานี โทรทัศน์เกิดขึ้น และ
ตามมาด้วยธุรกิจ SME ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ (Content Provider) เกิดขึ้นอีก
มากมาย  

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ได้กลายเป็น 
หนึ่งในนโยบาย ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง หลังจาก ประเทศ
ไทยเกิดวิกฤติ  เศรษฐกิจในช่วง พ .ศ .  2540  ซึ่งบริษัทการเงินการธนาคาร และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้อง ระงับกิจการไป เป็นจ านวน 
มากและส่งผลกระทบจากการจ้างงานในเวลาต่อมา 

ดังนั้นแนวคิดการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจึงเกิดขึ้นมา เพ่ือใช้เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยภาครัฐและนักวิชาการ บางส่วน
เล็งเห็นว่าการพลิก เศรษฐกิจของไทย ให้อยู่รอดต่อไปอย่างยั่งยืน ในอนาคตจ าเป็นต้อง
กลับมาให้ความส าคัญ กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงธุรกิจรายใหญ่มาก
ยิ่งขึ้น เพราะหากกลไก ประสบปัญหาเหมือนที่เกิด ขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม
ที่มีความแข็งแกร่งจะสามารถเป็นรากฐาน ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ต่อไปได ้  
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จากสถิติของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน  ปี 
พ.ศ.2553 พบว่า ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งสิ้น 2,924,912 
รายโดยมีส่วนส าคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดใหญ ่

จากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางฉบับที่ พ.ศ.2555-2559 มีกรอบ
แนวความคิด ในการผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเป็น พลังขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทย โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางแยะ
ขนาดย่อม เพ่ือให้ด าเนินธุรกิจ โดยใช้ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มสาขาธุรกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ความส าคัญเป็น
พิเศษ ได้แก่ กลุ่ม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
แปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง กลุ่มธุรกิจบริการและ
ท่องเที่ยว และหนึ่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในธุรกิจการผลิตนี้ก็คือกลุ่ม SME 
รายการโทรทัศน์ นั่นเอง 

 
ดังนั้นในการผลิตรายการโทรทัศน์โดยเราเป็นผู้บริหาร เป็นบริษัทที่ ถูก

รับจ้าง ให้ผลิตรายการ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้กลยุทธ์จากคู่แข่งในสายงาน เดียวกัน ใน
บริษัทต่างๆ เพ่ือมาเป็นแนวทาง การปรับใช้ให้องค์กรของเรา เกิดการพัฒนา และมีความ
มั่นคงมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การวางแผนงานทางการตลาดของบริษัทรับจ้าง ผลิต
รายการ โทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) เพ่ือให้ได้งานจาก
ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์  

2. เพ่ือศึกษาระบบบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดย่อม (Con-
tent Provider) 

3. เพ่ือศึกษาการด าเนินธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์
ขนาดย่อม (Content Provider) 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ 
โทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ 
โทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) ในตลาดดิจิทัลทีวีของ ประเทศไทย” ผู้ศึกษา
ได้เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือประโยชน์ทางด้าน
ความรู้และความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกลยุทธ์ การบริหารของ Content Pro-
vider 

 
ทั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ

เป็นการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล (Individual Interview) ที่มีแนวค าถามแบบ ไม่มี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้การพรรณนาแบบวิเคราะห์ในการ อธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษา และ
เก็บรวบรวมข้อมูลครบตามตาม วัตถุประสงค์ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงน ามา วิเคราะห์สรุป 
และน าเสนอในลักษณะของการเขียนใน รูปแบบของการ วิเคราะห์เชิงพรรณนา (De-
scriptive Analysis) โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์   และ การบริหารงานธุรกิจโทรทัศน์
และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการด าเนินงาน ของสื่อสารมวลชนมาเป็นกรอบ ในการ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา โดยผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ 
ได้ดังนี ้

 
สภาพทั่วไปของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม 

จากการเก็บข้อมูลจากเอกสารของสถานประกอบการและการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ทราบว่า กลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มประเภทสถานประกอบการขนาด กลาง โดยมีมูลค่าสินทรัพย์  เท่ากับ หรือ มากกว่า 
1,000,000 บาท และน้อยหรือเท่ากับ 5,000,000 บาท 
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กลยุทธ์การวางแผนงานด้านการตลาดของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ขนาด
ย่อม 

ในการหาข้อมูลจากเอกสารของสถานประกอบการและการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ทราบว่า กลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เน้นเรื่อง ของคุณภาพ และความรวดเร็ว
ในการบริการ ด้านราคา (Price) จะมีลักษณะ การเสนอราคา หรือจัดเสนอราคาตามแบบ
แต่ละชิ้นงาน ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้วยการ ใช้กลยุทธ์แรงดัน ผ่านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Push Channel Strategy) เช่น การโฆษณา และการใช้พนักงาน
ขาย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความ คล้ายคลึง กัน เช่น การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย 

