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บทคัดย่อ 
  
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) การศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ SME        
2) ศึกษาผลกระทบของรายการ SME ตีแตกท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 วิธีการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  
 ผลการศึกษาพบวา่  รายการ  SME  ตีแตก  เป็นรายการเกมโชวป์ระเภทสาระและบนัเทิง
รูปแบบใหม่  (Edutainment)                                              ออกอากาศทุกวนัศุกร์  เวลา  
23.00 – 00.05 น.  ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทบับกช่อง 5  รายการน้ีเกิดจากการท างานร่วมกัน
ระหว่างธนาคารกสิกรไทย  ผูใ้ห้การสนับสนุนกับบริษัทเวิร์คพอยท์  เอ็นเตอร์เทนเมนต์  จ  ากัด 
(มหาชน)  ผูผ้ลิตรายการโดยมีสโลแกนว่า  “คิดจะเป็น  SME                  ”  กลยุทธ์ในการ
น าเสนอรายการท่ีส าคญัมี  7  ประการคือ  1.  การก าหนดรูปแบบการน าเสนอรายการเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมี
ผูเ้ห็นความจ าเป็นของการมีรายการประเภทน้ี  การเลือกรูปแบบตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายและใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงกลุ่มคนทุกเพศ  ทุกวยั  2.  การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอ  ควรเป็นเร่ืองท่ี
ตรงกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  3.  การเลือกผูด้  าเนินการรายการ (พิธีกร)  ตอ้งเป็นผูท่ี้เหมาะสม
กบัลกัษณะและรูปแบบของรายการ  4.  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตดัสิน  ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บ
การยอมรับในวงการ  5.  การใช้ภาษาในรายการ  ตอ้งเขา้ใจง่าย  6.  การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ  
เพื่อไม่ให้ผูช้มเกิดความเบ่ือหน่าย  และ  7.  การประเมินความส าเร็จของรายการ  โดยใช้วิธีการท่ี
น่าเช่ือถือ 
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 ส าหรับผลกระทบของรายการท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  พบว่า  ผูป้ระกอบการ  SME              
      ไดรั้บผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  กล่าวคือ  ทางบวกมียอดขายเพิ่มข้ึนและมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จักในวงการกวา้ง  ส่วนทางลบคือความยากในการรักษาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้
มาตรฐานดงัเดิม  ส่วนธนาคารกสิกรไทยผูใ้ห้การสนับสนุนได้รับผลตามเป้าหมายของธนาคารคือ   
การสร้างแบรนด์ดา้น  SME                                                                  
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study the strategies in presenting SME Tetak TV 
Show and to study the effects of SME Tetak TV Show to those involved.  This research was 
conducted through qualitative Research.  The data collection consisted of in-depth interview or 
document research which was related to the sampling group.  Content Analysis was taken as the data 
analysis. 
 The study found that SME ตึแตก TV Show was a nearly designed game show focusing 
on content and entertainment.  Its aim was to provide business transaction and audience’s 
entertainment on channel 5 every Friday from 23:00-00:05 am.  This TV Show was the collaboration 
between Kasikorn Bank and Work Point entertainment company under the slogan “Plan to do    , 
problems must be overcomed” “Overcome the problems if plan to do sure” 7 strategies in presenting 
the TV Show were as follows : 
 1.  Creating the necessity of this type of TV Show with program patterns relevant to the 
target group and proper media for all goes and genders. 
 2.  Selecting types of business which are popular among audience. 
 3.  Selecting the suitable TV host who fits the characteristics of the program. 
 4.  Selecting the qualified judges who are well-respected in the society. 
 5.  Using the easy-to-understand language. 
 6.  Adjusting the TV patterns to avoid boredom. 
 7.  Evaluating the success of the show with highly reliable method.  
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 For the effects, it found that those SME enterprisers involving in the Show faced both 
positive and negative impacts, that is the sales figures kept increasing and the reputation was 
widespread for the positive impact, While for the negative was the difficulty in maintaining the 
product quality and service as usual.  The Kasikorn Bank as the supporter of the show reached the 
target planned- SME branding creation, new customer promotion and knowing the real demand of 
SME customers for product development in the future. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
             เน่ืองด้วยภาวะการแข่งขนัของธุรกิจบริการด้านการเงินในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนใน
ปัจจุบนัท าให้ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งมีการปรับกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาดเพื่อเป็น 
ผูน้ าดา้นการตลาด  การเงินท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งลูกคา้รายยอ่ยและผูป้ระกอบการราย
ใหญ่รายยอ่ย  ในปี พ.ศ. 2554  ธนาคารกสิกรไทยซ่ึงถือเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยได้
ร่วมมือกบับริษทัชั้นน าด้านการผลิตรายการโทรทศัน์  น าเสนอรายการบนัเทิงเชิงสาระ “SME                
ตีแตก”  จนท าใหช่ื้อเสียงและแบรนดข์องธนาคารเป็นท่ีรู้จกัและยึดครองตลาด  SME  ของไทยดว้ย
การเนน้ความแตกต่างการใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงทุกครัวเรือน  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  เร่ิมก่อตั้ง
เม่ือวนัท่ี  8  มิถุนายน พ.ศ.2488  ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และด าเนินการดว้ยพนกังานชุด
แรกเร่ิม จ านวน 2  คน  ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งเป็นตน้มา  ธนาคารสามารถเจริญเติบโตและกา้วหนา้ในดา้น
สินทรัพย ์ เงินฝาก  การขยายเครือข่ายสาขา  และจ านวนพนกังานท่ีเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั  จากจุดท่ี
เร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี  ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมัน่คง  ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน พ.ศ.2556 มีทุน         
จดทะเบียน 30,486 ลา้นบาท  มีสินทรัพยจ์  านวน 2,225, 52  ลา้นบาท  เงินรับฝากจ านวน  ,467,058 
ลา้นบาท  เงินให้สินเช่ือจ านวน  ,390, 35 ล้านบาท มีสาขาและส านกังานย่อยในประเทศจ านวน 
897 สาขา  แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 30  สาขา  และส่วนภูมิภาคจ านวน 596 สาขา           
มีสาขาและส านักงานตวัแทนต่างประเทศจ านวน  0 แห่ง  ธนาคารกสิกรไทย  มุ่งมัน่ในการเป็น
สถาบนัการเงินไทยท่ีแขง็แกร่ง  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยบริการดา้นการเงิน
ท่ีหลากหลาย ครบถว้น ในคุณภาพมาตรฐานสากล  โดยผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยีและทรัพยากร
มนุษย ์ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีดีและเป็นธรรม  ต่อลูกคา้  ผูถื้อหุน้  พนกังาน  และประเทศไทย  
 ตั้ งแต่ปี พ.ศ.255   เป็นต้นมา  ธนาคารขนาดใหญ่เล็งเห็นว่าผู ้ประกอบการหรือ
ประชาชนทัว่ไปสนใจการท าธุรกิจขนาดยอ่มหรือเรียกวา่ SME  กนัมากข้ึน  จึงไดผ้ลกัดนัธุรกรรม
การปล่อยสินเช่ือและให้ขอ้มูลควบคู่กนัไป  ปี พ.ศ.2555  แนวโน้มผลประกอบการของธนาคาร
พาณิชยย์งัมีโอกาสเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนเพื่อปล่อยสินเช่ือและการ
ออกผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ธนาคารแต่ละแห่งต่างตั้งเป้าท่ีจะท าส่วนแบ่งการตลาดให้มาก
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ท่ีสุดเพื่อดึงรายไดเ้ขา้ธนาคาร  ธนาคารกสิกรไทยไดต้ั้งเป้าหมายปี 2555 ให้มีการเติบโตในทุกดา้น
เพื่อครองความเป็นธนาคารอนัดบั   ในใจผูป้ระกอบการSMEทัว่ไทยอย่างต่อเน่ือง  โดยวางเป้า
รายได้รวมได้รวมปี พ.ศ.2555 อยู่ท่ี 30,700 ลา้นบาท  เติบโตข้ึนจากปี พ.ศ.2554 ประมาณ  2% 
ยอดสินเช่ืออยู่ท่ี 480,000 ล้านบาท  หรือเติบโต  2%  พร้อมครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มข้ึน
เป็น 3 % ครองอนัดับท่ี   ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 รวมทั้งตั้งเป้าสัดส่วนลูกค้า SME เลือกใช้เป็น
ธนาคารหลกัในการด าเนินธุรกิจ  (Main Bank)  เพิ่มข้ึนเป็น 33% 
 ส าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ SME ในระบบธนาคารพาณิชย ์ อนัดบั        
คือธนาคารกสิกรไทยมียอดสินเช่ือคงค้างประมาณ 4.2 แสนล้านบาท  อนัดบั  2  คือ ธนาคาร
กรุงเทพ 3.85  แสนลา้นบาท  อนัดบัท่ี 3  ธนาคารกรุงไทย  3.25  แสนล้านบาท  อนัดบัท่ี  4  คือ
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 3  แสนลา้นบาท และอนัดบั  5  คือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   .85  แสนลา้น
บาท (ธนาคารกสิกรไทย, ออนไลน์)  ธนาคารกสิกรไทยใช้กลยุทธ์สู่การเป็นท่ี หน่ึงในใจ
ผูป้ระกอบการ SME ทัว่ไทย  5  ดา้น  ไดแ้ก่   มีผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีหลากหลาย  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของ SME ทัว่ประเทศกวา่ 3 ลา้นราย  ซ่ึงมีหลากหลายกลุ่มธุรกิจ  โดยธนาคารจะคง
ความเป็นผูน้ าในการพฒันานวตักรรมทางการเงินออกสู่ตลาดส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Solutions)  และในปีหนา้ธนาคารจะมีการออกแบบผลิตภณัฑ์
สินเช่ือใหม่ ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการมุ่งตอบสนองความตอ้งการผูป้ระกอบการในแต่ละพื้นท่ีท่ีมี
ความแตกต่างกนั  (Location  Customer)  เพื่อเจาะกลุ่ม SME ในทอ้งถ่ินทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ             
2. กระบวนการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว โดยธนาคารมีกระบวนการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็วท่ีสุดใน
ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ลูกคา้ SME สามารถรู้ผลอนุมติัสินเช่ือไดภ้ายใน 48 ชัว่โมงและไดรั้บ
เงินภายใน 5 วนั  เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องไดอ้ยา่งทนัท่วงที  3. มีทีมงานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ
ลูกค้า  โดยการพฒันาศกัยภาพผูดู้แลความสัมพนัธ์ลูกค้าท่ีมีอยู่กว่า  ,400 คน  กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศให้เป็นท่ีปรึกษาท่ีเช่ือใจไดส้ าหรับ SME (Trusted Advisor)  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ธุรกิจและผลิตภณัฑ์ทางการเงินเป็นอย่างดี  สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ได้และพร้อม
ให้บริการแก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั  นอกจากน้ีจะมีการเพิ่มศูนยธุ์รกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการ
ใหม้ากยิง่ข้ึน 4. มีเครือข่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงธนาคารมีเครือข่ายผูป้ระกอบการ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศผา่นชมรมเครือข่ายนกัธุรกิจ K SME Care Network Club  ซ่ึงปัจจุบนัมี
สมาชิกทัว่ประเทศกว่า 7,000 ราย  รวมทั้งมีการจดักิจกรรม Business Matching  อย่างต่อเน่ือง            
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผูป้ระกอบการ  5. มีองค์ความรู้สนับสนุนSMEในทุกมิติ               
ผา่นการจดัอบรมภายใตโ้ครงการ  K SME Care  ซ่ึงด าเนินการเป็นปีท่ี 5  และจดัอบรมไปแลว้
ทั้งส้ิน   5  รุ่น  โดยปีหน้าหลกัสูตรการอบรมของโครงการ  K SME Care จะเน้นไปท่ีเน้ือหา
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เก่ียวกบั AEC (ASEAN Economic Community)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั SME ทัว่ประเทศ  
กา้วไปสู่ AEC ในปี 2558  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัรองรับ SME ไดไ้ม่มาก  ขณะท่ี  SME  ทัว่ประเทศมีถึง 
 3 ล้านคน    และถึงจะมีเว็บไซต์ให้ความรู้ไม่จ  ากัดสถานท่ีและเวลา  แต่ยงัไม่สะดวกและ
แพร่หลายไปสู่มวลชน  ดงันั้นธนาคารกสิกรไทยจึงหันมาใช้ส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนส่วน
ใหญ่พร้อม ๆ กนั นัน่คือ  ส่ือโทรทศัน์ ดว้ยการผลิตรายการท่ีน่าสนใจ  เหตุผลท่ีส่ือโทรทศัน์เป็น
ช่องทางหลกัในการส่ือสารเน่ืองจาก  1.ความไดเ้ปรียบในด้านความรวดเร็วของการตอบสนอง 
(Responsible) ต่อเหตุการณ์อยา่งทนัท่วงที ซ่ึงหนงัสือพิมพไ์ม่สามารถตอบสนองไดดี้เท่า 2.ความ
ไดเ้ปรียบดา้นความน่าสนใจ (Attractive) ทั้งสีสันท่ีปรากฏ ภาพท่ีเคล่ือนไหว และสารท่ีหลากหลาย
ซ่ึงวิทยุก็ไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่า 3.ความได้เปรียบในด้านการหาเพื่อครอบครอง 
(Affordable) ซ่ึงส่ืออินเทอร์เน็ตแมจ้ะมีปริมาณการใชท่ี้มากข้ึน แต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายได้
เพียงพอท่ีจะซ้ือบริการดงักล่าว (อโณทยั ฤทธิปัญญาวงศ์, 2555) ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของคนทุกระดบั รวมทั้งมีบทบาทต่อการสร้างสรรคก์ารพฒันาของ
ประเทศโดยรวมด้วย และด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัไดส่้งผลใหส่ื้อโทรทศัน์พฒันารูปแบบและวิธีการในการน าเสนอเน้ือหา
สาระและความบนัเทิงสู่สังคมไดอ้ยา่งหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
           จากผลการส ารวจจ านวนครัวเรือนท่ีมีโทรทศัน์ในปี พ.ศ.2553 พบวา่ทัว่ประเทศไทยมี
จ านวนครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน์  9.   ล้านครัวเรือนจากจ านวนครัวเรือนทั้ งหมด  9.64 ล้าน
ครัวเรือน คิดเป็น  ร้อยละ 97.30 ซ่ึงมากกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น วิทยุ ท่ีมีเพียงร้อยละ 65.94 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554, น.391) จากสถิติดงักล่าวจะเห็นว่าส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึง
ประชาชนได้ทุกครัวเรือน ทุกเพศ ทุกวยั สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่สามารถตดัขาดจากการชม
โทรทศัน์ ไม่วา่จะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ ความรู้มากหรือความรู้นอ้ยแค่ไหน โทรทศัน์ก็ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ี
สร้างความบนัเทิงให้กบัคนทุกวยั และเขา้ถึงสังคมจ านวนมากอย่างไม่มีส่ือชนิดใดมาทดแทนได ้
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า นอกจากความบนัเทิงท่ีไดรั้บจากโทรทศัน์ ละคร รายการสนทนา เกมโชว ์หรือ
รายการท่ีใหค้วามรู้ไม่วา่จะเป็นข่าว สารคดี และกีฬา ส่ิงเหล่าน้ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอตลอดเวลาโดยมีเหตุผลเดียว คือ การสร้างความพอใจสูงสุดส าหรับกลุ่มผูช้มรายการ 
(กาลญั วรพิตยทุ, 2555)  
             รายการโทรทศัน์ท่ีแพร่ภาพออกอากาศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท ตามแต่
จะยึดอะไรเป็นหลกัในการแบ่ง ถา้พิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของรายการท่ีจดัแลว้สามารถแบ่งได้
เป็น 5 ประเภท คือ   .รายการประเภทความรู้ (Educational Programs) เป็นรายการโทรทศัน์มุ่งเนน้
ใหค้วามรู้และประสบการณ์แก่ผูช้ม รายการประเภทน้ีมกัจดัเพื่อบุคคลทัว่ๆไป เช่น รายการความรู้
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คือประทีป เป็นตน้ การจดัรายการทางการศึกษานอกจากจะให้ความรู้โดยตรงแล้วก็จะมีความ
บนัเทิงสอดแทรกด้วยเพื่อดึงดูดความสนใจของผูช้มให้ติดตามชมรายการโดยตลอด 2.รายการ
ทางการสอน (Instructional Programs) เป็นรายการโทรทศัน์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นเร่ืองการ
เรียนการสอนโดยตรงโดยยึดหลกัสูตรการจดัการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เช่น การใชร้ายการ
โทรทัศน์ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัย
รามค าแหง และการจดัรายการเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม 3.รายการข่าว (News Programs) เป็นรายการท่ี
เสนอเหตุการณ์ท่ีเพิ่งจะเกิดข้ึนและอยูใ่นความสนใจของประชาชนทัว่ไปและมีผลกระทบกบับุคคล
ในสังคม  โดยการน าเสนอตามความเป็นจริง ไดแ้ก่  รายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ทุกช่อง 4.
รายการบนัเทิง (Entertainment Programs) เป็นรายการท่ีเนน้ความสนุกสนานเป็นหลกั เช่น รายการ
ละคร เป็นตน้ 5.รายการโฆษณา (Advertising Programs) รายการประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นการ
โฆษณาชกัชวนให้ซ้ือสินคา้และบริการต่างๆของผูอุ้ปถมัภร์ายการ (ณรงค ์สมพงษ์, 2535, น. 24 -
242) 
               หากพิจารณารายการโทรทศัน์ท่ีรับชมในแต่ละสถานีและในแต่ละวนัจะพบว่ารายการ
โทรทศัน์มีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นรายการข่าว  รายการละคร ดนตรี กีฬา และอ่ืนๆ ประกอบ
กบัในฐานะท่ีรายการโทรทศัน์จดัเป็นส่ือชนิดหน่ึง ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เช่นเดียวกบัส่ืออ่ืนๆ ดงันั้น
รายการโทรทศัน์จึงมีทั้งวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี  (สันทดั ทองรินทร์
,2550, น. 2-6)  

วตัถุประสงคท์ัว่ไป  โดยรายการโทรทศัน์มีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
 . เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ หรือให้ข่าวสารขอ้มูล สารสนเทศ จากหน่วยงาน 

องคก์รไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างความเขา้ใจ การสร้างความตระหนกั การแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ รายการโทรทศัน์ประเภทน้ีไดแ้ก่ รายการแนะน า ให้ขอ้มูลการด าเนินงาน การปฏิบติั
หนา้ท่ี ของหน่วยงาน หรือองคก์รต่างๆ เช่น การรับร้องเรียนจากประชาชนของหน่วยงาน การแจง้
เตือนภยัต่างๆ 

2. เพื่อให้ความรู้ การศึกษา โดยเป็นความรู้ หรือการศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ทางตรงไดแ้ก่ การน าไปใช้สอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลกัสูตร ส าหรับทางออ้มส่วนใหญ่จะเป็น
การให้ความรู้ทัว่ไปท่ีไม่ใช่ส าหรับการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เช่น การสอนท าอาหาร การน า
เท่ียวสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัมีการน าแนวคิดด้านการให้ความรู้ใน
ลกัษณะท่ีควบคู่หรือสอดแทรกดว้ยความบนัเทิง ท่ีเรียกวา่ เอ็ดดูเทนเมนท ์(Edutainment) เพื่อไม่ให้
ผูช้มรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือหรือเขา้ใจยาก และรายการเพื่อความรู้ หรือเพื่อการศึกษาน้ียงัมีสัดส่วน
ท่ีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัรายการประเภทอ่ืนๆ 
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3. เพื่อให้ความบนัเทิง มีลกัษณะของการให้ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เป็นหลกั 
วตัถุประสงค์น้ีนบัว่าเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในรายการโทรทศัน์ รายการท่ีให้ความบนัเทิงไดแ้ก่ 
รายการประเภทละคร รายการเพลง เป็นตน้ 

4.  เพื่อธุรกิจการคา้ เป็นลกัษณะของการน าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ การ
ซ้ือขาย โดยอาจอยูใ่นลกัษณะของรายการโฆษณาสินคา้ รายการแนะน าสินคา้ รวมทั้งอยูใ่นรูปแบบ
ของรายการข่าวความเคล่ือนไหว การเปิดตวัสินคา้ใหม่ ขององคก์รทางธุรกิจต่างๆ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์เฉพาะ เป็นวตัถุประสงค์ของรายการโทรทศัน์แต่ละรายการมุ่งหวงัให้
ผูช้มเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัการรับชมรายการไม่วา่รายการโทรทศัน์จะมีวตัถุประสงค์
ในทางกวา้งเป็นแบบใดก็ตามก็มกัจะมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดว้ย เพราะรายการท่ีผลิตข้ึนมามกัจะมี
กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีแน่นอนในการเผยแพร่รายการเป็นล าดับแรก ส่วนผู ้ชมอ่ืนๆ จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายรอง โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงค์เฉพาะอาจจ าแนกได ้2 ประเภท คือ มุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามแบบจ าลองแคป (KAP Model) และตามแนวคิดของบลูม (Bloom Taxonomy) 

 . เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามแบบจ าลอง KAP โดยแบบจ าลองน้ีมาจากค าว่า 
Knowledge หมายถึงความรู้ Attitude หมายถึง ทศันคติ และPractices หมายถึง พฤติกรรม ซ่ึงแต่ละ
รายการลว้นตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลง คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงทศันคติ 
หรือการเปล่ียนแปลงในทางปฏิบติัตาม อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งหมด 

2 .  เพื่ อให้ เ กิดการเป ล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bloom ซ่ึ งประกอบไปด้วย                     
การเปล่ียนแปลง 6 ขั้นตอน คือ มุ่งให้ผูช้มเกิดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการน าไปใช ้ตามล าดบั 
          รายการโทรทศัน์รูปแบบใหม่ๆไดถู้กน าเสนอออกมาอยา่งต่อเน่ือง จากผลการวิจยัของ
ฐิตินนั   บุญภาพ (2542) เร่ืองวิสัยทศัน์โทรทศัน์ไทยหลงัปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543-2568) พบว่า
แนวโน้มของรายการโทรทศัน์ในช่วง 5 ปี แรกหลงั ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543-2548) ส่วนใหญ่เป็น
รายการบนัเทิง เช่น รายการเกมโชว ์รายการละครและรายการท่ีเนน้ตลก เป็นตน้ ในบรรดารายการ
ต่างๆเหล่าน้ี รายการเกมโชว์ เป็นรายการท่ีได้รับความนิยมเป็นแชมป์รายการกว่า   ทศวรรษ       
(รุ่งนภา มะลิรักษ,์ 2544, น. 19) 
 ธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นถึงความส าคญัของธุรกิจ SME ว่าเป็นธุรกิจท่ีส าคญัมากใน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้น้ีส าหรับประเทศไทย ทุกวนัน้ี SME              
เกิดใหม่ตลอดเวลาแต่อยู่อยา่งย ัง่ยืนไม่ใช่เร่ืองง่าย หากความรู้ท่ีธนาคารกสิกรไทยให้มีส่วนท าให้
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีเดินสู่ความส าเร็จย่อมเป็นผลดีต่อธนาคารโดยตรง เพราะเม่ือลูกคา้เติบโต
โอกาสท่ีใชบ้ริการทางการเงินก็มากข้ึนและยงัเกิดความผกูพนัต่อแบรนด์ดว้ย  ซ่ึงรายการ SME ตี
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แตก ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 5  ท าได้ถูกใจคนดู ตอบโจทย์การสร้างความจดจ า        
แบรนด ์K-SME  ไดส้ าเร็จ 
          ธนาคารกสิกรไทยตอ้งการเป็นผูน้ าดา้นการปล่อยสินเช่ือจึงไดร่้วมมือกบับริษทัเวิร์ค
พอยท ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  ท ารายการ  SME ตีแตก  ซ่ึงเป็นเกมโชวรู์ปแบบใหม่
เพื่อให้ความรู้ในการท าธุรกิจกบัผูป้ระกอบการเพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัดา้นการจดัการผูป้ระกอบธุรกิจ 
SME  มกัขาดความรู้ในการจดัการหรือบริหารท่ีมีระบบใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรู้โดยเรียนถูก
เรียนผิดเป็นหลักอาศยับุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงานบริหารภายใน  ประกอบ
สาระบนัเทิงเพื่อเป็นการยกระดบัแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและเป็นการโปรโมทแบรนด์ไปใน
ตวัเพื่อน ามาสู้กบัผูแ้ข่งขนั 
              นายปกรณ์ พรรชนะแพทย ์รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการ 
ธนาคารกสิกรไทยไดใ้ห้สัมภาษณ์ถึงรายการ SME ตีแตก วา่ “เราพุ่งเป้าไปท่ี SME ท่ีเร่ิมตน้ธุรกิจ 
เป็นกลุ่มท่ีธนาคารกสิกรไทยใหค้วามส าคญัมากๆจากการติดตามพฤติกรรม กลุ่มน้ีนิยมเสพส่ือทาง
โทรทศัน์ ถา้จะท ารายการตอ้งให้ทั้งสาระและบนัเทิง ตอ้งไม่เครียดเลยมาลงตวัในรูปแบบรายการ
เอ็ดดูเทนเมนท ์คือตอ้งใส่ทั้งความรู้ปนความบนัเทิงควบคู่กนัไป” “ท่ีมาของการท ารายการภายใต้
โจทยข์องธนาคารกสิกรไทยท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าในเร่ืองธนาคาร SME  นอกจากมีผลิตภณัฑ์ทาง
การเงินท่ีตอบสนองไดแ้ลว้ การให้ความรู้กบั SME เป็นเร่ืองส าคญั ดงันั้นรูปแบบรายการตอ้งเป็น
การผสมผสานระหว่างความรู้สาระและบันเทิง การท างานระหว่าง ธนาคารกสิกรไทยและ             
เวิร์คพอยต์ตอ้งเน้นการท างานเป็นทีม ตั้งแต่ก าหนดรูปแบบรายการ สคริปต์รายการ และคดัเลือก
ผูป้ระกอบการ SME ซ่ึงเป็นจุดเด่นอยา่งหน่ึงของรายการ เป็นหนา้ท่ีของเวิร์คพอยตท่ี์น ามาพิจารณา
ร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย โดยดูความโดดเด่นและความชดัเจนของกลยุทธ์ธุรกิจ SME ท่ีดูสนุก
ตอ้งเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ท าธุรกิจอาหารของกินของใชแ้ต่ก็ตอ้งมีจุดขาย ถา้ไกล
ตวัเกินไปหรือธุรกิจมีคนเขา้ใจยาก ก็อาจไม่ไดรั้บความสนใจมากนกั” (ไพเราะ เลิศวริาม, 2554) 

รายการ SME ตีแตก ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 23.00น.-00.05น. โดยเร่ิมออกอากาศ
คร้ังแรกเม่ือวนัศุกร์ท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2553 ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ด าเนิน
รายการโดย ปัญญา นิรันดร์กุล  ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2554  จะเล่ือนเวลาออกอากาศเร็วข้ึนเป็น  
22.35น.-23.40น. เร่ิมวนัศุกร์ท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2554 รายการออกอากาศคร้ังสุดทา้ยในวนัศุกร์ท่ี 27 
มกราคม พ.ศ.2555 รวมจ านวนตอนออกอากาศทั้งหมด 93 ตอน (SME ตีแตก-วิกิพีเดีย, 2555) 
ธนาคารกสิกรไทยไดว้ดัผลเรทต้ิงทุกสัปดาห์ ควบคู่กบัการดูฟีดแบกจากเฟชบุ๊กและโซเชียลเน็ท
เวิร์ค พบวา่เรทต้ิงคนดูรายการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ไพเราะ เลิศวิราม, 2554) พชัร สมะลาภา รอง
กรรมการผูจ้ดัการธนาคารสกิกรไทย ไดก้ล่าววา่ “ตลอด 2 ปีท่ีผา่นมา รายการ SME ตีแตกท่ีเครือ
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ธนาคารกสิกรไทยไดร่้วมกบั บริษทั เวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั(มหาชน) จดัท าข้ึนนั้น 
ได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมาก มีผูป้ระกอบการมากหน้าหลายตา หลากหลายธุรกิจท่ีมาเข้าร่วม
แข่งขนัในรายการ แต่ละคนลว้นมีความคิด มีแนวทางในการท าธุรกิจท่ีแตกต่างกนั แต่ทุกคนมีส่ิง
หน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ Passion หรือความหลงใหลในธุรกิจของตนเอง ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้
อดทนและไม่ยอ่ทอ้แมว้า่จะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม ผูป้ระกอบการกวา่ 90 ราย ท่ีมาออกรายการ SME ตี
แตก ต่างงดักลยุทธ์หมดัเด็ดออกมามากมาย มีรูปแบบในการท าตลาดท่ีแตกต่างกนั  บางรายมี
วิธีการท าตลาดท่ีถือวา่ฉีกกรอบ แต่ในบางรายนั้นท าตลาดดว้ยวิธีธรรมดา แต่อาศยัความจริงใจใน
การให้บริการ ก็สามารถเอาชนะใจลูกคา้ได”้ (ธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั, 2555) ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษากลยทุธ์ในการจดัท ารายการ SME ตีแตก  ของบริษทัเวร์ิคพอยท ์วา่มีวธีิการอยา่งไรจึงจ า
ให้รายการเป็นท่ีนิยมและรายการน้ีท่ีส่งผลกระทบอย่างไรกบัธนาคารกสิกรไทยในฐานะเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนรายการและผูเ้ขา้ร่วมรายการ  ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์ทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตรายการโทรทศัน์และผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
ตนเองใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

 
1.2  ค ำถำมงำนวจัิย 

 .  บริษทัผูผ้ลิตรายการ  SME  ตีแตกมีกลยทุธ์ในการน าเสนอรายการอยา่งไร 
2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายการไดรั้บผลกระทบอะไรบา้งจากรายการ 

 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการน าเสนอรายการ  SME ตีแตก 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของรายการ  SME ตีแตกท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ธนาคารกสิกรไทย  

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายการ  และผูป้ระกอบการ SME ท่ีมาร่วมรายการ 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 .  ผลการวจิยัเร่ืองน้ีจะท าใหไ้ดแ้นวทางการจดัท ารายการเกมโชวรู์ปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่   เอ็ดดู
เทนเมนท ์(Edutainment) ซ่ึงเป็นรูปแบบรายการท่ีผสมผสานระหวา่งสาระความรู้และความบนัเทิง
เขา้ดว้ยกนัและสามารถน าไปใชใ้นงานอาชีพของผูเ้รียนทางดา้นนิเทศศาสตร์ได ้

2.  การไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรายการ SME ตีแตก ในแง่มุมต่างๆจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตรายการประเภทน้ีท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้หรือเพื่อการปรับปรุงรายการท่ี
ด าเนินการแลว้ใหเ้ป็นรายการท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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3.  ผลของการวจิยัสามารถเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  
ในรูปแบบของการจดัท ารายการโทรทศัน์  เพื่อสร้างแบรนดข์ององคก์รต่าง ๆ 

 
1.5  ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการวิเคราะห์
เอกสารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการวจิยัโดยมีขอบเขตดงัน้ี 
  .  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้อ    โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
เจา้หน้าท่ีบริษทัเวิร์คพอยท์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ  SME ตีแตก  โดยมีประเด็นขอ้
ค าถามคือ  แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการ  กลยทุธ์ในการท ารายการดา้นการน าเสนอ  การใชภ้าษา  
การเลือกเร่ือง  การเลือกผูป้ระกอบการ SME ให้มาร่วมรายการ  การเลือกผูด้  าเนินรายการและ
คณะกรรมการ  และการประเมินความส าเร็จ 
 สัมภาษณ์เชิงลึกหรือวเิคราะห์บทสัมภาษณ์  อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั  กรรมการรายการ  
SME  ตีแตก  ในประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการในดา้นการตลาดและการท าธุรกิจ SME  
 2. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  
  2.1  ผูบ้ริหารงานธุรกิจลูกคา้ประกอบการธนาคารกสิกรไทยในประเด็นขอ้ค าถามคือ  ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของรายการท่ีมีต่อธนาคารในด้านการสร้างแบรนด์ การเติบโตด้าน
สินเช่ือ  การออกผลิตภณัฑด์า้นการเงินและส่วนแบ่งการตลาด 
  2.2  ผูป้ระกอบการ SME ท่ีมาร่วมรายการจ านวน 5 ราย  ซ่ึงได้มาด้วยการเลือกแบบมี
จุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling)  ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็นรายการท่ีน าเสนอธุรกิจท่ี
น่าสนใจและมีความหลากหลาย  มีกลยุทธ์การตลาดท่ีดี  ซ่ึงสามารถตีโจทยแ์ตก  หรือไดรั้บค าชม
อย่างมากจากคณะกรรมการตดัสิน  การสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นขอ้
ค าถามดงัน้ี 1) ธุรกิจท่ีท า (ท่ีไปออกรายการ SME ตีแตก) คืออะไรและท ามานานก่ีปี  2) ท าไมจึง
สนใจท าธุรกิจน้ี  3) เหตุผลท่ีตดัสินใจเขา้ร่วมรายการ SME ตีแตก  4) ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไปร่วม
รายการ SME ตีแตก  5) มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัรายการ SME ตีแตก (ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน หรือ
ไดรั้บในดา้นการตลาด)  และการทอดเทปรายการ SME ตีแตกท่ีออกอากาศ 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการอา้งอิงผลการวจิยั คือ เจา้หนา้ท่ีบริษทัเวร์ิคพอยทผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการผลิตรายการ  SME ตีแตก  ผูบ้ริหารสายงานธุรกิจลูกคา้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย   
และผูป้ระกอบการ SME ท่ีมาร่วมรายการจ านวน 85 คน 
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กลุ่มตวัอยา่ง 
ในการวจิยัเชิงคุณภาพ  กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 
 . ผูบ้ริหารงานธุรกิจลูกคา้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย  จ  านวน     คน 
2. อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั 
3. เจา้หนา้ท่ีเวร์ิคพอยทผ์ูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ SME ตีแตกจ านวน   คน 
4. ผูป้ระกอบการ SME ท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมรายการ  จ านวน 5 คน  ซ่ึงไดม้าดว้ยการเลือก

แบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive  Sampling) 
 

1.6  ตัวแปรในกำรวจัิย 
ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย 
 .  กลยทุธ์การน าเสนอรายการ SME ตีแตก 
2.  ผลกระทบของรายการ SME ตีแตก 

 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ส่ือโทรทัศน์ หมายถึงระบบโทรคมนาคมส าหรับการกระจายและรับภาพเคล่ือนไหว
และเสียงระยะไกล ค าน้ียงัหมายถึงรายการโทรทศัน์และการแพร่ภาพอีกดว้ย 

ธุรกจิขนำดย่อม หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ ด าเนินการโดยเจา้ของ
เองไม่เป็นเคร่ืองมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอ่ืน มีต้นทุนในการ
ด าเนินงานต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มาก 

รำยกำรประเภทบันเทิงเชิงสำระ (Edutainment) หมายถึง  รายการท่ีผสมผสานขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ในดา้นต่าง ๆ เขา้กบัความบนัเทิงเพื่อจุดประสงคใ์ห้ผูช้มรายการไดรั้บความรู้ มี
ทศันคติและพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ์

กลยุทธ์กำรน ำเสนอรำยกำร SME ตีแตก  หมายถึง  การวางแผนงานสู่การปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย  เร่ิมตั้งแต่แนวคิดเก่ียวกบัผลิตรายการ  และวิธีการน าเสนอรายการ  ไดแ้ก่  การใช้
ภาษา  การเลือกเร่ือง  การเลือกผูเ้ขา้ร่วมรายการและผูด้  าเนินรายการ 

ผลกระทบของรำยกำร SME ตีแตก หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับ
รายการ SME ตีแตกไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย  ผูใ้ห้การสนบัสนุนรายการและผูป้ระกอบการ SME 
หลงัจากเขา้ร่วมรายการ ซ่ึงอาจเป็นผลกระทบดา้นลบหรือบวกก็ได ้

ผู้ร่วมรำยกำร หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจSME ท่ีไดรั้บคดัเลือกจากรายการให้เขา้ร่วม
แข่งขนัรายการ SME ตีแตก 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากรายการ SME ตีแตก  ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารงานธุรกิจลูกคา้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย  และผูป้ระกอบการ SME ท่ีมาร่วมรายการ 

 
 
 DPU



 
 

 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์การน าเสนอรายการ SME ตีแตกและผลกระทบของรายการ” 
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ และรวบรวมทฤษฏี แนวคิด เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นกรอบในการวจิยั โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 2.1  ส่ือโทรทศัน์ 
  2.2  รายการโทรทศัน์ 
 2.3  แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ 
 2.4  แบรนด ์
 2.5  รายการ SME ท่ีแตก 
 2.6  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  ส่ือโทรทศัน์ (Television) 

2.1.1  ความหมายของส่ือโทรทศัน์ 
 ค าว่า ส่ือโทรทัศน์ หรือโทรทัศน์ ในภาษาไทยมีท่ีมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า 
Television ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากค าในภาษากรีก คือ tele – (ระยะไกล – โทร) และ – vision ท่ีมาจาก
ภาษาลาติน vision (การมองเห็น – ทศัน์) มกัเรียกย่อเป็น TV (ทีวี) มีความหมายว่า “การเห็นได้
ไกล”  ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพชนิดหน่ึง การถ่ายภาพมีความหมายวา่เป็นการเขียนดว้ยแสง 
  เม่ือพิจารณาความหมายของค าว่า ส่ือโทรทศัน์ พบว่ามีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไว้
ดงัน้ี 
 ปรินทร์ นามบุญเรือง (2555) ไดใ้หค้วามหมายไว ้2 ประการ คือ  
 1)  โทรทัศน์  คือ  กระบวนการของการเป ล่ียนแปลงจากรูป ภาพด้วยวิ ธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การเปล่ียนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนดว้ยการเปล่ียนพลงังานแสง ซ่ึงสามารถเห็นดว้ยท าให้
เป็นพลงังานไฟฟ้า และส่งไปทางสายหรือออกอากาศ โดยมีกล้องโทรทศัน์เป็นเคร่ืองมือในการ
เปล่ียนแปลงน้ี  
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 2) โทรทศัน์ คือ ระบบการส่งภาพและเสียงไปพร้อมๆ กนัดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่ือสารตามเป้าประสงคแ์ละโทรทศัน์เพื่อการศึกษาจะเนน้รายการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะทั้งระดบัการสอนในวนัเรียนและระดบัการจดัรายการท่ีสถานีโทรทศัน์ต่างหาก 
 ส่วน ฉตัรวรัญ องคสิงห์ (2551) ไดใ้ห้ความหมายวา่ โทรทศัน์เป็นระบบโทรคมนาคม
ส าหรับการกระจายและรับภาพเคล่ือนไหวและเสียงระยะไกล ค าน้ียงัหมายถึงรายการโทรทศัน์และ
การแพร่ภาพอีกดว้ย 
 ส่ือโทรทศัน์นบัเป็นส่ือสาธารณะ (Public Broadcasting Service : PBS) อยา่งหน่ึงดว้ย
เหตุผลตามหลกัการส าคญั 4 ประการของยเูนสโก (สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ, 2551) คือ                
 1) หลักการเข้าถึงอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเท่าเทียมของพลเมือง (Universality)            
อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของประชาธิปไตย ไม่วา่พอพียงนั้นจะมีความแตกต่างกบัทางฐานะของสังคม 
ส่ือสารธารณะจะตอ้งใหพ้ลเมืองไดมี้โอกาสใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุดท่ีจะมากได ้ 
 2) หลกัการความหลากหลาย (Diversity) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเน้ือหาสาระ การน าเสนอ
รายการและกลุ่มเป้าหมาย (The Audiences Targeted) ส่ือสาธารณะจะตอ้งสะทอ้นผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interested) ท่ีหลากหลายผา่นรูปแบบรายการท่ีหลากหลาย ทั้งรายการข่าวและ
รายการบนัเทิงบางรายการอาจจะพุ่งเป้าท่ีกลุ่มคนเพียงบางส่วนในสังคม ส่ือสาธารณะจึงตอ้งมี
รายการท่ีหลากหลาย  
 3) หลกัการความมีอิสระในวิชาชีพ (Editorial Independence) ผูป้ฎิบติัรายส่ือสาธารณะ
ตอ้งมีอิสระ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดเห็น และการวพิากษว์จิารณ์  
 4) หลกัการความโดดเด่น (Distinctiveness) คือมีความท างานสามารถเป็นผูน้ าในดา้น
คุณภาพของรายการ โดยพอเพียงจะตอ้งมีส่วนในการก าหนดวา่รายการในส่ือสาธารณะท่ีมีคุณภาพ
มีลกัษณะอยา่งไร 
 ส่ือโทรทศัน์ได้รับการกล่าวถึงกนัมากว่าเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีคนสมยัน้ีคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้ง
เปิดโทรทศัน์เพื่อรับชมรายการท่ีตนพอใจทุกวนัจนกลายเป็นกิจวตัรประจ าวนั ตอ้งยอมรับว่าส่ือ
โทรทศัน์ยงัเป็นช่องทางหลกัในการส่ือสารของคนในสังคมท่ีจะรับรู้ความเคล่ือนไหว ความเป็นไป
ได ้และเน้ือหาของเหตุการณ์รอบตวัท่ีเกิดข้ึนได ้เหตุท่ีส่ือโทรทศัน์เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร
เพราะ 1. ความไดเ้ปรียบในดา้นความรวดเร็วของการตอบสนอง (Responsible) ต่อเหตุการณ์อยา่ง
ทนัท่วงที ซ่ึงหนังสือพิมพ์ไม่สามารถตอบสนองได้ดีกว่า 2. ความได้เปรียบด้านความน่าสนใจ 
(Attractive) ทั้ งสีสันท่ีปรากฏ ภาพท่ีเคล่ือนไหวและสารท่ีหลากหลาย ซ่ึงวิทยุก็ไม่สามารถ
ตอบสนองไดดี้เท่า 3. ความไดเ้ปรียบในดา้นการหาเพื่อครอบครอง (Affordable) ซ่ึงส่ืออินเทอร์เน็ต
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แมจ้ะมีปริมาณการใช้ท่ีมากข้ึน แต่ก็เป็นเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะซ้ือบริการดงักล่าว 
(อโณทยั ฤทธิปัญญาวงศ,์ 2555) จากผลการส ารวจจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 19.64 ดา้นครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 97.30 ซ่ึงมากกว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น วิทยุท่ีมีเพียงร้อยละ 65.94 (ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2554, น. 391) 

2.1.2  บทบาทหนา้ท่ีของส่ือโทรทศัน์และการใชป้ระโยชน์จากส่ือ 
 ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในสังคมไทย เน่ืองจากมีผูช้มรายการโทรทศัน์
มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ ทุกประเภท ส่ือโทรทศัน์จึงนบัเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความคิดดา้นต่างๆ 
ของผูช้มรายการ รวมทั้งสามารถมองความคิดและรสนิยมของผูช้มรายการโทรทศัน์ไดไ้ม่ยากจาก
รายการต่างๆ ท่ีรับชม ดงัค าท่ีวา่ “You are what you watch” (สร อกัษรสกุล, 2555) 
 โดยทัว่ไปส่ือโทรทศัน์มีบทบาทหน้าท่ีหลายประการทั้งให้ข่าวสาร ความรู้ ความ
บนัเทิง และการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนในแนวคิดของ
แมคโคร์ (Mequail) (ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์RT201’s Blog, 2555) คือ  
  1. การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Information) เป็นการให้ขอ้มูลอยา่งปราศจากอคติ จะเห็นได้
จากในรายการข่าว  
  2. การท าหน้าท่ีประสานสัมพนัธ์ (Correlation) คือท าหน้าท่ีประสานสัมพนัธ์ให้กบั
สถาบนัต่างๆ ในสังคม รวมถึงประสานสัมพนัธ์ใหก้บัคนในสังคม เพื่อใหส้ังคมมีความสามคัคี  
  3. การท าหนา้ท่ีสืบต่อวฒันธรรม (Continuity) คือการท าหนา้ท่ีสืบทอดวฒันธรรมให้
คงอยูต่่อไป  
  4. การท าหน้าท่ีให้ความบนัเทิง (Entertainment) คือการให้ความบนัเทิงกบัผูรั้บสาร
เพื่อออกความเครียดจากงานท่ีท า  
  5. การระดมสรรพก าลงั (Mobilization) คือการรณรงค์ให้เกิดความเคล่ือนไหวใน
สังคมเม่ือสังคมเกิดภาวะวกิฤตและตอ้งการความร่วมมือของคนในสังคม  
  โดยสรุปจะพบว่าบทบาทท่ีส าคญัยิ่งของส่ือโทรทศัน์คือการให้ความรู้และการศึกษา 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานเบ้ืองตน้ของการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้น ส่ือโทรทศัน์สามารถ
ท าหนา้ท่ีใหค้วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปรับตวัของประชาชนให้เขา้กบัการพฒันาสังคมได ้โดยการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งในเร่ืองการอ่านออกเขียนได ้การปรับปรุงการกินอยู ่และการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้
มาช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อพฒันาบุคคลทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน บุคคลสามารถ
ไดรั้บความรู้รอบตวั ความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ โดยไม่ตอ้งใชจ่้ายเงินในขณะเดียวกนัรายการโทรทศัน์สามารถท าหนา้ท่ี
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เป็นส่ือหลกั หรือส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนไดเ้ช่นกนั ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนท่ีมี
ความเหมาะสมแก่การให้ความรู้และการศึกษา เน่ืองจากสามารถน าความรู้และการศึกษาไปถึง
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปไดอ้ย่างทัว่ถึง รวดเร็ว โดยการน าเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายท าให้การเผยแพร่ความรู้และ
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร, 2556) 
 2.1.3  ส่ือโทรทศัน์กบัรายการโทรทศัน์ 
 ส่ือโทรทศัน์นับเป็นส่ือท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และส่งผลท่ีชัดเจนต่อการ
พฒันาคน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงเห็นได้จากการท่ีส่ือโทรทศัน์มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการ
สร้าง ถ่ายทอด เน้ือหาข่าวในรูปของการใชภ้าพและเสียงประกอบกนั เพื่อให้กลุ่มผูช้มเป้าหมายเกิด
การรับรู้ เพิ่มศกัยภาพในการรับรู้ โดยการรับรู้ทางภาพของมนุษยมี์ถึงร้อยละ 77 และการรับรู้ทาง
เสียงมีถึงร้อยละ 13 ซ่ึงเม่ือรวมกนัท าให้เกิดศกัยภาพในการรับรู้สูง และมีความเขา้ตรงตามท่ีผูผ้ลิต
รายการทิ้งไว ้โดยรายการโทรทศัน์มีคุณสมบติัท่ีส าคญัคือ 1. สามารถน าเสนอไดท้ั้งภาพและเสียง
ควบคู่กนัให้มีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 2. สามารถให้ความรู้โดยการขยายความรู้ 
การสาธิตวธีิการ หรือขั้นตอนทั้งท่ีเป็นความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการให้ความบนัเทิง 
3. สามารถน าส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัมาแสดงให้เห็นได ้4. สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝังค่านิยม 
ทศันคติต่าง ๆ แก่สังคม 5. สามารถใช้เทคนิคในการน าเสนอท่ีหลากหลาย เช่น การน าเสนอภาพ
หรือเหตุการณ์ท่ีรวดเร็วเพื่อลดเวลาในการน าเสนอไดเ้ร็วข้ึน (Time-lapse) หรือท าให้เกิดความช้า
ในการเคล่ือนไหว (Slow Motion) รวมทั้งการยอ่หรือขยายภาพท่ีน าเสนอ เป็นตน้  6. สามารถแพร่
ภาพไดท้ั้งแบบส่ือมวลชน ใชส้ าหรับกลุ่มหรือรายบุคคล 7. สามารถน ามาใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง และ  
8. สามารถน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีในลกัษณะของความ
สดใหม่  หรือน าเสนอไดใ้นภายหลงั (สันทดั ทองรินทร์, 2550, น. 2–5) 
 รายการโทรทศัน์จึงเป็นส่ิงส าคญัคู่กบัส่ือโทรทศัน์ รายการต่างๆ ท่ีน าเสนอต่อผูช้มมีทั้ง
ท่ีประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงข้ึนกบัการด าเนินการผลิตรายการโทรทศัน์
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จะตอ้งทราบแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทศัน์ ซ่ึงได้แก่ 
คุณลกัษณะของส่ือโทรทศัน์ วตัถุประสงค์ของรายการโทรทศัน์ กลุ่มผูช้มเป้าหมาย รูปแบบและ
เน้ือหาการน าเสนอรายการ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดใน
หวัขอ้ต่อไป 
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2.2  รายการโทรทศัน์ (Television (T.V.) Program) 
 2.2.1  ความหมายของรายการโทรทศัน์ 
 สารานุกรมเสรี วกิิพิเดีย (วกิิพีเดีย, 2555) ไดใ้ห้ความหมายของรายการโทรทศัน์วา่เป็น
ส่วนต่างๆ ของการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ การออกอากาศรายการโทรทศัน์ มีข้ึนเป็น
คร้ังแรก ในปี ค.ศ.1936 ในกรุงลอนดอน รายการโทรทศัน์อาจออกอากาศเพียงแค่คร้ังเดียว หรือมี
ตอนต่อ ท่ีเรียกวา่ ทีว ีซีรีย ์(T.V. Series) ส่วนมากมกัเป็นรายการประเภทละครโทรทศัน์ในทีวี ซีรีย์
มกัแบ่งเป็นภาคๆ (Episode) โดยในหน่ึงภาคในสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า ซีซั่น (Season) แต่ใน
องักฤษจะเรียกวา่ ซีรีย ์(Serie) ใน 1 ซีรียม์กัจะมีความยาวประมาณ 6 – 26 ตอน รายการโทรทศัน์ท่ี
ออกอากาศเป็นพิเศษเพียงคร้ังเดียว จะเรียกว่า รายการพิเศษ (Special Program) และสถานีวิทยุ
โทรทศัน์บางสถานียงัมีภาพยนตร์โทรทศัน์ (T.V. Movie) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อออกอากาศทางโทรทศัน์
โดยเฉพาะ ไม่ไดอ้อกฉายทางโรงภาพยนตร์โทรทศัน์ หรือบนัทึกลงในวิดีโอ ดีวิดี หรือส่ืออ่ืนๆ ทุก
วนัน้ี การออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา (Commercial Advertisement) ถือเป็นส่วนส าคญัของ
รายการโทรทศัน์ โดยมีขอ้ปฏิบติัเป็นเกณฑว์า่ในการออกรายการโทรทศัน์ 1 ชัว่โมง จะมีภาพยนตร์
โฆษณาไดไ้ม่เกิน 15 นาที 
 หนงัสือศพัทพ์จนานุกรมส่ือสารมวลชน ซ่ึงจดัพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2520 ให้ความหมายของ     
ค  าวา่ รายการ (Program) ไวว้า่ รายการ หมายถึงลกัษณะการน าเสนอขอ้ความหรือสาระอ่ืนใดทาง
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ ซ่ึงลกัษณะการน าเนอเป็นส่วนสัดของตนเอง ไม่ปะปนกบัส่วน
อ่ืน เช่น มีการข้ึนตน้และลงทา้ยเพื่อแสดงส้ินสุดของรายการ รายการแต่ละรายการตอ้งมีรูปแบบ
ต่างๆของตนเอง (เช่น เน้ือหา วิธีการน าเสนอ บุคคลผูอ่้านรายการ ตลออดจนระยะเวลา) ในดา้น
ของระยะเวลาของรายการท่ีจะเรียกว่าเป็นรายการนั้นนิยมก าหนดกนัว่า ควรเป็นระยะเวลาท่ีนาน
กวา่ 3 นาที มิฉะนั้นจะเรียกทบัศพัทว์า่ “สปอต” (Spot) แทนค าวา่ รายการ (กมลรัฐ อินทรทศัน์ และ
กรรพุม บุญทวี, 2550, น. 1-7) โดยสรุปรายการโทรทศัน์ จึงหมายถึง ลกัษณะการน าเสนอเน้ือหา
สาระ ความรู้ ความบนัเทิงและสาระอ่ืนๆ จากส่ือโทรทศัน์ 
 รายการโทรทัศน์ท่ีผู ้ชมทางบ้านได้รับชมกันเป็นผลมาจากกระบวนการท างาน                       
3 กระบวนการคือ  
  1. กระบวนการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ ซ่ึงหมายถึงการท างานเก่ียวกบัการคิดและ
การวงแผนวา่จะผลิตรายการอะไร เพื่อผูช้มกลุ่มใด วตัถุประสงคคื์ออะไร มีวิธีการน าเสนอรายการ
อยา่งไรและจะตอ้งใชท้รัพยากรการผลิตอะไรบา้ง กล่าวโดยสรุปคือ “การวางแผนเพื่อน าไปสู่การ
ผลิตรายการโทรทศัน์  
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  2. กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกับการน า 
“ความคิดโทรทัศน์” ท่ีได้มาจากกระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ ซ่ึงปรากฏตาม
แผนปฏิบัติการผลิตรายการไปด าเนินการผลิตให้เกิดเป็นรายการโทรทัศน์ข้ึนมาเพื่อน าไป
ออกอากาศ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ Television Programme Production  
  3. กระบวนการจดัรายการโทรทศัน์ เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการวางแผนการ
จดัตารางออกอากาศ การจดัหารายการมาออกอากาศ และการประเมินรายการ ตรงกับค าใน
ภาษาองักฤษวา่ Television Programming (ชยพล สุทธิโยธิน, 2550, น. 5–6) 
 2.2.2  ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
 ค าว่า ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ เป็นค าท่ีมีความตามเก่ียวกันอยู่เสมอ 
กล่าวคือ ค าวา่ “ประเภท” จะเนน้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ (Content) ของรายการเป็นหลกั ส่วนค าว่า 
“รูปแบบ” (Format หรือ Form) จะเน้นวิธีการน าเสนอ วิธีการหรือรูปแบบท่ีน่าสนใจจะเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหผู้รั้บชมรายการหนัมาสนใจเน้ือหาของรายการนั้นๆ ไดม้ากยิ่งข้ึน หลกัการส าคญัท่ี
เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัประเภทและรูปแบบของรายการโทรทศัน์ ประกอบดว้ย  
  1. ประเภทและรูปแบบจะส่งผลต่อการรับรู้ การตีความหมาย และความคาดหวงัของ
ผูช้ม เช่น ผูช้มตัดสินใจจะชมละครเบาสมอง ก็หมายถึงความคาดหวงัจะได้รับความบันเทิง               
ความสนุกสนาน เป็นตน้  
  2. ประเภทและรูปแบบของรายการตอ้งมีความสอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กนั ถา้รายการ
ใดท าให้ผูช้มรับรู้ทั้งรูปแบบและเน้ือหาได้พร้อมกนั ก็อาจกล่าวได้ว่ารายการนั้นค่อนข้างท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ  
  3. รายการแต่ละประเภทหรือแต่ละรูปแบบจะตอ้งมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนเป็นของตนเอง 
เพราะวา่ผูช้มรายการแต่ละประเภทจะมีความคาดหวงัท่ีชดัเจนจากรายการแต่ละประเภทท่ีแตกต่าง
กนั (กมลรัฐ อินทรทศัน์ และกรรพุม่ บุญทว,ี 2550, น. 1–12) 
 แนวคิดการจดัแบ่งประเภทรายการโทรทศัน์ 
 การจดัแบ่งประเภทรายการโทรทศัน์มีหลายแนวคิดข้ึนอยู่กบัความสอดคล้องกบัส่ิง
ต่างๆ ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระท่ีมีอยู ่กลุ่มผูรั้บชมรายการ และการบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถจดัแบ่งได้
ดงัน้ี 
 แนวคิดท่ี 1 แบ่งตามหลกัเกณฑ์ทัว่ไป แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) แบ่งตามเน้ือหา
รายการ (Content classification) 2) แบ่งตามกลุ่มผูรั้บชมรายการ (Target Group classifical)  
 แนวคิดท่ี 2  แบ่งตามหลกับูรณาการระหวา่งลกัษณะเน้ือหาและวตัถุประสงค์การผลิต
รายการ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1.รายการประเภทข่าวสาร 2) รายการประเภทความรู้หรือ
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การศึกษา  3) รายการประเภทบนัเทิง และ 4) รายการประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจต่างๆ              
(กมลรัฐ อินทรทศัน์, และกรรพุม่ บุญทว,ี 2550, น. 1–13) 
 นอกน้ียงัมีการแบ่งประเภทรายการโทรทศัน์ดว้ยหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ อีกคือ รายการบนัเทิง
ท่ีมีบทพดู ไดแ้ก่ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์การ์ตูน แบ่งเป็นในต่างประเทศ เช่น The Adventures of 
Jimmy เป็นตน้ ในประเทศไทย เช่น กา้นกลว้ยผจญภยั เป็นตน้ มินิซีรีย ์แบ่งเป็นในต่างประเทศ เช่น 
Family Ties เป็นตน้ ในประเทศไทย เช่น บางรักซอย 9 เป็นตน้ รายการแจกรางวลั แบ่งเป็นใน
ต่างประเทศ เช่น รางวลัเมขลา เป็นตน้ รายการบนัเทิงท่ีไม่มีบทพูด ไดแ้ก่ ทอร์คโชว ์แบ่งเป็นใน
ต่างประเทศ เช่น Good Morning America เป็นตน้ ในประเทศไทย เช่น ท่ีน่ี...หมอชิต  เป็นตน้ วา
ไรต้ีโชว ์มีลกัษณะคล้ายทอร์คโชว ์แต่มีความหลากหลายกว่า บางช่วงอาจมีการแข่งขนัหรือการ
แสดง เป็นตน้ เช่น ตีสิบ เป็นตน้ เรียลลิต้ีโชว ์แบ่งเป็นในต่างประเทศ เช่น เซอร์ไวเวอร์ เป็นตน้ ใน
ประเทศไทย เช่น เดอะสตาร์คน้ฟ้าควา้ดาว เป็นตน้ เกมโชว ์ควิซโชว ์แบ่งเป็นในต่างประเทศ เช่น 
ทีวีแชมเป้ียน เป็นตน้ ในประเทศไทย เช่น แฟนพนัธ์ุแท ้เป็นตน้ รายการประเภทให้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
รายการข่าว แบ่งเป็นในต่างประเทศ เช่น The News Hour with Jim Lehier เป็นตน้ ในประเทศไทย 
เช่น เร่ืองเล่าเชา้น้ี เป็นตน้ สารคดี สารคดีข่าวทางโทรทศัน์ (Television near magazine) มีรูปแบบ
เหมือนข่าวในนิตยสารแต่มีรูปแบบเป็นสารคดี แบ่งเป็นในต่างประเทศ 60 Minutes เป็นตน้ ใน
ประเทศไทย เช่น เร่ืองจริงผา่นจอ เป็นตน้ รายการแนะน าสินคา้ (Infomercial) เป็นรายการทีวีท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอและจ าหน่าย เช่น TV Direct เป็นตน้ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
 รายการโทรทศัน์รูปแบบใหม่ๆ ไดถู้กน าเสนอออกมาอยา่งต่อเน่ือง จากผลการวิจยัของ 
ฐิตินัน บุญภาพ (2542) เร่ืองวิสัยทัศน์โทรทัศน์หลังปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543 – 2568) พบว่ามี
แนวโน้มของรายการโทรทศัน์ในช่วง 5 ปีแรกหลงั ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543 – 2548) ส่วนใหญ่เป็น
รายการบนัเทิง เช่น รายการเกมโชว ์รายการละครและรายการท่ีเนน้ตลก เป็นตน้ ในบรรดารายการ
ต่างๆ เหล่าน้ี รายการนายโชวเ์ป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยมเป็นแชมป์รายการกว่า 1 ทศวรรษ (รุ่ง
นภา มะลิรักษ์, 2544, น. 19) โดยรายการนายโชวใ์นประเทศไทย เร่ิมตน้เม่ือประมาณ พ.ศ.2500 
โดยไดน้ าเอาแนวความคิดมาจากรายการเกมโชวใ์นต่างประเทศและมาดดัแปลงให้เขา้กบัลกัษณะ
ของไทย เช่น รายการ 20 ค าถาม นาทีทอง รายการ SME ทีแตก เป็นรายการเกมโชวรู์ปแบบใหม่ท่ี
ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
 รายการบนัเทิงสาระ  (Edutainment)  เป็นรายการเกมโชวรู์ปแบบใหม่ท่ีก าลังเป็นท่ี
นิยม  ซ่ึงปาริชาติ  สถาปิตานนท ์ (2541)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  เอดูเทนเมนต ์ คือ  กลยุทธ์ในการ
ผสมผสานขอ้มูลข่าวสารและความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา  อาทิ  การวางแผนครอบครัว  
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ  เขา้กบัความบนัเทิงโดยเจตนามีเป้าหมายชดัเจน  และน าเสนอผ่าน
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ทางส่ือบนัเทิงรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์หบุ้คคลไดรั้บความรู้  มีทศันคติและพฤติกรรมไป
ในทางท่ีพึงประสงค ์ และ  ซิงฮาล  แอนด์  โรเจอร์  (อา้งถึงใน ฐิติพร  อบัดุล, 2553) กล่าววา่  เอดู
เทนเมนต์  (Edutainment)  เป็นค าภาษาองักฤษซ่ึงเกิดจากการสนธิค าศพัท์  2  ค  า  คือ เอดูเคชั่น  
(Education)  ซ่ึงหมายถึงสาระความรู้  กบั  เอนเตอร์เทนเมนต์ (Entertainment)  ซ่ึงหมายถึงความ
บนัเทิง  การผสมผสานขอ้มูลข่าวสารความรู้และบนัเทิงเขา้ด้วยกนั  โดยเจตนาเพื่อการเปล่ียน
มุมมองของบุคคล  จากเดิมท่ีมกัแบ่งแยกความคิดเร่ืองความรู้และความบนัเทิงออกจากกนั  มาสู่
ความคิดท่ีวา่เราสามารถบริโภคข่าวสารความรู้และความบนัเทิงไดอ้ยา่งสนุกสนานในเวลาเดียวกนั  
นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าวยงัเป็นการน าจุดเด่นของการศึกษาและความบันเทิงมาประสาน
ประโยชน์ร่วมกนั  น าเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบท่ีผูช้มตอ้งการ  กระตุน้ให้ผูช้มรายการสนใจ
ติดตาม  แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งในหมู่ผูช้มดว้ยกนั  และน าเน้ือหาสาระท่ีไดรั้บไปสู่
การปฏิบติั  และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมในทางท่ีดีข้ึน  การใชส่ื้อบนัเทิงถ่ายทอดความรู้
และขอ้มูลข่าวสารท่ีพึงประสงคสู่์ประชาชนไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวคิดท่ีสามารถยอ้นหลงัไป
ดูพฒันาการดงักล่าวได ้
 2.2.3  วตัถุประสงคข์องรายการโทรทศัน์ 
 รายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในแต่ละวนัของแต่ละสถานี จะพบวา่มีความหลากหลาย
กนั ไม่วา่จะเป็นรายการข่าว รายการละคร ดนตรี กีฬา สารคดี ศิลปวฒันธรรม เศรษฐกิจ เกษตร เกม
โชว ์รายการส าหรับเด็ก และรายการอ่ืนๆ อีกมากมาย ในฐานะท่ีรายการโทรทศัน์เป็นส่ือชนิดหน่ึง
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เช่นเดียวกบัส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีทั้ งวตัถุประสงค์ทัว่ไป และวตัถุประสงค์เฉพาะดงัน้ี 
วตัถุประสงคท์ัว่ไป รายการโทรทศัน์มีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ  
  1. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ หรือใหข้่าวสารขอ้มูล สารสนเทศจากหน่วยงานองคก์ร 
ไปยงักลุ่มผูช้มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความเขา้ใจ ความตระหนกั การแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
  2. เพื่อให้ความรู้ การศึกษา โดยเป็นความรู้ หรือการศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม            
ซ่ึงการศึกษาทางตรง ได้แก่ ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีใช้สอนในหลักสูตร ส่วนทางออ้มได้รับ
ความรู้ทัว่ไป เช่น การสอนท าอาหาร การน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ ปัจจุบนัมีการน าแนวคิดดา้น
การให้ความรู้ในลักษณะท่ีควบคู่หรือสอดแทรกด้วยความบันเทิง ท่ีเรียกว่า เอ็ดดูเทนเมนท ์
(Edutainment) เพื่อไปให้ผูช้มเกิดความรู้สึกเบ่ือหรือเขา้ใจยาก แต่รายเพื่อการศึกษายงัมีน้อยเม่ือ
เทียบสัดส่วนกบัรายการประเภทอ่ืน  
 3. เพื่อใหค้วามบนัเทิงรายลกัษณะน้ีจะให้ความสนุกสนาน ผอ่นคลายเป็นหลกั รายการ
เพื่อใหค้วามบนัเทิงจะมีสัดส่วนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรายการประเภทอ่ืน  
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 4. เพื่อธุรกิจการคา้ เป็นลกัษณะการน าเสนอเพื่อหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย อาจเป็น
รายการโฆษณาสินคา้ รายการแนะน าสินคา้ รวมทั้งการข่าวความเคล่ือนไหวการเปิดตวัสินคา้ใหม่ 
เป็นตน้  
 ส่วนวตัถุประสงค์เฉพาะ เป็นวตัถุประสงคข์องแต่ละรายการท่ีมุ่งหวงัให้ผูช้มเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลงัการรับชมรายการ ไม่วา่รายการท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเป็นแบบใด มกัจะ
มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดว้ย เพราะทุกรายการจะมีกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีแน่นอนในการเผยแพร่รายการ
เป็นอนัดบัแรก ส่วนผูช้มอ่ืนๆ จะเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง วตัถุประสงคเ์ฉพาะแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ  
 1. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามแบบจ าลอง KAP โดยแบบจ าลองท่ีมาจากค าว่า 
Knowledge หมายถึง ความรู้ Attitude หมายถึง ทศันคติ และ Practice หมายถึง พฤติกรรม ซ่ึงแต่ละ
รายการมุ่งหวงัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งหมด  
 2. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของ Bloom คือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง          
6 ขั้นตอน คือ มุ่งให้เกิดความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการน าไปใช้
ตามล าดบั (สันทดั ทองรินทร์, 2550, น. 2-6) 
 2.2.4  การผลิตรายการโทรทศัน์ 
  2.2.4.1  ความหมาย 
 การผลิตรายการโทรทศัน์ ในความหมายหน่ึงท่ีเป็นค ารวม หมายถึง กระบวนการต่างๆ 
ท่ีท าให้เกิดเป็นรายการข้ึนมาเพื่อเสนอขอ้ความหรือสาระต่อผูช้ม โดยรายการท่ีผลิตจะมีลกัษณะ
การน าเสนอท่ีเป็นรูปแบบ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั (กมลรัฐ อินทรทศัน์ และ 
กรรพุ่ม บุญทวี, 2550, น. 1-8) แต่ถา้พิจารณาในรายละเอียดของกระบวนการท างานท่ีท าให้เกิด
รายการโทรทศัน์จะประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ 
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ และกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์ โดยจะขอกล่าว
รายละเอียดในแต่ละกระบวนการดงัน้ี (ชยพล สุทธิโยธิน, 2550, น. 5-11) 
  2.2.4.2  กลยทุธ์การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์  
  เป็นการท างานเก่ียวกบัการคิดและวางแผนเพื่อสร้างรายการ โดยมีการคิดอย่างเป็น
ระบบ เป็นเหตุเป็นผล มีขอ้มูลประกอบ มีการประเมินสภาพการณ์และโอกาสความเป็นไปไดร้อบ
ดา้น จนน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อก าหนดเร่ืองท่ีจะเสนอแก่บางรายการ รูปแบบของรายการ และ
วธีิการเสนอรายการท่ีเหมาะสมท่ีสุด การคิดและวางแผนงานจะท า 3 เร่ืองส าคญั คือ  
  1. การวางแผนเก่ียวกบัผูช้ม (Audience Planning) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูช้ม
ในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา วิถีการด าเนินชีวิตสังคมและวฒันธรรม 
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เวลาออกอากาศจะท าให้ทราบลกัษณะผูช้มท่ีเป็นเป้าหมาย และสามารถประเมินความตอ้งการ 
(Needs) ของผูช้มได ้แต่ผูส้ร้างรายการตอ้งก าหนดผูช้มเป้าหมายท่ีจดั (Target Audience)  วา่เป็น
กลุ่มใด  
  2. การวางแผนเก่ียวกบัตวัรายการโทรทศัน์ (Programme Planning) เป็นการวางแผนใน
เร่ืองประเภทรายการ(Programme Type) ประเภทเร่ือง (Genres) เร่ืองราว (Story)  แก่นเร่ือง 
(Theme) ล าดบัการน าเสนอเร่ือง (Treatment) และวธีิการน าเสนอรายการ (Presentation)  
  3. การวางแผนเก่ียวกบัแบบปฏิบติัการผลิตรายการ (Implementation Planning)  เป็น
การวางแผนในเร่ืองท่ีส่งผลต่อการผลิตรายการซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร คือผูม้าร่วมงานการผลิต
รายการ ได้แก่ นักแสดง ทีมงานผูน้ าเสนอรายการ ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมงานผลิต และทีมงาน
สนับสนุน ว่าเป็นผูใ้ดบา้ง อุปกรณ์ คือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการผลิตรายการ             
ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั อุปกรณ์พื้นฐาน และอุปกรณ์พิเศษ ซ่ึงตอ้งวางแผนวา่จะไดอุ้ปกรณ์
เหล่าน้ีมาอยา่งไร สถานท่ี เป็นการวางแผนสถานท่ีถ่ายท าวา่เป็นท่ีใดในสตูดิโอหรือนอกจากท่ีซ่ึง
ตอ้งคิดถึงความเป็นไปไดว้า่เร่ืองท่ีคิดนั้นจะท าไดห้รือไม่ รองลงมา เป็นการคิดเร่ืองค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตรายการ โดยตอ้งคิดว่าเร่ืองท่ีคิดนั้นอยู่ในขอบเขตของงบประมาณท่ีมีอยู่หรือไม่ เวลา ตอ้ง
คิดถึงเวลาในการออกอากาศและเวลาในการผลิตรายการ ผูส้ร้างสรรค์ตอ้งคิดเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาออกอากาศ และตอ้งค านึงถึงเวลาท่ีใช้ในการผลิตว่ามีมากน้อยเพียงใด สามารถผลิตได้
ทนัเวลาออกอากาศหรือไม่  
  การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 
สร้างความน่าสนใจใหก้บัรายการ (Interesting) สร้างแรงจูงใจในการชมรายการ (Motivation) สร้าง
การมีส่วนร่วมกบัรายการ (Participation) ท าให้การถ่ายทอดเน้ือหามีประสิทธิภาพมากข้ึน (Convey 
Message) ท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย (Exciting) ตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นอารมณ์และความรู้สึกของผูช้ม (Audience Needs Interaction) สร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กบัเน้ือหา (Added Value) พฒันาทกัษะการรับรู้ของผูช้มรายการ (Audience Perception) ช่วยให้
รายการข่าวสารบริการสาธารณะ (Public Service) ต่างๆ น่าสนใจมากข้ึน และช่วยให้รายการนั้น
ประสบความส าเร็จทางดา้นการตลาด (Marketable) หรือขายได ้การสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์
แตกต่างจากการผลิตรายการโทรทศัน์ และการจดัรายการโทรทศัน์ กล่าวคือการสร้างสรรคร์ายการ
โทรทศัน์ เป็นการวางแผนเพื่อน าไปสู่การผลิตรายการโทรทศัน์ ส่วนการผลิตรายการโทรทศัน์ เป็น
กระบวนการท างานเก่ียวกบัการน าความคิด ท่ีได้จากระบบการสร้างสรรค์รายการ ไม่ด าเนินการ
ผลิตตามแผนปฏิบติัการผลิตรายการให้เกิดเป็นรายการโทรทศัน์เพื่อน าไปออกอากาศ และการจดั
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รายการโทรทศัน์เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัการวางแผนการจดัตารางออกอากาศ การจดัหา
รายการมาออกอากาศและการประเมินรายการ 
  2.2.4.3  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ 
  การผลิตรายการโทรทศัน์เป็นรูปแบบใดข้ึนกบัปัจจยัท่ีส าคญั 2 ประการ คือ ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก   
  ปัจจยัภายในประกอบดว้ย  
  1. นโยบายของสถานี สถานีโทรทศัน์แต่ละสถานีย่อมมีนโยบายท่ีเป็นจุดยืนของ
ตนเองรวมทั้งรูปแบบในการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั รวมทั้งสัดส่วนของประเภท
รายการแต่ละรายการท่ีแตกต่างกนัออกไป  
  2. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีมีในรายการออกอากาศ  
  3. ภาวการณ์แข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ทุกประเภทส่ือลว้นมีรายไดห้ลกัจาก
การขายโฆษณา ถ้ารายการขายโฆษณา หรือรายการท่ีผลิตไม่สามารถหารายได้ไม่เพียงพอเล้ียง
ตวัเอง ก็จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานีได ้ 
  ส าหรับปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย  
  1. การเมืองการปกครอง ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ท่ีมุ่งเนน้การเขา้ถึงส่ือ  
  2. กระแสการปฏิรูปส่ือและการเปิดเสรีส่ือในปัจจุบนั  
  3. การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โดยเฉพาะระบบดิจิตอลท่ีสามารถเช่ือมโยงใยขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มเป้าหมายอยา่งหลากหลายรูปแบบ 
ท าใหโ้ลกทั้งโลกใบเดียวกนั ท่ีเรียกวา่ “หมู่บา้นโลกเดียวกนั” (Global Village)   
  4. ความผนัผวนของอตัราการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวกบัการใช้
ดาวเทียมร่วมกนัจะเป็นรูปแบบการเช่า การลงทุนร่วมกนั รวมทั้งการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิรายการน าเขา้
จากต่างประเทศ  
  5. กระแสการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ไดแ้ก่ การแข่งขนัเก่ียวกบัช่องทางการ
เขา้ถึง ปัจจุบนัผูช้มมีทางเลือกในการบริโภคส่ือไดอ้ย่างหลากหลายมากยิ่งข้ึน การแข่งขนัเก่ียวกบั
ดา้นการตลาด โดยประเด็นหลกัท่ีส าคญัอนัดบัแรก ของการผลิตรายการคือ ผูส้นบัสนุนดา้นการเงิน 
ถา้รายการใดไม่มีโฆษณา หรือไม่ไดรั้บความนิยม รายการนั้นก็ตอ้งเลิกไป การแข่งขนักบัสถานี
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกระแสการเปิดสถานี 24 ชั่วโมง ทุกสถานีจึงตอ้งผลิตรายการท่ีมีคุณภาพ และ
รายการท่ีเรตต้ิงดี เป็นตน้  
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  6. ลกัษณะของกลุ่มผูช้มท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลา กลุ่มผูช้มในปัจจุบนัทุกคนสามารถ
เขา้ถึงส่ือ และส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงส่ือได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากการเปล่ียนวิถีชีวิตของคนใน
สังคม การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ตอ้งศึกษาให้ชดัเจนก่อนวางแผนการผลิตรายการ  
  7. สภาพเง่ือนไขหรือบริบททางสังคมและวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา
ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู ้บริหารจัดการระดับผู ้สร้างสรรค์รายการ 
ผูส้นบัสนุนรายการ รวมทั้งผูน้  าเขา้รายการประเภทต่างๆ จากต่างประเทศ (กมลรัฐ อินทรทศัน์, 
และกรรพุม่ บุญทว,ี 2550, น. 1-26) 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติรายการโทรทัศน์ 
 ในการผลิตรายการโทรทศัน์ให้มีประสิทธิภาพส าเร็จตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์
ผูผ้ลิตตอ้งการนอกจากการผลิตจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งหลากหลาย อาทิเช่น บุคลากร 
อุปกรณ์ ทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้รายการเป็นท่ีน่าสนใจของผูช้มแล้ว จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูผ้ลิตตอ้งมีการน าความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตรายการ เน่ืองจากองค์
ความรู้ทางจิตวิทยาจะท าให้ผูผ้ลิตรายการสามารถเขา้ใจกลุ่มผูรั้บชมรายการว่าตอ้งการรายการ
ประเภทใด หรือไม่ตอ้งการรายการประเภทใด นอกจากน้ียงัเรียนรู้วา่จะจูงใจผูช้มอยา่งไรให้รับชม
รายการมากยิง่ข้ึน ซ่ึงในงานวจิยัเร่ืองท่ีจะไดน้ าเสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ทฤษฎีไดแ้ก่ 

2.3.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ 
 กลุ่มผูช้มเป้าหมายถือเป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงในการผลิตรายการโทรทศัน์ การท่ี
รายการโทรทศัน์จะประสบการณ์หรือไม่ หรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่ิงท่ีถือเป็น
มาตรฐานรายการคือ กลุ่มผูช้มเป้าหมาย รายการท่ีผา่นการผลิตท่ีดีและมีคุณภาพก็จะมีผูช้มจ านวน
มาก ทั้งท่ีสามารถวดัไดจ้ากความนิยมในรายการ (Rating) (กมลรัฐ อินทรทศัน์, และกรรพุล บุญทวี, 
2550, น. 2-6)  
 ปัจจุบนัรายการโทรทศัน์มีมากมายให้ผูรั้บชมเลือกรับชมไดต้ามความตอ้งการ การท่ี
ผูช้มจะเปิดรับชมรายการใดมาจากแนวคิดพื้นฐานจากการท่ีผูช้มแต่ละคนมีความตอ้งการจ าเป็น
ตามสภาพจิตใจและสังคมท่ีต่างกนั ท าให้ผูช้มมีกระบวนการ การเลือกสรร (Selective  Process)            
ในการเปิดรับชมรายการท่ีต่างกนัซ่ึงกระบวนการเลือกเปิดรับชมรายการโทรทศัน์มีขั้นตอนดงัน้ี 
(พสุ ชยัเวฬุ, 2541, น. 5)  
  (1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) 
หมายถึง การท่ีผูช้มจะเลือกสนใจหรือเปิดรับชมรายการ เพื่อสนับสนุนเจตคติเดิมท่ีมีอยู่ และ
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หลีกเล่ียงรายการท่ีขดักบัความรู้สึกของตวัเอง ทั้งน้ีเพราะการชมรายการท่ีไม่ลงรอยกบัความเขา้ใจ
หรือเจตคติเดิมของคนนั้น จะก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจหรือความไม่สบายใจ ซ่ึงเรียกว่า 
ความไม่สอดคลอ้งกนัทางดา้นความเขา้ใจ  
  (2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เม่ือ
บุคคลไดช้มรายการท่ีสนใจแล้ว จะตีความหมายตามความเขา้ใจ เจตคติความเช่ือ ประสบการณ์ 
ความต้องการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายสภาวะอารมณ์และจิตใจของตนใน
ขณะนั้น  
  (3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าในส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ และเจตคติของตนเอง และมกัจะลืมในส่วนท่ีตนไม่สนใจ หรือไม่เห็นดว้ยได้
ง่ายกว่า ซ่ึงไรท ์(Wright, 1972) กล่าวว่า คนจะเลือกรับส่ือมวลชนท่ีมีเน้ือหาท่ีเขาคิดว่าน่าสนใจ
ท่ีสุด และพึงพอใจท่ีสุดเม่ือสอดคล้องกบัประสบการณ์และความคิดเห็นเดิมท่ีมีอยู่ เม่ือบุคคลได้
เปิดรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีตนเองตอ้งการ และมีความพอใจแลว้ ยอ่มท าให้เกิดผลข้ึนในจิตใจท่ี
จะผกูพนักบัความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมี 5 ระดบั ไดแ้ก่  
   1) การยอมรับ (ผูรั้บสารยอมรับเน้ือหาสาระท่ีเสนอโดยเต็มใจรับฟัง เกิดความ
สนใจและตั้งใจท่ีจะใหเ้กิดผลในส่ิงนั้น)  
   2) การตอบสนอง (เป็นความพร้อมของผูรั้บสารท่ีจะตอบสนองต่อผลของการ
ส่ือสารอยา่งเตม็ใจและพอใจดว้ยการแสดงความคาดหวงัออกมาใหป้ระจกัษ)์  
   3) การสร้างค่านิยม (เป็นพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีมีความรู้สึกตระหนกัหรือส านึก
ต่อคุณค่าความส าคญัของเน้ือหาสาระจนไดรั้บความช่ืนชอบหรือก าหนดให้เป็นค่านิยมหรือแนวคิด
ท่ีผกูพนัในการปฏิบติัตามต่อไป)  
   4) การจดัรูปแบบ (มีการเขา้ถึงแนวคิดหรือคุณค่าในผลของการส่ือสารท่ีเกิดกบั
ผูรั้บสารโดยน าค่านิยมนั้นมาจดัเป็นรูปแบบของระบบคุณค่าข้ึน)  
   5) การปฏิบติัเป็นนิสัย (เม่ือความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลของการส่ือสารไดก่้อ
รูปข้ึนมาในจิตใจ ส่ิงท่ีตามมาคือผูรั้บสารจะแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยในลกัษณะนั้นออกมาอยา่ง
เป็นธรรมชาติ) จะเห็นไดว้า่ เม่ือเปิดรับนานๆ เขา้จะชินชา จะก่อใหเ้กิดการตระหนกัในเน้ือหาสาระ 
และเม่ือได้รับขอ้มูลแล้ว ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจซ่ึงจะน าไปสู่การจูงใจได้และซึมซับเขา้สู่
สมองอยา่งไม่รู้ตวั (สินีนาฏ ก าเนิดเพ็ชร์, 2547, น. 24) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hoogeven            
(อา้งถึงใน สินีนาฏ ก าเนิดเพช็ร์, 2547, น. 24) ซ่ึงศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของส่ือมวลชน พบว่า 
ส่ือมวลชนส่งผลต่อบุคคลในเร่ืองการเปล่ียนแปลงความรู้ 
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2.3.2 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์จากส่ือตามความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 
 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากส่ือตามความพึงพอใจ เป็นทฤษฎีท่ีเน้นผู ้รับสารเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการศึกษา โดยเช่ือวา่ผูรั้บสารเป็นผูก้  าหนดวา่ตนตอ้งการอะไร จากส่ือประเภทใดและ
เน้ือหาข่าวสารอะไรจึงจะสนองความพอใจของตนเองได ้ผูรั้บสารเป็นผูเ้สือกใช้ส่ือและรับสารท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจของตน แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดหน่ึงของการ
ส่ือสารท่ีให้ความส าคญักบัผูรั้บสารวา่เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการตดัสินใจโดยอาศยัพื้นฐานความ
ตอ้งการของตนเองเป็นหลกั 
        ค าวา่ ความพึงพอใจ (Gratification) เป็นส่ิงท่ีคนเราใชเ้ป็นเหตุผลในการเลือกใชส่ื้อหรือ
เปิดรับส่ือท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อการตอบสนองและสร้างความพอใจให้แก่บุคคลนั้นซ่ึงถือเป็นเร่ือง
เฉพาะบุคคล Mc Combs and Beeker (อา้งถึงใน วมิลพรรณ อาภาเวท, และคณะ, 2554, น. 26) ส่วน
ค าวา่ ประโยชน์ (Uses) กบัความพึงพอใจ (Gratification) นั้น คาร์ล อีริค โรเสนเกรน (วิมลพรรณ 
อาภาเวท และคณะ.2554:26 อ้างอิงจาก karl Erik Rosengren.1974) กล่าวว่าค า 2 ค  าน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัในแง่ท่ีวา่ประโยชน์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจ และความพึงพอใจก็อาจไดรั้บ
ประโยชน ์
         ลอเรนซ์ เอ เวนเนอร์ (Laurence A. Wenners) ไดร้วบรวมผลงานวิจยัท่ีแสดงถึงความ
พึงพอใจในการบริโภคข่าวสารหรือการเปิดรับข่าวสาร ซ่ึงแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
Wenners (อา้งถึงใน วมิลพรรณ อาภาเวท, และคณะ, 2554, น. 27-28) 
 1.  Orientational Gratification หมายถึงการใชข้่าวสารเพื่อเป็นขอ้มูลในการอา้งอิง และ
เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม รูปแบบของความต้องการท่ีแสดง
ออกมาไดแ้ก่ การติดตามข่าว การไดข้อ้มูลมาเพื่อช่วยในการตดัสินใจเป็นตน้ 
 2.  Social Gratification หมายถึงการใช้ข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบั
สังคมซ่ึงมาจากข่าวสารกบัเครือข่ายส่วนบุคคลของแต่ละคน เช่น การน าขอ้มูลไปใชใ้นการสนทนา
กบัผูอ่ื้นเพื่อชกัจูงใจ เป็นตน้ 
 3.  Para-social Gratification หมายถึงกระบวนการใชป้ระโยชน์ของข่าวสารเพื่อด ารง
เอกลกัษณ์ของบุคคล หรือเพื่อการอา้งอิงผา่นตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือหรือปรากฏในเน้ือหาของ
ส่ือ เช่น การยดึถือหรือความช่ืนชมในตวัผูอ่้านข่าวเป็นแบบอยา่งในการท าพฤติกรรม เป็นตน้ 
 4.  Para-orientational Gratification หมายถึงกระบวนการใชป้ระโยชน์จากข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อ
ปกป้องตนเอง เช่น เป็นการใชเ้วลาวา่งให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจาก
ส่ิงท่ีไม่พอใจอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
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2.3.3  ทฤษฎีการจูงใจ 
 ไม่วา่รูปแบบของการส่ือสารจะเป็นแบบใดหรือพฒันาไปอยา่งไร การจูงใจจะเก่ียวขอ้ง
กบัการส่ือสารเสมอ เพราะเป็นเร่ืองของการส่งสารให้ผูรั้บสารเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ
และพฤติกรรม การจูงใจหรือบางกรณีอาจใช้ค  าวา่ การโนม้นา้วใจ (Persuasion) หมายถึงการน าเอา
ปัจจยัต่างๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ข้ึน โดยเป็น
ลกัษณะท่ีจะมีการเพิ่มขอ้มล หรือให้แนวทางเพิ่มเติมแก่ผูรั้บข่าวสารจากขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูก่บัการจูง
ใจจะไม่มีการใหแ้รงจูงใจทางลบ แต่จะเป็นการใหแ้รงจูงใจในลกัษณะสร้างสรรค ์หรือการขอความ
ร่วมมือมากกวา่ (อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2531, น. 116) ทฤษฎีการจูงใจท่ีน่าสนใจ คือ ทฤษฎีการ
จูงใจของมอนโร (อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2531, น. 100-101) โดยมอนโรไดเ้สนอทฤษฎีการจูงใจ
วา่เป็นกระบวนการท่ีท าตามล าดบัขั้นตอน กบัผูถู้กจูงใจโดยผูจู้งใจตอ้งกระท าส่ิงต่อไปน้ีตามล าดบั 
คือ 1. สร้างความสนใจ (Attention Step) เป็นการกระตุน้และการสร้างความน่าเช่ือถือให้ตวัผูจู้งใจ
ให้เกิดข้ึนในผูรั้บสาร 2. สร้างความตอ้งการ (Needs Step) เม่ือผูรั้บสารสนใจในสารแลว้ แสดงวา่
ผูรั้บสารยินดีรับสารจากผูส่้งสาร ดงันั้น ตวัข่าวสารจะตอ้งท าให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกตอ้งการใน
ส่ิงท่ีผูส้ร้างสารกล่าวถึง หรือเป็นความจ าเป็นท่ีจะสนองความพอใจหรือความตอ้งการของผูรั้บสาร
ได ้3. ตอบสนองความตอ้งการ (Satri Faction Step) เป็นการให้รายะเอียดโดยการช้ีแนะ เสนอ
แนวทางและวิธีการแกปั้ญหาให้กบัผูรั้บสารวา่วิธีการท่ีให้นั้นสามารถท าให้ผูรั้บสารสมปรารถนา
ได ้4. ท าให้ผูรั้บสารเห็นภาพ (Visualization Step) เป็นการท าให้ผูรั้บสารมองเห็นพอท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยการเสนอความคิดเห็นให้ผูรั้บสารเป็นภาพพจน์ของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตหากได้
ปฏิบติัตาม 5. ลงมือปฏิบติั (Action Step) เป็นการกระทุง้หรือเรียกร้องให้ผูรั้บสารลงมือปฏิบติัหรือ
เกิดพฤติกรรมตามสารนั้นในทนัที 
 นอกจากทฤษฎี ท่ีกล่าวมาแลว้ซ่ึงเป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีส าคญัของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์
จะตอ้งมีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการผลิตรายการโทรทศัน์ของตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จแลว้ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์จ  าเป็นตอ้งมีกลยุทธ์เพื่อสร้างประสิทธิผลของการส่ือสาร
ดว้ย (นนัทวนั สุขาโต และคณะ, 2548, น. 31-33) 