 
การด าเนินธรุกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม  

จากข้อมูลสถานประกอบการและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท าให้ ทราบ
ว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทรับจ้าง ผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Pro-
vider) ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า บริษัทมักจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงในการ กระบวนการ
ด าเนินการธุรกิจ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ที่ขาดผู้ เชี่ยวชาญหรือ ผู้ช านาญงานในการ
ท างานที่รวดเร็ว ตามความต้องการลูกค้า รวมทั้งค่าจ้างที่ น้อยกว่า ที่คาดไว้เนื่องจากผู้
จัดรายการมัก จะให้งบสนับสนุนให้ผู้รับจ้างในวง จ ากัด รวมทั้งลูกค้าส่วนใหญ่มักต่อรอง 
ราคา ปรับแก้ไขงานในระหว่างกระบวน การผลิตท าให้การควบคุมการด าเนินกิจกรรม 
การบริหารมักมีปัญหาซึ่งเป็นจุด เสียเปรียบที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจของ บริษัท
รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ขนาดย่อม (Content Provider) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโตของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดย่อม 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท าให้ทราบ ว่าบริษัทมักมีปัญหา ใน
เรื่องของการแข่งขันทาง การค้าในด้านกดดันด้านราคาเนื่องจากการผลิต รายการมี
ต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้การเสนองานค่อนข้างท าให้ผู้ประกอบการ รายใหม่อยู่ยาก จึง
ท าให้เกิดความ เสียเปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์
ของไทย 

 
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการ 

โทรทัศน์ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มประเภทสถานประกอบการขนาดกลาง โดยมีมูลค่า 
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สินทรัพย์ เท่ากับ หรือ มากกว่า 1,000,000 บาท และน้อยหรือเท่ากับ 5,000,000 บาท 
ได้ใช้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เน้นเรื่อง ของคุณภาพ และความ
รวดเร็วในการบริการ ด้านราคา (Price) จะมีลักษณะ การเสนอราคา หรือจัดเสนอราคา
ตามแบบแต่ละชิ้นงาน ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้วยการ ใช้กลยุทธ์แรงดัน ผ่าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Push Channel Strategy) เช่น การโฆษณา และการใช้
พนักงานขาย และด้านการส่งเสริมการ ตลาดที่มีความ คล้ายคลึงกัน เช่น การขายโดยใช้
พนักงานขาย ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของ    Kotler Philip & Armstrong Grary 
(2007, p.17) ที่ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ส่วนประสม การตลาด ซึ้งเป็นกลุ่มเครื่องมือทาง
การตลาดที่น ามาเพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการตลาดของบริษัทในตลาดเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

การวิจัยพบว่า กลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ มีการ
ด าเนินธุรกิจ ของบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) 
มักจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงใน การกระบวนการด าเนินการ ธุรกิจ เช่น ด้านทรัพยากร
บุคคล ที่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญงานในการท างานที่รวดเร็ว ตามความต้องการ
ลูกค้า รวมทั้งค่าจ้างที่น้อยกว่าที่คาดไว้เนื่องจาก ผู้จัดรายการ มักจะ ให้งบประมาณ
สนับสนุนให้ผู้รับจ้างในวงจ ากัด รวมทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ มักต่อรองราคาปรับแก้ไขงาน ใน
ระหว่างกระบวนการผลิตท าให้การควบคุม การด าเนินกิจกรรมการบริหารมักมีปัญหาซึ่ง
เป็นจุดเสียเปรียบที่ส าคัญของการ   
ด าเนินธุรกิจของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์ขนาดย่อม (Content Provider) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างถึงใน 
กาญจนา โปธิ, 2550, น. 18) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการ ด าเนินธุรกิจว่า องค์การธุรกิจ
ประกอบด้วย องค์การและ การจัดการองค์การ   (Organization) การผลิตและการ
ปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการตลาด การบริหารบัญชี การบริหาร
การเงินและ การบริหารระบบ สารสนเทศ ซึ่งสิ่งเหล่า  
นี้คือกระบวนการที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้ประสบ ความส าเร็จได ้

นอกจากนี้การวิจัยพบว่า กลุ่มสถานประกอบการบริษัทผู้ผลิตรายการ 
โทรทัศน์ปัจจัยที่มีผล ต่อการเติบโตของบริษัทรับจ้างผลิตรายการ โทรทัศน์ ขนาด ย่อม 
บริษัทมักจะมีอุปสรรค ส าคัญในการเติบโตคือเรื่องของการแข่งขันทางการ ค้า ในด้าน
กดดันด้านราคาเนื่องจากการผลิตรายการมี ต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้ การเสนองาน
ค่อนข้างท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ยาก จึงท าให้เกิดความ เสียเปรียบในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ของไทย สอดคล้องกับแนวคิด Porter's 
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Five Forces Model (2007, pp.39-50) ที่กล่าวถึงสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์การด้วยการวิเคราะห์ โอกาสและภัยคุกคามของ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ภายนอก ประเมินความหน้า สนใจในอุตสาหกรรม และก าหนดปัจจัยที่สนับสนุนผ่านการ
เลือกกลยุทธ์ ซึ่งสามารถจ าแนกวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ คู่แข่ง (rivalry)  อ านาจการต่อรอง
ของ ลูกค้า (bargaining power of customers) อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ 
(bargaining power of suppliers)  ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (threat of 
new entrants) และ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (threat of substitute products 
or services) ซึ่งการแข่งขันจะรุนแรงเพียงใดนั้นจะถูกก าหนดโดยสภาพแวดล้อม การ
แข่งขัน ทั้ง 5 ประการ 
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