2.3.4  กลยทุธ์เพื่อสร้างประสิทธิผลของการส่ือสาร 
 กลยทุธ์สามารถแบ่งใหเ้ป็น 2 แบบใหม่ๆ คือ  
 1. แนวทางท่ีใช้พุทธคติ (Cognitive Approach) คือ ยุทธวิธีของการส่ือสารท่ีเน้น
เก่ียวกบัเหตุผลและหลกัตรรกวทิยา มี 4 แนว คือ                  
   1.1 ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร (Credibility) ผูส่้งสารมีความน่าเช่ือถือหรือความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือสารแค่ไหน ปัจจยัท่ีกระทบต่อความน่าเช่ือถือ คือความรู้ของผูรั้บ
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สารและปฏิกิริยาต่อความเช่ียวชาญ ความเป็นผูรู้้อาชีพ การศึกษา อายุ ค่านิยม และทศันคติของผูส่้ง
สาร ถา้รู้วา่ผูส่้งสารมีความสามารถในเร่ืองนั้นมาก ก็จะท าให้เร่ืองท่ีพูดหรือแสดงมีความน่าเช่ือถือ
มากข้ึน นอกจากนั้นอาจน าดา้นความมีเสน่ห์ หรือความเด่นดงัของผูส่้งสารมาใชเ้สริมประสิทธิผล
ของการส่ือสารได ้ 
   1.2 การปลูกฝัง (Internalization) เป็นกระบวนการโนม้นา้วใจดว้ยการเสนอปัญหา
ทั้งสองดา้นให้แก่เพื่อให้ผูรั้บสารพิจารณาเหตุผลเอง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากความ
เขา้ใจปัญหานั้นโดยไม่ไดช้กัชวนหรือเกล้ียกล่อม  
   1.3 การแสดดงความเป็นพวกเดียวกนั (Identificats)  คือความพยายามท่ีจะท าให้
เป็นพวกเดียวกนักบัผูรั้บสาร ขอ้เสนอแนะส าหรับการส่ือสารวิธีน้ี คือ  ก. เลือกใชภ้าษาและเน้ือหา
ให้เหมาะกบัผูรั้บสาร ข. เลือกตวัอยา่งและส่ิงท่ีน ามาประกอบสอดคลอ้งกบัภูมิหลงัของผูรั้บสาร    
ค. สไตลข์องการน าเสนอควรจะเหมาะสมส าหรับโอกาสและความคาดหวงัของผูรั้บสาร  
   1.4 การคลอ้ยตาม (Compliance) คือการใชรู้ปแบบของการคุกคามหรือขู่ขวญัเพื่อ
ท าใหผู้รั้บปฏิบติัตาม อาจมีการเสนอถึงผลตอบแทนท่ีพึงปรารถนาหรือช้ีให้เห็นส่ิงท่ีน่าพึงพอใจท่ี
จะเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามดว้ยก็ได ้ 
 2. แนวทางท่ีใชเ้จตคติ (Affective Approach) คือยุทธวิธีท่ีมุ่งไปยงัความตอ้งการทาง
จิตวิทยา และอารมณ์ของผูรั้บสารท่ีอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการของการรับสารนั้น แบ่ง
ลกัษณะของการใชส้ารเป็น 2 ดา้น คือ  
   2.1 เม่ือสารท่ีเป็นการกระตุน้ทางอารมณ์ นักส่ือสารท่ีมีทกัษะในเร่ืองน้ีจะเน้น
เก่ียวกับความรู้สึกซ่ึงมนุษย์ทุกคนจะมีร่วมกัน เป็นอารมณ์ความรู้สึกสากล เช่น โกรธแล้ว                     
รัก เกลียด และใชก้ารกระตุน้อารมณ์เหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจในการส่ือสารอยา่งกวา้งขวาง 
   2.2 ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์มาสโลว ์(Maslow) นักจิตวิทยาผูเ้สนอ
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ โดยระบุความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 5 ประการ คือ                     
ความต้องการทางกายภาพ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการได้ รับการยอมรับ                    
ความตอ้งการไดรั้บการนบัถือ และความตอ้งการมีความสามารถท่ีบรรลุความคาดหวงัของตวัเอง                            
(Self-actualization) ซ่ึงนักส่ือสารสามารถน ามาใช้ เป็นเป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจ                         
เพื่อให้ตอบสนองต่อการส่ือสารเป็นในแนวท่ีตอ้งการ นอกจากการมียุทธวิธีท่ีดีแลว้ ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ยิง่ตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัอีกดว้ย เช่น ทกัษะของผูผ้ลิตรายการ ช่องทางการส่ือสาร
ท่ีมีอยู่ หัวข้อท่ีต้องการส่ือสาร ภาวะแวดล้อมหรือบริบทของการส่ือสาร หรือการประเมิน          
ลกัษณะบางประการเก่ียวกับความสนใจ และตอ้งการของผูรั้บสารต่อเม่ือสารท่ีต้องการจะท า             
การส่ือ เป็นตน้ 
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2.3.5  ผลกระทบของส่ือมวลชน 
 แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือมวลชนเกิดข้ึนมานานนบัตั้งแต่มีส่ือมวลชนประเภท
แรกเกิดข้ึน  นั่นคือ  หนังสือพิมพ์  และตามมาดว้ยภาพยนตร์  วิทยุกระจายเสียง  และโทรทศัน์  
นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1970  เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันกัวิชาการในยุคน้ีมีแนวคิดวา่  เราไม่สามารถสกดั
กั้ นอิทธิพลของส่ือมวลชนได้  เพราะส่ือมวลชนมีปริมาณและคุณภาพเพิ่ม ข้ึน  รวมทั้ ง
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสาร  ท าให้ส่ือเขา้ถึงประชาชนไดม้าก  ส่ือโทรทศัน์ท าให้เกิด
การส่ือสารสองทาง  หรือมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร  จึงเป็นส่ือท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนยอ่มมีผลในการจูงใจไม่มากก็นอ้ย  เม่ือมีการยอมรับวา่ส่ือมีผลต่อผูรั้บสาร  จึงท าให้เกิด
แนวคิดใหม่ในการน าผลของส่ือมาใชใ้นการสร้างสรรคส์ังคมแทนการต่อตา้น  เช่น  องคก์รของรัฐ
มีการน าส่ือมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความรู้เพื่อพฒันาประเทศ  องคก์รธุรกิจน าส่ือมาใชใ้น
การสร้างแบรนด์ขององค์กร  สร้างส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจของตนเองให้เจริญกา้วหน้ามาก
ยิง่ข้ึน  เป็นตน้  (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550, น. 138-139) 
 
2.4  แบรนด์ (Brand) 

2.4.1  ความหมายของแบรนด ์
 ค าว่า แบรนด์ (Brand) หรือตราสินค้าในภาษาไทย คนส่วนมากนิยมเรียกทบัศพัท์
ภาษาองักฤษ ค าน้ีมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายดงัน้ี 
 ศิริกุล เลากยักุล (2546, น. 15-30) เป็นผูก้ล่าวถึงความหมายของแบรนด์ตั้งแต่ยุคแรก
ของแบรนดจ์นถึงยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งน่าสนใจ คือ  
 ยคุแรกของแบรนด ์ปี ค.ศ.1880 แบรนด์คือการประทบัตราความเป็นเจา้ของ “BRAND 
 LABEL” แบรนด์เกิดข้ึนคร้ังแรกในฟาร์มเล้ียงสัตว ์และรูปแบบของแบรนด์คือการติดป้าย 
(Lable) ลงบนตวัสัตว ์
 ยุคท่ี 2 ปี ค.ศ.1910 แบรนด์ คือเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) เพื่อแสดงความเป็น
เจา้ของลิขสิทธ์ิ “BRAND  TRADEMARK”  
 ยุคท่ี 3 ปี ค.ศ.1946 แบรนด์ คือ การส่ือกระบวนการมาตรฐานการผลิตโดยผ่านทาง
บรรจุภณัฑ ์“BRAND  PROCESS”  
 ยุคท่ี 4 ปี ค.ศ.1970 แบรนด์คือ การวางต าแหน่งสินค้าท่ีแตกต่างอย่างได้เปรียบ 
“BRAND  POSITIONING”  
 และยคุปัจจุบนั แบรนดคื์อช่ือเสียงจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นประสบการณ์รวมท่ีเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริษทั เสรี วงศม์ณฑา (2540, น. 48) ไดใ้หค้วามหมายของตราสินคา้ (Brand) วา่หมายถึง 

DPU



28 
 
ช่ือ เง่ือนไข รูปลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีรวมกนัแลว้สามารถท าให้สินคา้แตกต่างไปจากสินคา้
อ่ืนๆ หรือหมายถึง ช่ือ (Name) ค า (Word) เคร่ืองหมาย (Sign) สัญลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ 
(Design) หรือการประสมประสานส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อช้ีให้เห็นวา่สินคา้และบริการของผูข้ายคือ
อะไร และมีความแตกต่างจากสินคา้ของคู่แข่งอยา่งไร ฟิลิป คอตเลอร์ (อา้งถึงใน วิทยวสั ชยัปาณี, 
2546, น. 7) ให้ความหมายของแบรนด์ว่าแบรนด์จะตอ้งสามารถจ าแนกได ้4 อยา่งดว้ยกนัคือ 1. 
Attribute รูปร่างหนา้ตาภายนอกท่ีจะท าให้เกิดการจดจ า 2. Benefit บอกคุณประโยชน์ เช่น ฟันขาว 
ผมนุ่ม 3. Value ท าให้รู้สึกวา่ใชแ้บรนด์น้ีแลว้ภาคภูมิใจ ไวใ้จเพราะมีมานาน และ 4 Personality มี
บุคลิกภาพ ใช่แล้วเป็นวยัรุ่น ใช่แลว้เป็นคนทนัสมยั ส่วนวิทวสั ชัยปาณี (2546, น. 7-8) ไดใ้ห้
ความหมายของแบรนด์ว่า หมายถึง ทุกอย่างท่ีสินคา้มีทั้งหมด รวมทั้งความรู้สึกอะไรบางอย่างท่ี
ผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้ หรือตรานั้น และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเช่ือถือ 
(Trust/Reliability) ความมัน่ใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์ (Share Experience) 
และความสัมพนัธ์ (Relationship) สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดจึ้งให้ไดแ้ค่
ความพึงพอใจดา้นอารมณ์ (Emotional Satisfaction) แบรนด์จึงข้ึนกบัความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
แบรนด์นั้น และถึงแมจ้ะเป็น Brand-name เดียวกนั แต่รู้สึกต่างกนัไดร้าวกบัเป็นคนละแบรนด์ ดล
ชยั บุณยะรัตเวช (2546, น. 127-128) ให้ค  าจ  ากดัความของแบรนด์สั้นๆ วา่  แบรนด์ไม่ใช่แค่ช่ือกบั
ตราสินคา้ (Name and Logo) เพราะนัน่เป็นแค่ส่วนเดียว แต่แบรนด์หมายถึงประสบการณ์ของ
ผูบ้ริโภค (Consumer Experience) จากส่ิงท่ีแบรนด์น าเสนอรวมไปถึงการส่ือสารอ่ืนๆ ทุกอย่างท่ี
ออกจากแบรนด์ (Other Brand Communications)  ซ่ึงสรุปวา่ แบรนด์ คือการสะสมรวบรวมของ
การรับรู้ (A Collection of Perceptions) เป็นผลของความเขา้ใจและความรู้สึก รวมๆ เป็นส่ิงท่ีสะสม
มาเร่ือยๆ เป็นการรับรู้ท่ีฝังอยู่ในหัวสมองคน และทิปเอา้ท์และคาลคินส์ (Tybout and Calkins, 
2005, pp. 16) ไดใ้ห้ความหมายของแบรนด์ว่า หมายถึง กลุ่มของความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนจากช่ือ
เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ความแตกต่างระหวา่งช่ือและแบ
รนด์ก็คือ ช่ือไม่ไดก่้อให้เกิดความเช่ือมโยงแต่อย่างใด  นบัเพียงแค่ช่ือหน่ึงๆ เท่านั้น โดยช่ือ
ดงักล่าวจะกลายเป็นแบรนดไ์ดก้็ต่อเม่ือผูค้นน ามนัไปเช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีเอง แบรนด์จึง
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั “ช่ือเสียง” เสียมากกวา่  
 จากความหมายของแบรนด์ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แบรนด ์
หมายถึง สัญลกัษณ์อนัเป็นท่ีรวมความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งในแง่
ของลักษณะทางกายภาพ ช่ือ บรรจุภัณฑ์ ราคา ความเป็นมา ช่ือเสียง ความเป็นมา วิถีทาง             
การส่ือสารของสินคา้นั้นทั้งบาง และหมายรวมถึงประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อแนวการด าเนิน
ธุรกิจของเจา้ของธุรกิจนั้นดว้ย 
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2.4.2  ความส าคญัของแบรนด ์
 ความส าคญัของแบรนดไ์ดมี้การเปล่ียนสถานะมาเร่ือยๆ จากการมุ่งไปท่ีการสร้างสินคา้
หรืองานบริการท่ีดี มาเป็นการสร้างความผกูพนั (Emotional Connections) ให้เกิดข้ึนระหวา่งสินคา้
งานบริการกบัผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นความผกูพนัให้คนใช้แลว้กลบัมาใช้อีก ความผูกพนัให้ลูกคา้
สนับสนุนสินค้าหรืองานบริการไปเร่ือยๆ ความผูกพันให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อบริษัท                
ความผูกพนัให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องช่วยขยายช่ือเสียงไปเร่ือยๆ ไปจนจบแบรนด์จึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัทุกส่ิงทุกอยา่งของการท าธุรกิจ ทั้งดา้นองคก์ร การบริหารจดัการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายพฒันา
สินคา้ การตลาด การขาย การรับพนกังาน การฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ หรือกล่าวไดว้่า แบรนด์คือ
จุดศูนยก์ลางของการท าธุรกิจ แบรนดช่์วยเพิ่มมูลค่าในการท าธุรกิจ แบรนดท่ี์มีช่ือเสียงดีช่วยเพิ่มค่า
และให้โอกาสขยายผลอยา่งไม่ส้ินสุด (ศิริกุล เลาภยักุล, 2546, น. 30-37) วิทวสั ชยัปาณี (2546, น. 
10-11) กล่าวถึง ความส าคญัของแบรนด์วา่ เป็นส่ิงท่ีมีพลงัในระดบัประเทศเลยทีเดียว มีประโยคท่ี
กล่าวกนัวา่ ประเทศใดก็ตามท่ีสามารถสร้างแบรนดเ์นมของประเทศไดจ้ะเป็นประเทศท่ีค่อนขา้งจะ
ประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจและการคา้ แบรนด์ท่ีอยู่ในระดบัตน้ๆ หรือท่ีเป็น Market Leader   
จะสามารถแวงหาผลก าไรไดม้ากเพราะ 1) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดวา่ เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ ทั้ง
ท่ีความเป็นจริงอาจจะไม่ดีกว่า (Perceived Quality) หรือไม่ใช่ดีท่ีสุด แต่ในการขายสินคา้ การท่ี    
จะบอกว่าสินคา้มีคุณภาพเหนือกว่า Brand Leader เป็นเร่ืองท่ีท าได้ค่อนขา้งยาก 2) ผูบ้ริโภค              
ยอมจ่ายแพงกว่าผูน้  าตลาดสามารถขายสินคา้ได้ในราคาแพงทั้งๆ ท่ีตน้ทุนการผลิตต ่า เพราะมี 
Economy of Scale ตน้ทุนต่อช้ินของผูน้ าตลาดท่ีผลิตมากก็จะต ่ากว่า แต่ผลก าไรก็จะสูงกว่า
งบประมาณในการท า R & D และงบการคลาดก็ยอ่มมีมากตามไปดว้ย 

2.4.3  การสร้างแบรนด ์
 การสร้างแบรนด์เป็นส่ิงส าคญั เพราะแบรนด์คือส่ิงท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจการ
สร้างแบรนดคื์อการสร้างช่ือเสียง ช่ือเสียงคือท่ีมาของความไวว้างใจซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ดงันั้นเวลา
สร้างแบรนด ์เจา้ของกิจการจึงตอ้งทุ่มเทใหก้บัแบรนด์ดว้ยความรัก สนบัสนุนแบรนด์ในทุกวิถีทาง 
และท่ีส าคญัคือ ตอ้งรู้จกัเลือกสรรคนท่ีเหมาะสมให้เขา้มาช่วยดูแลเสริมสร้างแบรนด์ตวัจริง โดย
สร้างจากวตัถุดิบท่ีนกัการตลาดใหไ้ว ้ซ่ึงเป็นมากกวา่ Function Benefit Advertising และ Packaging 
ผูบ้ริโภคสร้างแบรนด์จากส่ิงรอบตวั ไม่วา่จะเป็นตวัหนงัสือ สี วตัถุดิบ หนา้ตา โปรโมชัน่ เวลาลง
ส่ือ เพลง ประสบการณ์ในการใชซ่ึ้งปัจจยัดงักล่าวเป็นเร่ืองยากท่ีนกัการตลาดจะเขา้ไปควบคุม การ
สร้างแบรนด์ในวนัน้ี จึงตอ้งเขา้ใจผูบ้ริโภคอย่างเจาะลึก และยงัตอ้งพยายามรักษาแบรนด์ให้ติด
ตลาดอยูต่ลอดในผูบ้ริโภคให้ไดอี้กดว้ย การโฆษณาซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการสร้างแบรนด ์
จึงตอ้งเป็นการผสานระหวา่งเจา้ของสินคา้ สินคา้ ผูบ้ริโภค ความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งตวัตน
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ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งลงตวัเพื่อท่ีจะกา้วน าผูบ้ริโภค และสร้างกระแสให้กบัสังคมซ่ึงทา้ยท่ีสุดก็คือ
การสร้างกระแสใหก้บัแบรนดสิ์นทรัพยอ์นัล ้าค่าขององคก์รนัน่เอง (วทิวสั ชยัปาณี, 2546, น. 14-32) 
 “กรณีเส้ือยืดคุณทองแดง  คือตวัอยา่งท่ีดี  ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงแสดงให้
เห็นวา่  เราท าได ้ ดงันั้นสินคา้ไทยตอ้งมีแบรนด ์ การมวัแต่รับจา้งผลิตอยา่งเดียว  ไทยก็จะตกอยูใ่น
ฐานะผูรั้บจา้งตลอดไป  เร่ืองน้ีในอนาคตจะตอ้งเลิก”  ดงันั้นการตลาดจึงบุกมากในช่วง 4-5 ปี                
ท่ีผา่นมา  จนอาจกล่าวไดว้า่  การตลาดคือ  Key  Success  Factor  ในการน าความส าเร็จมาสู่ธุรกิจ  
ในบรรดาหัวใจการตลาดท่ีโดดเด่นท่ีสุดในรอบห้าปีมาน้ี  คือ  แบรนด์และการสร้างแบรนด์น่ีคือ
แกนกลางของธุรกิจไทย  (ธนัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั, 2548, น. 6) 
 ศรีกญัญา มงคลศิริ (2547, น. 22-25) ไดแ้นะน ากระบวนการสร้างแบรนด์วา่มีขั้นตอน
หลักท่ีส าคญัดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 : Target Consumer Identification คือการระบุตวัตนของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสาร ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์ 3 ประเภท คือ 1. การวิเคราะห์ตนเอง โดยท า 
SWOT Analysis หมายถึงการวเิคราะห์จุดแขง็ (Strength Analysis) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness 
Analysis) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity Analysis) และการวิเคราะห์อุปสรรค (Threat 
Analysis) ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลส าคญัเบ้ืองตน้เพื่อการตกลงร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้มีภารกิจในการสร้าง
แบรนด์และผูบ้ริหาร 2. การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) เพราะพฤติกรรมการท า
การตลาดของคู่แข่งลกัษณะการแข่งขนัในตลาดและลกัษณะการตอบโตข้องคู่แข่งแต่ละรายมีผลต่อ
การแข่งขนัและย่อมมีผลต่อการก าหนดภาพลกัษณ์และการสร้างแบรนด์ และ 3. การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ท าใหส้ามารถท าความเขา้ใจและคาดเดาพฤติกรรมต่างๆ 
ของผูบ้ริโภคได้ว่าเป็นเช่นไรต่อกิจกรรมต่างๆ หรือแนวคิดในการสร้างแบรนด์ ขั้นตอนท่ี 2 : 
Brand Design คือการออกแบบเน้ือหาสาระต่างๆ เก่ียวกบัแบรนด์ ขั้นตอนท่ี 3 : Brand Identity 
Creation คือกระบวนการสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์โดยมีเป้าหมายเพื่อส่ือสารตวัตนของแบรนด์   
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไปสู่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนท่ี 4 : Brand Building Implementation เป็นขั้น
ปฏิบติัการ เป็นขั้นตอนในการน าเสนอส่ิงท่ีไดศึ้กษาและพฒันาในขั้นตอนก่อนหนา้น้ีกบัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนท่ี 5 : Leveraging the Brand เป็นการขยายผลของแบรนด์ในลกัษณะ Brand 
Extension และการท า Global Branding ขั้นตอนท่ี 6 : Brand Equity Management นกัสร้างแบรนด์
ตอ้งรักษาจุดยืนของแบรนด์ท่ีเราพึงพอใจไวอ้ยู่เสมอ วิธีการท่ีเหมาะสมคือ การบริหาร Brand 
Equity หมายถึงการบริหารทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูบ้ริโภคระลึกถึงแบรนด์ หลกัคิดเร่ือง Brand Equity 
เป็นส่ิงท่ีท าให้นกัการตลาดเห็นไดช้ัดเจนว่า Brand Equity เป็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของแบรนด์ใน
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค เป็นคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนมาเองจากการเกิดปฏิสัมพนัธ์กบัแบรนด์ใน
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จุดต่างๆ หลกัคิดของ Brand Equity นอกจากจะมีประโยชน์ช่วยเป็นแนวทางสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
ย ัง่ยนืแลว้ ยงัเป็นแนวทางเพื่อวิจยัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแบรนด์อีกดว้ย 
 ทั้งน้ีไม่วา่นกัสร้างแบรนด์ จะเลือกขั้นตอนในการสร้างแบรนด์แบบใด ส่ิงส าคญัท่ีควร
ยดึถือในการสร้างแบรนด์คือตอ้งสร้างแบรนด์ให้เกิดส่ิงต่อไปน้ีคือ 1) Brand Awareness คือการท า
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนกัและรับรู้ต่อคุณค่าของ 2) Brand Reference  เป็นส่ิงส าคญัและ
ท าไดย้ากท่ีสุด ซ่ึงหลกัในการส่ือสารเพื่อสร้าง Brand ให้ครองใจผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายตอ้ง
เช่ือมโยง ทั้งระบบขององค์กร และเช่ือมโยงหลกัการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ประการส าคญั
จะตอ้งสามารถส่ือคุณค่าของ Brand ท่ีแตกต่างและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้
อย่างดี 3) Brand Loyalty เคยมีค ากล่าวว่า “การใชง้บประมาณในการรักษาลูกคา้เดิมถูกกว่าการ
แสวงหาลูกคา้รายใหม่ถึง 5 เท่า” ดงันั้น การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภกัดีต่อ Brand ดว้ย
การสร้างมิตรภาพ ความไวว้างใจ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน และการตอกย  ้าคุณค่า Brand ในจิตใจ
ของผูบ้ริโภคถือวา่ส าคญั และการส่ือสารตรงโดยใชก้ารส่ือสารผา่นพนกังาน เวบ็ไซต ์หรือการใช้
กิจกรรม ฯลฯ สร้างใหเ้กิดความใกลชิ้ดระหวา่งลูกคา้กบัองคก์รยิง่ข้ึน (สุจิตรา แกว้ศรีนวล, 2555) 

2.4.4  การสร้างพลงัใหแ้ก่แบรนด ์
       ในการสร้างพลงัให้เกิด Brand Awareness, Brand Reference และ Brand Loyalty       
ต้องยึดหลัก 8 ประการดังต่อไปน้ีเป็นหลักในการส่ือสาร ประกอบด้วย 1.Communication                 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นหวัใจส าคญัของการก าหนดภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยจะตอ้ง
เลือกเคร่ืองมือการส่ือสารให้สอดคลอ้งกบัจุดยืนหรือคุณค่าของ Brand ท่ีตอ้งการน าเสนอ ประการ
ส าคญัเน้ือหาท่ีส่ือสาร (Content) ตอ้งสามารถส่ือคุณค่าของ Brand ไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 2. Customer 
Needs And Wants การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีสอดคล้องและตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐาน วถีิชีวิต สังคม และวฒันธรรมของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บสาร ดงันั้น การพฒันาสินคา้ (Product 
Development) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท าให ้
Brand เขา้ไปยึดครองพื้นท่ีในจิตใจของผูบ้ริโภคได ้3. Consistency ความกลมกลืนและสอดคล้อง
กนั การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและทรงพลงั คือ การส่ือสารเป็นเอกภาพไม่วา่ส่ือสาร Brand จาก
จุดใด จากพนกังาน ร้านคา้ กลุ่มโฆษณา หรือ กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ควรเป็นไปในทิศทางท่ีสร้างให้
ผูรั้บสารเห็นคุณค่าเช่นเดียวกนัน้ีทั้งหมด 4. Culture หรือ Community การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบั
ชุมชน สังคม และวฒันธรรม เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ Brand ได้อย่างย ัง่ยืน เราจะเห็นได้จาก
บริษทัขา้มชาติเป็นจ านวนมาก ท่ีตอ้งปรับภาพลกัษณ์ของตนให้เขา้กบัวฒันธรรมและสภาพสังคม
ของแต่ละแห่งโดยยงัคงยดึหลกัของ Brand ท่ีตอ้งการน าเสนอเป็นแกนกลาง และปรับให้สอดคลอ้ง
กลมกลืนเขา้กบัสภาพวฒันธรรม 5. Cost Of User การตั้งราคาท่ีมิไดห้มายถึงการค านวณก าไร
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ขาดทุน หรือการก าหนดราคาเพื่อการแข่งขนัเท่านั้น แต่การตั้งราคา คือ องคป์ระกอบส าคญัของการ
ส่ือสารคุณค่าของ Brand ปัจจุบนัเราจะพบสายการบิน Low Cost เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากจากอดีต
ยานพาหนะอย่างเคร่ืองบินท่ีมีไวเ้ฉพาะคนมีรายไดสู้งเท่านั้น แต่ปัจจุบนั Slogan “ใครๆ ก็บินได ้
(Everyone Can Fly)” ท าให้ Brand ใหม่ของสายการบินประเภท Low Cost เขา้ไปอยูใ่นจิตใจของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึนเร่ือยๆ 6. Creative คือ การสร้างความแตกต่าง การเพิ่มคุณค่า การใชป้ระโยชน์ได้
โดยง่าย ปัจจุบนัว่ากนัว่าการแข่งขนัจะชนะหรือแพก้็อยู่ท่ี Creative นัน่เอง 7. Convenience คือ   
การอ านวยความสะดวกสบายใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้ถึง รู้จกั และเรียกใชบ้ริการไดจ้ากทุกท่ีไม่วา่จะเป็น
ในร้านคา้ เว็บไซต์ ร้านสะดวกซ้ือ โทรศพัท์ รถแท็กซ่ี รถเมล์ ฯลฯ ซ่ึงการสร้างช่องทางในการ
เข้าถึงสินค้าได้มากและสะดวกเท่าไหร่การส่ือสาร Brand จะเข้าถึงผูบ้ริโภคได้มากข้ึนเท่านั้ น           
8. Change การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคมีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ดงันั้นการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลง ถือเป็นทิศทางท่ีท าให้ Brand ไม่ “ตาย” เพราะจะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขและ
รักษา Brand ใหค้รองใจผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง (สุจิตรา แกว้สีนวล, 2555) 

2.4.5  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารแบรนด ์
 การส่ือสารเร่ืองราวของ Brand ในปัจจุบนัท่ีไม่ใช่การโฆษณาทางส่ือสารมวลชนอยา่ง
เดียว แต่หมายถึงกิจกรรมทั้งหลายท่ีเป็นโอกาสส าหรับผูบ้ริโภคจะไดรั้บรู้เร่ืองราวของ Brand ท่ี
เรียกขานกนัในแวดวงการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications 
IMC) วา่ Brand Contact Points หรือ จุดสัมผสั ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การจดั
กิจกรรมพิเศษ การตลาดเจาะตรง การใช้เอกสารต่างๆ ตวัอาคาร การตกแต่งภายใน พนกังานขาย 
พนกังานบริการ พนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานตอ้นรับ พนกังานเก็บเงิน พนกังานส่งของ แม่บา้น 
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั การแสดงสินคา้ ข่าวคราวเก่ียวกบัสินคา้ ฯลฯ ท่ีจะมีผลต่อทศันคติ 
และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ Brand (ชุษณะ เตชคณา, 2549, น. 3) 
 การส่ือสาร Brand ผูบ้ริโภคท่ีได้พบเห็น Brand ตลอดเวลา มกัจะมีความคุ้นเคยกับ 
Brand ความคุน้เคยท าใหเ้กิดความชอบ ความชอบท าใหเ้กิดการไวใ้จ การไวใ้จน าไปสู่การตดัสินใจ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคจะพบเห็น Brand จากโฆษณาทางโทรทศัน์ นิตยสาร หรือไดรั้บจดหมายทางไปรษณีย ์
การจดัแสดงสินคา้ในร้าน ผูบ้ริโภคอาจไดย้ินช่ือสินคา้จากเพื่อนหรือคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ไดพ้บ
เร่ืองราวใหม่ๆ เม่ือมีการส่ือสาร Brand (Brand contact) บ่อยๆ จะน าไปสู่ความต่อเน่ืองของการ
ติดต่อส่ือสารทางการตลาด ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดทุ้กขั้นตอน เร่ิมจากการชอบออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ชอบบรรจุภณัฑ์ การจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการหาซ้ือ ความถูกใจในราคา การไดเ้ห็น
โฆษณา การไดรั้บจดหมายทางไปรษณีย ์การไดไ้ปร่วมในกิจกรรมพิเศษ การเห็นการส่งเสริม การ
ขายในร้านคา้ และความพึงพอใจในบริการ ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  แสดงความต่อเน่ืองของการส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communications 
Continuum) 
 
 เป็นท่ีชดัเจนวา่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดเจาะตรง และโปรแกรมการ
ประชาสัมพนัธ์ แลว้ยงัมีการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้ เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ และบริการต่างๆ  การท่ีผูบ้ริโภคไดพ้บกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเหล่าน้ี อาจจะเป็น
จุดท่ีท าให้เกิดความตอ้งการซ้ือ ณ จุดใดก็ได ้วิธีการส่ือสารตราสินคา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี การ
โฆษณา [Advertising (ADS)] เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ การขายโดยใชพ้นกังาน
ขาย [Personal Selling (PS)] การส่งเสริมการขาย [Sales Promotion (SP)] การประชาสัมพนัธ์ 
[Public Relations (PR)] การตลาดเจาะตรง [Direct Marketing (DM)] การตลาดโดยการจดักิจกรรม
พิเศษ [Event Marketing (EM)] การจดัแสดงสินคา้ (Display) การจดัโชวรู์ม (Showroom) การจดั
ศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า (Demonstration center การจดัสัมมนา (Seminar) การจดั
นิทรรศการ (Exhibition) การจดัศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) การให้บริการ (Services) การใช้
พนกังาน (Employee) การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) การใชพ้าหนะของบริษทัเคล่ือนท่ี (Transit) การ
ใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) การใชผ้ลิตภณัฑ์
เป็นส่ือ (Merchandising) การให้สัมปทาน (Licensing) คู่มือ (Manual) และอ่ืนๆ (Others) (เสรี วงษ์
มณฑา, 2540, น. 45) 
 
 
 

การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ 

(Product Design 

การจดั
จ าหน่าย 

(Distribution) 

การโฆษณา (Advertising) 
การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing) 
เหตุการณ์พิเศษ (Special 

Events) 

การซ้ือของลูกคา้ 
(Customer purchase) 

                                                     
 
 

บรรจุภณัฑ์ 
(Packaging) 

การตั้งราคา 
(Pricing) 

 ในร้าน 
(In store) 

การบริการลูกคา้ 
(Customer Service) DPU
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2.5  รายการ SME ตีแตก 
 รายการ SME ตีแตกเป็นรายการเกมโชว์ควิชโชว์ท่ีผลิตโดยบริษัทเวิร์คพอยท ์
เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั ซ่ึงมุ่งเนน้ใหค้วามรู้ทางดา้นการด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) และความ
บนัเทิงก่อนท่ีกล่าวถึงรายการ SME ตีแตก ขอน าเสนอความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั SME ดงัน้ี 

2.5.1  ความหมายและความส าคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บางคร้ังเรียกว่า ธุรกิจขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs) เป็นธุรกิจท่ีมีจ  านวนมากในประเทศไทย ผูป้ระกอบส่วนมาก
ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคล ธุรกิจท่ี
จดัเป็นธุรกิจเอช็เอม็อี ไดแ้ก่  
   1) กิจการท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกิน
สองร้อยลา้นบาท มีการจา้งงานไม่เกินสองร้อยคน  
   2) กิจการคา้ส่ง ท่ีมีทรัพยสิ์นถาวรไม่เกินหน่ึงร้อยลา้นบาท มีการจา้งงานไม่เกินห้า
สิบคน  
   3) กิจการคา้ปลีก ท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรไม่เกินหกสิบลา้นบาท มีการจา้งงานไม่
เกินสามสิบคน ดังนั้นธุรกิจ SME ซ่ึงครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1. การผลิต (Product 
Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม 
(Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mineral) 2. การคา้ (Trading Sector) ครอบคลุมการคา้ส่ง 
(Wholesale) และการคา้ปลีก (Retail) 3. การบริการ (Service Sector) 
 ความส าคญัของธุรกิจขนาดยอ่ม มีหลายประการ คือ  
   1. ช่วยในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากธุรกิจขนาดยอ่มช่วยให้เกิด
การกระจายรายไดจ้ากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ท าให้เกิดการจา้งงานและประชาชน
มีรายได ้ซ่ึงเป็นตวัช่วยใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน  
   2. เป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะความเจริญกา้วหน้าของธุรกิจขนาด
ยอ่มท าใหธุ้รกิจมัน่คงมียอดการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีการน าเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึนมาใชใ้นการผลิตซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่  
   3. เป็นแหล่งผลิตสินคา้ใหม่ๆ เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลร่วมกันคิดและผลิต
ผลิตภณัฑ์ใหญ่ๆ ออกมาสู่ตลาด โดยท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กลา้เส่ียงต่อการลงทุน (นุชนาฏ, 2555) 
ดว้ยเหตุน้ีรัฐจึงพยายามส่งเสริมให้มีการลงทุนการท าธุรกิจขนาดยอ่มให้มากยิ่งข้ึน พร้อมกนัน้ีใน
ฝ่ายเอกชนก็ไดมี้นโยบายในการสนบัสนุนการท าธุรกิจประเภทน้ีดว้ยเช่นกนั ดงัเช่น ธนาคารกสิกร
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ไทย ไดจ้ดัท าโครงการท่ีสนบัสนุนให้ความรู้แก่ผูด้  าเนินธุรกิจขนาดย่อมในหลายรูปแบบ รูปแบบ
หน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปคือ รายการ SME ตีแตก 

2.5.2  ประวติัความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องรายการ SME ตีแตก 
 จุดเร่ิมตน้ของรายการ SME ตีแตก มาจากการท่ีธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายในการ
สนบัสนุนธุรกิจทั้งในดา้นการเงิน ควบคู่ไปกบัการให้องค์ความรู้ เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถ
พฒันาธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน จากการศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัของ SMEs ในภาพรวมพบวา่มี
หลายประการ เช่น ปัญหาดา้นการตลาด SME ส่วนใหญ่มกัตอบสนองความตอ้งการของตลาดใน
ทอ้งถ่ิน หรือตลาดภายในประเทศ ซ่ึงยงัขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกวา้ง 
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ การขาดแคลนเงินทุน SME มกัประสบปัญหาการขอกูเ้งินจากสถาบนั
การเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุน ปัญหาขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยี โดยทัว่ไป SME มกัใช้
เทคนิคการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้นเน่ืองจากลงทุนต ่า และผูป้ระกอบการหรือพนกังานขาดความรู้พื้นฐาน
ท่ีจะรองรับเทคนิคท่ีทนัสมยั ท าใหข้าดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ตลอดจนการพฒันาคุณภาพท่ีดี 
ข้อจ ากัดด้านการจัดการ SME มกัขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารท่ีมีระบบมกัใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผดิเป็นหลกั อาศยับุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง
มาช่วยงานการบริหารภายใน ลกัษณะน้ีแมจ้ะมีขอ้ดีในการดูแลท่ีทัว่ถึง แต่ถา้กิจการขยายตวัมากข้ึน 
หากไม่ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีระบบก็จะเกิดปัญหาข้ึนได ้ดว้ยเหตุน้ีในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
ธนาคารกสิกรไทยจึงเร่ิมรุกดว้ย K-SME Care เพื่อให้ความรู้ในเร่ืองส าคญัทั้งการเงิน การตลาด 
ดว้ยรูปแบบการอบรม ส่ิงท่ีตามมาคือการรวมกลุ่มและการต่อยอดของนกัธุรกิจเหล่าน้ี ซ่ึงปัจจุบนัมี
การอบรมไปแลว้ไม่ต ่ากว่า 10 รุ่น มีผูป้ระกอบการจบไปแลว้หลายพนัคนทัว่ประเทศ SME เป็น
กลุ่มธุรกิจส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในปีน้ีธนาคารให้ความส าคญั
กบัผูป้ระกอบการท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ธุรกิจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มในการขยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
โดยในแต่ละปีจะมีธุรกิจ SME เกิดข้ึนใหม่ไม่ต ่ากวา่ 100,000 ราย ช่องทางท่ีสามารถส่ือความถึง
ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี คือ การส่ือสาร ในรูปแบบของเอนเตอร์เทนเมนท ์ธนาคารจึงจดัท า
โครงการดา้นองคค์วามรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งสาระและความบนัเทิงข้ึน ในรูปแบบของเกมโชว ์คือ 
รายการ SME ตีแตก เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่ือสารองคค์วามรู้ทางดา้นธุรกิจให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ในวงกวา้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง รายการ SME ตีแตก เกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนัระหวา่ง ธนาคารกสิกร
ไทย ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีเขา้ใจกลุ่มผูป้ระกอบการ SME อย่างลึกซ้ึง  เป็นผูส้นับสนุน
งบประมาณ และมอบให้บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นมืออาชีพ มี
ประสบการณ์และช่ือเสียงดา้นการท ารายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพเป็นเวลานานเป็นผูผ้ลิตรายการ 
(ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, 2555) รายการ SME ตีแตก เป็นรายการท่ีมีสาระประโยชน์ส าหรับผู ้
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ประกอบธุรกิจขนาดยอ่มอย่างแทจ้ริง วตัถุประสงคข์องรายการเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ สนบัสนุน
ธุรกิจ SME ไทยท่ีก าลังเร่ิมต้นธุรกิจแนะแนวทางการท าธุรกิจท่ีถูกวิธีอย่างครบวงจร โดย
ผูท้รงคุณวฒิุทางธุรกิจ ผูเ้ช่ียวชาญทางการตลาด และท่ีปรึกษาทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย 

2.5.3  แนวคิดการผลิตรายการ SME ตีแตก 
 รายการ SME ตีแตก เป็นรายการเกมโชว์ประเภทเอ็ดดูเทนเมนต์ (Edutainment)                   
คือรายการท่ีตอ้งใส่ความรู้ปนความบนัเทิงควบคู่กนั การท ารายการอยู่ภายใตโ้จทยข์องธนาคาร
กสิกรไทยท่ีห้องการเป็นผูน้ าในเร่ืองแบงก์SME และการให้ความรู้กบัSME บริษทัเวิร์คพอยท ์เอ็น
เตอเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดม้อบให้ รุ่งธรรม พุ่มสีนิล เป็นผูคิ้ดคอนเซ็บและช่ือรายการ โดยมี
สโลแกนของรายการวา่ “คิดจะเป็น SME ตอ้งท่ีโจทยใ์ห้แตก” กลุ่มเป้าหมายคือ SME ท่ีเร่ิมตน้
ธุรกิจ กลุ่มท่ีนิยมเสพส่ือทางทีวี ถา้จะท ารายการตอ้งให้ทั้งสาระและบนัเทิงตอ้งไม่เครียด ธีมราย
การ (Theme) ผสมผสานระหวา่งความรู้สาระและบนัเทิง การท างานระหวา่งธนาคารกสิกรไทยและ
เวิร์คพอยท์ต้องเน้นความเป็นทีมเวิร์ค ตั้ งแต่การก าหนดรูปแบบรายการ สคริปท์รายการ การ
คดัเลือกผูป้ระกอบการ SME ท่ีจะมาร่วมรายการ ซ่ึงเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงของรายการ เป็นหน้าท่ี
ของเวร์ิคพอยทท่ี์น ามาพิจารณาร่วมกบัธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง ปกรณ์ พรรธนะแพทย ์รองกรรมการ
ผูจ้ ัดการธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวถึงวิธีการคัดเลือกSMEว่า “SMEท่ีดูสนุก ต้องเป็นSME                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั ท าธุรกิจอาหาร ของกินของใช ้แต่ก็ตอ้งมีจุดขาย ถา้ไกลตวัเกินไปหรือ
ธุรกิจท่ีคนเขา้ใจยาก ก็อาจไม่ได้รับความสนใจมากนัก” (ไพเราะ เลิศวิราม, 2554) ดงันั้นผูผ้ลิต
รายการไดก้ าหนดกติกาในการแข่งขนัไวด้งัน้ี (SME ตีแตก – วกิิพีเดีย, 2555) ปีท่ี 1 
 ผูเ้ข้าแข่งขนัท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ จะน ารูปแบบการด าเนินธุรกิจและแผนการตลาด
ทั้งหมด  3 หัวขอ้และตอบขอ้ซักถามในเร่ืองต่าง ๆ จากผูท่ี้เป็นแขกรับเชิญ เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแบบเดียวกนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดท้  าการลงผลคะแนน 
 คณะกรรมการตอ้งตดัสินว่า “แตก” หรือ “ไม่แตก” ถา้ “แตก” อย่างน้อย 2 ใน 3 เสียง       
จึงถือวา่ธุรกิจตีแตก รางวลัท่ีไดรั้บคือ รางวลั K-SME AWARDS 1 รางวลั และบริการทางการเงิน
ส าหรับ SME จากเครือธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 100,000 บาท 
 ปกรณ์ พรรชนะแพทย ์ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ขอ้ดีของรายการลกัษณะน้ีคือสร้าง
การรับรู้ แบรนด์ ผา่นความรู้ท่ีสอดแทรกผา่นค าแนะน าของผูบ้ริหารธนาคารไดอ้ยา่งเต็มท่ี และไม่
รู้สึกวา่ยดัเยียด” (ไพเราะ เลิศวิราม, 2554) เม่ือการตอบรับของรายการปีท่ี 1 ไปไดดี้จึงมีการจดัท า
รายการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ความทา้ทายของปีท่ี 2 นอกจากเพิ่มเติมแสง สี เสียง มีศิลปิน ดารารับเชิญ
มาสร้างสีสันเน้ือหารายการให้เขม้ขน้เพื่อให้คนดูทกัทายมากกวา่เดิม ปีน้ีใช้ธีมการแข่งขนัหาสุด
ยอด SME แห่งปีมาเป็นตวัชูโรง มีเงินรางวลัและถว้ยรางวลัเป็นแรงจูงใจ SMEท่ีมาออกรายการตอ้ง
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ท าการบา้นมากข้ึน ทั้งกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพราะมีหลกัเกณฑ์จากคณะกรรมการไวช้ดัเจน  5 
ดา้น คือ 1. วิสัยทศัน์ 2. การตลาด 3. แผนการเงินและบริหารตน้ทุน 4. บริหารทรัพยากรบุคคล  5. 
การผลิตและการบริหารจดัการ ดงันั้นกติกาของปีท่ี 2 คือ คณะกรรมการตอ้งตดัสินวา่ “แตก” หรือ 
“ไม่แตก” โดยแต่ละคนจะให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนด้วยเกณฑ์การตดัสินดงัน้ี 1. 
ลูกคา้ 2. การตลาด 3. การบริหารและทรัพยากรบุคคล 4. กลยุทธ์สู่การเติบโต และ 5. การบริหาร
จดัการตน้ทุน ถา้คะแนนรวมไม่ต ่ากว่า 70 คะแนนจะถือว่า “แตก” และถา้แตกอย่างน้อย 2 ใน 3 
เสียงจึงจะถือวา่ธุรกิจตีแตก รางวลัท่ีไดรั้บคือ รางวลั K-SME AWADS 1 รางวลั นอกจากน้ีคะแนน
เฉล่ียของธุรกิจ คือคะแนนเฉล่ียของคณะกรรมการทั้ง 3 คน เพื่อการตดัสินธุรกิจ 8 อนัดบัแรกท่ีเขา้
สู่รอบ “สุดยอด SME แห่งปี” ส าหรับธุรกิจท่ีไดเ้ป็น สุดยอด SME แห่งปี จะได้รับบริการทาง
การเงินส าหรับ SME จากเครือธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 1,000,000 บาท คติของการแข่งขนั สุดยอด 
SME แห่งปี จะแบ่งการแข่งขนัเป็น 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 8 ธุรกิจท่ีเขา้รอบจะตอ้งจบัคู่เพื่อตอบ
ค าถามพิสูจน์วิสัยทศัน์ทางธุรกิจคนละ 2 ขอ้ คือ 1. อะไรคือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจย ัง่ยืน 2. ถา้มี
คนมาขอ Take Over ธุรกิจของคุณจะขายหรือไม่ขาย คณะกรรมการทั้ง 8 คนจะตดัสินผลทนัที เพื่อ
คดัเลือกผูช้นะ 4 ธุรกิจ เขา้รอบต่อไป รอบท่ี 2  4 ธุรกิจท่ีผา่นเขา้รอบตอบค าถามวิสัยทศัน์ทางธุรกิจ
คนละ 1 ขอ้ คือ ถา้คุณเป็นผูช้นะและไดเ้งิน 1 ลา้นบาท คุณจะเอาเงินไปท าอะไรในธุรกิจของคุณ 
จากการด าเนินงานทั้ง 2 ปี มีผูเ้ขา้ร่วมรายการทั้งหมด 85 คน แบ่งเป็น ปีท่ี 1 (ก.พ.2553 – ม.ค.2554) 
จ านวน 47 ตน ปีท่ี 2 (ก.พ.2554 – พ.ย.2554) จ านวน 38 คน และการแข่งขนัสุดยอด SME แห่งปี 
ตั้งแต่ ธ.ค.2554 ถึง ม.ค.2555  
 รายการ SME ตีแตก เป็นรายการเกมโชวค์วิชโชวด์า้นการตลาดและการลงทุนท่ีไดรั้บการ
กล่าวขวญัมากท่ีสุดรายการหน่ึงในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ความน่าสนใจของรายการคือการมี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางธุรกิจ อาทิ คุณทวี ธีระสุนทรวงศ ์คุณวลัลภ วอ่งจิตวุฒิไกร จากธนาคาร
กสิกรไทย และคุณ วรัทดา ภทัโรดม CEO บริษทัอมิตี คอนซลัติง จ ากดั ผลกัเร่ืองมาให้ความรู้ดา้นการ
ท าธุรกิจในฐานะสถาบนัการเงินท่ีมุ่งเน้นสร้างผูป้ระกอบการรายยอ่มหรือ SME พ่วงดว้ยกูรูการตลาด
แห่งยุค อาจารยธ์นัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั พร้อมกรรมการรับเชิญท่ีเวียนกนัไปทุกสัปดาห์ ด าเนินรายการ
ดว้ยความสนุกสนานเขม้ขน้ โดยคุณปัญญา นิรันดก์ุล (กญัศรี วงศาวฒันากุล, 2555) 

2.5.4  สาระความรู้การท าธุรกิจขนาดยอ่มจากรายการ SME ตีแตก  
 รายการ SME ตีแตก เป็นรายการเกมโชวป์ระเภทเอ็ดดูเทนเมนท์ ซ่ึงตอ้งเน้นการให้
ความรู้ ซ่ึงเน้ือหาความรู้ในรายการ SME ตีแตก คือ ความรู้การท าธุรกิจขนาดยอ่มท่ีจะอยูใ่นธีมราย
การ การแข่งขนัของSMEท่ีมาร่วมรายการท่ีตอ้งแสดงความรู้ความสามารถในการท าธุรกิจของ
ตนเองใน 5 ด้าน ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ คือ 1. ลูกค้า 2. การตลาด 3. การบริหารและ
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ทรัพยากรบุคคล 4. กลยทุธ์สู่การเติบโต และประกอบธุรกิจตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่
ธุรกิจท่ีตนเองจะท าคืออะไร สภาพตลาดและอุตสาหกรรมในปัจจุบนัและอนาคตเป็นอยา่งไร และ
ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร ธุรกิจมีการวางแผนการบริหารจดัการ แผนการตลาด แผนการผลิต และ
แผนการเงินอย่างไร วิธีการหาความรู้ในการประกอบธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถท าไดห้ลาย
วิธีการ เช่น การอ่านหนงัสือ การอบรม แต่วิธีหน่ึงท่ีให้ทั้งความรู้และความบนัเทิง คือการรับชม
รายการโทรทศัน์ผ่านส่ือโทรทศัน์ รายการท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากคือ รายการ SME ตีแตก 
เน้ือหาของรายการคือการใหค้วามรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม โดยใชว้ธีิการให้ผูป้ระกอบการ
ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ มาแข่งขนัในรายการเกมโชวเ์พื่อตอบ
โจทยข์องรายการ โดยรายการมีสโลแกนวา่ “คิดจะเป็น SME ตอ้งท่ีโชวใ์ห้แตก” ซ่ึงจากการถอด
ความรู้การท าธุรกิจขนาดยอ่มในหนงัสือ สุดยอด SME ตีแตก (ธนัยวชัร์ ไชยตระกูลชยั, 2555) ท่ีมี
การวิเคราะห์การท าธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมท่ีประสบความส าเร็จ ได้ข้อสรุป
ความรู้ดงัน้ี 
 1.  ดา้นลูกคา้ นบัเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหน่ึงของความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจ สินคา้จะขายดีหรือไม่ข้ึนกบัว่าผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของลูกคา้ว่าเขาตอ้งการ
อะไร ตอ้งรู้จกัเอาใจลูกคา้ ของท่ีขายออกไปตอ้งเป็นคุณภาพ มีบริการท่ีดี ปฏิบติัต่อลูกคา้เหมือน
เป็นเจา้นาย ตอ้งมีความคิดอยูเ่สมอวา่จะท าอยา่งไร เพื่อเป็นการแอบส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มให้กบัลูกคา้ 
เช่น ร้านหมูทอดเจ๊จง ให้ลูกคา้ “เติมข้าวฟรีไม่อั้น” ธุรกิจ Thaihosting ให้ลูกค้าได้เขา้ร่วมให้
ค  าปรึกษาและแนะน าในการสร้าง วางแผนการตลาด ซ่ึงเท่ากบัช่วยแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ ธุรกิจ 
WRAPACAR บริการออกฟิล์มให้ลูกคา้ฟรี เม่ือลูกคา้ตอ้งการให้รถกลบัเป็นสีเดิมหรือตอ้งการติด
ฟิลม์เปล่ียนสีใหม่ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัยิ่งคือ การสร้างให้ลูกคา้เกิดความพอใจ ซ่ึงสามารถประเมินได้
ง่ายๆ จากสมการดงัน้ี 
 

ความพอใจ   =   การบริการท่ีไดรั้บ/ผลจากการใชง้านสินคา้ – ความคาดหวงั 
                  (Satisfaction)                     (Perceived Performance)                 (Expectation) 
 
 ถา้ผลท่ีไดรั้บมากท่าท่ีคาดหวงัแสดงวา่ลูกคา้เกิดความพอใจ ในปัจจุบนัมกัมุ่งหวงัสร้าง
ค่าความพอใจในระดบัสูง เพราะยิง่มีค่าความพอใจสูงมากเท่าใด โอกาสท่ีลูกคา้จะหนัเหไปใช่ยี่ห้อ
อ่ืนยิ่งมีน้อยลง ส่ิงส าคัญยิ่งเพื่อรักษาให้ลูกค้าพอใจในระดับสูงต่อสินค้าอย่างต่อเน่ือง คือ 
ผูป้ระกอบการตอ้งหมัน่ตรวจสอบและทกัทายเพื่อประเมินวดัความพอใจซ่ึงสามารถท าได ้4 วธีิคือ  
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   1) ตรวจดูขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ (Complaint and Suggestion 
System)  
   2) ส ารวจความพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Surveys) ซ่ึงตอ้งท าเป็น
ระยะๆ โดยอาจส่งแบบสอบถามหรือโทรศพัทถ์าม  
   3) การปลอมตวัเพื่อซ้ือสินคา้ (Ghost Shopping)  
   4) การวเิคราะห์ลูกคา้ท่ีสูญเสียไป (Lost Customer Analysis) (Online)  
  2. การตลาด เป้าหมายทางการตลาดถือเป็นส่ิงส าคญัของตลาดธุรกิจขนาดย่อม ซ่ึงผู ้
ประกอบธุรกิจยงัคงใช ้4P ในการตอบโจทย ์คือ Product ถา้เป็นธุรกิจอาหารตอ้งอร่อยใช้ได ้คุม้
ราคา ถ้าเป็นสินคา้เคร่ืองใช้ เส้ือผา้ ห้องโชวว์สัดุท่ีมีคุณภาพ ในปัจจุบนัผูซ้ื้อจะเน้นอาหารเพื่อ
สุขภาพ เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการตอ้งรู้จกัดดัแปลงสูตร เพื่อให้ใชว้ตัถุดิบท่ีมีผลดีต่อสุขภาพดว้ย 
เช่น Greenday เป็นแบรนดแ์บบท่ีใชว้ตัถุดิบในการผลิตมาจากผกัและผลไม ้ซ่ึงคาดการณ์วา่จะเป็น
ขนมแห่งอนาคต เป็นตน้ Price ตอ้งตั้งราคาใหเ้หมาะสมกบัสินคา้ เช่น หมูทอดเจ๊จง ทั้งราคาต ่า เป็น 
Low Cost หมูทอดท่ีใครๆ ก็กินได ้เป็นตน้ Place สภาพท่ีทั้งตอ้งหาง่ายท่ีส าคญัคือมีท่ีจอดรถ
สะดวก ถา้อยูใ่กลห้้างสรรพสินคา้จะดีมากเพราะมีคนมาซ้ือของจ านวนมาก และ Promotion ตอ้งมี
วธีิการในการส่งเสริมการขาย เช่น หมูทอดเจจ๊ง จะใหลู้กคา้เติมขา้วไดไ้ม่จ  ากดัตามความตอ้งการ มี
ผกัใหเ้ลือกมากมาย แถมกลว้ยอีกต่างหาก ซ้ือกลบับา้นแค่ 16 บาท ถูกท ากินท่ีบา้นเสียอีก หรือการ
แจกตวัอย่าง (Sampling) ให้ลูกคา้ทดลองสินคา้ของ Daddy Dough ถา้ชอบก็เป็นลูกคา้กนัต่อไป 
เป็นตน้ นอกจากจะตอ้งให้พร้อมทั้ง 4P แลว้ ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงแผนการตลาดอ่ืนๆ อีก 
อาทิเช่น การสร้างแบรนด์ใหม่เป็นการเปิดเกมรุก เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด (Fighting 
Brand) การหาช่องวา่งในตลาด (Gap in the Market) และเขา้ไปเติมเตม็ เป็นตน้  
  3. การบริหารและทรัพยากรบุคคล การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งให้ความสนใจปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่าง
จริงจงัไม่วา่จะเป็นการลดตน้ทุน หรือการเพิ่มผลผลิตโดยใชท้รัพยากรการบริหารให้คุม้ค่าท่ีสุดไม่
วา่จะเป็น คน (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจดัการ (Management) 
ช่ือองค์กรทั้งหลายมกัจะมีโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ มาใช้เพื่อพฒันา กระตุน้ และปลูกฝังให้
พนกังานมีความรู้ ทกัษะ และทศันคติในทิศทางท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายท่ีองคก์รพึงประสงค ์
(บดี ทวสุีคนธ์, 2555) จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ท่ีมา
ออกรายการ SME  ตีแตก พบว่า มีกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจ เช่น การด าเนินของบริษทั Siam Squared 
Technology ตอ้งการท าให้องคก์รเปรียบเสมือนบา้น พนกังานทุกคนอยูอ่ยา่งมีความสุข  มีการแบ่ง
งานกนัท าเป็นสัดส่วนตามแต่ละสายธุรกิจ เป็นตน้  
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  4. กลยุทธ์ สู่การเติบโต ธุรกิจเปรียบเสมือนวงจรชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลง มีการเจริญเติบโตไปสู่ผลส าเร็จในอนาคต ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีดีย่อมจะตอ้งมีกลยุทธ์
เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจตนเองโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าผลส าเร็จในอนาคตคืออะไร เช่น 
ตอ้งการมีรายได้ปีละ 30 ล้านบาท ตอ้งการสร้างยอดขายให้มากกว่าเดิม 2 เท่า เป็นตน้ ดงันั้นผู ้
ประกอบธุรกิจตอ้งคิดวา่จะท าอยา่งไรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายดงักล่าว จากขอ้คิดของผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งคิดวา่จะท าอยา่งไรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายดงักล่าว จากขอ้คิดของผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งคิดวา่จะท า
อย่างไรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายดงักล่าว จากขอ้คิดของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อมท่ีมาร่วมรายการ 
SME ตีแตก พบวา่ กลยทุธ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
   1) การค านึงถึงลูกคา้ กลยุทธ์ท่ีท า ได้แก่ การรักษาลูกคา้เก่า โดยการออกบตัร
สมาชิก การเพิ่มฐานลูกคา้ให้มากข้ึน เช่น บริษทั WRAP A CAR น ารถตวัอยา่งท่ีผา่นการ wrap ไป
โชวต์ามโชวรู์มรถยนตแ์บรนดต่์างๆ เป็นตน้  
   2) การขยายตลาด ซ่ึงมีการด าเนินการทั้งการขยายในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยมีการน าสินคา้ข้ึนหา้งสรรพสินคา้ การเพิ่มสาขาไปต่างจงัหวดั การน าสินคา้ขายในร้านสะดวก
ซ้ือ การสร้างหน่วยขายเคล่ือนท่ี เป็นตน้  
   3) การขยายบริการใหค้รอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ การสร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ โดยอาจเป็นรูปแบบของการเสียรสชาติใหม่ เพิ่มประเภทสินคา้ เพิ่มขนาด ทั้งมีบริการท่ีเพิ่ม
ใหม่ หรือสินคา้ใหม่ ตลอดจนสินคา้บริการท่ีมีอยูเ่กิน มีราคาไม่แพงจนเกินไป  
   4) กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีดี คือการ
ลด แลก แจก แถม ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการแจกคูปองลดราคา การสะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ การแจก
ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้หรือทดลองชิม เป็นตน้ และ  
   5) การสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะท าไดโ้ดยการท่ีผูป้ระกอบการตอ้งรักษา
มาตรฐานของบริการ และสินคา้ใหเ้ป็นท่ียอมรับ  
  5. การบริหารจดัการตน้ทุน การด าเนินธุรกิจจ าเป็นตอ้งแสวงหาก าไรสูงสุดโดยตอ้ง
เป็นก าไรท่ีสมเหตุสมผล เพื่อเป็นผลตอบแทนต่อการท างาน ซ่ึงกลยุทธ์การลดตน้ทุนการผลิตเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มผลก าไร ซ่ึงกลยุทธ์น้ีจะเน้นท่ีการส ารวจและแก้ไขจุดบกพร่องในการ
ด าเนินงาน เช่น การด าเนินงานของ Siam Squared ซ่ึงเป็นบริษทัรับจา้งท าแอพพลิเคชัน่ ตน้ทุนส่วน
ใหญ่ คือ ค่าตอบแทนของพนักงานในแต่ละเดือน ถ้าท างานเสร็จช้า  งบก็จะบานปลาย 
ผูป้ระกอบการจะด าเนินการอย่างไรจึงจะควบคุมตน้ทุนได้ การเพิ่มพนักงานทีละมากๆ ไม่ใช่
ทางออกท่ีดี ส่ิงท่ีแกไ้ขคือ การแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในของแต่ละทีมเป็นงานเฉพาะดา้น 
การแบ่งงานท าเป็นสัดส่วนตามแต่สายธุรกิจ เช่น ทีมท่ีผลิตและดูแลแอพท่ีเป็นหนังสือหรือ
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นิตยสารก็ท าส่วนนั้ น ทีมท่ีดูแลแอพหุ้น ก็ต้องบริหารและจัดการแอพหุ้น ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมาก เพราะเป็นแอพแห่งอนาคตท่ีจะท าเงินให้กบั Siam Squared ได้
เป็นอย่างดี เป็นต้น มีข้อคิดจาก ปิเตอร์ เอฟ ครักเกอร์ (ธันยวชัร์ ไชยตระกูลชัย. 2555 :183) 
ปรมาจารยด์้านการจดัการกล่าวว่า “คนหนุ่มสาวนั้นก่อนจะท าธุรกิจส่วนตวั ควรท่ีจะท างานใน
บริษทัขนาดใหญ่สักระยะ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัระบบงานของบริษทัใหญ่ให้เช่ียวชาญ จากนั้นก็น า
ความรู้และประสบการณ์จากบริษทัใหญ่นั้นมาวางรากฐานใหธุ้รกิจ SME ท่ีตนเองสร้างข้ึนมา 
 
2.6  ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วนัชาติ ศิลานอ้ย (2538) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเลือกชมรายการโทรทศัน์ กบั
ฐานะทางสังคมมิติ สัมฤทธ์ิผลการเรียนและสถานภาพของครอบครัว ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ (1) เพศ อายุ เกรดเฉล่ีย และฐาน
ทางสังคมมิติ ของนกัเรียนรายไดค้รอบครัว และระดบัการศึกษาของ ผูป้กครองมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกชมรายการโทรทศัน์ต่างกนั (2) รายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนชายชมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กีฬา กบั
รายการข่าว และข่าวบริการสังคม รายการท่ีนักเรียนชายชมน้อยท่ีสุด ได้แก่สารคดี กบัรายการ
ศาสนา และส่งเสริมศีลธรรม (3) ส าหรับรายการท่ีนกัเรียนหญิงชมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ละครโทรทศัน์ 
รองลงมาไดแ้ก่ การ์ตูน และรายการส าหรับเด็ก ส่วนรายการโทรทศัน์ท่ีนกัเรียนหญิงชมนอ้ยท่ีสุด
ไดแ้ก่ รายการศาสนาและส่งเสริมศีลธรรม (4) รายการโทรทศัน์ประเภทท่ีนกัเรียนเลือกชม และมี
อายุโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ รายการศาสนา และส่งเสริมศีลธรรม และรายการสารคดี ตามล าดบั    
(5) โดยเฉล่ียแล้วรายการโทรทศัน์ประเภทท่ีนักเรียนเลือกชมและมีเกรดเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ 
รายการศาสนาและส่งเสริมศีลธรรม กบัรายการข่าว และข่าวบริหารสังคม (6) รายการโทรทศัน์
ประเภทท่ีนกัเรียนเลือกชมและมีรายไดข้องครอบครัวโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ รายการปกิณกะบนัเทิง 
รองลงมาได้แก่ การ์ตูนและรายการส าหรับเด็ก ส่วนรายการท่ีนกัเรียนเลือกชมและมีรายไดข้อง
ครอบครัวโดยเฉล่ียต ่าท่ีสุด ได้แก่รายการศาสนา และ ส่งเสริมศีลธรรม (7) รายการโทรทศัน์
ประเภทท่ีนกัเรียนเลือกชม และมีระดบัการศึกษาของผูป้กครองเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ รายการสารคดี 
และรายการกีฬาตามล าดบั ส่วนรายการโทรทศัน์ประเภทท่ีนกัเรียนเลือกชม และมีระดบัการศึกษา
ของผูป้กครองเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่รายการศาสนาและส่งเสริมศีลธรรม  
 อรทัย เวชภูม์ิ (2540) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาของ
ประชาชนในชุมชนแออดั เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่า ส่ือโทรทศัน์
เป็นส่ือมวลชนท่ีประชาชนเปิดรับข่าวสารมากท่ีสุด และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ
โทรทศัน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.01 ไดค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.1595 แสดงว่า ยิ่งกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากเท่าใด ยิง่จะมีค่านิยมท่ีเอ้ือต่อการพฒันามากข้ึนเท่านั้น  
 ธนพร กฤชไมตรี (2540) ศึกษาเร่ืององค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเลือกรับชมรายการ
โทรทัศน์ประเภทสารคดีของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า                     
(1) นกัเรียนมธัยมศึกษาในเขตพระนคร มีพฤติกรรมการเลือกชมมากท่ีสุดคือเปล่ียนช่องไปเร่ือยๆ 
(2) อายุมีความสัมพันธ์กับการเลือกชมรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี (3) ผลการเรียนมี
ความสัมพนัธ์กับ การเลือกรับชมรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี (4) อิทธิพลครอบครัวไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกรับชมรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี  
 วุฒิชัย ผาสุกกานนท์ (2542) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินในเลือกชม
รายการพระพุทธศาสนา ทางโทรทศัน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
400 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) รายได้และช่วงเวลารับชม (ทั้งวนัจนัทร์ – ศุกร์ และวนัเสาร์ -  
อาทิตย)์ ท่ีแตกต่างกนัเลือกองคป์ระกอบในรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทศัน์ทุกองคป์ระกอบ 
ไม่แตกต่างกนั (2) อายแุละเพศ ไม่มีผลต่อการเลือกรูปแบบวิธีการน าเสนอรายการพระพุทธศาสนา 
แบบธรรมบรรยายลว้น และแบบละครธรรม (3) อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกองคป์ระกอบ
ในรายการพระพุทธศาสนาทางโทรทศัน์ทุกองคป์ระกอบ แตกต่างกนั  
 เสน่ห์ นครสันติภาพ (2541) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารดา้นวฒันธรรมเก่ียวกบั
ค่านิยมพื้นฐานของนกัศึกษา สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กลุ่มตวัอย่างจ านวน 402 คน 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างไดรั้บข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด และเป็นส่ือท่ีให้ปริมาณ ข่าวสารมาก
ท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสนใจมาก จะมีการน าค่านิยมพื้นฐานไปปฏิบัติค่อนข้างมาก เม่ือ
เปรียบเทียบค่านิยมระหว่างผูท่ี้มีความสมใจในการเปิดรับส่ือต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
สนใจในการเปิดรับส่ือแตกต่างกนั จะน าค่านิยมพื้นฐานไปปฏิบติัแตกต่างกนัโดยผูท่ี้มีความสนใจ
มากจะน าไปปฏิบติัมากกวา่ผูท่ี้มีความสนใจนอ้ย ในขณะเดียวกนั นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความถ่ี
ในการเปิดรับข่าวสารกบัค่านิยมพื้นฐานไม่แตกต่างกนั  
 ธิติมา อุ่นเมตตาจิต (2541) ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูช้มในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรายการฟุต ฟิด ฟอ ไฟ กบัแสงชยั สุนทรวฒัน์ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์ไทย
ทีวช่ีอง 9 อ.ส.ม.ท. กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 402 คน พบวา่ เพศชายมีพฤติกรรมการรับชมรายการฯ สูง
กวา่เพศหญิง และผูช้มท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการฯ แตกต่างกนั 
 ศกุนต์  สายบุญลี (2543)  ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ชมโทรทศัน์รายการสารคดีพฒันาชุมชน”  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุตั้งแต่  
16 ปี จนถึง 71 ปี  เกือบคร่ึงมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  สองในสามมีรายไดต้  ่ากวา่ 6,000 บาท  
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และมีอาชีพรับจา้ง  รองลงมาหน่ึงในสามเป็นเกษตรกร  มากกวา่คร่ึงไม่มีอาชีพเสริม  แต่งงานแลว้
และมีสถานภาพทางสังคม  ดา้นความพึงพอใจต่อการรับชมรายการสารคดีพฒันาชุมชน  ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจดา้นเทคนิคอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากเก่ียวกบัการภาพถ่ายคมชดั  ภาพสวยงาม  การเปิด
รายการมีเสียงดนตรีประกอบ  และความต่อเน่ืองของภาพ  มีความพึงพอใจในด้านการด าเนิน
รายการอยู่ในเกณฑ์สูงมากในสามเร่ืองคือ  เร่ืองท่ีน ามาเสนอไดน่้าสนใจ  การใช้ภาษาในรายการ
เขา้ใจง่ายและผูด้  าเนินรายการพดูจาคล่องแคล่ว 
 รัตนพร ไมต้ราวฒันา (2544) ศึกษาการรับชมรายการชูรัก ชูรส ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 
3 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน พบว่า ผูรั้บชมท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการรับชมรายการชูรัก ชูรส แตกต่างกนัโดยเพศชายมีพฤติกรรมการ
รับชมรายการ มากกวา่เพศหญิง แต่พบวา่ผูช้มท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการไม่
แตกต่างกนั 
 ธิติมา  ปิยะศิริศิลป์ (2544)  ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรม”  การใชป้ระโยชน์และความพึง
พอใจของผูช้มรายการสายตรงไอทีวี”  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นเน้ือหา
รายการ  ในเร่ืองข่าวท่ีเสนออยูใ่นความสนใจ  ทนัต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด  โดยมีความพึงพอใจระดบั
มาก  ส่วนความพึงพอใจดา้นการด าเนินรายการ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นผู ้
ด าเนินรายการใชค้  าถามไดต้รงประเด็นมากท่ีสุด  โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก  ส่วนดา้นการ
ใช้ประโยชน์จากข่าวสาร  ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ระดับมากลักษณะ
ประชากรศาสตร์ในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  รายได ้ อาชีพ  และสถานภาพสมรสไม่มีผลกบั
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ  และไม่มีผลกบัความพึงพอใจโดยรวม  พฤติกรรมการรับชมท่ี
เก่ียวกบัเหตุผลท่ีรับชม  ผูท่ี้ร่วมชมด้วย  สถานท่ีท่ีเปิดรับชม  การแสดงปฏิกิริยา  และวิธีแสดง
ปฏิกิริยา  ไม่มีผลกับความพึงพอใจด้านเน้ือหารายการ  ในขณะท่ีพฤติกรรมด้านความถ่ีในการ
รับชม  ระยะเวลาในการรับชม  และพฤติกรรมการรับชม  มีผลกบัความพึงพอใจดา้นเน้ือหารายการ 
 นันทวฒัน์  เพชรรักษ์ (2546)  ได้ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูรั้บชมภาพยนตร์
ต่างประเทศ  ผา่นยบีูซีเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการชมภาพยนตร์ต่างประเทศผา่นยบีูซี เคเบิลทีวี  โดยรวมและรายดา้นในระดบัมาก  ส่วน
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ  อายุ  รายได้  การศึกษา  และอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านยูบีซี  เคเบิลทีวีโดยรวมแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสและประเภทของช่องรายการท่ีน าเสนอแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์ต่างประเทศผา่นยบีูซี เคเบิลทีว ี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ช่วงเวลาในการฉายภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการชม
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ภาพยนตร์ต่างประเทศผา่นยบีูซี เคเบิลทีวี  โดยรวมและรายดา้นท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  ระยะเวลาการเป็นสมาชิกท่ีแตกต่างกบัมีความพึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์ต่างประเทศผา่นยู
บีซีผ่านเคเบิลทีวี  โดยรวมและรายด้านท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจากแนวคิดและ
ผลการวิจยังานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดน้ าเป็นแนวทางในการก าหนดช่ือเร่ืองกรอบแนวคิด  
การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูช้มยบีูซีเคเบิลทีวีใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 สินีนาฏ ก าเนิดเพช็ร์ (2547) ไดศึ้กษาอิทธิพลของพฤติกรรมการเปิดรับเน้ือหาดา้นวตัถุ
นิยมจากรายการแข่งขนัรางวลัผา่นส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อค่านิยมดา้นวตัถุของวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ของโรงเรียนในสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2546 จ านวน 400 คน วิเคราะห์เน้ือหาของรายการแข่งขนัชิงรางวลัทางโทรทศัน์ท่ีผลิต
ข้ึนในประเทศไทยปัจจุบนั  ผลการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ 1. พฤติกรรมการเปิดรับเน้ือหาดา้นวตัถุ
นิยมจากรายการแข่งขนัชิงรางวลัผา่นส่ือโทรทศัน์สามารถท านายค่านิยมดา้นวตัถุของวยัรุ่นอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดร้้อยละ 12.0 2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม พบว่า การ
ปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งของครอบครัวในเร่ืองการมีพฤติกรรมเปิดรายการแข่งขนัชิงรางวลั และเจต
คติต่อวตัถุนิยม เป็นตวัแปรอิสระท่ีส าคญั ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเปิดรับเน้ือหาดา้นวตัถุนิยม
จากรายงานการแข่งขนัชิงรางวลัผา่นส่ือโทรทศัน์ของ วยัรุ่นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ไดร้้อยละ 17.80    3. ผลการวิเคราะห์เน้ือหาค่านิยมดา้นวตัถุจากรายการแข่งขนัชิงรางวยัท่ีวยัรุ่น
ติดตามดูเป็นประจ า พบว่า เน้ือหาของรายการแข่งขนัชิงรางวลัท่ีสะทอ้นค่านิยมดา้นวตัถุจากทุก
รายการ คือ การกล่าวถึงของรางวลั รองลงมา คือ การกล่าวถึงเงินรางวลั และการกล่าวถึงผูไ้ดรั้บ
ของรางวลัเป็นผูโ้ชคดีจากรายการ   
 จุฑาพฒัน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และปีท่ี 5 ท่ีศึกษาในโรงเรียน
สหศึกษา  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                                  
ในกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2547 จ านวน 728 คน  ผลการศึกษาพบว่า 1. นกัเรียนท่ีมี
ลกัษณะชีวสังคม ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษาของมารดาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับชม
รายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดับ .05 2. นักเรียนท่ีมีจิต
ลกัษณะ ไดแ้ก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
และลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมคน ต่างกนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   3. นกัเรียนท่ีมีสถานการณ์ทางสังคมไดแ้ก่ ตวัแบบ
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พ่อและแม่ในการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ และตวัแบบเพื่อนในการรับชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์แตกต่าง
กันแบบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4. ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการรับชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์กบัตวัแบบพ่อและแม่ในการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  5. ตวัแปร
เจตคติต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์กบัตวัแบบเพื่อน ในการรับชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เพศ และตวัแบบพ่อ และแม่ ในการรับชมรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถท านายได ้ร้อยละ 43.9  
 สัมพนัธ์  รุ่งฤทธ์ิ (2550)  ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์
วงจรปิดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  มีวตัถุประสงคคื์อ  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ
นกัศึกษา  ความพึงพอใจในการชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
คือ ดา้นการจดัผงัรายการ  ดา้นเน้ือหารายการ  และดา้นเทคนิค  รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การชมรายการโทรทศัน์วงจรปิด  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม  จ านวน  390  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  สถิติ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าสูงสุด  ค่าต ่าสุด  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการทดสอบค่าไค-สแควร์  จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 18-20 ปี  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการ
จดัการมากท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิด  ในดา้นการ
จดัผงัรายการอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยพอใจในรายการข่าวประจ าวนัทางสถานีโทรทศัน์มากท่ีสุด  
ส่วนดา้นเน้ือหารายการ  มีรายการท่ีน่าสนใจทาง UBC  ท่ีนกัศึกษาพึงพอใจมากท่ีสุด  และสุดทา้ย
ดา้นเทคนิค  พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  คือพึงพอใจในความชดัเจนของ
ภาพมากท่ีสุด  จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาชายและหญิง  มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการ
โทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั  นกัศึกษาท่ีมีอายุต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการ
รับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั  นกัศึกษาท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการรับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั  นกัศึกษาท่ีมีคณะต่างกนั  
มีความพึงพอใจต่อการรับชมรายการโทรทศัน์วงจรปิดในดา้นต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั  ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ  คือ  ตอ้งการให้ปรับปรุงเร่ืองความดังของเสียงจากเคร่ืองรับโทรทศัน์ในบางจุด
ต้องการให้เปิดสถานีเร็วข้ึนกว่าเดิมต้องการให้เพิ่มจุดติดตั้ งเคร่ืองรับโทรทัศน์ในบางจุดท่ีมี
นกัศึกษาจ านวนมาก  และตอ้งการเพิ่มรายการท่ีน่าสนใจทาง UBC (สาระบนัเทิงและกีฬาใหม้ากข้ึน) 
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 ฐิติพร  อับดุลย์ (2553)  ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ประโยชน์จากการรับชมรายการของ
สมาชิกเคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน  เขตอ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
แตกต่างของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ของสมาชิกผูช้มรายการเคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน  กบัการใช้
ประโยชน์ในการรับชมรายการเคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  และศึกษาความ
แตกต่างดา้นประเภทรายการท่ีแตกต่าง  กบัการใชป้ระโยชน์ในการรับชมรายการเคเบิลทีวีทอ้งถ่ิน  
อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยัเก็บตวัอย่างจากสมาชิกเคเบิลทีวีทอ้งถ่ินอ าเภอศรีราชา  จ  านวน  400 คน  ผลการวิจยัพบว่า
ลกัษณะประชากรศาสตร์  การเปิดรับข่าวสารทางส่ือโทรทศัน์  และการน าประโยชน์จากการดู
รายการเป็นตัวแปรตามพบว่า  ความแตกต่างในเร่ืองเพศ  ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อ  การใช้
ประโยชน์จากดูรายการ  พฤติกรรมการเปิดรับรายการทั้งในดา้นความถ่ีในการดูรายการ  ระยะเวลา
ในการดูรายการ  ลกัษณะการดูรายการในประเภทช่องรายการ  2  ประเภทรายการท่ีแตกต่างกนัมี
ระดับความคิดเห็นต่อใช้ประโยชน์ในการรับชมรายการเคเบิลทีวีท้องถ่ินต่างกันกล่าวถึง                        
เร่ือง “พฤติกรรม  การใชป้ระโยชน์  จากผูช้มรายการ  ดา้นเน้ือหารายการ  ในเร่ืองข่าวท่ีเสนออยูใ่น
ความสนใจ  ทนัต่อเหตุการณ์มากท่ีสุด  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านผูด้  าเนิน
รายการใชค้  าถามไดต้รงประเด็นมากท่ีสุด  ประเภทรายการข่าว  กีฬา  สารคดี  ภาพยนตร์  บนัเทิง  
ท่ีแตกต่างกนั  การใชป้ระโยชน์ในการรับชมรายการเคเบิลทีวทีอ้งถ่ินต่างกนั 
 ดูมาไซไดร์  (Dumazedier,1997)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  “The  Impact  of  Television  
Programs  on  Rural  Audiences”  เพื่อการศึกษาถึงอิทธิพลของโทรทศัน์ท่ีมีต่อประชาชนในชนบท  
โดยไดท้  าการวิจยัใน  15  หมู่บา้น  เม่ือชมโทรทศัน์แลว้ก็ไดส่้งแบบสอบถามไปให้ผูช้มกรอก  ผล
ของการวิจยัพบว่า  1.โทรทศัน์สามารถให้การศึกษาแก่ประชาชนในชนบทไดดี้  2.กิจกรรมหลงั
รับชมของกลุ่มประชากรจะช่วยให้ผูช้มสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งกวา้งขวางและตามความพอใจ  
3.ทศันคติของผูดู้เปล่ียนแปลงไป  จากการวิจยัดงักล่าว  สามารถจดักลุ่มของความพึงพอใจท่ีไดรั้บ
เป็น  7  กลุ่มใหญ่ ๆ คือผูท่ี้ชมเพื่อ  1.ไดรั้บความบนัเทิง  2.ชมเพราะเป็นนิสัย  เป็นกิจวตัรอยา่งหน่ึง
ในชีวิตประจ าวนั  3.ดูเพราะอยู่ในช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีจะดู  4.ดูเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางสังคม  
ในการติดต่อกบัคนอ่ืนรวมทั้งดูกบัเพื่อนและการน าไปพูดกบัเพื่อและการน าไปพูดคุยกบัเพื่อน                
5.ดูเพื่อเป็นการพกัผอ่นหรือหลีกหนูจากปัญหา  หรือเพื่อความตึงเครียด  6.เพื่อหลีกเล่ียงความเบ่ือ
หน่าย  ดูเพราะเบ่ือหน่ายหรือไม่มีอะไรจะท า  หรือไม่มีรายการท่ีมีค่าพอจะดูในเวลาเดียวกนันั้น                
7.ดูเพื่อส ารวจความเป็นจริงหรือเพื่อหาค าแนะน าเพื่อช่วยแกปั้ญหาในชีวิตของคนดูหรือเป็นแหล่ง
อา้งอิงท่ีเป็นบุคคล  ช่วยใหผู้ดู้เขา้ใจชีวติของตนเอง 
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 ผลการวิจยัท่ีศึกษาโดยภาพรวม พบวา่ ผูช้มท่ีมีลกัษณะชีวสังคม เช่น เพศ ต่างกนั จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์ต่างกนั และผูว้ิจยัท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับชมต่างกนั             
จะไดรั้บความรู้ หรือมีค่านิยมในเร่ืองต่างๆ ต่างกนัดว้ย DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษากลยุทธ์การน าเสนอรายการ SME ตีแตกและผลกระทบ

ของรายการ  ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการ
วเิคราะห์เอกสาร  โดยมีวธีิด าเนินการวจิยัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

3.1  ลกัษณะของประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  วธีิการสร้าง ลกัษณะของเคร่ืองมือ และเกณฑก์ารให้คะแนน 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ลกัษณะของประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 1 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีบริษัทเวิร์คพอยท์ผู ้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ SME ตีแตกหรือผูผ้ลิตรายการท่ีใกลเ้คียง  จ  านวน  1  คน  และอาจารย์
ธนัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการตลาด 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ 2 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั
กลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม คือ 
 ประชากร 
  ประชากร  ท่ีใช้ในการอ้างอิงข้อมูลวิจยักลุ่มท่ี  1 คือ  ผูป้ระกอบการ SME ท่ีเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมรายการSME ตีแตก  ตั้งแต่วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2553 ถึง วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 จ  านวน 
85 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ี  1 ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูป้ระกอบการ SME ท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วม
รายการ SME ตีแตก  จ านวน 5 คน  ซ่ึงไดม้าดว้ยการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) 
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โดยมีหลกัในการเลือกคือการใช้ประเภทของธุรกิจและมีความโดดเด่นในการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดโดยไดรั้บค าชมจากกรรมการหรือสามารถ “ตีแตก” ไดใ้นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้
กลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลายกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นอาหาร  ดา้นการศึกษา     
ดา้นการบริการและดา้นการออกแบบ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2 คือ ผูบ้ริหารงานธุรกิจลูกคา้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย จ านวน  
1 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ชุด  คือ 
ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือแบบบนัทึกสาระส าคัญของกลยุทธ์การผลิต

รายการ  SME  ตีแตก 
ชุดท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือแบบบนัทึกสาระส าคญัของผลกระทบของรายการ 

SME  ตีแตก ท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัรายการ SME ตีแตก 
 
3.3  วธีิการสร้าง ลกัษณะของเคร่ืองมือ และเกณฑ์การให้คะแนน 

เคร่ืองมือชุดท่ี  1  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตรายการ  SME ตีแตก  หรือแบบบนัทึกสาระส าคญัจากการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ใน
เอกสาร  แบ่งเป็น  2  ชุด  คือ 

ชุดท่ี  1.1  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ SME ตีแตก
หรือรายการท่ีใกล้เคียงในประเด็นกลยุทธ์การน าเสนอรายการ  ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิดการผลิต
รายการ  กลยทุธ์ในการท ารายการดา้นการน าเสนอ  การใชภ้าษา  การเลือกเร่ือง  การเลือกผูเ้ขา้ร่วม
รายการ  การเลือกผูด้  าเนินรายการและคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและการประเมินความส าเร็จ 

ชุดท่ี  1.2  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือแบบบนัทึกสาระส าคญัจากการวิเคราะห์ค าให้
สัมภาษณ์ในเอกสารอาจารยธ์ันยวชัร์  ไชยตระกูลชยั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านการตลาด  ใน
ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการในดา้นวิธีการน าเสนอและการให้ความรู้ดา้นการตลาดและการ
ท าธุรกิจ SME 

เคร่ืองมือชุดท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้สัมภาษณ์ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบจากรายการ  SME  ตีแตก  หรือแบบบนัทึกสาระส าคญัจากการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์
ในเอกสาร  แบ่งเป็น  2  ชุดคือ 
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ชุดท่ี  2.1  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารธุรกิจลูกคา้ประกอบการธนาคารกสิกร
ไทย  ในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบของรายการท่ีมีต่อธนาคารในดา้นการสร้างแบรนด ์ 
การเติบโตดา้นสินเช่ือ  การออกผลิตภณัฑด์า้นการเงินและส่วนแบ่งการตลาด 

ชุดท่ี  2.2  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  
SME  ท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมรายการ SME ตีแตก  หรือบนัทึกสาระส าคญัจากการวิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์
ของผูร่้วมรายการในหนังสือ  SME ตีแตกและจากเน้ือหาในเทปบนัทึกรายการในประเด็น
ผลกระทบของรายการ SME ตีแตกท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ SME  ซ่ึงประกอบดว้ย  สาเหตุของ
การประกอบธุรกิจดา้นน้ี  เหตุผลในการเขา้ร่วมรายการ SME ตีแตก  ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเขา้
ร่วมรายการ SME  ตีแตก  และความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ 
 
3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูว้จิยัมีวธีิด าเนินการดงัน้ี 

ผูว้จิยัโทรศพัทติ์ดต่อกลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มเพื่อนดั วนั เวลาและสถานท่ีในการสัมภาษณ์
โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ได ้ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหาจากบทสัมภาษณ์ในเอกสาร  ตามประเด็นของการสัมภาษณ์เชิงลึกและบนัทึกผลใน
แบบสัมภาษณ์ 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์หรือจากการ
บนัทึกสาระส าคญัมาท าการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์                   
7 ประเด็นเป็นกรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาว่าผูผ้ลิตมีวิธีการท าอย่างไรในแต่ละประเด็นเพื่อหา
ขอ้สรุปของกลยทุธ์การผลิตรายการ  SME  ตีแตก ในส่วนของผลกระทบของรายการท่ีมีต่อธนาคาร
กสิกรไทยและผูป้ระกอบการ SME ท่ีเขา้ร่วมรายการ  ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือหาในบทสัมภาษณ์เพื่อให้
ไดค้  าตอบวา่ธนาคารไดรั้บผลอะไรบา้งจากการให้การสนบัสนุนรายการ  โดยพิจารณาจากจ านวน
ลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน  Rating  รายการสูงข้ึน  เป็นตน้  ส่วนผลกระทบกบัผูป้ระกอบการ SME ท่ีเขา้ร่วม
รายการผูว้จิยัจะวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อใหไ้ดค้  าตอบวา่หลงัจากเขา้ร่วมรายการแลว้มีอะไรเปล่ียนแปลง
กบัธุรกิจท่ีท าบา้ง  เช่น  จ  านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน  การเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นเพิ่มข้ึน  เป็นตน้  

DPU



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจยัเร่ือง  “กลยุทธ์การน าเสนอรายการโทรทัศน์  “เอส  เอ็ม  อี  ตีแตก”  และ
ผลกระทบ”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก  รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบของรายการท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์           

เชิงลึกหรือการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  โดยมีรายละเอียดในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  แบ่งเป็น  2  ตอน  คือ   
 4.1  ผลการศึกษากลยทุธ์การน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก  แบ่งเป็น 

4.1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูผ้ลิตรายการ 
4.1.2   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรรมการตดัสินในรายการ 

 4.2  ผลการศึกษาผลกระทบของรายการท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  แบ่งเป็น 
4.2.1  ผลกระทบท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ  SME  ท่ีเขา้ร่วมรายการ 
4.2.2  ผลกระทบท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทยผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

   
4.1  ผลการศึกษากลยุทธ์การน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก 

4.1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากผูผ้ลิตรายการ 
 ผูผ้ลิตรายการ  SME  ตีแตก  คือบริษทั  เวร์ิคพอยท ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  จ ากดั  (มหาชน)  
การศึกษากลยุทธ์การน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก  ผูว้ิจยัไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยตรงจากผูด้  าเนินการผลิตของบริษทัตามแผนการด าเนินงานวิจยั ท่ี
ก าหนดไวไ้ด้เน่ืองจากบริษทัถือว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นลิขสิทธ์ิของบริษทั  (ดงัใบตอบรับการให้
สัมภาษณ์ในภาคผนวก  ก)  ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดใ้ชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ  SME  ตีแตก  จากแหล่ง
วิชาการต่าง ๆ ท่ีน่าเช่ือถือได้แก่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย  เว็บไซต์  Positioning  เว็บไซต ์                 
Brand Age เวบ็ไซตว์ิกิพีเดีย  Workpoint entertainment Annual  Report 2010  Workpoint  Entertainment  
Annual  Report  2011  เอกสารการสอนชุดวิชา  การผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้  “แนวคิดประเภท
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และรูปแบบการผลิตรายการโทรทศัน์”  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  2550  และขอ้มูลจากการ
ถอดเทปบนัทึกรายการ  SME  ตีแตก  มาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงค์  ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถตอบ
วตัถุประสงคด์งักล่าวได ้ ดงัรายละเอียดการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 4.1.1.1  การด าเนินงานการผลิตรายการโทรทศัน์ของบริษทัเวิร์คพอยท ์
 บริษทัเวิร์คพอยท์  เอ็นเตอร์เทนเมนท์  จ ากดั  (มหาชน)  เป็นองค์กรการผลิตรายการ
โทรทศัน์ขนาดใหญ่  ซ่ึงมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบท าให้ธุรกิจของบริษทัเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง
โดยบริษทัมีโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รของธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน์ดงัภาพท่ี  4.1 DPU
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ภาพที ่4.1  โครงสร้างการบริหารองคก์ร 
 
ที่มา:  กมลรัฐ  อินทรทศัน์ และกรรพุม  บุญทวี.  (2550).  “แนวคิด  ประเภทและรูปแบบการผลิต
รายการโทรทัศน์”  เอกสารการสอนชุดวิชา  การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ้งต้น   หน่วย  1 – 2 . 
นนทบุรี:  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 
 

(นายนุวทิฐ  จัน่บ ารุง) 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 

Executive  Vice  President  Marketing  and  Public  Relations 

(นายครรชิต  ควะชาติ) 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

Executive  Vice  President  Finance 

คณะกรรมการบริษทั 

Board  of  Director 

คณะกรรมการบริหาร 

Executive  Committee 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit  Committee 

(นายปัญญา  นิรันดร์กลุ) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริษทั 

Chief  Executive  Officer 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

Internal  Audit  Division 
(นายประภาส  ชลศรานนท)์ 

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

Deputy  Chief  Executive  Officer 

(นายพาณิชย ์ สดสี) 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริษทั 

Executive  Vice  President  Production 

(น.ส.มาลี  ปานเพชร) 

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายอ านวยการ 

Executive  Vice  President  Operation 
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 นอกจากมีโครงสร้างการบริหารการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีชดัเจนแลว้   บริษทัยงัไดมี้
การวางนโยบายท่ีส าคญั  เพื่อให้ทีมงานผลิตรายการโทรทศัน์แต่ละรายการใชเ้ป็นแนวทางในการ
ผลิตรายการด้วย  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์นโยบายของบริษทัแล้วพบว่านโยบายส าคญัท่ีผูผ้ลิตรายการ
ทัว่ไปสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการผลิตรายการโทรทศัน์ไดป้ระกอบดว้ย 

ก.  ตอ้งอยูบ่นฐานความเป็นไทย 
“การก าหนดรายการ  “เวิร์คพอยท์”  ทุกรายการ  จ าเป็นต้องมี 
การสอดแทรกความเป็นไทยลงไป....แล้วเรากม็านั่งแลกเปล่ียน 
ความคิดกัน  ว่าจะเอาส่ิงใดใส่ลงไป” 

ข. ต้องท างานร่วมกัน : มีความคิดท่ีแตกต่างกันเสมอ  ประเด็นส าคัญของการ
สร้างสรรคร์ายการท่ีบริษทัเวร์ิคพอยท์  กล่าวไวคื้อ 
“ทุกวนันีก้ย็งัทะเลาะกันในแง่ความคิดทุกนาที  แต่กต้็องยอมรับ 
ในเหตุผล  ถ้าหากดีกว่า...เราท างานกันเป็นทีมต้องตกลงกันว่า   
จะท าเกมนั้นเราต้องช่วยกัน  ไม่ใช่มาขวางกัน” 

ค. การบริหารรายการเกมโชวท่ี์สร้างสรรคต์อ้งการความลงตวั 
(Workpoint  entertainment Annual  Report.2010) 

 การบริหารรายการเกมโชวต์อ้งการความลงตวัในทุกด้าน   ได้แก่ ทีมงาน  การเช่ือม
ประสานศิลปะแขนงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกบัวิถีชีวิต  วฒันธรรมและ
ความเป็นอยูข่องผูค้น 
 4.1.1.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการ  SME  ตีแตก 
 1)  ท่ีมาและรูปแบบของรายการ  SME ตีแตก 
 รายการ  SME  ตีแตก  เป็นนวตักรรมดา้นการตลาด  และเป็นการสร้างแบรนด์เครือ
ธนาคารกสิกรไทยในดา้นการเป็นผูน้ าตลาด  SME  รายการน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากธนาคารกสิกรไทย
ตอ้งการเนน้ภาพการเป็นแบรนด์ท่ีกลุ่มธุรกิจ  SME  ให้ความเช่ือถือ  และเป็นการสร้างความผกูพนั
ในแบรนด์  ในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจ  SME  ทั้งกลุ่มลูกคา้เดิม  และกลุ่มท่ียงัไม่ไดม้าเป็นลูกคา้  
ตลอดจนผูช้มทัว่ไป  ธนาคารกสิกรไทยจึงไดร่้วมกบับริษทัเวิร์คพอยท์  เอ็นเตอร์เทนเมนต์  จ ากดั  
(มหาชน)  ท ารายการ  SME  ตีแตก โดยบริษทัเวิร์คพอยท์  ท าหนา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตรายการ  ผูคิ้ดคอน
เซ็บต์  (CONCEPT)  และช่ือรายการคือ  นายรุ่งธรรม  พุ่มสีนิล  โดยมีสโลแกนว่า  “คิดจะเป็น  SME  

ตอ้งตีโจทยใ์หแ้ตก”   
 รูปแบบของรายการ  SME  ตีแตก  เป็นเกมโชวป์ระเภทสาระและบนัเทิงรูปแบบใหม่  
(EDUTAINMENT)  ท่ีใหค้วามรู้ทางการท าธุรกิจและใหค้วามบนัเทิงเตม็รูปแบบ  โดยให้ผูร่้วมรายการ

DPU



55 
 

เล่นเกมเพื่อแข่งขนัชิงรางวลั  มุ่งเน้นให้ผูร่้วมรายการและผูช้มรายการไดรั้บทั้งความบนัเทิงและ
สาระ  โดยการสอดแทรกเน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการตลาด  การส่ือสาร  ไวใ้นรายการผ่าน
ค าถามของคณะกรรมการและแขกรับเชิญ  การน าเสนอเน้ือหาของรายการเร่ิมตน้ดว้ยการน าเสนอ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจของตนเอง  โดยการเล่าถึงเหตุจูงใจและวธีิการท าธุรกิจ  ช่วงท่ีสองให้เล่าถึง
แผนการตลาดในอนาคต  และตอบค าถามกรรมการเพื่อพิจารณาว่าผูร่้วมรายการสามารถตีโจทย์
ตามกติกาท่ีรายการก าหนดไวไ้ดห้รือไม่  (แตกหรือไม่ตามคอนเซ็บตข์องรายการ)  ผูผ้ลิตไดก้ าหนด
กติกาในการเขา้แข่งขนัไวด้งัน้ี  (SME  ตีแตก  วกิิพีเดีย, 2555) 
 ปีท่ี  1  ผูเ้ขา้แข่งขนั  ท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ  จะน ารูปแบบการด าเนินธุรกิจและแผนการ
ตลาดทั้งหมด  3  หวัขอ้และตอบขอ้ซกัถามในเร่ืองต่าง ๆ จากผูท่ี้เป็นแขกรับเชิญ  เก่ียวขอ้งกนักบั
ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแบบเดียวกนั  เพื่อให้คณะกรรมการไดท้  าการลงผล
คะแนน  คณะกรรมการตอ้งตดัสินวา่  “แตก”  หรือ  “ไม่แตก”  ถา้  “แตก”  อยา่งนอ้ย  2 ใน 3 เสียง  
จึงจะถือวา่ธุรกิจตีแตก  รางวลัท่ีไดรั้บคือ  รางวลั  K-SME  AWARDS  1 รางวลั  และบริการทาง
การเงินส าหรับ  SME  จากเครือธนาคารกสิกรไทย  มูลค่า  100,000  บาท 
 ปีท่ี  2  คณะกรรมการตอ้งตดัสินว่า  “แตก”  หรือ  “ไม่แตก”  โดยแต่ละคนจะให้
คะแนนจากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ดว้ยเกณฑ์การตดัสิน  5  หวัขอ้ดงัน้ี  1. ลูกคา้  2. การตลาด  
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล  4. กลยุทธ์สู่การเติมโต  5. การบริหารจดัการตน้ทุน  ถา้คะแนนรวม
ไม่ต ่ากวา่  70  คะแนนจะถือวา่  “แตก”  และถา้  “แตก”  อยา่งนอ้ย  2 ใน 3 เสียง  จึงจะถือวา่ธุรกิจตี
แตก  รางวลัท่ีไดรั้บคือ  K-SME  AWARDS  1  รางวลั 
 นอกจากน้ีคะแนนเฉล่ียของธุรกิจ  คือคะแนนเฉล่ียของคณะกรรมการทั้ง  3  คน  
(รวมกนัแลว้หารดว้ย  3)  เพื่อการตดัสินธุรกิจ  8  อนัดบัเขา้สู่รอบ  สุดยอด SME  แห่งปี  ส าหรับ
ธุรกิจท่ีไดเ้ป็น  สุดยอด SME  แห่งปี  จะไดรั้บบริการทางการเงินส าหรับ  SME  จากเครือธนาคาร
กสิกรไทย  มูลค่า  1,000,000  บาท 
 สโลแกนและกติกาจะเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมรายการตอ้งคิดวางแผนการตลาดใน
อนาคตและต้องแสดงความสามารถในการตอบค าถามกรรมการเพื่อแสดงถึงความเข้าใจและ
แผนการตลาดท่ีตนเองคิดมาวา่สามารถท าไดจ้ริง  ความสนุกของรายการจึงอยูท่ี่จุดน้ีท่ีผูช้มไดเ้ห็น
ถึงศกัยภาพของผูป้ระกอบการ  SME  ท่ีเป็นตวัแบบในการประกอบธุรกิจ  SME  ท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
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  “เกณฑ์การตัดสิน  5  ด้านของรายการ  SME  ตีแตก  จะเป็นการเตรียม 
  ความพร้อมให้กับผุ้ประกอบการธุรกิจ  SME  ให้มีองค์ความรู้มากขึน้ 
  เน่ืองจากเม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  Community : 
  AEC) มีผลในปี 2015  ท้ังโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SME ไทย” 

(ปกรณ์  พรรธนะแพทย,์ 2554) 
 

 รายการ  SME  ตีแตก  ออกอากาศทุกวนัศุกร์เวลา  23.00 – 00.05 น.  โดยเร่ิม
ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวนัศุกร์ท่ี  5 กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2553  ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 
5  และชมรายการยอ้นหลงัไดท้างเวบ็ไซตเ์วิร์คพอยท ์ และส่ือออนไลน์หลกัอ่ืน ๆ เช่น youtube  
เป็นตน้ 
 2)  กลยทุธ์การน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก 
 รายการ  SME  ตีแตก  เป็นรายการท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก  เป็นรายการท่ีมี
คุณภาพโดยมีรางวลัเป็นส่ิงประกนัคือ รางวลัรายการเกมโชวย์อดเยี่ยม  คือรางวลันาฎราช คร้ังท่ี  2  
ประจ าปี  2553  รางวลันาฎราช  คร้ังท่ี  3  ประจ าปี  2554  และรางวลัรายการส่งเสริมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมดีเด่น  คือ  รางวลัพิฆเนศวร  รางวลัวิทยุโทรทศัน์แห่งชาติ  คร้ังท่ี  1  ปี  2555  ดงันั้น
การศึกษากลยุทธ์การน าเสนอรายการ  SME  ตีแตกจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้ไดต้วัแบบในการ
จดัท ารายการประเภทน้ี  ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลยุทธ์การน าเสนอรายการ   SME        

ตีแตกในแต่ละประเด็นดงัน้ี 
กลยทุธ์ท่ี  1  การคิดท ารายการ 
 จุดเร่ิมตน้การคิดท ารายการเป็นส่ิงส าคญัคือตอ้งมีผูเ้ห็นความจ าเป็นของการมีรายการ
ประเภทให้ความรู้กบัผูช้มรายการ  ซ่ึงรายการ  SME  ตีแตก  มีจุดเร่ิมตน้จากธนาคารกสิกรไทยมี
นโยบายในการสนับสนุนธุรกิจ  ทั้ งในด้านการเงิน   ควบคู่ไปกับการให้องค์ความรู้  เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
   “เพ่ือตอกย า้แบรนด์เครือธนาคารกสิกรไทย  จึงร่วมกับบริษัทเวิร์คพอยท์ 
   เอน็เตอร์เทนเมนต์  จ ากัด  (มหาชน)  ท ารายการ “SME ตีแตก”  ใช้จุดแขง็ 
    ของธนาคารท่ีมีความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการ  SME  อย่างลึกซ้ึง 
   เวิร์คพอยท์เป็นมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์และช่ือเสียงด้านการท ารายการ 
   โทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพเป็นเวลานาน...” 

(ประสาร  ไตรรัตนวรกลู, 2555) 
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 ผูผ้ลิตรายการคือบริษทัเวร์ิคพอยทแ์ละผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายการคือธนาคารกสิกรไทย   
จึงไดร่้วมกนัคิดธีม  (Theme)  ของรายการวา่เป็นแบบใดจึงจะตอบโจทยท่ี์วา่ตอ้งเป็นรายการท่ีให้
ความรู้ทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการ  SME  แต่ตอ้งไม่เป็นเชิงวชิาการจนน่าเบ่ือ  ดงันั้นธีมของรายการ
จึงเป็นการผสมผสานระหวา่งความรู้  สาระและความบนัเทิง 
 ไพเราะ  เลิศวริาม  ไดแ้สดงความเห็นใน  Positioning  Magazine  วา่ 
  “ถ้าเป็นรายการ  Brand  Content  ประเภท  “เรียลลิตีเ้กมโชว์” 
  ท่ีเน้นความบันเทิงล้วน ๆ อาจไม่ใช่เร่ืองยากแต่เม่ือขึน้ช่ือว่า 
  เป็นรายการประเภท  “เอด็ดูเทนเมนต์”  ต้องใส่ความรู้ปนความบันเทิง 
  ควบคู่กันคงไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะรายการแบบนีท้้าทายผู้ผลิต 
  และสปอนเซอร์มานักต่อนัก” 
 การตอบโจทยข์องรายการบริษทัเวิร์คพอยทแ์ละธนาคารกสิกรไทยตอ้งเนน้การท างาน
เป็นทีม  ตั้งแต่ก าหนดรูปแบบรายการ  สคริปตร์ายการ  การคดัเลือกผูป้ระกอบการ  SME  ซ่ึงเป็น
จุดเด่นของรายการ 
  “เม่ือดูรายการแล้วเขาได้ประโยชน์  กอ็ยากใช้บริการท่ีไม่เคย 
  เป็นลูกค้าอยากมาใช้บริการของเคแบงก์มากขึน้  น่ีคือส่ิงท่ีเรา 
  อยากได้  และท่ีส าคัญท าให้เขาจดจ าว่าเป็นแบรนด์ท่ีเขานึกถึง 
  เป็นอันดับแรก” 
  “ข้อดีของรายการลักษณะนี ้ สร้างรับรู้แบรนด์  ผ่านความรู้ท่ี 
  สอดแทรกผ่านค าแนะน าผู้บริหารของแบงก์ได้เตม็ท่ี  และไม่ 
  รู้สึกว่ายดัเยียด” 
  “แต่ข้อระวงั  การท ารายการลักษณะนี ้ หากจะได้ผลดีควรเป็น 
  แบรนด์ท่ีคนส่วนใหญ่รู้จักดีอยู่แล้ว  และต้องการสร้างการรับรู้ 
  มากขึน้  เพราะถ้าเป็นแบรนด์อ่ืนท่ีไม่มีช่ือเสียงตรงนี ้  การรับรู้ 
  แบรนด์อาจไม่ได้มาก  เพราะคนดูอาจมองว่าเพียงเป็นสปอนเซอร์ 
  ให้กับเวิร์คพอยท์ไปท ารายการเท่านั้น” 

(ปกรณ์  พรรธนะแพทย,์ 2553) 
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 ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสิกรไทย  ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นของ
รายการ  SME  ตีแตก  วา่  (Brand Age.com  ออนไลน์) 
  “รายการ  SME  ตีแตก  จะเป็นรายการท่ีเข้มข้น  ครบรส 
  ท้ังด้านสาระประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ  และความ 
  สนุกสนานชวนติดตามส าหรับผู้ชมท่ัวไป  เพ่ือส่งเสริมและ 
  ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นของผู้ประกอบการเอสเอม็อีไทย 
  รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจท าธุรกิจในการสร้างแรงบันดาลใจ 
  ในการริเร่ิมท าธุรกิจของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางและกรณีศึกษา 
  ในการท าธุรกิจให้สามารถเร่ิมต้นและเติมโตได้อย่างยัง่ยืน” 
กลยทุธ์ท่ี  2  การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอ 
 การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอ  นบัเป็นส่ิงส าคญัล าดบัแรกท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งค านึงถึงเพราะ
ถา้เลือกธุรกิจท่ีไม่น่าสนใจก็จะส่งผลให้รายการไม่น่าติดตามไปดว้ย  จากการวิเคราะห์ธุรกิจท่ีมา
ออกรายการพบว่ามีหลากหลายประเภทได้แก่  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจเส้ือผา้  ธุรกิจเคร่ืองประดับ   
ธุรกิจการศึกษา  ธุรกิจยานยนต์  ธุรกิจไอที  เป็นตน้  และในแต่ละประเภทธุรกิจจะมีหลกัในการ
เลือกคือ  เป็นธุรกิจท่ีแปลกใหม่  เช่น  ปุ๋ยน้องเดือน  ซ่ึงเป็นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน 
100%  ซ่ึงนอ้ยคนจะคิดวา่เป็นธุรกิจท่ีท ารายไดไ้ดม้หาศาลและคิดไม่ถึงวา่จะท าเป็นธุรกิจได ้Lady  
Fat  shop  เป็นธุรกิจท่ีขายเส้ือผา้ส าหรับคนอว้น  เจา้ของร้านไดใ้หค้  าแนะน าท่ีน่าสนใจวา่ 
  “ผู้หญิงอ้วน  ไม่ใช่คนท่ีล้มเหลว  มีผู้หญิงอ้วนมากมาย 
  ท่ีประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต...ถ้าชอบแต่งตัว 
  กแ็ต่งเลยนะ” 
 จากค าแนะน าดงักล่าวชวนให้ติดตามว่าเขาด าเนินธุรกิจอย่างไร  จึงประสบความส าเร็จ  
ธุรกิจ  I-Maru   ไอศกรีมรูปไข่  ท่ีมีความแปลกใหม่และไม่เคยมีใครในวงการไอศกรีมเคยท ามาก่อน  
จากรูปทรงท่ีสุดแสนจะธรรมดา  แต่ถา้เปิดจุกออกมาแลว้คนกินไม่สามารถเอาปากออกจากไข่ได ้ และ
ดว้ยความอร่อยแบบสนุก  ท าใหไ้อศกรีมไข่เป็นท่ีถูกใจของทุกเพศทุกวยั  ธุรกิจน้ีมีทีเด็ดอะไร  จึงท าให้
สามารถสร้างรายไดสู้งถึงเดือนละ 1 ลา้นบาทเพียงเปิดกิจการมา 4 เดือน  และขยายสาขาไดถึ้ง  25 สาขา  
หลกัต่อมาคือ  เป็นธุรกิจธรรมดา  แต่สามารถท าให้รายไดม้หาศาลซ่ึงชวนให้ติดตามว่าเขามีแผนการ
ตลาดอย่างไร  เช่น  หมูทอดเจ๊จง  ซ่ึงเป็นธุรกิจขายอาหารธรรมดาท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดี  และร้านขายท่ี
เป็นร้านข้างถนน  แต่สามารถขายได้วนัละเป็นแสนบาท  เป็นส่ิงท่ีทา้ทายชวนให้ติดตามชมรายการ     
เจ็กเมง้ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต ารับเมืองเพชรบุรี  ก๋วยเต๋ียวเป็นอาหารท่ีมีขายทัว่ไป  แต่ท าไมธุรกิจน้ีจึง
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น่าสนใจท่ีท าให้ผูผ้ลิตรายการเลือกมาออกรายการ  ซ่ึงพบวา่คนขายเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมารับช่วงท าธุรกิจ
จากครอบครัว  ไดมี้การน าส่ือออนไลน์มาใชใ้นการท าธุรกิจจนเป็นท่ีฮือฮาในส่ือสังคมออนไลน์ 
 การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอในรายการจึงเป็นเร่ืองยาก   นัน่คือจะเลือกอย่างไรจึงจะได้
ธุรกิจท่ีมีเน้ือหาการด าเนินธุรกิจท่ีใหค้วามรู้ในการน าไปเป็นแบบอยา่งในการท าธุรกิจได ้ การต่อสู่กบั
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  การสร้างก าลงัใจในการท าธุรกิจ  และการสร้างแรงบนัดาลใจส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ท า
ธุรกิจ  ซ่ึงปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ ไดก้ล่าวถึงวธีิการคดัเลือกธุรกิจ  SME  ท่ีจะน าเสนอในรายการวา่ 
  “เอสเอม็อีท่ีดูสนุก  ต้องเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั 
  ท าธุรกิจอาหาร  ของกินของใช้  แต่กต้็องมีจุดขาย  ถ้าไกลตัว 
  เกินไป  หรือธุรกิจคนเข้าใจยาก  กอ็าจไม่ได้รับความสนใจมากนัก” 

(ปกรณ์  พรรธนะแพทย,์ 2553) 
กลยทุธ์ท่ี  3  การเลือกผูด้  าเนินรายการ  (พิธีกร) 
 การเลือกพิธีกรของรายการ  ควรนึกถึงลกัษณะและรูปแบบของรายการเป็นหลกัส าคญั
ซ่ึงในกรณีของรายการ  SME  ตีแตก  เป็นรายการให้ความรู้ในการท าธุรกิจและให้ความบนัเทิง  
ดงันั้นผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีพิธีกรจึงควรเป็นบุคคลท่ีบุคลิกน่าเช่ือถือและมีประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจมาก่อน  ประกอบกบัตอ้งมีความสนุกสนานและเป็นกนัเองกบัผูร่้วมรายการ  สามารถสร้าง
ความสนุกจากเหตุการณ์หรือจากบุคลิกของผูร่้วมรายการแข่งขนัหรือจากกรรมการได ้ ซ่ึงรายการ  
SME  ตีแตก  ไดคุ้ณปัญญา  นิรันดร์กุล  เป็นพิธีกร  ซ่ึงขอเขา้ไปเป็นพิธีกรดว้ยตนเอง  คุณปัญญา  
นบัวา่เป็นบุคคลท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสุดยอดของพิธีกร 
 คุณปัญญา  นิรันดร์กุล  ไดใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัการเป็นพิธีกรไวใ้นเอกสารการสอนชุด
วชิา  การผลิตรายการโทรทศัน์เบ้ืองตน้  สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550 

น.1-45  ไวว้า่ 
  “ช่วงแรกยงัไม่เคยคิด  เพราะเรารักในงานศิลปะมากกว่า...สุดท้าย 
  กม็าฝึกฝนเก่ียวกับการน าเสนอเร่ืองราว  การพูด  แล้วกเ็ป็นศิลปะ 
  ของการพูดและการน าเสนอในเวลาต่อมา” 
  “การเป็นพิธีกรและผู้ด าเนินรายการ  กมี็ความรู้สึกว่าท าไมคนอ่ืน 
  ท าไม่ได้และเราท าได้...ท่ีแท้เรากไ็ม่รู้ว่าท่ีเราท าเป็นพรสวรรค์ 
  อย่างหน่ึง  สุดท้ายต้องหันมายึดเป็นอาชีพ  แล้วประสบการณ์ 
  ท่ีเราสะสมมาเร่ือย ๆ” 
  “เป็นลักษณะเฉพาะของตัวของเรา” 
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 การท าหนา้ท่ีพิธีกรของคุณปัญญาจึงเป็นเร่ืองท่ีท าให้ผูช้มรายการเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้าย  
ไม่เครียดแมก้ระทัง่รายการท่ีเครียดก็ท าใหไ้ม่เครียดได ้  มีความบนัเทิงและไดอ้รรถรสกนัเตม็ท่ี 
กลยทุธ์ท่ี  4  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในการตดัสิน 
 เน่ืองจากรายการ  SME  ตีแตกเป็นรายการเกมโชวท่ี์มีผูร่้วมรายการเขา้แข่งขนัชิงรางวลั
โดยการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของตนเองว่าจะด าเนินการอย่างไรให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จและมีก าไร  มีการเติบโตท่ีย ัง่ยืนได ้  ดงันั้นจึงตอ้งมีกรรมการในการตดัสินโดยมีเกณฑ์
การตดัสินท่ีชดัเจน  ซ่ึงเกณฑ์ในการเลือกกรรมการคือ  ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีช่ือเสียงในดา้น
ธุรกิจการตลาด  และกลยทุธ์ส่ือสารการตลาดดา้นการสร้างแบรนด์เป็นท่ียอมรับในวงการเป็นอยา่ง
ดี  ส่ิงส าคญัคือตอ้งมีกรรมการท่ีมีมุมมองต่าง ๆ กนั  และตอ้งเป็นผูใ้ห้ความบนัเทิงจากการวิจารณ์
ให้ขอ้คิดเห็น  ไม่ท าให้ผูร่้วมรายการเกิดความเครียดหรืออบัอายจากการถูกซักถาม   คุณปกรณ์  

พรรธนะแพทยไ์ดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 
  “...และถึงด้วยความบันเทิงจากคอมเมนต์ของกรรมการท่ีเคแบงก์ 
  และเวิร์คพอยท์บอกว่าปล่อยให้แรงเตม็ท่ี  โดยเฉพาะธันยวชัร 
  ไชยตระกูลชัย  นักเขียนและพิธีกรด้านการตลาด  ย่ิงมีสีสัน 
  เรตติง้ย่ิงดี” 

(ปกรณ์  พรรธนะแพทย,์ 2553) 
 รายการไดก้ าหนดกรรมการตดัสินให้เป็นบุคคลจากธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้ห้การ
สนบัสนุนรายการ  จ านวน  1  ท่านต่อการแข่งขนั  1  คร้ัง  เพราะเป็นผูเ้ขา้ใจ  Branded  Content  เป็น
อยา่งดี  ซ่ึงก็คือ  คุณทวี  ธีระสุนทรวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสิกรไทย  เป็นกรรมการ
สับเปล่ียนกบัคุณวลัลภ  ว่องจิตวุฒิไกร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสิกรไทย  และในรอบ
ตดัสิน  สุดยอด  SME  แห่งปี  ไดเ้พิ่มคุณปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการธนาคาร
กสิกรไทย 
 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นตวัยืนของรายการ   คือ  อาจารยธ์วยัวชัร์  ไชยตระกูลชัย  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดและกลยทุธ์  ซ่ึงมีภาพลกัษณ์โดดเด่นของรายการ  SME  ตีแตก  วา่เป็น  “ขา
โหดของรายการ”  เป็นกรรมการท่ีท าให้รายการมีสีสันเป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มรายการ   คุณวรัตตา  
ภัทโรดม   ท่ีปรึกษาทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า   และกรรมการรับเชิญผู ้ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  คุณสราวุธ  เสรีธรณกุล  ผูผ้ลิตรายการให้ความหวานจากมนั
ส าปะหลงัรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มาเป็นกรรมการในรายการธุรกิจ  Green  Sweet  น ้ าตาล
จากหญา้หวาน   คุณสรารัตน์  หรุ่มเรืองวงศ ์ เจา้ของร้านก๋วยเต๋ียว “เส้นใหญ่”  มาเป็นกรรมการใน
รายการธุรกิจ  เจง็เมง้ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต ารับเมืองเพชรบุรี  เป็นตน้  ส าหรับกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
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รอบตดัสิน  สุดยอด  SME  แห่งปีไดเ้พิ่มจากกรรมการชุดเดิมไดแ้ก่  คุณตนั  ภาสกรณที  กรรมการ
ผูอ้  านวยการบริษทั  อิชิตนั  กรุ๊ป  จ  ากดั  คุณดนยั  จนัทร์เจา้ฉาย  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประชาสัมพนัธ์  
คุณสรกล  อดุลยานนท์  (หนุ่ม  เมืองจนัท์)  นักเขียนช่ือดงั  เจา้ของคอลมัม์ฟาสฟู้ ดธุรกิจ  และ      
คุณสรณ์  จงศรีจนัทร์  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างแบรนด์   
 คุณไพเราะ  เลิศวิราม  ไดแ้สดงความเห็นถึงการตดัสินของกรรมการในรายการ  SME  
ตีแตกไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  (Positioning.com  ออนไลน์) 
  “มีท้ังรอยยิม้และน า้ตาของเอสเอม็อีหลังค าตัดสินของ 3 กรรมการ” 
  “แตกหรือไม่แตก  “ให้ความรู้ทางธุรกิจ  ผสมคอนเมนต์แบบดุเดด็ 
  เผด็มนั  กลายเป็นสีสันประจ ารายการ  “เอสเอม็อีตีแตก”  ท่ีธนาคาร 
  กสิกรไทยควรคู่เวิร์คพอยท์  ผลิตออกมาเป็นรายการประจ า  จนกลาย 
  เป็นอีกหน่ึงกรณีศึกษาของรายการ  Branded  Content  ท่ีสามารถ 
  สร้าง Talk  of  the  town  ตีโจทย์  ถกูใจคนดู  โดนใจเอสเอม็อี 
  ได้แบรนด์  K-SME ไปเตม็ ๆ” 
กลยทุธ์ท่ี  5  กลยทุธ์การใชภ้าษาในรายการ 
 หลกัส าคญัของการใชภ้าษาในรายการคือตอ้งใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่ายถึงแมจ้ะเป็นรายการ
ให้ความรู้ในการท าธุรกิจ  ก็ตอ้งไม่ใช้ภาษาการส่ือสารท่ีเป็นธุรกิจมากเกินไปจนเกินการรับรู้ของ
ผูช้มรายการ  แต่ก็ไม่น้อยเกินไปจนขาดสาระส าคญัท่ีผูช้มรายการควรจะได้รับ  มีการใช้การ
ยกตวัอยา่งและการใชภ้าษาตรงไปตรงมาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่ายข้ึน  ดงัตวัอยา่ง 
  “คือคุณสกลเลือกท าธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากแล้วเป็นธุรกิจท่ียงัไม่มีใคร 
  มาจับอย่างเป็นระบบท่ีผ่านมามีแต่โชห่วยท้ังนั้น  ธุรกิจแบบนีก้คื็อ   
  Blue  ocean  หรือกลยทุธ์ทะเลสีคราม....มีปัญหาอยู่เร่ืองหน่ึงท่ี 
  คุณสกลต้องท าคือ  การสร้างแบรนด์การตั้งช่ือร้าน  สรรพสินค้า 
  สังฆภัณฑ์  ช่ือท่ีสามญัเขาต้ังกันหมดนะช่ือนีไ้ม่มีอะไรเด่น   
  ในอนาคตช่ือนีต้้องมีการพัฒนา....แล้วอย่าพูดเร่ืองบุญมากเกินไป... 
  เขาจะมองว่าเราใช้บุญมาบัง” 

(ธนัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั, 2549) 
กลยทุธ์ท่ี  6  กลยทุธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ 
 รายการประเภทเกมโชว์  ควิซโชว์เป็นรายการท่ีมีระยะเวลาในการน าเสนอเป็น
เวลานาน  ซ่ึงรายการ  SME  ตีแตกมีระยะเวลาการน าเสนอรายการถึง  2  ปี  ดงันั้นจึงตอ้งมีกลยุทธ์
ในการเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอรายการเพื่อไม่ให้ผูช้มรายการเกิดการเบ่ือหน่าย  โดยผูผ้ลิต
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รายการ  SME  ตีแตก  ไดมี้การปรับเปล่ียนเน้ือหาให้มีความเขม้ขน้ข้ึนโดยการเพิ่มกติกามากข้ึน              
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอรายการ  การเปล่ียนเวลาออกอากาศและด้านอ่ืน ๆ ดงัค าอธิบาย
ของคุณปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ (Brand  Age.com  ออนไลน์  และ  Kasikornthai.com  ออนไลน์)  ดงัน้ี 
  “...รายการ  SME  ตีแตกในปีแรก  นับว่าประสบความส าเร็จ  โดย 
  ส่ิงท่ีผู้ชมช่ืนชอบรายการ  คือ  รูปแบบ  และเนือ้หาของรายการท่ี 
  ให้ท้ังสาระความรู้จากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ  และจากข้อเสนอ 
  แนะของคณะกรรมการ  ขณะเดียวกันรายการยงัให้ความบันเทิงควบคู่ 
  กัน  ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าธุรกิจ  SME  ไม่ใช่เร่ืองยาก  และสามารถสร้าง 
  แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมท่ีสนใจท าธุรกิจได้” 
  “ในปีท่ี  2  นี ้ SME  ตีแตกได้ปรับปรุงรูปโฉมรูปแบบรายการใหม่ 
  ให้สนุกสนานเข้มข้น  ซ่ึงนอกจากจะได้เวลาดีเป็นส่ีทุ่มคร่ึงแล้ว 
  ยงัปรับเปล่ียนฉาก  เพ่ิมแสงสี  และยกย่องธุรกิจ  SME อย่างเตม็ท่ี 
  โดยเจาะลึกในด้านของแผนการตลาดและกลยทุธ์...” 
  “...หลังจากออกอากาศ  SME  ตีแตก  เม่ือปีท่ีผ่านมา  ได้มีการพัฒนา 
  รูปแบบรายการให้เข้าถึงประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศด้วยการ 
  ยกรายการลงพืน้ท่ีไปยงัจังหวดัต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  เพ่ือเข้าถึงแหล่งธุรกิจ 
  SME  ในแต่ละจังหวดัท่ีมีแนวคิดและการตลาดท่ีน่าสนใจ” 
 
 นายปัญญา  นิรันดร์กุล  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทัเวิร์คพอยท์  เอ็นเตอร์เทนเมนท ์ 
จ  ากดั  (มหาชน)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  (Kasikornthai.com  ออนไลน์) 
  “...รายการ  SME  ตีแตกถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความส าเร็จของธนาคาร 
  กสิกรไทยและเวิร์คพอยท์ท่ีสร้างสรรค์รายการจนสามารถครองใจผู้ชม 
  ท่ัวประเทศ  ส่งผลให้รายการได้กระแสตอบรับอย่างดีเย่ียม  ท้ังในด้าน 
  ความนิยมและเรตติง้ท่ีพุ่งสูงจนฉุดไม่อยู่ด้วยเนือ้หาของรายการท่ีมุ่ง 
  สร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจให้ท้ังความรู้และความบันเทิงเตม็รูปแบบ 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอกย า้กระแสความแรงแบบฉุดไม่อยู่  รายการ SME 
  ตีแตกจึงพัฒนารูปแบบรายการให้เข้าถึงประชาชนท่ัวทุกภาคด้วยการยก 
  รายการลงพืน้ท่ีในจังหวดัต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  เพ่ือเข้าถึงแหล่งผลิตธุรกิจ 
  เอสเอม็อีในแต่ละจังหวดัท่ีมีแนวคิดและการตลาดท่ีน่าสนใจส่งผลให้ 
  ยอดขายแต่ละธุรกิจมีรายได้มหาศาล  ซ่ึงประชาชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีและผู้ชม 
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  ทางบ้านจะได้เห็นถึงแหล่งผลิต  ขัน้ตอนการผลิต  และกลยทุธ์ 
  เดด็ทางการตลาดแบบใกล้ชิด” 
กลยทุธ์ท่ี  7  กลยทุธ์การประเมินความส าเร็จของรายการ 
 การประเมินความส าเร็จของรายการ  นับเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นท่ีผูผ้ลิตรายการต้อง
ค านึงถึง  ผูผ้ลิตตอ้งมีกลยทุธ์ในการประเมินความส าเร็จของรายการท่ีเฉียบคม  เพื่อใหผ้ลการประเมินเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือ  โดยใชห้ลกัการทางวชิาการทางการส่ือสาร  คือการวดัเรตต้ิง (Rating)  ซ่ึงตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูล
จากผลการส ารวจในรายละเอียดกลุ่มผูช้มเป้าหมายวา่มีจ านวนเท่าไหร่  เพียงพอต่อมาตรฐานท่ีตอ้งการ
หรือไม่  ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ธนาคารกสิกรไทยไดมี้การวดัเรตต้ิง  ไดผ้ลดงัน้ี 
  “เพ่ือวดัความนิยมของรายการ  ธนาคารตั้งเป้าหมายผู้ชมไว้ 
  ประมาณ  1  ล้านคน  ณ  ส้ินปี  2553  ซ่ึงค่าเฉล่ียผู้ชมในช่วง 
  แรกมีผู้ชมอยู่ ท่ีประมาณตอนละ 650,000  คน  ถือว่าเป็นตัวเลข 
  เรตติง้ท่ีค่อนข้างสูงส าหรับรายการรูปแบบใหม่ท่ีเป็น  Edutainment 
  ในลักษณะการให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงในการท าธุรกิจ 
  และการประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจ  โดยตอนท่ีมีผู้ชมรายการสูงสุด  
  คือ  ตอนธุรกิจป้ิงย่าง Sumi  Sumi  มีผู้ชมมากท่ีสุดถึงประมาณ 
  840,000  คน  แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดคือ  รายการเอสเอม็อีตีแตกสามารถ 
  เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ีเพ่ิงเร่ิมต้นท าธุรกิจ 
  อายรุะหว่าง  30-45  ปี  โดยให้ความสนใจในการชมรายการ 
  มากท่ีสุด” 
 
 การประเมินความส าเร็จของรายการท่ีส าคญั  คือ  การประเมินทางดา้นธุรกิจของผูใ้ห้
การสนับสนุนรายการคือ  ธนาคารกสิกรไทย  ซ่ึงธนาคารกสิกรไทยไดแ้สดงผลความส าเร็จของ 
ธนาคารไวด้งัน้ี 
  “หลังจากมีการออกอากาศรายการเอสเอม็อี  ตีแตกแล้ว  ท าให้มี 
  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  K-SME  Start-up  Solutions  มากขึน้ 
  จากเป้าหมายจ านวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  K-SME  Start-Up 
  Solutions  จะต้องมีสมาชิก  30,000 ราย  ในส้ินปี  2553  ปรากฏ 
  ว่าในคร่ึงปีแรกมีผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการแล้วถึง 20,616  ราย 
  สอดคล้องกับจ านวนการขอสินเช่ือเพ่ือธุรกิจเร่ิมต้น  ท่ีมีจ านวนสูง 
  ถึง  937  ราย  มีผู้ขอสินเช่ือวงเงิน 275 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับปี 
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  52  ท่ียงัไม่ได้ร่วมท ารายการ  SME  ตีแตก  มีจ านวนการขอ 
  สินเช่ือเพียง  500  ราย  วงเงิน  150  ล้านบาท” 

(ปกรณ์  พรรธนะแพทย,์ 2554) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  ภาพนายปัญญา  นิรันดร์กุล  และนายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ ร่วมกนัจดัท ารายการ 
SME  ตีแตก 
 

4.1.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรรมการตดัสินในรายการ 
 กรรมการตดัสินในรายการ  SME  ตีแตกมีหลายคน  แต่ผูว้จิยัเลือกอาจารยธ์นัยวชัร์  ไชย
ตระกูลชยั  ดว้ยเหตุผลเร่ืองความรู้ความสามารถทางการตลาดและบทบาทในส่ือต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในวงการ   จึงเช่ือได้ว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการส่ือสารการตลาด                      
การสร้างแบรนด์โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์ในเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ไดแ้ก่  M2F JOB  

WIKIPEDIA.ORG  หนงัสือ  สุดยอด  SME  ตีแตก  หนงัสือรู้ทนัการตลาด  ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีวา่  เพื่อการศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก ใน
ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการในดา้นการตลาดและการท าธุรกิจ  SME  ดงัน้ี 
 อาจารย์ธันยวชัร์  ไชยตระกูลชัย  เป็นผู ้ท่ี มี ช่ือเสียงท่ีรู้จักกันดีในแวดวงการตลาด                     
แต่มาโด่งดังอย่างกวา้งขวางจากรายการ  “SME  ตีแตก”  อาจารยไ์ด้ให้สัมภาษณ์กบั  M2F Job                  
(2555)  ท่ีส าคญับางส่วนดงัน้ี 
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  “ผมเป็นนักคิดทางการตลาด  เป็นนักกลยทุธ์ทางการตลาด 
  และผมอยู่ในธุรกิจ  Knowledge  management  นั่นคือผม 
  สร้างองค์ความรู้  และใช้องค์ความรู้ท่ีมีนั้นในทุก ๆ ช่องทาง 
  ท้ังออกทีวี  จัดรายการวิทย ุ เขียนหนังสือ  สอนหนังสือ 
  หรือเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ  น่ีคือองค์ความรู้เดิมท้ังหมด 
  หน้าท่ีของผมคือสะสมองค์ความรู้  เพ่ือน าความรู้นั้นออก 
  มาประกอบอาชีพ” 
 นอกจากน้ีอาจารยธ์นัยวชัร์ยงัไดพ้ดูถึงการท าหนา้ท่ีส่ือมวลชนในสายเศรษฐกิจไวอ้ยา่ง
น่าสนใจ  ดงัน้ี 
  “การท างานข่าวใน  Section  บริหารธุรกิจท าให้ผมได้พูดคุย 
  กับบุคคลและอาจารย์ท่ีมีความรู้ดี ๆ และผมต้องการวิเคราะห์ 
  Case  Study  เพ่ือเขียนลงหนังสือทุกสัปดาห์  ท าให้ผมได้พูด 
  คุยกับนักธุรกิจเก่ง ๆ จ านวนมาก  โดยเฉพาะอาจารย์สมคิด 
  จาตุศรีพิทักษ์  ซ่ึงผมถือว่าท่านเก่งมาก  เป็นท่ีปรึกษาธุรกิจต่าง ๆ 
  ท้ังคมนาคม  ส่ิงพิมพ์  อสังหาริมทรัพย์  เป็นอนุกรรมการ 
  ตลาดหลักทรัพย์  ท่านสอนวิธีคิด  วิธีวิเคราะห์ธุรกิจ  นอกเหนือ 
  จากนั้นผมกย็งัได้คุยกับคนอ่ืน ๆ และผมจะถามส่ิงท่ีสงสัย 
  ถามเหมือนท่ีผมถามเวลาเป็นกรรมการ  SME  ตีแตก  ท าไม? 
  อย่างไร?  มีอะไรใหม่?  ประกอบกับผมอ่านหนังสือ  แปล 
  หนังสือ  ท าให้ผมได้ความรู้มากมาย” 
 จากบทสัมภาษณ์ดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่อาจารยธ์นัยวชัร์เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้  รู้จกัการสร้าง
องคค์วามรู้  และใชค้วามรู้ท่ีมีอยูใ่นทุกช่องทางเพื่อการประกอบอาชีพ  ผลการแสวงหาความรู้ทาง
ธุรกิจอย่างจริงจงัและเขม้ขน้ทั้งจากการอ่าน  การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูท้รงคุณวุฒิฯลฯ  ท าให้
อาจารยมี์ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งมากในวงการธุรกิจการตลาด  และจากการแสดงความสามารถ
ในการถาม  การให้ขอ้เสนอแนะดา้นการตลาดกบัผูป้ระกอบการธุรกิจ  SME  ท่ีเขา้ร่วมรายการ  
SME  ตีแตก  ยิ่งท าให้อาจารยเ์ป็นท่ีกล่าวถึงในกลุ่มผูช้มรายการว่าเป็นผูรู้้จริงด้านการตลาด  
นอกจากน้ีอาจารยย์งัไดเ้ขียนหนงัสือ  สุดยอด  SME  ตีแตก  ท่ีท าให้ผูอ่้านได้ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ  SME  เพิ่มมากข้ึน  
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 อาจารยธ์นัยวชัร์  ไดก้ล่าวแสดงความเห็นของตนเองท่ีมีต่อรายการ  SME  ตีแตกวา่ 
  “ขอบคุณ  บริษัท เวิร์คพอยท์  เอน็เตอร์เทนเมนต์  จ ากัด (มหาชน) 
  ท่ีผลิตรายการ  SME  ตีแตก  ท าให้คนดูกันท่ัวบ้านท่ัวเมือง 
  กลายเป็นเกมโชว์ SME  ท่ีดีท่ีสุดของเมืองไทย” 
 กลยุทธ์ในการน าเสนอรายการท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง  คือ  การให้ความรู้ทางการ
ตลาดกบัผูป้ระกอบการ  SME  โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทางการตลาดเป็นกรรมการคอมเมนต ์ 
กรรมการท่านหน่ึงท่ีทางรายการเลือกคือ  อาจารย์ธันยวชัร์  ไชยตระกูลชัย  ซ่ึงเป็นกรรมการ              
คอมเมนตท่ี์สร้างสีสันให้กบัรายการเป็นอยา่งยิ่งดว้ยการถามค าถามและการคอมเมนตท่ี์เขม้ขน้แต่
แฝงดว้ยความรู้ท่ีส าคญัจากการใหค้  าแนะน าและการสรุปความเห็นดงัตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งท่ี 1 รายการ SME ตีแตก  ตอน  หมูทอดเจจ๊ง 
 ตวัอยา่งการถามค าถาม 
  “จะต้องสร้างแบรนด์ก่อน  เรามีวิธีการสร้างแบรนด์อย่างไร 
  เพราะท่ีฟังเจ๊จงเน่ียไม่ได้สนใจสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ” 
 ค าถามของอาจารย์ท าให้เจ๊จงต้องคิดหาค าตอบ  ซ่ึงค าตอบท่ีตอบไปจะได้รับการ              
คอมเมนตว์า่ถูกตอ้งหรือไม่  ท าให้ผูป้ระกอบการ  SME  ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการสร้างแบรนด์ท่ี
เป็นรูปธรรมมากกวา่การบรรยายในหอ้งเรียน 
 ตวัอยา่งการสรุปความเห็น 
  “เจ๊จงเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ท าธุรกิจเหมือนจะก๊อปป้ี 
  แต่ไม่ก๊อปป้ี  เห็นว่าคนอ่ืนท าได้เรากท็ าได้  แต่ไม่ท าส่ิงท่ีเหมือน 
  คนอ่ืนท า  ภายนอกอาจจะเหมือน  แต่ภายในใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
  ลงไป  ผมถือว่า  SME  ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป  และ 
  ความคิดสร้างสรรค์นั่นไม่ใช่เร่ืองยากแต่ต้องคิด  เจ๊จงเหมือนไม่มี 
  กลยทุธ์  ผมว่าลักษณะของเจ๊จงเกือบจะได้เป็นตัวแทน  SME  ของ 
  ชาติเราเลยนะ  เพราะว่าส่ิงท่ีเจ๊จงจะต้องสร้างแบรนด์แล้วแต่เป็น 
  การสร้างโดยธรรมชาติ  มนัจะมีบางแบรนด์เท่านั้นท่ีสามารถจะ 
  ยึดหลักและน าไปใช้ได้แล้วมาต่อยอดให้เป็นสไตน์ของเรา  เร่ือง 
  หน่ึงท่ีเจ๊จงโอเคคือ  เจ๊จงเรียนรู้จากลูกค้า  ความพอใจของลูกค้า 
  ไม่มีท่ีส้ินสุดหรอกและท่ีส าคัญอยากจะย า้คือ Delivery  โอกาส 
  มีมากเจ๊จงเป็นคนเรียนรู้โดยธรรมชาติเขาไม่สามารถเรียกร้องได้” 
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ตวัอยา่งท่ี  2  รายการ  SME  ตีแตก  ตอนหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑ์ 
 ตวัอยา่งการถามค าถาม 
  “แล้วท าอย่างไรให้  1,000  เป็น  1,500” 
  “การเพ่ิมสมาชิกเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า  มีบัตรสมาชิก 
  น่าจะมีประโยชน์อะไรท่ีมากกว่าการให้ข้อมลูถ้ามนัมีสิทธิประโยชน์ 
  มากผมกอ็ยากท าบุญมากขึน้ผมอยากจะมาห้างนี”้ 
 จากตวัอยา่งค าถามทั้ง  2  ค  าถามช่วยใหผู้ช้มรายการไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ในการ
เพิ่มยอดจ าหน่ายสินคา้วา่ควรท าอยา่งไรและมีขอ้ควรระวงัอะไรบา้ง 
 ตวัอยา่งการสรุปความเห็น 
  “คือคุณสกลเลือกท าธุรกิจท่ีมีคุณภาพแล้วเป็นธุรกิจท่ียงัไม่มี 
  ใครมาจับอย่างเป็นระบบท่ีผ่านมา  มีแต่โชห่วยท้ังนั้น  ธุรกิจ 
  แบบนีก้คื็อ  Blue  ocean  หรือกลยทุธ์ทะเลสีครามตั้งเป้าล า้ 
  เกินไปกับศักยภาพท่ีเป็น  ประเดน็ส าคัญคือทีมงานเน่ียจะมี 
  ปัญหาอยู่  1  เร่ืองท่ีคุณสกลจะต้องท าคือ  การสร้างแบรนด์ 
  การตั้งช่ือร้าน  สรรพสินค้าสังฆภัณฑ์  ช่ือท่ีสามญัเขาต้ังกัน 
  หมดนะช่ือนีไ้ม่มีอะไรเด่น  ในอนาคตช่ือนีต้้องมีการพัฒนา 
  ออกไปเพราะตลาดใหญ่มากแล้วกอ็ย่าพูดเร่ืองบุญมากเกินไป 
  เพราะบางที  200  300  ล้านท่ีพ่ีทวีบอกเน่ียไม่สามารถด ารง 
  เดิมได้  เขาจะมองว่าเราใช้บุญมาบัง” 
 ความคิดเห็นของอาจารยท์  าให้เกิดความเขา้ใจค าวา่  ธุรกิจ  Blue  ocean  อาจารยย์งัเนน้เร่ือง
ความส าคญัการสร้างแบรนด ์ และการตั้งช่ือธุรกิจ  มีอะไรท่ีควรระวงัในการด าเนินธุรกิจ   
ตวัอยา่งท่ี  3  รายการ  SME  ตีแตก  ตอน  เจก๊เมง้  ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต ารับเมืองเพชรบุรี 
 ตวัอยา่งค าถาม 
  “คุณมีวิธีการดึงดูดลูกค้าอาจจะ  facebook  อะไรกต็ามแต่เคย 
  มากินแล้วให้กลับมากันอีก” 
  “แล้วเจ๊งเม้งเท่ากับอะไร  เพราะทุกวนันีเ้จ๊งเม้งไม่เท่ากับ 
  ก๋วยเต๋ียวเนือ้และคนกินเนือ้น้อยลงคุณกข็ยายเมนู” 
  “โกฮับเท่ากับก๋วยเต๋ียวเรือรังสิตวนันึงมีรายได้หลักไม่ได้ 
  จากก๋วยเต๋ียวผมจะใช้โกฮับท าไม  เจ๊งเม้งไม่ได้ดูเลย   
  เปล่ียนช่ือร้านดีกว่า” 
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  “คนท่ีอยู่ใน  facebook  เน่ียส่วนใหญ่อยู่ ท่ีกรุงเทพมหานคร 
  แล้วการเปิดสามขาอีกสักสาขาหน่ึงกเ็ป็นการเจริญเติบโต 
  ถ้าคุณมีระบบจริงคุณท าได้” 
 จากตวัอยา่งค าถามดงักล่าวช่วยให้ผูร่้วมรายการและผูช้มรายการคิดหาค าตอบซ่ึงเป็น
ความรู้ดา้นการตลาด  การสร้างแบรนด ์ และการใช ้ IT  เพื่อการส่ือสารการตลาด 
 ตวัอยา่งการสรุปความคิดเห็น 
  “ผมว่าปัจจัยความส าเร็จของคุณไอซ์น่าจะมาจากความกตัญญูนะ 
  และกห็าได้ยากในเดก็รุ่นใหม่ ๆ จริง ๆ คนท่ีซึมซับความล่มสลาย 
  ของครอบครัวบางคนเตลิดเปิดเปิงไปเลยนะแต่คุณไอซ์ซึมซับเป็น 
  บทเรียนผมเช่ือว่าความกตัญญูท่ีท าให้เขามาได้จนถึงทุกวันนี ้
  คุณไอซ์เป็นคนคว้าโอกาสเก่ง  คุณสามารถใช้โอกาสท่ีเกิดจาก 
  Facebook  twitter  คุณเป็นตัวอย่างบอก SME  ว่าไม่มีเงิน 
  ประชาสัมพันธ์  ไม่มีเงินโฆษณาขอให้คุณเปิดหูเปิดตาหยิบ 
  ส่ิงท่ีโลกให้มาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จากร้านก๋วยเต๋ียวเนือ้ 
  เพชรบุรีมาเป็นร้านท่ีติดอันดับของคนในประเทศดูจากส่ือแต่ 
  ท่ีผมแนะน าว่าคุณยงัติดเร่ืองความกลัวอยู่นะ  แล้วบอกเลยนะ 
  จังหวะเวลามีคร้ังเดียวถ้ามนัไปแล้วโอกาสท่ีมนัจะคว้ากลับมามนั 
  ไม่มีเลยต้องข้ามความกลัวให้ได้ถ้าก้าวได้จะใหญ่” 
 จากความเห็นของอาจารยท์  าให้ผูร่้วมรายการและผูช้มรายการไดรั้บความรู้ในเร่ืองการ
สร้างโอกาสการท าธุรกิจ  การรู้จกัใชส่ื้อสังคมในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการสร้างแบรนด์และสร้าง
ช่ือเสียงให้ติดอนัดบั  แต่การท างานตอ้งกา้วขา้มความกลวัให้ไดเ้ป็นขอ้คิดท่ีอาจารยใ์ห้ไวเ้ตือนใจ
คนท างานอยา่งน่าสนใจ 
 ผูช้มรายการจะไดรั้บความรู้ในดา้นการตลาด  การส่ือสารการตลาดอยา่งกวา้งขวางซ่ึง
ไม่สามารถหาอ่านไดจ้ากต ารา  หรือการเรียนในหอ้งเรียนแต่จะไดจ้ากการชมรายการ SME ตีแตกท่ี
มีผูท้รงคุณวุฒิทางการตลาดมาตั้งค  าถามให้คิด  และการให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ทุกตอน  จึง
ขอเชิญชวนใหทุ้กท่านติดตามดูเทปยอ้นหลงัได ้
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4.2  ผลการศึกษาผลกระทบของรายการ  SME  ตีแตกทีม่ีต่อผู้เกีย่วข้อง 
4.2.1  ผลกระทบท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ  SME  ท่ีเขา้ร่วมรายการ 

 ผู้วิจัยได้ เ ลือกผู ้ประกอบการ  SME  ท่ี เข้า ร่วมรายการ  SME  ตีแตกจ านวน                    
5  รายการโดยมีหลกัเกณฑ์ในการเลือกคือ  เป็นรายการท่ีน าเสนอธุรกิจท่ีน่าสนใจและมีความ
หลากหลาย  มีกลยุทธ์การตลาดท่ีดี  ซ่ึงสามารถตีโจทย์แตก  หรือได้รับค าชมอย่างมากจาก
คณะกรรมการตัดสิน  โดยผู ้วิจ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปรายการ  SME  ตีแตก                              
บทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในหนงัสือ  สุดยอด  SME ตีแตก  และจากการสัมภาษณ์ของผูว้ิจยั  การ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอเป็นรายกรณี  และสรุปผลกระทบในภาพรวมทั้ง  5  กรณี  
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรายกรณี 
 กรณีศึกษา  1  ตอน  หมทูอดเจ๊จง 
 รายการน้ี  ออกอากาศ  วนัท่ี  23  เมษายน  พ.ศ.2553 
 ผูร่้วมรายการประกอบดว้ย 
 ผูป้ระกอบการ  SME  :   นางจงใจ  กิจแสวง 
     นางสาวสิรินทิพย ์ เรืองวจิิตรา 
     นางสาวสิริลกัษณ์  เรืองวจิิตรา 
 พิธีกร  : นายปัญญา  นิรันดร์กุล 
 กรรมการ                     :  นายทว ี ธีระสุนทรวงศ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคาร

กสิกรไทย 
  อาจารย์ธันยว ัชร์   ไชยตระกูลชัย   ผู้เ ช่ียวชาญด้าน

การตลาด 
 กรรมการรับเชิญ          : อาจารยม์ลัลิการ์  หลีระพนัธ์  เจา้ของธุรกิจเยน็ตาโฟ

ทรงเคร่ือง 
  นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 เน้ือหาสาระส าคญัของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
 ร้านหมูทอดเจ๊จง  ตั้งอยู่หลงัเทสโก ้ โลตสั  พระราม  4  เปิดขายมา  5  ปี  อาหารท่ีขาย
ประกอบดว้ยหมูทอด  ตบัหมูทอด  ปูจ๋า  ปลาหมึกกระเทียม  ไส้กรอก  อาหารท่ีขายดีท่ีสุดคือ  หมู
ทอด  รองลงมาคือตบัหมู  รายไดต่้อวนัประมาณ  70,000  บาท  ทุน  50,000  บาท  ก าไร  ประมาณ  

15,000 – 20,000  บาท  จุดเร่ิมตน้ของการขายหมูทอดคือเห็นคนอ่ืนท าหมูทอดใส่กล่องขายกล่องละ  

DPU



70 
 

10  บาท  ท าให้เกิดความคิดวา่ตนเองก็ท าไดแ้ละขายในราคาถูกกวา่อีกดว้ย  ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ขายดี
คือ  การเอาใจใส่ลูกคา้ 
  “ความรู้สึกเจ๊ ๆ ว่ามนัง่ายนะ  แต่การท าใครกท็ าได้  แต่เจ๊คิดว่า 
  มนัน่าจะอยู่ ท่ีเอาใจใส่กับลูกค้า  คุยกับลูกค้า  เจ๊กล้าพูดว่าในท่ี 
  เจ๊ขายไปเน๊ียะส่วนมากถ้าเจ๊เป็นคนลงมาขายเน๊ียะ  ลูกค้ายงัไง 
  กไ็ด้  เจ๊จะส่ัง  พอตอนหลังเร่ิมมีลูกน้อง  เจ๊จะบอกลูกน้องว่า 
  ลูกค้ามาเน๊ียะ  ลูกค้าจะเอาอะไรไม่เป็นไร” 
 เจ๊จงตั้งเป้าหมายของร้านในอนาคตเม่ือลูกเรียนจบคือมีรายได้  30  ลา้นต่อปี  วนัละ
ประมาณ  120,000  บาท  กลยทุธ์ท่ีน าเสนอในรายการคือ 

1.  มีบริการส่งถึงท่ี   (Delivery)   เ ร่ิมต้นท าด้วยการแจกใบปลิวส่งฟรีภายใน                         
5  กิโลเมตรจากร้าน 

2. สร้างหน่วยขายเคล่ือนท่ี  โดยหาเด็กท่ีต้องการมีรายได้พิเศษไปยืนขายตามจุด              
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหม้ากข้ึน 

3. ขยายร้าน  เพื่อรองรับลูกคา้กลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ใหมี้ท่ีนัง่กินภายในร้านใหม้ากข้ึน 
4. เพิ่มนางกวกั  ซ่ึงเป็นเร่ืองของความเช่ือท่ีท าใหผู้ข้ายมีก าลงัใจ 
จากกลยทุธ์ทั้ง  4  ประการ  คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะวา่กลยุทธ์ท่ี

ควรรีบด าเนินการคือ  การเพิ่มบริการส่งถึงท่ี 
 อ.ธนัยวชัร์  :     “ไม่เห็นจ าเป็นเลยตอ้งไปขยายร้าน  พูดตรง ๆ เลย  ธุรกิจ  Delivery  มี

ศกัยภาพ” 
 ส่วนอีกกลยทุธ์ท่ีส าคญัคือ  การสร้างแบรนด ์
 อ.ธนัยวชัร์  : “จะตอ้งสร้างแบรนด์ก่อน  เรามีวิธีสร้างแบรนด์อยา่งไร  เพราะท่ีฟังเจ๊

จงเน่ียไม่ไดส้นใจสร้างแบนดอ์ยา่งเป็นระบบ 
 ส าหรับกลยุทธ์  เพิ่มนางกวกั  อาจารยธ์นัยวชัร์ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมในหนงัสือ  สุด
ยอด  SME  ตีแตกวา่ 
  “กลยุทธ์นางกวกั  ก็คือ  CEO  Branding  หรือบางคนเรียกว่า  CEO  Marketing  
นัน่เอง  กลยทุธ์น้ีใช ้ CEO  เป็นจุดขายซ่ึงในท่ีน้ีคือเจจ๊ง” 
  “เจจ๊ง  ตอ้งกลายเป็นตราสินคา้   
  ขณะเดียวกนั  “หมูทอดเจจ๊ง”  ตอ้งกลายเป็นแบรนด ์
 อาจารยธ์นัยวชัร์ไดว้ิเคราะห์ความส าเร็จของร้านหมูทอดเจ๊จงในการตลาดวา่เจ๊จงตอบ
โจทย ์ 4P  ไดอ้ยา่งครบดา้นคือ 
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 P1 :  Product  อร่อยคุม้ค่า  คุม้ราคา 
 P2   :  Price  ตั้งราคาต ่า  เป็น  Low  Cost  หมูทอดท่ีใคร ๆ ก็กินได ้ การตั้งราคาต ่าท า
ใหห้าคนแข่งไดย้าก 
 P3 :  Place  อยูห่ลงัโลตสั  ท าใหห้าง่าย  มีท่ีจอดรถ 
 P4 :  Promotion  ขา้วไม่จ  ากดั  เติมฟรี  ผกัมีให้เลือกมากมาย  แถมกลว้ยอีกต่างหาก  
ซ้ือกลบับา้นแค่  16  บาท ถูกกวา่กินท่ีร้านเสียอีก 
ผลกระทบท่ีเกิดจากรายการ 
 หลงัจากเจจ๊งมาร่วมรายการ  SME  ตีแตก  แลว้เกิดผลจากรายการหลายประการคือ 

1.  ในแง่การส่ือสารการตลาด   เจ๊จงได้ร่วมออกรายการทีวี  10   กว่ารายการมี                    
พอ็กเก็ตบุค๊  และมีทวติเตอร์  เป็นการสร้างแบรนดใ์หก้บั  “หมูทอดเจจ๊ง” 

2. มีการจดช่ือ  “หมูทอดเจจ๊ง”  เป็นท่ีเรียบร้อย  หลงัจากการขยายร้าน 
3. เร่ิมบริการเดลิเวอร่ีอย่างจริงจงั  โดยมีถุงบรรจุอาหาร  มี  “รูปหน้าเจ๊จง”  เป็น

สัญลกัษณ์ของแบรนด ์ “หมูทอดเจจ๊ง”  ส่ือสารไปดว้ย 
4. หลงัจากเทปรายการ  SME  ตีแตก  ตอนหมูทอดเจ๊จง  ออกอากาศไป  2  สัปดาห์  

“การต่อแถว”  เพื่อเขา้คิวรอซ้ืออาหาร  ความยาวของแถวไดข้ยายออกไปถึง  200  เมตร 
ทุกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนย่อมเพิ่มรายได้ให้กับเจ๊จง  นาทีน้ีจึงเรียกเจ๊จงได้ว่า  “ขวญัใจ

มหาชน” 
 
กรณีศึกษา  2   ตอนห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ 
รายการน้ีออกอากาศ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2553 
ผูร่้วมรายการประกอบดว้ย 
 ผูป้ระกอบการ SME : นายสกล  แสงมาลี 
 พิธีกร   : นายปัญญา  นิรันดร์กุล 
 กรรมการ  : นายทว ี ธีระสุนทรรางค์ 
      อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั 
กรรมการรับเชิญ  : นางสาวช่อผกา  วริิยานนท ์  

เน้ือหาสาระส าคญัของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
จุดเร่ิมต้นของการท าธุรกิจ เร่ิมจากการท างานหารายได้ช่วยเหนือตนเองท่ีโรงงานฉีด

พลาสติก ไดเ้ห็นชีวติผูป้ระกอบการ รวมถึงพิจารณารายไดท่ี้ตวัเองไดรั้บเม่ือเทียบกบัรายไดข้องพ่อ 
จึงเป็นเหตุผลใหส้กลตั้งเป้าวา่ตอ้งท าธุรกิจส่วนตวั เร่ิมจากโรงงานฉีดพลาสติกเล็ก ๆ 
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  “มีคนมาจ้างผมฉีดพลาสติกกล่องใส่พระ... มีคนต้องการ 

ใส่พระเยอะมาก ผมเลยแก้ปัญหาด้วยการติดเบอร์โทร 
ใส่ไปท่ีกล่อง จากนั้นลูกค้ากแ็ห่มาซ้ือ จากกล่องหน่ึง 
ใส่พระได้เพียงองค์เดียว กพ็ัฒนาเป็นสององค์ สามองค์ 
 ห้าองค์ เก้าองค์” 

 โรงงานของสกลเป็นท่ีรู้จกัเพราะเบอร์โทรท่ีติดท่ีกล่องใส่พระ ต่อมามีลูกคา้มาขอให้ท า
เหรียญ ท าพระผง หล่อรูปพระพุทธรูปและอ่ืน ๆ นานวนัจึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สังฆภณัฑทุ์กชนิด ส่วนเหตุผลส าคญัท่ีจุดประกายใหส้กลท าหา้ง ฯ สังฆภณัฑอ์ยา่งจริงจงัคือ เขาไม่
ยนิดีท่ีเกิดข่าวท านองไม่ดีเก่ียวกบัประเด็นเร่ือง “พระเดินหา้ง” 

ปัญญา  :  จุดเด่นท่ีท าให้เราไดดี้กวา่นั้นเป็นจุดไหน 
สกล                    :  เป็นจุดอ านวยความสะดวกครบวงจร ท่ีอ่ืนอาจจะมีสินคา้แต่ไม่มี

เจา้หนา้ท่ีครบวงจร 
ทว ี                      :  อะไรเป็นเหตุผลท่ีท าใหผ้มขบัรถจากบา้นไป จรัญ 13 เพื่อซ้ือของจาก

หา้งคุณ 
สกล                    :  สรุป 3 ขอ้นะครับ 1.  หา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑแ์ห่งแรกของชาวพุทธ  

2.  เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญรับจดัพิธีศาสนา ปรึกษาฟรี               
3.  เราเป็นหา้งท่ีมุ่งด าเนินงานบ ารุงมาส่งเสริมกิจกรรมศาสนาครับ 
ราคามาตรฐานเดียวครับ 

ธนัยวชัร์ :  ขายความครบครัน ขายความประทบัใจ 
                                         :  ถา้คุณสกลอยากใหม้องหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑ์อยากใหค้นอ่ืนมอง

ยงัไง 
 สกล                    :  อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ตอ้งไปสังฆภณัฑค์รับ สังฆภณัฑคื์อสวรรคข์องคนท าบุญ  

ผูท่ี้ใหข้องท่ีประเสริฐท่ีเลิศก็จะไดรั้บส่ิงท่ีประเสริฐท่ีเลิศกลบัมาแลว้... 
   :  ปี 2553  เราตั้งเป้าหมายไวท่ี้ 35 ลา้นบาท โดยมีกลยทุธ์  

1.  รักษาลูกคา้เก่าดว้ยการออกบตัรสมาชิก 
  “เราพยายามจะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ ทุกวนันีเ้รามี 

ฐานข้อมลูลูกค้าตั้งแต่ พงศ. 2551-2552 มีลูกค้าอยู่สองหม่ืน 
ราย เรามีการส่ือสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  ส่งจุลสารให้ทุก 
เดือน  จากทุกวนันีเ้รามีลูกค้าเข้ามาเฉล่ีย 50 คนต่อวนั  บวก 
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กับแผนท่ีใช้ดังกล่าว คิดว่าจะสามารถสร้างลูกค้าเพ่ิมขึน้ 75 คน  
โดยลูกค้าแต่ละรายจะจับจ่ายซ้ือของเฉล่ีย 1,500 บาทต่อการ 
ซ้ือต่อคร้ัง” 

 2.  แผนการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
  ยอ้นกลบัไป พ.ศ. 2551  หา้งฯสังฆภณัฑมี์ลูกคา้ประมาณ 35 คนต่อวนั ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2552 มีลูกคา้เพิ่ม 50 คนต่อวนั จากการท่ีในปีนั้นมีโฆษณาในรายการโทรทศัน์ทาง ททบ.5อยู่
รายการเดียว 

แต่ใน พ.ศ. 2553  ทางหา้ง ฯ มีแผนโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพิ่มข้ึน และออกสปอต
โฆษณาทางวทิยชุุมชนบริเวณยา่นธนบุรี  อีกทั้งมีเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้แก่ลูกคา้ดว้ย  รวมถึงอาจะมี 
อี-คอมเมิร์ซในอนาคต 
 3.  การแนะน าบริการรับจดัศาสนพิธีทางโทรศพัท์ 
  “เพราะบริษัทท่ัวไปกต้็องมีการจัดท าบุญทุกปีอยู่แล้ว  

แต่ถ้าลูกค้าท าเองกไ็ด้ไม่ดีเท่าเราท้ังในแง่ของความ 
สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระท่ังเร่ืองของ 
ความถกูต้อง นอกจานีเ้รากมี็พนักงานพร้อมท่ีจะดูแล 
ให้บริการ” 

  “เม่ือลูกค้ามาใช้บริการของห้างฯ สังฆภัณฑ์ คร้ังหน่ึงแล้ว   
ลูกค้ากจ็ะทราบว่ามีบริการจัดศาสนพิธีอ่ืน ๆ ด้วย โอกาส 
ท่ีจะเป็นลูกค้ากันไปตลอดกจ็ะสูงด้วย” 

 จากกลยทุธ์ทั้ง 3 ประการ อ.ธนัยวชัร์  ไดใ้หค้วามเห็นไวใ้นหนงัสือ สุดยอด SME ตีแตกวา่ 
  “ในรายการ SME ตีแตก เคสนีผ้มให้แตก... เพราะกลยทุธ์ 

ท่ีสามท่ีถือการตลาดของห้าง ๆ ตอบในรายการว่า 
  “จะมีการแนะน าบริการรับจัดศาสนพิธีทางโทรศัพท์  

คือติดต่อหาหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์อยาก 
ใช้บริการจัดงานท าบุญ เพราะบริษัทท่ัวไปกมี็การจัด 
ท าบุญทุกปีอยู่แล้ว  แต่ถ้าท าเองกไ็ม่ดีเท่าเรา ความสวย 
งามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถกูต้องมากกว่าคุณจัดพิธีเอง 
โดยเรามีพนักงานพร้อม” 

  “ซ่ึงตรงนีผ้มมองว่าการขายบริการนั้นคือโอกาสมหาศาล  
เม่ือขายบริการแล้ว กต้็องซ้ือสินค้ากับทางห้างสรรพสินค้า 
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สังฆภัณฑ์อยู่ดี” 
  “หมายความว่าโอกาสของห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์อยู่  

ท่ีการขายความเช่ียวชาญในเร่ืองการท าพิธีกรรมในวัน 
ส าคัญต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า” 

 อีกประเด็นท่ีผมช้ีก็คือการตั้งช่ือว่า “ห้างสรรพสินคา้สังฆภณัฑ์”  ถ้าเป็นแค่ช่ือก็ไม่เป็นไร 
เพราะก็ชดัเจนดีว่าห้างน้ีขายแต่สังฆภณัฑ์  แต่ถา้จดเป็นตราสินคา้เพื่อพฒันาให้เป็นแบรนด์ในอนาคต 
ก็เหน่ือยหน่อย ผมมองว่ามนัเป็นช่ือสามญัท่ีชาวบา้นเขาตั้งช่ือกนัหมดแลว้  ดงันั้นช่ือไม่เด่น ถา้จะให้
เป็นเจา้ของค าวา่ “สังฆภณัฑ์” มนัจะตอ้งส่ือสารการตลาดท่ีตรงเป้า ต่อเน่ืองและหนกัหน่วง เพื่อท าให้
คนไทยรู้ นึกถึงหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑทุ์กคร้ังท่ีจะซ้ือสังฆภณัฑ ์ แมจ้ะไม่ไดม้าซ้ือท่ีหา้งฯ ก็ตาม 

ผลกระทบท่ีเกิดจากรายการ 
ห้างฯ สังฆภณัฑ์ เป็นท่ีรู้จกัในหมู่คนไทยมากข้ึนหลงัจาก SME ตีแตก ออนแอร์ เป็นตอน 

ท่ี 4 นอกจากสังฆภณัฑ์แลว้ ห้าง ฯ ยงัเป็นศูนยรั์บจดัพิธีกรรมทางศาสนาทุกชนิดอีกด้วย  ห้างฯ                         
น้ีสามารถสร้างยอดขายรวมไดสู้งถึงปีละ 20 ลา้นบาท 

 
กรณีศึกษา  3   ตอนน้องเดือน ปุ้ยท่ีท าจากมลูไส้เดือน 
รายการน้ีออกอากาศ วนัท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 
ผูร่้วมรายการประกอบดว้ย 

 ผูป้ระกอบการ SME  : นายสถาพร – นางเยาวลกัษณ์  ฉายะโอภาส 
 พิธีกร    : นายปัญญา  นิรันดร์กุล 
 กรรมการ    : นายทว ี ธีระสุนทรรางค ์

       อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั 
กรรมการรับเชิญ                 :  นายวฒิุพงษ ์หวงัสันพิธรรม กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เธอราโก

เฟอทิไรทเ์ชอร์จ ากดั 
  แขกรับเชิญ    :  นายวรรธนะ  กมัทรทิพย ์ (ก๊ิฟ) 

เน้ือหาสาระส าคญัของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
ธุรกิจเพิ่มตน้จากความบงัเอิญ คือ จากการเล้ียงปลาสวยงาม และไดรั้บค าแนะน าจากพ่อให้

เอาไส้เดือนให้ปลากดัสีจะสวยงามเพราะมีโปรตีนสูง  จึงเป็นตน้เหตุให้คุณสถาพรซ้ือไส้เดือนมา
ให้ปลากินในราคากิโลกรัมละ 4,500 บาท ปรากฏว่าปลาสีสวยเพื่อนๆ ในวงการ “คนรักปลา”  
สนใจสั่งซ้ือไส้เดือนจากคุณสถาพรท าให้คุณสภาพรสนใจศึกษาวิธีการเล้ียงไส้เดือน จนกลายเป็น
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ธุรกิจเสริมของครอบครัว ผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือน คือปฏิกูลมากมายซ่ึงเม่ือโรยไวบ้นดิน
เพื่อใหย้อ่ยสลายไป แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ  

“ต้นไม้ใบหญ้าท่ีถกูโรยมลูไส้เดือนดูสวยงามแปลกตา  
หญ้าท่ีปลูกไว้รอบบ้านกเ็ขียวขจี พืชดอกกมี็ดอกสวยงาม”  

คุณสถาพรจึงไดมี้การคน้ควา้วจิยัถึงคุณประโยชน์ของ มูลไส้เดือน  
“เรามีผลการวิจัยเราพัฒนางานวิจัยเลยครับ จริงๆ มีงาน 
วิจัยท่ีญ่ีปุ่น เขาเรียกน า้ปุ๋ยน้องเดือน ว่า natural viaga” 

ผลิตภณัฑ์มี 2 อยา่ง คือแบบแห้งและแบบน ้ ากลุ่มเป้าหมายคือคนท่ีปลูกตน้ไมต้ามบา้นไม้
ดอกไมป้ระดบั ตอนน้ีซ้ือไดท่ี้ร้านตน้ไม ้ตลาดจตุจกัรมีอยู ่2 ร้าน กิจการเปิดมา 5 เดือน มีรายได ้4 
แสนบาท / เดือน 

คุณเยาวลกัษณ์ ไดบ้อกถึงเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวไวด้งัน้ี 
“เป้าหมายระยะสั้นคือปีหนา้ 10 ลา้นบาท/ปี ระยะยาวคือส่งออกต่างประเทศ  อนัดบัแรก

คือกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ค่อยมีเวลา” 
ซ่ึงกลยทุธ์ท่ีน าเสนอคือ 
1. ส่งปุ๋ยทัว่ประเทศ มี 2 ทางคือ ทางเวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์
2. เพิ่มสินคา้ใหม่คือแบบอดัเมด็ 
3. ขยายฟาร์มจากพื้นท่ี 1 ไร่เป็น 4 ไร่ 
4. เพิ่มจุดขายจาก 40 แห่งเป็น 100 แห่ง 
5. สร้างกรููคลินิก เพื่อใหบ้ริการหลงัการขาย 
6. ท าการประชาสัมพนัธ์ให้คนรู้จกัมากข้ึน คือการพฒันาเวบ็ไซต์และท า face book ท่ี

เป็นแฟนพนัธ์ุแท ้
ความเห็นของคณะกรรมการท่ีมีต่อกิจการปุ๋ยนอ้งเดือน คือ 
ก๊ิฟ    :  “... เป็นหลกัการท่ีดีมากคือน าปุ๋ยของมูลไส้เดือนในธรรมชาติมาท า   

เป็นปุ๋ย....อยากเน้นคือน ้ าหนกั...ตอ้งบอกผูบ้ริโภคว่ามีสารอะไรบา้ง
และท่ีส าคญัอนัตรายของผูใ้ช.้..” 

 ทว ี :  “...ธุรกิจแบบน้ีผมค่อนขา้งช่ืนชมและต่ืนเตน้เพราะไปคน้พบเจอได ้
อย่างไร...มีผลิตภณัฑ์แบบน้ีรู้ว่าเป็นความตอ้งการต่อส่ิงแวดลอ้มแล้ว
เป็นผลดี มีการวิจยั...แมว้่าคุณขยายธุรกิจไม่ว่าท่ีไหนก็ตามตอ้งท าให้
มนัเป็นระเบียบ เกษตร การผลิตให้ควบเลย เร่ืองสุดทา้ยตอ้งลงทุนให้

DPU



76 
 

ไดท้  ายงัไงให้คุณขายราคาถูกกว่าน้ี ปุ๋ยเคมีทัว่โลกตายเพราะคุณถา้คุณ
ท าใหคื้อส่ิงท่ีประเทศไทยอยูไ่ด”้ 

 อ.ธนัยวชัร์ :  “...หน้าท่ีของผูป้ระกอบการคือ เซอร์เวยท์ั้ง 2 ท่าน คุณ 2 คนไดพ้ิสูจน์
วา่แมไ้ม่มีพื้นฐานอนัน้ีมาเลยฉนัไม่ไดอ้ยูใ่นธุรกิจน้ีก็ท  าไดแ้ละเป็นการ
ให้ก าลงัใจคนอ่ืนดว้ยว่าถึงท่านไม่มีพื้นความรู้เลยแต่ขวนขวายก็จะท า
ธุรกิจ 4 ล้านเป็น 10 ล้านได้เป็นธุรกิจท่ีไม่ได้ท าวนัน้ีแล้วพรุ่งน้ีโต...          
เขาท ามาหลายปีแลว้แต่ท าแบบไม่มีแบรนด์  เรียนถูกเรียนผิด น่ีคือการ
ท าธุรกิจท างานอดิเรกเป็นตวัอย่าง SME ตอ้งรู้ว่าจงัหวะไหนควรก้าว
กระโดดจงัหวะไหนไม่ควรกา้วกระโดด” 

 วฒิุพงศ ์ :  “...ท่ีเป็นเป็นจุดอ่อนคือธุรกิจท่ีใชอ้งคค์วามรู้คือเจา้ของเองตอ้งเอาใจใส่  
...ท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยู่กบัเราอยากจะซ้ือสัก 10 ลา้นบาท 
ไปแจกเกษตรกรคุณก็ไม่สามารถส่งมอบภายใน 1 เดือน อันน้ีคือ
ขอ้จ ากดัของธุรกิจน้ีหนกัใจครับ” 

 ผลกระทบท่ีเกิดจากรายการ 
ปัจจุบนั “ปุ๋ยน้องเดือน” ไดรั้บการรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรอินทรียข์องกรมพฒันา

ท่ีดิน เป็นสินคา้ OTOP จงัหวดันครนายก ไดรั้บรางวลั OTOP ระดบัหา้ดาวของประเทศ  มีการขยาย
จ านวนร้านคา้เพิ่มเป็น 70 ร้านทั้งการเพิ่มร้านเป็นร้ายขายของเพื่อการเกษตรและห้างสรรพสินคา้ 
และขยายสู่ 100 แห่งในส้ินปี พ.ศ. 2554 มีการท าธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) คือ
ระหว่างปุ๋ยน้องเดือนและลูกคา้องค์กร ซ่ึงท าให้มียอดขายเขา้มาจ านวนมาก หลงัจากแบรนด์ “ปุ๋ย
นอ้งเดือน” เป็นท่ีรู้จกัจากรายการ SME ตีแตก ปุ๋ยน้องเดือน เร่ิมเจาะตลาดคนเมืองท่ีชอบปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบั ซ่ึงอนาคตหากตอ้งการขยายฐาน จ าเป็นตอ้งรุกสู่ตลาดมวลชน 
 เยาวลกัษณ์กล่าวถึงแผนในอนาคตวา่ 
  “ตอนนีเ้ราเร่ิมท่ีตลาดคนเมืองก่อน คนท่ัวไปท่ีชอบปลูกต้นไม้ 
  ไม้ดอกไม้ประดับ แต่ถ้าในอนาคตถามว่าเราจะไปแมสไหน 
   เราไม่แน่นอนค่ะ เราต้องมีแหล่งอ้างอิงว่าอันนีล้องใช่แล้วได้ 
  ผลดีอย่างไร เรามาจากการศึกษาวิจัยและเราไม่ได้จบเกษตร 
  เรามองว่าต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองก่อน อย่างตอนนี ้
  มีสวนทุเรียนเขาได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้องเดือนจริง ๆ  
  เรากเ็ลยกล้าพูดได้เตม็ปาก” 
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อ.ธนัยวชัร์  ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อรายการ SME ตีแตก ตอน ปุ๋ยนอ้งเดือน ในหนงัสือ สุดยอด 

SME ตีแตก ไวด้งัน้ี 
  “การน าผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้ท าวิจัยในเร่ืองนีม้าต่อยอด  
  เท่ากับท้ังคู่ได้ใช้ กลยทุธ์จากห้ิงสู่ห้าง และได้อาจารย์เจ้า 
  ของผลงานวิจัยเป็นท่ีปรึกษา กเ็ท่ากับได้ผู้เช่ียวชาญแบบ 
   Low Cost…oน่ีคือข้อแตกต่างของปุ๋ยน้องเดือนกับปุ๋ย 
  ไส้เดือนของเจ้าอ่ืน ๆ  นั่นคือมีความเป็นมืออาชีพ...  
  หากต้องการไปใหญ่ในธุรกิจนีไ้ด้อย่างยัง่ยืน ต้อง  
  “สร้างแบรนด์” เพราะการไม่มีแบรนด์นั้นผลิตภัณฑ์ 
  จะถกูน าไปท าให้เสียหายอย่างไรกไ็ด้  ซ่ึงอาจส่งผลเสีย 
  ต่อผลิตภัณฑ์... ดังนั้นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ SME เติบโต 
  เม่ือมีโอกาสคือต้องเอาจริงเอาจังกับการท าธุรกิจ จากนั้น 
  กห็า Key Success  Factor ของธุรกิจนั้นว่า หัวใจความ 
  ส าเร็จของธุรกิจอยู่ ท่ีไหน และเม่ือท าธุรกิจไปสักพัก 
  จะพบว่าหัวใจส าคัญของธุรกิจจะเพ่ิมอยู่เร่ือย ๆ  ซ่ึงท้าย 
  ท่ีสุดจะจบด้วยค าว่า  การสร้างแบรนด์” 
 
 กรณีศึกษา  4  ตอนเจ๊กเม้ง ก๋วยเต๋ียวเนือ้ต้นต ารับเมืองเพชรบุรี 

รายการน้ีออกอากาศ  วนัท่ี  11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
ผูร่้วมรายการประกอบดว้ย 

   ผูป้ระกอบการ SME  :  นายธีรศานต ์ สหสัสพาศน์ 
  พิธีกร    :  นายปัญญา  นิรันดร์กุล 
  กรรมการ                          :  นายวลัลภ  วอ่งจิตตว์ุฒิไกร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

ธนาคารกสิกรไทย 
 อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั  ผูเ้ช่ียวชาญ                   

ดา้นการตลาด 
  นางสาววรัทดา  ภทัโรดม  ท่ีปรึกษาทางดา้นการ

บริหารความสัมพนัธ์ 
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   กรรมการรับเชิญ :  นางสาวสรารัตน์  หรุ่มทเรืองวงศ ์ ลูกคา้เจา้ของร้าน 
ก๋วยเต๋ียว “เส้นใหญ่”  

เน้ือหาสาระส าคญัของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ข) 
 ธุรกิจ JMcuisine (เจ๊กเมง้)  ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต ารับเมืองเพชรบุรี เป็นธุรกิจท่ีคุณธีรศานตม์า
รับช่วงท าต่อจากครอบครัว เจก๊เมง้คือช่ืออากง ซ่ึงขายก๋วยเต๋ียวเน้ือเป็นหลกั เร่ิมท าเม่ือปี พ.ศ. 2551 
โดยคุณธีรศานต์ได้เข้ามาวาง Concept ของร้านใหม่ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ เป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว วยัรุ่นและกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว 
  “ผมเห็นเทรน ๆ หน่ึง วยัรุ่นส่วนใหญ่จะถ่ายรูปอาหาร 

เรากเ็ลยลองเอามาใช้ดู เรากเ็ลยถ่ายภาพอาหารท่ี 
ร้านแล้วโพสลง face book  twitter” 

  “กคื็อตอนนีร้้านเราวางแผนบริการ การจัดการวางแผน 
เร่ืองสโลแกนอย่างเช่น “หน้าไม่งอ รอไม่นาน” อันนี ้
หมายถึงคนท่ีท าอาหาร” 

  “จะให้ดูตอนรับออเดอร์ดีกว่าครับ อันนีเ้ป็นเทคนิค 
การเสิร์ฟของร้านเรากคื็อ 1.  ตอนท่ีเราเดินเสิร์ฟ 
อาหารกจ็ะช่วงเอว 2. Slow Motion เลก็น้อย 3.   
พูดช่ืออาหารเสียงดัง” 

  “จริง ๆ แล้วร้านเรามีอีกเมนูกคื็อ ข้าวไข่ข้นซอสต้มย ากุ้ง” 
คุณธีรศานต์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจเข้ามาท าธุรกิจนีว่้า 
  “ความท้าทายในการท าธุรกิจนี ้ท้องถ่ินไม่มีรูปแบบ 

ในการแข่งขนัได้ในระดับประเทศ โดยการใช้รูปแบบ 
การตลาดใหม่ และ Social Network เป็นเคร่ืองมือ” 

 ขณะน้ียอดขายของธุรกิจน้ีเดือนละ 600,000 บาท ธีรศานต ์ ตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายอีกเท่าตวั
เป็น 1,200,000 บาท โดยมีกลยทุธ์ คือ 1 ขยายตลาด delivery 
  “เราจะเน้นท่ีจังหวดัเพชรบุรี สมมติุว่าหน่วยงานราชการ 

หรือแบงค์สามารถโทรส่ังได้ ส่งฟรีในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี  
คือท่ีเพชรบุรียงัไม่มีคนท่ี delivery จริง ๆ จัง” 

  “เราจะเพ่ิมเทคนิคกคื็อเราจะขยายเมนูชุดนี ้35 บาทซ้ือเมนู  
35 บาท จะได้รับ gift voucher 60 บาท” 

  “คาดว่าจะมีลูกค้า 35 ราย / วนั คาดว่าจะมียอดขาย 10,000 บาท  
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มีบริการ delivery ส่งชะอ า-หัวหิน มีบริการ delivery ตามแนวรถไฟฟ้า 
BTS ส่งได้ถึงออฟฟิศ” 

 กลยทุธ์ท่ี 2 เพิ่มบริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีมากข้ึน ท่ีผา่นมายอดเฉล่ียต่อเดือนน้ีแค่ 3-4 งาน 
 กลยทุธ์ท่ี 3  เพิ่มจ านวนลูกคา้กรุ๊ปทวัร์  และรถตูเ้พิ่มมากข้ึน 
  “เราได้ท าประชาสัมพันธ์กับ ททท. ตรงนี ้ททท.  

จะช่วยประสานงานน าพากรุ๊ปทัวร์” 
 กลยทุธ์ท่ี 4  เปิดคอร์สสอนแม่ครัวท าอาหารสูตรเจก๊เมง้ฟรี 
  “ตรงนีไ้ม่กลัวครับเราไม่ได้มาขายอาหาร คนท่ีเรียนแล้วชอบ  

เราจะมีงานออกร้าน ตอนนีเ้ราขยายคือ เร่ืองพ่อครัว แม่ครัว  
แล้วปัญหาอีกอย่างหน่ึง เรารับคนนอกเขามาปุ๊บอย่างให้ 
ท าข้าวผดัมนักุ้งออกมาคนละแบบเลยวิธีการคนละแบบ  
ตรงนีเ้ราเทรนคนขึน้มาง่ายกว่าครับ” 

 คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นต่อกลยุทธ์ของคุณธีรศานตท่ี์น าเสนอ และเร่ืองการใชส่ื้อใน
การประชาสัมพนัธ์ไวไ้ดน่้าสนใจดงัน้ี 
                      คุณสรารัตน์                 :   “...น้องเขาจะแตกตวัเร่ืองของการบริการ...คือจริง ๆ แลว้ 

โซเชียลเน็ตเวร์ิก ของเขาค่อนขา้งมากเป็นตวัจูงลูกคา้” 
                      คุณวรัทดา :   “เป็นห่วงท่ีเราแตกอาหารไปเร่ือย ๆ แต่วา่ส่ิงท่ีท าไดดี้มาก  คือ 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก ผลเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และลูกคา้ซ่ึงก็ดี แต่แบรนด์สัมพนัธ์กบัคนถามว่าท่ีไหนก็ดี 
แต่ถา้จะออกไปเยอะ ๆ...ออกไป delivery นอ้งจะเหน่ือยมาก
...ถ้าแบรนด์เรายงัไม่แข็งแรงขอ้ควรระวงัคือตรงน้ี ขอ้ดีคือ
ดา้นโซเชียลเน็ตเวิร์กโพสรูปลงถือวา่ดีมากคือวา่มีขอ้ส าเร็จ
มาก” 

 อ.ธนัยวชัร์ :    “ผมวา่ปัจจยัความส าเร็จของคุณน่าจะมาจากความกตญัญูนะ
...คุณสามารถใชโ้อกาสท่ีเกิดจาก facebook Twitter คุณเป็น
ตวัอยา่ง...ไม่มีเงินโฆษณาขอให้เปิดหูเปิดตาหยิบส่ิงท่ีโลก
ใหม้าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์...คุณยงัติดเร่ืองความกลวัอยูน่ะ...
ตอ้งขา้มความกลวัใหไ้ดถ้า้กา้วไดจ้ะใหญ่” 

DPU



80 
 

คุณวลัลภ                    :      “เจ๊กเมง้เป็นธุรกิจร้านอาหารและก็มาถูกท่ีถูกเวลา จุดเด่น  
ของเจ๊กเม้ง คือ การใช้ส่ือได้ดีมาก และถูกเวลามาก ๆ 
โดยรวมแลว้กลยทุธ์ท่ีใชอ้ยูแ่บบเดิมใชไ้ดดี้ท่ีกลยทุธ์” 

ผลกระทบท่ีเกิดจากรายการ 
 คุณธีรศานต ์ ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถึงผลกระทบของรายการและความเห็นท่ีมีต่อรายการ SME ตี
แตกไวด้งัน้ี 
  “เราได้รับค าแนะน าท่ีมีคุณค่ามาก ๆ และได้พิสูจน์ว่าแนวคิด 

นีเ้ราคิดและลงมือท ามาอย่างต่อเน่ืองนั้น เรามาถกูทาง การโดน 
ถามทุกมมุ แย้งในทุกประเดน็ จึงเป็นการบ่มเพาะ ขดัเกลาให้ 
ธุรกิจเราแหลมคมขึน้ และเม่ือรายการออกอากาศส่งผลท า 
ให้ร้านเรารู้จักในวงกว้างขึน้... ในการท าการตลาดเป็น 
กรณีศึกษาทางด้าน Marketing และ Online marketing เรา 
ขยายร้านจาก 150 ท่ีนั่งเป็น 250 ท่ีนั่ง และในอีก 6 เดือนต่อมา  
เราขยายสาขา 2 ในช่ือ JMcusine มีท่ีรองรับได้ 300 ท่ีนั่ง  
และขยายบริการไปยงัธุรกิจจัดเลีย้งนอกสถานท่ี จัดเลีย้ง 
กรุ๊ปทัวร์ ซ่ึงปัจจุบันมีรายการจองล่วงหน้าเข้ามา 3 เดือน” 

ความคิดเห็นของคุณธีรศานตท่ี์มีต่อรายการ SME ตีแตก 
 จากกรรมการท่ีถามในรายการ ค าแนะน าจากรายการช่วยส่งผลท าให้มุมมองใน
การพัฒนาธุรกิจเราดีขึน้” 
 

กรณีศึกษา  5  ตอน  Me-iQ3 สถาบันกวดวิชา ท่ีให้มากกว่าความรู้ 
รายการน้ีออกอากาศ วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

   ผูร่้วมรายการประกอบดว้ย 
  ผูป้ระกอบการ SME  : นายณฐัธีร์  (บ๊อบ) โกศลพิศิษฐ์ 
       นางณฐัสินี  โกศลพิศิษฐ์ 
  พิธีกร    : นายปัญญา  นิรันดร์กุล 
  กรรมการ  : นายวลัลภ  วอ่งจิตตว์ุฒิไกร 

      อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั 
      นางสาวรัทดา  ภทัโรดม 

  กรรมการรับเชิญ  : นายวรชาติ  ธรรมวจิิณต ์(ดีเจพล่ากุง้) 
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เน้ือหาสาระส าคญัของรายการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) 
 ธุรกิจเร่ิมจากผูป้ระกอบการมีความสนใจและถนัดทางด้านการศึกษาและท าธุรกิจด้าน           
กวดวชิามากวา่ 8 ปี มองเห็นช่องทางและโอกาสในการลงทุนคร้ังน้ี ตอ้งการสร้างความเท่าเทียมกนั
ในการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนทัว่ประเทศอยา่งแทจ้ริง 
  “ท าไมผมถึงมาท าโรงเรียนกวดวิชาเพราะว่าผมมีความถนัดด้านนี ้ 

รักท่ีจะสอนและผมมีประสบการณ์ด้านนีม้า ผมตั้งใจท าโรงเรียนกวดวิชา 
เพราะว่ามีคอนเซ็ปท่ีว่าอยากให้เดก็ ๆ มีอะไรมากกว่าความรู้  
โรงเรียนกวดวิชาท่ัวๆ ไปได้ความรู้เหมือนกัน ด้วยคอนเซ็ปนีม้นั 
กมี็ท่ีมาจาก me-iq me-iq มาจาก mq eq iq  เราน าข้อดีของโรงเรียน 
และโรงเรียนกวดวิชามารวมกันอย่างเช่น การเช็คช่ือเข้าเรียน ผมเช็คช่ือ 
เพราะเห็นผลลัพธ์ท่ีออกมา ผมจะบอกเดก็ได้ว่า เพราะว่าน้องไม่ได้มา 
เข้าเรียน ไม่ได้มาเรียนเลยได้คะแนนไม่ดี” 

 กลุ่มเป้ามายของโรงเรียนคือนกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
นกัเรียนมธัยมศึกษา และนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีนกัเรียนสอบ entrance ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
80 การประชาสัมพนัธ์ใช้วิวบอร์ดตรงทางด่วนแจ้งวฒันะจะติดช่วงรับสมคัร มีกิจกรรมสาย
สัมพนัธ์ระหวา่งในโรงเรียน วธีิการสอนสด โดยจ ากดัคนเรียน มีการจดักีฬาสี ทศันศึกษา ซ่ึงแต่ละ
ปีจะมีนกัเรียนเขา้ร่วมร้อยละ 90 รวมถึงผูป้กครองดว้ย 
 ปัจจุบนัโรงเรียนมีรายได ้5 ลา้นบาท/ปี  เป้าหมายการเติบโตระยะสั้นจะเพิ่มเป็น 10 เท่า คือ
เพิ่มยอดเป็น 50 ลา้นบาท/ปี โดยมีกลยทุธ์ คือ ท ากวดวชิาออนไลน์ click for clever คลิกแลว้ฉลาด  
  “ผมจะเอาโรงเรียนกวดวิชาไปอยู่บนอินเตอร์เนต็ด้วยเวบ็ไซต์ 

ท่ีช่ือว่า click for clever” 
คลิกท่ี 2 คือ คลิกแลว้ปลอดภยั 
  “เดก็ไม่ต้องเดินทาง ผู้ปกครองสบายใจ เดก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

 เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา” 
คลิกท่ี 3 คือ คลิกแลว้ประหยดั 
  “...เรียนถกูครับ  ผมคิดค่าใช้จ่าย 699 บาท/วิชา เรียนแบบ 

ไม่จ ากัดด้วยครับ” 
คุณบอ๊บไดข้ยายความของการท าโรงเรียนกวดวชิาบนอินเตอร์เน็ตวา่ 
  “อันนีจ้ะเป็นเวทีคนเก่งแสดงศักยภาพไม่ใช่แค่ผู้เรียนอย่างเดียว  

ผู้สอนด้วยเรียกผู้สอนว่า Tj (Teaching  Jockey) ผู้เรียนพัฒนา 
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ศักยภาพอย่างไรเน่ืองจากผมมีระบบการถามตอบกันหรือท่ีเขาเรียกว่า  
แชท เรียนต้องส่ือสารได้ด้วย” 
“...คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะมาเป็น Tj ของเรา 1 เลือกตาม 
ความสามารถของนักเรียนคร้ังละ 3000 – 5000 คน 7000 คน สูงสุดกติ็ว 
มาแล้วน่ีคือความสามารถของเขา เขามีความสามารถรับเดก็ระดับ 
หลายพันคนเรียนได้เอาเดก็อยู่...จริง ๆ แล้วความสามารถของพวกเขา 
 การถ่ายทอดมีเยอะมาก... เขามีช่ือเสียงระดับภูมิภาคด้วยศักยภาพแบบนี ้
นะครับ ผมเช่ือว่านักเรียนท่ีได้เรียนติดใจอย่างแน่นอน และจะท าให้เรา 
สามารถขายบนออนไลน์ได้แบบไม่จ ากัด” 

คณะกรรมการแต่ละท่านไดแ้สดงความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ท่ีน าเสนอซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีท า
ใหผู้เ้ขา้ร่วมรายการและผูช้มรายการไดรั้บความรู้ทางการตลาดท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

คุณวรัทดา  :           “...เราคิดวา่มี iq อยูไ่ดน้ะแต่เราตอ้งจบัตอ้งให้ไดม้ากกวา่
น้ี...เร่ืองของออนไลน์ click for clever ช่ือมนัยาวไปนิดนึง
การท่ีจะท าให้คนจ าได้มนัตอ้งสั้ นหน่อย...เราตอ้งโฟกสั
ธุรกิจท่ีเราท าเหมือนกบั 10,000 คน อยากให้พิจารณาวา่จะ
เอามาจากไหน และอยา่คิดวา่ง่าย เวลาท าธุรกิจคิดวา่ยากไว้
ก่อน เร่ืองความเส่ียงดูไวเ้ยอะๆ...” 

อ.ธนัยวชัร์ : “...เวลาคุณท าธุรกิจเน่ียอย่าไปคิดแทนคนอ่ืนเพราะขวาก
หนามเขา้มาทางออนไลน์ไม่สูง ซ่ึงตรงน้ีต้องคิดแผน 2 
อย่านอนใจเด็ดขาด การสร้างแบรนด์ให้ชัด click for 
clever คลิก entrance คลิกอะไรก็วา่กนัไป” 

คุณวลัลภ          :         “ถา้ธุรกิจท่ีเป็นการศึกษาตอ้งตรวจสอบเขม้ขน้เป็นพิเศษ 
อีกเร่ืองท่ีต้องควรระวงัก็คือว่ามันเป็นเร่ืองของการใช้
อินเตอร์เน็ต บอกเลยว่าอินเตอร์เน็ตส าหรับประเทศไทย
ทั้งประเทศลงทุนเยอะมาก 10 ลา้นบาทไม่นอ้ยเลย  และจะ
ได้จากการศึกษาต้องใจเย็นมาก ๆ เพราะฉะนั้ นต้อง
เขม้แขง็” 
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คุณบอ๊บไดใ้หส้ัมภาษณ์กบัผูว้จิยัถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อรายการ SME ตีแตก และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากการไปร่วมรายการ ดงัน้ี 
  “เป็นรายการท่ีมีประโยชน์กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดีไม่ว่า 

จะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาและ 
เป็นช่วงทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่ีดีอีกช่องทางหน่ึง” 

  “ได้รับการตอบรับท่ีดีจากบุคคลท่ัวไป (ส่วนมากเป็นผู้ปกครอง 
 เพราะเห็นประโยชน์ของธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้กับบุตรหลาน” 

 ธุรกิจน้ีนบัเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากรายการ SME ตีแตก ในเร่ืองการเพิ่ม
จ านวนคนรู้จกั และเพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน เช่นเดียวกนั 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลกระทบของรายการ SME ตีแตก ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ SME 
ท่ีเขา้ร่วมรายการทั้ง 5 กรณีศึกษาพบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนสอดคลอ้งกบัใน 2 ประเด็นคือ   

1)  รายการ SME ตีแตกให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการในดา้นการท าธุรกิจ SME 
เป็นอย่างดียิ่งทั้ งในการท าแผนการตลาด การสร้างแบรนด์ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
ประชาสัมพนัธ์ การใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เพื่อการแกปั้ญหา ฯลฯ  

2)  สร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนอย่างมากหลังจากการมาร่วมรายการ และมี 1 กรณีศึกษาท่ี
สามารถน าสินคา้ของตนเองเขา้สู่การรับรองมาตรฐานสินคา้จากองคก์ารของรัฐไดคื้อธุรกิจปุ๋ยนอ้ง
เดือน และเป็นสินคา้ OTOP ท่ีไดรั้บรางวลั OTOP ระดบัประเทศอีกดว้ย 

4.2.2  ผลกระทบของรายการท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทยผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
จากการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการสนบัสนุนรายการ SME ตี

แตก ของธนาคารกสิกรไทย ในเอกสารจากการคน้ควา้ทางเวบ็ไซด์ต่างๆ  ไดแ้ก่  BrandedAge.com,   
Positioning.com,ThaiPR.net, KTR news และ kasikornbank.com  ธนาคารกสิกรไทยร่วมกบับริษทั 
เวร์ิคพอยท ์เอนเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั จดัท ารายการ “SME ตีแตก” เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์
ธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีไทยรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจท าธุรกิจในการสร้าง
แรงบนัดาลใจของการริเร่ิมท าธุรกิจของตวัเองและไดรั้บความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
น าไปใชบ้ริหารงานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

จุดเร่ิมตน้ของธนาคารกสิกรไทยในการสนบัสนุนการท ารายการ SME ตีแตก เร่ิมตั้งแต่
ปลายปี  พ.ศ.2552 ขณะท่ีธุรกิจธนาคารในกลุ่มสินเช่ือ SME  มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก ซ่ึงธนาคาร
กสิกรไทยไดส่้วนแบ่งการตลาดร้อยละ 27 จดัเป็นอนัดบั 1 ซ่ึงมากกวา่ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นปีท่ี 
2 ติดต่อกนั แต่กลยุทธ์ท่ีใช้คลา้ยกนัโดยเฉพาะการสัมมนาให้ความรู้กบัลูกคา้ธนาคารและลูกคา้
ทัว่ไปซ่ึงมีการท าเป็นส่วนมาก ท าให้นายปกรณ์ พรรธนะแพทย ์รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
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ธุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการ ผูดู้แลลูกคา้กลุ่ม SME ของธนาคารกสิกรไทย ตอ้งคน้หาหากลยุทธ์ให้
สินเช่ือ SME ของธนาคารเป็นอนัดบั 1 อยา่งต่อเน่ืองให้ได ้โดยนายปกรณ์ พรรธนะแพทย ์และทีม
ผูบ้ริหารคิดถึงกลุ่มลูกคา้ SME รายใหม่ๆ ในระดบักลุ่มใหญ่ (Mass) โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเร่ิมท าธุรกิจ
ตามกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ค าตอบจึงมาอยูท่ี่ส่ือโทรทศัน์ และ
มีค าตอบส าหรับขอ้ยอ่ยลงไปอีกคือเป็นรายการเกมโชว ์ท่ีสามารถสร้างเน้ือหาท่ีสอดแทรกความรู้
ดา้นการท าธุรกิจและใหค้วามบนัเทิงได ้จึงมีการก าหนดท่ีผูผ้ลิตคือ บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอ็นเตอร์เทน
เมนต์ จ  ากดั (มหาชน)  ผูน้  าคอนเทนท์เกมโชวข์องวงการบนัเทิง ซ่ึงอย่างน้อยเคยมีประสบการณ์
จากการท าคอนเทนท ์(content) ใหก้บับตัรเครดิตเคทีซีกบัรายการ “อจัฉริยขา้มคืน” มาแลว้ 

 จากการท่ีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู ้สนับสนุนหลักในการท าแบรนด์ คอนเทนท ์
(Branded content) ผา่นรายการทีวคืีอ  รายการ SME  ตีแตก  ทีตีโจทยแ์ตกจนสามารถหุ้มรายการทีวี
ได้อย่างแนบเนียน  หลังการออกอากาศรายการไป  8  เดือนก าลังกลายเป็นกรณีเร่ืองท่ีประสบ
ความส าเร็จ  (Success  Story  Case)  ท่ีงบประมาณ  100  ลา้นบาทท่ีทุ่มลงไปบรรลุเป้าหมายทั้งการ
ไดแ้บรนด์ และไดผ้ลส าเร็จทางธุรกิจในการรุกตลาดกลุ่ม  Mass  ของธุรกิจกลุ่ม SME  ซ่ึงรายการ 
SME ตีแตกมีส่วนส าคญัในการเป็นจุดเร่ิมตน้ท าให้ผูป้ระกอบการไวว้างใจฝากธุรกิจไวก้บัธนาคาร  
นบัวา่รายการท าใหเ้กิดผลกระทบกบัธนาคารในหลาย ๆ ประการคือ 

1. การสร้างแบรนด์เครือธนาคารกสิกรไทยในดา้นการเป็นผูน้ าตลาด  SME  จากการท่ี
รายการ  SME  ตีแตกเป็นนวตักรรมดา้นการตลาดและยงัสนบัสนุนธุรกิจ  SME  กว่าสามลา้น
กิจการหรือคิดเป็นร้อยละ  97  ของจ านวนธุรกิจทั้ งประเทศ  นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์                           
ไดก้ล่าวถึงความส าเร็จของการท ารายการ  SME  ตีแตกท่ีมีผลดา้นการสร้างแบรนด์  (Branding)  
และการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ไวด้งัน้ี 

 “การร่วมกับบริษัทเวิร์คพอยท์  เอน็เตอร์เทนเมนต์  ท ารายการ 
 SME  ตีแตก  เน่ืองจากธนาคารกสิกรไทย  ต้องการตอกย า้ภาพ 
 การเป็นแบรนด์ท่ีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ  SME  ให้ความเช่ือถือ 
 และเป็นการสร้างความผกูพันในแบรนด์  (Brand  Engagement) 
 ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ  SME  ท้ังกลุ่มลูกค้า  SME  เดิม 
 และกลุ่มท่ียงัไม่ได้เข้ามาเป็นลูกค้า  ตลอดจนผู้ชมท่ัวไป ท่ีหาก 
 ในวนัใดวนัหน่ึงมีความคิดต้องการเปิดธุรกิจส่วนตัว  จะนึกถึง 
 แบรนด์ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแรก ๆ ของการเป็นท่ีปรึกษา 
 ทางการเงิน” 
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รายการ  SME  ตีแตกปีท่ี  2  ยงัคงมีส่วนส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารหน่ึง
ของการท าตลาดแบบไอเอ็มซี  (IMC)  ท่ีช่วยตอกย  ้าให้แบรนด์ธนาคารกสิกรไทย  เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีกลุ่มธุรกิจ  SME  ให้ความเช่ือถือและความไวว้างใจ  อนัจะน ามาสู่การผลกัดนัส่วน
แบ่งตลาด  และการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มใหม่ ๆ ไดม้ากข้ึน 

2. รายการ  SME  ตีแตกสามารถช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยรู้ถึงความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้  SME  เพื่อน าไปพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่อไปในอนาคต  เพราะการคิดคน้ผลิตภณัฑ์
และบริการทางการเงินเป็นส่ิงท่ีธนาคารกสิกรไทยท าควบคู่มาตลอดกับการสร้างแบรนด ์ 
(Branding)  และการส่งเสริมความรู้ใหก้บัผูป้ระกอบการ  SME 

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ ใหส้ัมภาษณ์รายละเอียดของผลกระทบของรายการในส่วนน้ีวา่ 
 “เราใช้กลยทุธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  (Customer  Centric)  ดังนั้น 
 ผู้ประกอบการ  SME  ท่ัวประเทศ  3  ล้านราย  ยงัมีช่องว่างอะไร 
 ท่ีท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ  SME  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ 
 และธนาคารต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจ  SME  ได้รับประสบการณ์ 
 ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการจากธนาคาร” 

3.  รายการ  SME  ตีแตกมีผลกระทบท่ีชัดเจนกับธนาคารกสิกรไทย  คือด้านธุรกิจ  
หลังจากมีการออกอากาศรายการ  SME  ตีแตกแล้ว  ท าให้มีผู ้สนใจเข้า ร่วมโครงการ                             
K-SME  Start-up Solution มากข้ึน โดยธนาคารไดก้ าหนดเป้าหมายไวว้า่ส้ินปี พ.ศ.2553  จะตอ้งมี
จ านวนสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ  30,000  ราย  แต่ปรากฏวา่ในคร่ึงปีแรกมีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ
ถึง  20,616  รายซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนผูข้อสินเช่ือเพื่อท าธุรกิจเร่ิมตน้ท่ีมีจ  านวนถึง               937  
ราย  ดว้ยวงเงิน  275  ลา้นบาท  ซ่ึงมากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัปี  พ.ศ.2552  ท่ีธนาคารยงัไม่ไดร่้วม
รายการ  SME  ตีแตก  มีจ านวนผูข้อสินเช่ือเพียง  500  ราย  วงเงิน  150  ลา้นบาท 

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย ์ ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชนถึงแผนการด าเนินงานและ
เป้าหมายของธนาคารกสิกรไทยในกลุ่มธุรกิจ  SME  วา่ 

 “ธนาคารจะรุกตลาดลูกค้า  SME  ในต่างจังหวดัมากขึน้ 
 เน่ืองจากลูกค้าแต่ละภูมิภาค  แต่ละจังหวดั  มีความต้องการ 
 และมีธุรกิจแตกต่างกัน  ขณะเดียวกัน ธนาคารต้องการครองใจ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจ  SME  ในฐานะเป็นธนาคารท่ีลูกค้า  SME 
 เลือกใช้เป็นธนาคารหลัก  (Main  Bank)  และการเป็นธนาคาร 
 ท่ีมีความซ่ือสัตย์ท่ีสุดส าหรับลูกค้าเอสเอม็อี  (The  Most 
 Trusted  Bank  for  SME)  ท่ีลูกค้า  SME  ไว้ใจมากท่ีสุดด้วย 
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 การส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี  ท าให้ลูกค้ารู้สึกเช่ือใจในการ 
 ใช้บริการ” 
 “ส าหรับคร่ึงปีหลังของปี  พ.ศ.2553  รายการ  SME  ตีแตก   
 วางแผนท่ีจะให้ผู้ประกอบการ  SME  ในต่างจังหวดัได้มีส่วน 
 ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในรายการ  โดยจะเร่ิมออกไปจัดท ารายการ 
 ในต่างจังหวดัเพ่ือเจาะลึกถึงแนวทางการท าธุรกิจท่ีน่าสนใจ 
 ของนักธุรกิจในภูมิภาค” 
ทั้งน้ีธนาคารกสิกรไทยเช่ือวา่  รายการ  SME  ตีแตก  ในปีท่ี  2  ยงัคงเป็นประโยชน์ในการ

มีส่วนร่วมช่วยขบัเคล่ือนธุรกิจของ  SME  ในประเทศไทยโดยรวม  และธุรกิจ  SME  ก่อให้เกิดการ
จา้งงานกวา่ร้อยละ  50  ของธุรกิจในประเทศไทยดว้ย  ดงันั้นจึงจะเห็นวา่รายการ  SME  ตีแตกส่ง
ผลกระทบทางออ้มในการสร้างความเขม้แข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของไทยเช่นกนั  ซ่ึงธนาคาร
กสิกรไทยพร้อมท่ีจะสนบัสนุนธุรกิจของผูป้ระกอบการ SME ทั้งดา้นการเงิน  และองคค์วามรู้ใน
ทุกช่วงธุรกิจดว้ยเช่นกนั 

4. การเพิ่มจ านวนลูกคา้ให้กบัธนาคารกสิกรไทย  ผลกระทบของรายการพิจารณาได้
จากเรตต้ิง  เพื่อวดัความนิยมของรายการ  ธนาคารกสิกรไทยไดต้ั้งเป้าหมายไวว้่าส้ินปี  พ.ศ.2553  
ซ่ึงเป็นปีแรกของการน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก  จะมีผูช้มประมาณ 1 ลา้นคน  แต่ปรากฏว่า
จ านวนผูช้มโดยเฉล่ียในช่วงตน้ปีแรกอยูท่ี่ประมาณตอนละ  650,000  คน  ถือวา่เป็นตวัเลขเรตต้ิงท่ี
ค่อนขา้งสูงส าหรับรายการเกมโชวรู์ปแบบใหม่ท่ีเป็นเอ็ดดูเทนเมนต ์ (Edutainment)  ในลกัษณะ
การใหค้วามรู้ควบคู่ไปกบัความบนัเทิงในการท าธุรกิจและการประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจ  โดยตอน
ท่ีมีผูช้มรายการสูงสุดคือ  ตอนธุรกิจป้ิงยา่ง  Sumi  Sumi  มีผูช้มมากท่ีสุดประมาณ 840,000  คน 
และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  รายการ SME  ตีแตก  สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู ้ประกอบการท่ีเพิ่ง
เร่ิมตน้ท าธุรกิจ  อายุระหวา่ง  30 – 45  ปี  โดยให้ความสนใจชมรายการมากท่ีสุด  ผูช้มกลุ่มน้ีตรง
กบัทิศทางการขยายฐานลูกคา้  SME  ของธนาคารเท่ากบั  Mass  จ าแบรนด์ธนาคารกสิกรไทยได้
มากข้ึน 

นอกจากน้ีนายปัญญา  นิรันดร์กุล  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  บริษทัเวิร์คพอยท์เอ็น
เตอร์เทนเมนต ์ จ  ากดั  (มหาชน)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบของรายการวา่   
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 “รายการ  SME  ตีแตก  ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความส าเร็จ 
 ของธนาคารกสิกรไทยและเวิร์คพอยท์  ท่ีสร้างสรรค์รายการ 
 จนสามารถครองใจผู้ชมท่ัวประเทศส่งผลให้รายการได้ 
 กระแสตอบรับอย่างดีเย่ียม  ท้ังในด้านความนิยมและเรตติง้ 
 ท่ีพุ่งจนฉุดไม่อยู่” 

 
 

 DPU



 
 

บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การน าเสนอรายการ SME ตีแตกและผลกระทบของรายการ” มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยั  วธีิด าเนินการวจิยั  และผลสรุปดงัน้ี 
 
5.1  วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1. เพื่อศึกษากลยทุธ์ในการน าเสนอรายการ  SME  ตีแตก   
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของรายการ  SME ตีแตกท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ธนาคารกสิกรไทย  
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายการ  และผูป้ระกอบการ  SME  ท่ีมาร่วมรายการ 
 
5.2  วธีิด าเนินการวจัิย 
  การรวบรวมขอ้มูล 
 1. เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ 1  ศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ  SME         
                        าท่ีบริษทัเวิร์คพอยท์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการผลิตรายการ SME        
                                                     ฒิด้านการตลาด  ผูว้ิจยัไม่สามารถ
สัมภาษณ์ผูด้  าเนินการผลิตรายการ  SME  ตีแตก  ของบริษทัเวิร์คพอยทต์ามแผนการด าเนินงานวิจยั
ไวไ้ดเ้น่ืองจากบริษทัถือวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นลิขสิทธ์ของบริษทั  (ดงัใบตอบรับการให้สัมภาษณ์ใน
ภาคผนวก  ก)  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรายการ SME                                    
       ท่ีน่าเช่ือถือ  และขอ้มูลจากการถอดเทปบนัทึกรายการ SME ตีแตก   
 2. เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้  2  ศึกษาผลกระทบของรายการ SME               
         ขอ้ง  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  ผูป้ระกอบการ SME                                               
การเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์  ผู ้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรง  บทสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในหนงัสือ  สุดยอด SME                              
             ตวั                  SME ออกอากาศ  และเอกสารท่ีกล่าวถึงผลกระทบของ
รายการท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายการ 
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 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์หรือจากการ
บนัทึกสาระส าคญัมาท าการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 และ 2 
 
5.3  สรุปผลการวจัิย 
 1.  สรุปผลการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 ศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ  SME  ตี
แตก  พบวา่รายการ  SME                                                              
                                                                                               
                                                                                        “คิด
จะเป็น SME                   ”  รูปแบบของรายการเป็นเกมโชวป์ระเภทสาระและบนัเทิง
รูปแบบใหม่ (Edutainment)                                                                 ร่วม
รายการเล่นเกมเพื่อแข่งขนัชิงรางวลั  การน าเสนอเน้ือหาของรายการเร่ิมตน้ดว้ยให้ผูป้ระกอบการ 
SME  ท่ีเขา้ร่วมรายการน าเสนอรูปแบบการด าเนินธุรกิจของตนเอง  โดยเล่าถึงเหตุจูงใจและวิธีการ
ท าธุรกิจ  ช่วงท่ีสองให้เล่าถึงแผนการตลาดในอนาคต  และตอบค าถามของกรรมการและแขกรับ
เชิญ  ซ่ึงกรรมการจะสอดแทรกเน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการตลาด  การส่ือสารผา่นค าถาม  ถา้
ผูร่้วมรายการสามารถตีโจทยต์ามกติกาท่ีรายการก าหนดไวไ้ด้ถือว่า “แตก”  ตามคอนเซ็บต์ของ
รายการ  รายการ  SME                  วนัศุกร์  เวลา  23.00 – 00.05 น.  ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์กองทบับกช่อง 5 และชมรายการยอ้นหลงัไดท้างเวบ็ไซต์เวิร์คพอยท์  และส่ือออนไลน์
หลกัอ่ืน ๆ เช่น youtube          
 กลยุทธ์การน าเสนอรายการ  SME                                                
                                                                                   
                                              ว่ามีกลยุทธ์การน าเสนอรายการท่ีส าคญั  7  ประการ
คือ 1. การก าหนดรูปแบบการน าเสนอรายการ  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัคือตอ้งมีผูเ้ห็นความจ าเป็น
ของการมีรายการประเภทให้ความรู้กบัผูช้มรายการซ่ึงบุคคลน้ีจะเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนกบัผูผ้ลิต
รายการ  รายการจึงจะเกิดข้ึนได้  2.การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอ   ถ้าเป็นรายการ Edutainment 
                                                                                              
                                                                            
                                                            3.                                   
หลกัส าคญัคือตอ้งเลือกผูด้  าเนินรายการให้เหมาะกบัลกัษณะและรูปแบบของรายการ  เพื่อช่วยให้
การด าเนินรายการได้ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 4.การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน  
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รายการเกมโชวเ์ป็นรายการท่ีให้ผูร่้วมรายการแข่งขนัชิงรางวลั  จึงตอ้งมีกรรมการตดัสิน  หลกัใน
การเลือกกรรมการคือตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มีช่ือเสียงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเน้ือหารายการอย่างมาก  
เป็นท่ียอมรับในวงการเป็นอยา่งดีท่ีส าคญัคือตอ้งมีกรรมการท่ีมีมุมมองต่าง ๆ กนั  และตอ้งเป็นผูใ้ห้
ความบนัเทิงจากการคอมเมนต์  ไม่ท าให้ผูร่้วมรายการเกิดความเครียดหรืออบัอายจากการถูก
ซกัถาม  5.การใช้ภาษาในรายการ  หลกัส าคญัในการใชภ้าษาในรายการคือตอ้งใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย
ถึงแมจ้ะเป็นรายการใหค้วามรู้ทางธุรกิจ  ก็ตอ้งไม่ใชภ้าษาการส่ือสารท่ีเป็นธุรกิจมากเกินไปจนเกิน
การรับรู้ของผูช้มรายการ  แต่ก็ไม่นอ้ยเกินไปจนขาดสาระส าคญัท่ีผูช้มรายการควรจะไดรั้บ  ควรมี
การยกตวัอยา่งและใชภ้าษาตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน  6.การปรับเปล่ียนรูปแบบ
รายการ  เน่ืองจากรายการประเภทเกมโชวจ์ะมีระยะเวลาในการน าเสนอรายการเป็นระยะเวลานาน  
จึงต้องมีกลยุทธ์ในการเปล่ียนรูปแบบรายการเพื่อไม่ให้ผูช้มเกิดความเบ่ือหน่าย  โดยมีการ
ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เขม้ขน้ข้ึนปรับรูปแบบการน าเสนอรายการ  เปล่ียนเวลาออกอากาศและดา้น
อ่ืน ๆ เช่น  การเปล่ียนฉากเพิ่มแสงสี  เป็นตน้  7.การประเมินความส าเร็จของรายการ  นบัเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นท่ีผูผ้ลิตตอ้งค านึงถึง  ตอ้งใชห้ลกัวชิาการทางการส่ือสารในการประเมินเพื่อให้ผล
การประเมินน่าเช่ือถือ 
 2.  สรุปผลการวิจยัเพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อ  2  ผลกระทบของรายการ  SME        
                       ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัรายการ SME                                               
                                                                                   
สร้างแบรนด์  (Branding)                                                  
                                                                             SME  เพื่อน าไป
พฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินต่อไปในอนาคต  กลุ่ม 2  ผูป้ระกอบการ  SME                   ไดรั้บ
ผลกระทบจากรายการใน 2 ประเด็นคือ 1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกิจ SME 
                                                                             
                                                                                            
 
5.4  ข้อจ ากดัของผลการวจัิย 
  เน่ืองจากการรวบรวมขอ้มูลในประเด็น  การศึกษากลยุทธ์ในการน าเสนอรายการ SME 
ตีแตก  ผูว้จิยัไม่สามารถสัมภาษณ์เจาะลึกกบัผูผ้ลิตไดเ้น่ืองจากบริษทัเวร์ิคพอยทถื์อวา่ขอ้มูลในเร่ือง
น้ีเป็นลิขสิทธ์ิของบริษทั  จึงท าใหข้าดผลการวจิยัในรายละเอียดบางอยา่งท่ีไม่มีปรากฏในขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ในส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น  เหตุผลการคิด  Concept                        
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5.5  การอภิปรายผล 
 1.  จากผลการวิจยัท่ีตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อ 1  พบว่า  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการน าเสนอ
รายการ  SME  ตีแตก  มีทั้งหมด  7  กลยุทธ์ไดแ้ก่  กลยุทธ์ท่ี 1  การก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
รายการ  กลยทุธ์ท่ี  2  การเลือกธุรกิจท่ีจะน าเสนอ  กลยุทธ์ท่ี  3  การเลือกผูด้  าเนินรายการ  (พิธีกร)  
กลยุทธ์ท่ี  4  การเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตดัสิน  กลยุทธ์ท่ี  5  การใช้ภาษาในรายการ    
กลยทุธ์ท่ี  6  การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ  และกลยทุธ์ท่ี  7  การประเมินความส าเร็จของรายการ  
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลท่ีไดด้งัน้ี 
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีท าใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ี  1  การก าหนดรูปแบบการน าเสนอรายการ  ซ่ึง
เป็นจุดเร่ิมตน้  พบวา่ธนาคารกสิกรไทย  ไดร่้วมมือกบับริษทัเวิร์คพอยท ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์ จ  ากดั 
(มหาชน)  ด าเนินการเพื่อให้เกิดรายการไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์  
(ชยพล  สุทธิโยธิน, 2550)  กล่าวคือ  มีการคิดเพื่อสร้างสรรค์รายการ  มีการคิดอย่างเป็นระบบเป็น
เหตุเป็นผล  มีขอ้มูลประกอบ  มีการประเมินสภาพการณ์และโอกาสตามความเป็นไปไดร้อบดา้น
จนน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อก าหนดหัวเร่ือง (Theme)                                   
                ใน                                              
  1)                          (Audience  Planning)  ตอ้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้น
เพื่อทราบลกัษณะผูช้มท่ีเป็นเป้าหมายและสามารถประเมินความตอ้งการ  (Needs)               
                                            (Target  Audience)                   
  2)                                       (Programmer  Planning)  เป็นการวางแผน
ในเร่ืองประเภทรายการ  ประเภทเร่ือง  ล าดบัการน าเสนอเร่ืองและวธีิการน าเสนอรายการ   
  3)  การวางแผนเก่ียวกบัแบบปฏิบติัรายการ  (Implementation  Planning)  เป็นการ
วางแผนเก่ียวกับส่ิงท่ีส่งผลต่อรายการ  ประกอบด้วยบุคลากรท่ีเก่ียวข้อทุกฝ่าย  อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น  และงบประมาณ   
 จากการวางแผนจนถึงการตดัสินใจท าให้ได้ข้อสรุปการเลือกรูปแบบรายการเป็นรายการ  
SME         ซ่ึง                                                        น้ี          
                   (Edutainment)  (ปาริชาติ  สถาปิตานนท,์ 2541)  นบัว่าเป็นการเลือกรูปแบบ
รายการไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูใ้ห้การสนบัสนุนรายการคือ ธนาคารกสิกรไทยท่ี
ต้ อ ง ก า ร ส ร้ า ง แ บ รนด์ เ ค รื อ ธ น า ค า ร ก สิ ก ร ไ ท ย ใ นด้ า น ก า ร เ ป็ น ผู ้น า ต ล า ด  SME 
                                                                                       
      พฒันาธุรกิจของตนเอง  รายการน้ีจะผสมผสานข้อมูลข่าวสารคือ  การท าธุรกิจ  SME  
                              มี                                                           
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          รู้และความบนัเทิงออกจากกนั  มาสู่ความคิดท่ีวา่เราสามารถบริโภคข่าวสารความรู้และ
ความบนัเทิงไดอ้ย่างสนุกสนานในเวลาเดียวกนั  นอกจากน้ีแนวคิดดงักล่าวยงัเป็นการน าจุดเด่น
ของการศึกษาและความบนัเทิงมาประสานประโยชน์ร่วมกนั  มีการน าเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบ
ท่ีผูช้มตอ้งการคือ  การให้ผูร่้วมรายการในท่ีน้ีคือผูป้ระกอบการ SME                               
                  ราย                                                               
                                                                                            
                                                                                      
       โดยการเล่าถึงเหตุจูงใจและวิธีการท าธุรกิจ  ช่วงท่ี  2  เล่าถึงแผนการตลาดในอนาคต  และ
การตอบค าถามกรรมการเพื่อพิจารณาวา่ผูร่้วมรายการสามารถตีโจทยต์ามกติกาท่ีรายการก าหนดไว้
ไดห้รือไม่  (แตกหรือไม่แตกตามคอนเซ็บตข์องรายการ)  การน าเสนอเน้ือหาความรู้แบบน้ีกระตุน้
ให้ผูช้มรายการสนใจติดตามชม  และเกิดความสนุกกบัการตอบค าถาม  การสร้างสรรคร์ายการใน
ลกัษณะน้ีจะสร้างความน่าสนใจให้กบัรายการ  สร้างแรงจูงใจในการชมรายการ  สร้างการมีส่วน
ร่วมกบัรายการ  ท าใหก้ารถ่ายทอดเน้ือหามีประสิทธิภาพมากข้ึน  ท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไป
อย่างสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายตอบสนองความตอ้งการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผูช้ม  สร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กบัเน้ือหาและพฒันาทกัษะการรับรู้ของผูช้ม  นอกจากนั้นยงัช่วยให้รายการประสบ
ความส าเร็จทางดา้นการตลาด  ซ่ึงผลการส ารวจผูช้มรายการของธนาคารกสิกรไทยและผลกระทบท่ี
เ กิ ด ข้ึ นกับผู ้ป ร ะ กอบก า ร ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม ร า ยก า ร ใน เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  แ ล ะ จ า น วน ลู ก ค้ า  SME 
                                                                                        
         
 กลยุทธ์ท่ี  2  การเลือกธุรกิจท่ีน าเสนอ  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าผูผ้ลิตไดใ้ห้ความส าคญั
ของการเลือกเน้ือหาท่ีจะออกรายการเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นรายการท่ีให้ความรู้การท าธุรกิจ  
การตลาด  ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก  ดงันั้นธุรกิจท่ีเลือกจึงควรเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัท่ีผูช้มสนใจและ
คิดว่าจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ไดเ้ต็มท่ี ผูผ้ลิตจึงไดเ้ลือกธุรกิจ  SME              
                                                                                            
                                                                                       
                                                            Wright  (1972)  ท่ีวา่  คนจะ
เลือกรับส่ือมวลชนท่ีมีเน้ือหาท่ี เขาคิดว่าน่าสนใจท่ีสุดและพึงพอใจท่ีสุดท่ีสอดคล้องกับ
ประสบการณ์และความคิดเห็นเดิมท่ีมีอยู ่ เม่ือบุคคลไดเ้ปิดรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีตนเองตอ้งการ  
และมีความพอใจแลว้ยอ่มท าให้เกิดผลในจิตใจท่ีจะผกูพนักบัความรู้สึกนึกคิดของตนเองในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบชดัเจนในระดบัการยอมรับ  คือมีการติดตามชมรายการอยา่ง
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ต่อเน่ืองเพราะชอบเน้ือหาท่ีน าเสนอ และระดบัการตอบสนอง  คือมีการไปใช้บริการหรือซ้ือ
ผลิตภณัฑม์ากข้ึนซ่ึงทราบผลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีมาร่วมรายการ 
 กลยุทธ์ท่ี  3  การเลือกผู ้ด าเนินรายการ (พิธีกร)  และกลยุทธ์ท่ี  4  การเลือกกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุในการตดัสิน  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่  ผูผ้ลิตไดเ้ลือกคุณปัญญา  นิรันดร์กุล  เป็น
พิธีกร  ซ่ึงคุณปัญญาไดช่ื้อวา่เป็นพิธีกรท่ีมีความสามารถในการด าเนินรายการเป็นอยา่งมาก  เป็นท่ี
ช่ืนชอบของผูช้มรายการดว้ยบุคลิกท่ีเป็นกนัเองกบัผูร่้วมรายการ  มีปฏิภาณไหวพริบดีท าให้ผูช้ม
ไดรั้บความบนัเทิงเต็มท่ี  ประกอบกบัการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตดัสิน  ผูผ้ลิตไดเ้ลือก
ผูท้รงคุณวุฒิการท าธุรกิจดา้นต่าง ๆ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาดซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้จกัและไดรั้บการยอมรับ
ในวงการ  เช่น  อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกูลชยั  จึงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือในความรู้ท่ีถ่ายทอด
ออกไปดงันั้นกลยุทธ์ท่ี  3  และ  4  จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างประสิทธิผลของการส่ือสาร  
(นนัทวนั สุขาโต และคณะ, 2548) ในประเด็นความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร (Credibility)  ถา้ผูรั้บ
สาร รู้ ว่ า                          มี                                     รห รือ
                             แค่ไหน                                                         
                                                                               
              
 กลยุทธ์ท่ี  5  การใช้ภาษาในรายการ  ผูผ้ลิตได้ด าเนินการตามแนวคิดการสร้างประสิทธิผล
ของการส่ือสารในประเด็นการแสดงความเป็นพวกเดียวกนั  (Identificate)  กบัผูรั้บสาร  โดยการใช้
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย  เน่ืองจากภาษาวิชาการของท าธุรกิจเป็นภาษาท่ีเขา้ใจยากส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ี
ไม่ไดศึ้กษามาโดยตรง  ดงันั้นจึงตอ้งใชภ้าษาธุรกิจท่ีไม่เกินการรับรู้ของผูช้ม  ซ่ึงคุณปัญญาจะมีการ
ยกตวัอย่าง  หรือกรรมการตดัสินจะให้ขอ้แนะน าการท าธุรกิจต่อยอดจากผูป้ระกอบการ  SME  
                                                                                  
                                                                                              
                                                                                          
 กลยุทธ์ท่ี  6  การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ  เน่ืองจากรายการเกมโชวเ์ป็นรายการท่ีมีการ
น าเสนอต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนรายการให้น่าสนใจเพื่อ
ไม่ใหผู้ช้มเกิดความเบ่ือหน่าย  จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูผ้ลิตไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎีการจูงใจ  
(อรุณีประภา  หอมเศรษฐี, 2531)  มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับเปล่ียนรายการให้น่าสนใจมากข้ึน  
โดยน าเอาปัจจยัต่าง ๆ มาใช้ในท่ีน้ีมีการน าเร่ืองฉาก  แสง  สี  เสียง  เวลาออกอากาศ  มาใช้เป็น
แรงจูงใจเพื่อใหผู้ช้มเกิดความสนใจและมีการติดตามชมรายการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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 กลยทุธ์ท่ี  7  การประเมินความส าเร็จของรายการ  นบัเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัซ่ึงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลพบวา่ผูผ้ลิตรายการคือหน่วยวจิยัของศูนยว์จิยัวจิยักสิกรไทยไดมี้การประเมินความส าเร็จของ
ร ายก าร   โดย ใช้หลักก ารทา งวิ ช าก ารทา งก าร ส่ื อส าร   คื อก ารว ัด เ รต ติ้ ง   (Rating)  
                                                                                       
                                                                             มาข้ึน 
 2.  จากผลการวิจยัท่ีตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อ  2  พบว่าผลกระทบของรายการ  SME  
            ต่อ            ง          2         คือ 
  1)  ธนาคารกสิกรไทยผูใ้หก้ารสนบัสนุนการท ารายการ  ไดรั้บผลตามเป้าหมายของธนาคาร
คือการสร้างแบรนด์  (Branding)                                              SME  การสร้างฐาน
ลู กค้ า ใหม่   และ ท่ี ส าคัญคื อการ รู้ ถึ งความต้องการของก ลุ่ ม ลู กค้ า  SME ซ่ึ งสามารถ
                                  ได ้       การท่ีธนาคารกสิกรไทยสามารถสร้างแบรนด์เครือ
ธนาคารกสิกรไทยด้านการเป็นผูน้ าตลาด SME ได้เพราะธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียง  
ประชาชนให้ความเช่ือถือ  ประกอบกบัธนาคารไดทุ้่มเทเวลา  และเงินทองให้กบัการสร้างแบรนด์อยา่ง
เตม็ท่ีและเตม็ก าลงัความสามารถ  และท่ีส าคญัไดมี้การเลือกบริษทัเวิร์คพอยท ์เอ็นเตอร์เทนเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน)  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการท ารายการเกมโชวใ์ห้เขา้มาเป็นผูดู้แลเสริมสร้างแบรนด์ผา่นรายการ  
โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนคือผูท้  าธุรกิจ SME และผูส้นใจท าธุรกิจ SME รายใหม่  มีการ
วเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ไม่ตอ้งการความรู้ท่ีเคร่งเครียดแต่ตอ้งการความรู้ก่ึงบนัเทิง  การท าธุรกิจ
เป็นเร่ืองยากถ้าให้ความรู้แบบสอนในห้องเรียนคงไม่มีคนสนใจ  จึงตอ้งมีการออกแบบเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัแบรนด์ให้อยู่ในรูปท่ีดูง่าย ให้สาระความรู้ก่ึงบนัเทิงท่ีสามารถส่ือคุณค่าของแบรนด์ไดอ้ย่าง
ชดัเจน  มีการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใน
เร่ืองการท าธุรกิจ SME อย่างดี  โดย                                                         
                                                                 สุจิตรา  แกว้สีนวล, 2555)  โดย
ยึดหลกัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการก าหนดภาพลกัษณ์ขององค์กร รายการ  
SME                                                                                              
                              ทุกคนไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัจุดยืนของแบรนด์ท่ีตอ้งการ
น าเสนอ  ประการส าคญัเน้ือหาท่ีส่ือสารเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกสิกรไทยท่ีตอ้งการเป็นผูน้ า
ตลาด  SME  คือ                                                                       
(Edutainment)  ซ่ึงมี   สอดแทรกเน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการตลาด  การส่ือสาร  ไวใ้นรายการผา่น
ค าถามของคณะกรรมการ  ผูร่้วมรายการตอ้งคิดวางแผนการตลาดในอนาคตและตอ้งแสดงความสามารถ
ในการตอบค าถาม  เพื่อแสดงถึงความเขา้ใจและแผนการตลาดท่ีตนเองคิดมาวา่สามารถท าไดจ้ริง  ความ
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สนุกของรายการจึงอยูท่ี่ผูช้มไดเ้ห็นศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SME                                 
SME  ท่ีประสบความส าเร็จ  ไดเ้รียนรู้การเร่ิมตน้ท าธุรกิจและรู้วา่จะหาแหล่งเงินทุนไดจ้ากท่ีใด  ซ่ึง
ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายการสนับสนุนธุรกิจ  SME                                   
                                                                                   
                                                                           
                       หผู้ช้มไดป้ระโยชน์คือการเขา้มาใชบ้ริการจากธนาคารมากข้ึน  เพราะรายการได้
สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านความรู้ท่ีสอดแทรกผา่นค าแนะน าของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทยท่ีร่วมเป็น
กรรมการตดัสินไดอ้ย่างเต็มท่ี  นอกจากรายการน้ีจะส่งผลโดยตรงกบัธนาคารกสิกรไทยแลว้ยงัมีส่วน
ช่วยในการขบัเคล่ือนธุรกิจ  SME            ให้ก้าวหน้า                                   
                                                                
  2)  กลุ่มผู ้ประกอบการ SME                                             
                                                                                       
                                                                                                
                                                          ริมใหผู้ป้ระกอบการ SME ท่ีมาร่วม
รายการได้แสดงความสามารถในการท าธุรกิจเร่ิมด้วยการน าเสนอรูปแบบการด าเนินธุรกิจของ
ตนเอง  โดยการเล่าถึงเหตุจูงใจและวิธีการท าธุรกิจ  ช่วงท่ี  2  ให้เล่าถึงแผนการตลาดในอนาคต  
และตอบค าถามกรรมการเพื่อพิจารณาวา่ผูร่้วมรายการสามารถตีโจทยต์ามกติกาท่ีรายการก าหนดได้
หรือไม่  ดงันั้นผูผ้ลิตรายการจึงตอ้งมีกลยุทธ์ในการเลือกผูร่้วมรายการและธุรกิจท่ีจะน าเสนอให้
เป็นท่ีสนใจของผูช้มรายการ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคญัหลายประการคือสร้างความน่าสนใจให้กบัรายการ  สร้างแรงจูงในใน
การชมรายการ  สร้างการมีส่วนร่วมกบัรายการ  ท าให้การถ่ายทอดเน้ือหามีประสิทธิภาพมากข้ึน  
เม่ือผูช้มรายการมีความสนใจในเน้ือหาของรายการส่ิงท่ีตามมาคือการยอมรับและการตอบสนอง  
ซ่ึงในรายการน้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาการท าธุรกิจ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูช้มคือเกิดความสนใจและการ
ยอมรับในการด าเนินงานจนเกิดการตอบสนองในล าดบัแรกคือการใช้หรือบริโภคผลิตภณัฑ์ของ
ธุรกิจ  ซ่ึงพบว่าหลังจากการออกอากาศของธุรกิจใด  ธุรกิจนั้นจะมีลูกค้ามาใช้บริการอย่าง
หนาแน่น  ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบทางลบท่ีผูป้ระกอบการอาจไม่ไดค้  านึงถึงคือการรักษามาตรฐาน
ของการให้บริการ  หรือการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้คงเดิม  ผลกระทบทางลบเป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้
 
 

DPU



96 

5.6  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยัเร่ืองน้ีสามารถใหข้อ้เสนอแนะใน  2  ดา้น  คือ 
 1. ดา้นการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 ผลการวจิยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดคื้อ  1) กลยุทธ์การน าเสนอรายการโทรทศัน์
ซ่ึงการวจิยัไดน้ าเสนอไวอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้การผลิตจนถึงการประเมินรายการโดยมีทั้งเน้ือหา
และตวัอย่างการด าเนินการ  ซ่ึงผูเ้ก่ียวข้องกบัการท ารายการโทรทศัน์ไม่ว่าจะเป็นบริษทัผูผ้ลิต
รายการ  หรือนิสิตนกัศึกษาท่ีเร่ิมคิดท ารายการโทรทศัน์ก็สามารถน าความรู้น้ีไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
การปฏิบติั  หรือเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากต าราท่ีเรียนในห้องเรียนได ้ 2)  ผูท้  ารายการโทรทศัน์
สามารถน ารูปแบบรายการเกมโชวป์ระเภทสาระบนัเทิงมาสร้างความน่าสนใจให้กบัเกมโชวท์ัว่ไป  
หรือการใหค้วามรู้ในรูปแบบการสอน  เพราะเป็นการใหค้วามบนัเทิงแบบมีความสาระคือการเลือก
ความรู้ท่ีตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  โดยให้ผู ้เข้าร่วมรายการได้แข่งขันแสดง
ความสามารถและมีผูท้รงคุณวฒิุดา้นนั้น ๆ เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและใหค้วามรู้ท่ีส าคญั  3)  หน่วยงาน  
องคก์ร  หรือบริษทัสามารถใชโ้ทรทศัน์เป็นส่ือในการสร้างแบรนด์เพราะโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึง
คนทุกเพศทุกวยั  ส่ือโทรทศัน์สามารถถ่ายทอดเน้ือหาในรูปของการใชภ้าพและเสียงประกอบกนั  
เพื่อให้ผูช้มเกิดการรับรู้ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการไดช้ดัเจนและเป็นไปตามตอ้งการของผูส่้งสารได ้ 
โทรทศัน์ยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างค่านิยมและทศันคติต่าง ๆ ให้เกิดกบัผูช้มซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการสร้างแบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 2. ดา้นการท าวจิยัต่อในอนาคต 
 เน่ืองจากผลการวิจยัเร่ืองน้ีไดก้ล่าวถึงผลกระทบของรายการท่ีมีต่อผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญั
คือ  ผูป้ระกอบการ SME  ท่ีมาร่วมรายการ  แต่เป็นการน าเสนอผลในทางบวก  ควรไดมี้การติดตาม
ผลผูป้ระกอบการ SME  ท่ีมาร่วมรายการวา่ผลของรายการไดท้  าให้เกิดผลกระทบทางลบอะไรบา้ง  
และผูป้ระกอบการเหล่าน้ีได้มีวิธีการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างไร  ผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจกบัผูป้ระกอบการ SME  รายอ่ืน ๆ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้
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ภาคผนวก  ก 
ใบตอบรับการให้สัมภาษณ์ 
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ถึง คุณชวลัค่ะ 
1.ตอ้งขอโทษเป็นอยา่งสูง ดว้ยเขา้ใจวา่ไดติ้ดต่อกนัเอง เรียบร้อยไปแลว้ และช่วงน้ีพี่งานเขา้
ค่อนขา้งเยอะ 
2. เม่ือวานไดถ้ามคุณเทพฤทธ์ิแลว้ เธอบอกวา่ตั้งใจจะให้สัมภาษณ์เพื่อการศึกษาจริง  แต่สัปดาห์ท่ี
แลว้..มีงานเขา้ผูบ้ริหารดว้ยเร่ืองของรายการ  
   Sme โดยตรง ท าให้เป็นประเด็นท่ี ค่อนขา้งsensitive และเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิรายการท่ีคุณเทพ
ฤทธ์ิดูแลอยู ่
ท าใหไ้ม่สามารถตอบค าถามเก่ียวกบัรายการ sme ไดค้่ะ  หากเป็นหวัขอ้อ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิบ. 
ทางคุณเทพฤทธ์ิยนิดีค่ะ 
เธอฝากมาขออภยัดว้ยค่ะ 
 
คือ ส าหรับเน้ือหา  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการ sme ในฝ่ังท่ีเก่ียวขอ้งกบั wp จะใหข้อ้มูลไม่ไดเ้ลยค่ะ  แต่
หากเป็นในส่วนทางkbank ตอบแองนั้น 
 Wp ไม่มีปัญหาอะไร  ค่ะ 
ขออภยัในความขดัขอ้งจริงๆ ค่ะ เพราะคุณเทพฤทธ์ิดูแลลิขสิทธ์ิรายการโดยตรง 
 
ตอ้งขอโทษคุณชวลัดว้ยนะคะ ท่ีท าใหเ้สียเวลารอ 
พี่จอย 
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ภาคผนวก  ข 
บทถอดเทปรายการ  SME  ตีแตก  5  ตอน คอื 

 
1. ตอนหมูทอดเจ๊จง 
2. ตอนหา้งสรรพสินคา้สงัฆภณัฑ ์
3. ตอนปุ๋ยนอ้งเดือน 
4. ตอนเจ๊งเมง้  ก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต าหรับเมืองเพชรบุรี 
5. ตอน  Me-iq 
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บทถอดเทปรายการ SME ตีแตก  ตอน  หมูทอดเจ๊จง 
 
เจจ๊ง  จงใจ  กิจแสวง  
นางสาวสิรินทิพย ์ เรืองวิจิตรา  (ลูกสาว) 
นางสาวสิริลกัษณ์  เรืองวจิิตรา 
อาจารยธ์ณัยวชัร์ 
ปัญญา  นิรันดก์ลู : ร้านหมูทอดเจจ้งเปิดมาก่ีปีแลว้ครับ 
เจจ๊ง  จงใจ  กิจแสวง :  เปิดด าเนินการมา 5 ปีแลว้ค่ะ 
กรรมการ   

1.  อ.ทว ี ธีระสุนทรวงศ ์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสิกรไทย 
2. อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด 
3. อาจารยม์ลัลิการ์  หลีระพนัธ์  เจา้ของธุรกิจเยน็ตาโฟทรงเคร่ือง 
4.  นอ้ง ๆ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ปัญญา   :  มาคุยเร่ืองธุรกิจของเรา 
เจจ๊ง    :  ไดค้ะ 
ปัญญา   :  มนัท าไมขายดี  แลว้มนัจะเป็นหมูทอดอยา่งเดียวเลยเหรอ 
เจจ๊ง    :  อนัดบัแรกเลยนะลูกคา้ท่ีมาส่วนมาก  เคา้บอกวา่  ท าไมเจส๊วยจงั 
ปัญญา   : คุณแม่สวยไหม 
สิรินทิพย ์ : สวยคะ 
เจจ๊ง    :  สวยท่ีไหน 
สิรินทิพย ์  :  สวยจากขา้งในออกมา 
ปัญญา    :  มิน่าหมูอร่อย  มาดูสิวา่วธีิการท าอยา่งไร 
เจจ๊ง    :  จริง ๆ แลว้  เจจ๊ะคดัหมูท่ีมนัแบบวา่มีคุณภาพหน่อย 
ปัญญา    :  แลว้ดูยงัไงหมูมนัมีคุณภาพ 
เจจ๊ง    :  ก็คือสั่งแบบร้านประจ าถา้มนัไม่ดีเราก็จะไดด่้ามนัได ้
ปัญญา    :  เน้ือหมูจะดีดูท่ีตรงไหน 
เจจ๊ง   :  เจ๊จะใชห้มูขาหลงั  มนัจะออกเน้ือเป็นสีชมพหูน่อย ๆ และก็มนัจะนุ่มเวลาทอด 
ปัญญา    :  ขาหลงัเขา 
เจจ๊ง    :  ใช่  แต่ถา้คนท่ีชอบกนัติดมนัซ่ึงเวลากินเขา้ไปมนัจะ  สุดยอด 
ปัญญา    :  อนัน้ีเราเตรียมร้านพร้อมแลว้ใช่ไหม  จะเปิดไดย้งั 
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เจจ๊ง    :  คะ 
ปัญญา    :  เปิดไดแ้ลว้นะ 
เจจ๊ง    :  คะ 
ปัญญา    :  เด๋ียวพวกคนจะเขา้มา  เตรียมนกัศึกษาเลย  ตกลงร้านเปิดแลว้นะครับ 
เจจ๊ง    :  คะ 
ปัญญา    :  เตรียมพร้อมนะ  เด๋ียวลูกคา้มาแลว้  พร้อมนะ 
เจจ๊ง    :  คะ 
ปัญญา    :  ร้านเปิด  ลูกคา้มา  
เจจ๊ง   :  ใส่ถุงดา้นหนา้นะคะ  ใส่จานดา้นในเลยนะคะ  ร้อน ๆ เลยคะพี่  ต่อแถวนะคะ  

ไม่ต่อแถว    ไม่ขายนะคะ  แต่ก่อนเจก๊็สับเองอยา่งน้ีแหล่ะ  บงัเอิญสับแลว้กระดูก
มนัทรุด 

ปัญญา    :  กระดูกใครเขา 
เจจ๊ง    :  กระดูกเจ๊เน๊ียะแหล่ะ  ตอ้งไปท ากายภาพเลยอ่ะ 
ปัญญา   :  ท่านผูช้มดูนะ  น้ีขายหมูทอดเป็นหลกัอยา่งเดียวน่ีนะ  ขายกนัไม่ทนัเลยนะ  

วนัน้ีมีการตรวจเขม้นะเจจ๊ง 
เจจ๊ง    :  ของอาจารยต์อ้งเนน้หน่อย  เนน้มนั  แต่ถา้วา่กนัจริง ๆ นะคะตอ้งติดมนัหน่อย ๆ  
อ.ธนัยวชัร์   :  แลว้ไม่ใส่ถุงมือเหรอครับ 
เจจ๊ง    :  มนัไม่ได ้ เจเ๊คยแลว้  พอเราใส่ถุงมือปุ๊บเน๊ียะมีดมนัจะโดนเลย 
อ.ธนัยวชัร์   :  ลา้งมาก่อนไหมครับ 
เจจ๊ง    :  ลา้ง 
อ.ธนัยวชัร์   :  เคยแบบไอลงไปไหมครับ 
เจจ๊ง    :  ก็พยายามไม่ไอ  คือ  เจ๊จะเล็บยาวไม่ไดน้ะคะ  ถา้ลูกนอ้งเล็บยาวเจจ๊ะโยนท่ีตดั

เล็บใหเ้ลยคะ 
ปัญญา   :  โหดเขม้นะครับ 
เจจ๊ง    :  บางวนัถา้ลูกนอ้งไม่ทนัจริง ๆ ก็จะออกมาช่วย 
ปัญญา    :  ท่านผูช้มมนัน่าอร่อย 
เจจ๊ง    :  เวลาขายมีดจะวางนอนไม่ไดต้อ้งวางตั้ง 
ปัญญา    :  เพราะอะไร 
เจจ๊ง    :  ไม่รู้ 
ปัญญา    :  อา้ว  ถามนกัศึกษาอร่อยไหม   พดูแบบตรง ๆ  เลยนะ  เจ๊โกรธไหม 
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เจจ๊ง    :  ไม่โกรธ 
ปัญญา   : เคยกินคร้ังแรกเปล่า 
นกัศึกษา  :  คร้ังแรกคะ 
ปัญญา   : จะไปกินอีกไหม 
นกัศึกษา   : กินค่ะ  อร่อยค่ะ 
ปัญญา    :  ท าไมกวา่จะตอบไดต้ั้งนาน 
นกัศึกษา  : ถา้มนัอยูใ่กลบ้า้นก็จะไปนะคะ 
ปัญญา    :  อร่อยไหม ๆ 
นกัศึกษา  :  อร่อยคะ 
ปัญญา   : คนอ่ืนใครกินแลว้บอกวา่มนัไม่อร่อยเลย  มนัไม่เห็นสมค าล ่าลือเลยมีไหม 
นกัศึกษา  : หมูนอ้ยไปครับ  ตอ้งใหพ้นู ๆ เลย 
เจจ๊ง   : เจ๊จะเอาไปพิจารณา 
ปัญญา   : ใหค้ะแนน 100  ใหเ้ท่าไหร่ 
นกัศึกษา  : 100 คะ 
ปัญญา   :  กรรมการรับประทานไปแลว้วา่ยงัไงครับ 
อ.ทว ี   :  รสชาติดีครับไม่ติดวา่มีเทปคงกินหมดครับ 
ปัญญา    :  แสดงวา่อาจารยช์อบ 
อ.ธนัยวชัธ์   :  ถา้เราขายแบบน้ีคือมีแต่ให้เนียนะ  ก าไรประมาณเท่าไหร่ครับ 
เจจ๊ง    :  ก็คือเจจ๊งลงทุนประมาณวนัละ  50,000  บาทเชา้ข้ึนมาเจจ๊ะตอ้งมีเงินลงมา  พอ

ตกตอน เยน็เงิน 50,000 อยู ่เจก๊็จะเหลืออยูย่งัไงก็ตอ้ง 15,000 บาทข้ึน 
ปัญญา   :  มี  15,000 บาทข้ึน 
อ.มลัลิการ์  :  อยา่งเจ๊จงวนันึงประมาณ 15,000 บาทใช่ไหมคะ  ทีน้ีเจจ๊งยงัไม่คิดก าไรอ่ืน ๆ ใช่

ไหมคะ 
เจจ๊ง    :  คิดแลว้ 
อ.มลัลิการ์   :  ท่ีวา่  50,000  รวมค่าใชจ่้ายพนกังานหรือยงั 
เจจ๊ง   : ตอนเยน็เจข๊ายเสร็จใช่ไหมคะ  เจจ๊ะจ่ายลูกนอ้งทุกวนัเลย 
ปัญญา   : อ๋อ  ก็รวมจ่ายค่าแรง 
เจจ๊ง   :   หกัหมดแลว้  ลูกก็หกัแลว้  จะไดค้่าตวักนัไปเลย  ตกเยน็เน๊ียะคนน้ี 500  คนน้ี  

500  สามี  1,000 อะไรอยา่งเน๊ียะ 
อ.ธนัยวชัร์   :  สามีไม่เก่ียวดว้ยเลย 

DPU



111 

เจจ๊ง    :  สามีก็คือวนัละ  1,000  
ปัญญา    :  แลว้สามีท าอะไร 
เจจ๊ง    :  คอยใหก้ าลงัใจเจ๊ 
ปัญญา   :  พนกังานอยูใ่นร้านทั้งหมดก่ีคน 
เจจ๊ง    :  10  กวา่คนคะ 
ปัญญา    :  ก็ไม่เยอะ 
เจจ๊ง    :  ตอนเชา้เราก็จะไปตลาด 
ปัญญา    :  คนอ่ืนหา้มไปหรือไง 
เจจ๊ง    :  เป็นคนซ้ือของเองทุกอยา่ง 
ปัญญา    :  ออกไปตลาดเอง  และเตรียมการสูตรพิเศษอะไร  ท าไมถึงไดอ้ร่อย 
เจจ๊ง    :  ไม่มีอะไรเลย 
ปัญญา   :  ใครก็ไปท าตามไดดิ้ 
เจจ๊ง   : ก็น่าจะไดน้ะ 
ปัญญา   : แลว้ไม่มีสูตรลบัอะไรเลยเหรอ 
เจจ๊ง    :  ไม่มีเลย  ก็ธรรมดา  หมูก็หมูหมกัธรรมดา  หมกัพริกไทย  กระเทียม  ธรรมดา

 มาก ๆ 
ปัญญา   :  แค่นั้นเหรอ  กลบัมาถึงค าถาม 
อ.ธนัยวชัร์   :  คนท่ีท าอาหารมนัตอ้งมีฝีมือ    มนัขนาดนั้นเชียวเหรอ 
เจจ๊ง    :  ความรู้สึกเจ ๊ ๆ วา่มนัง่ายนะ  แต่การท าใครก็ท าได ้ แตเ้จคิ๊ดวา่มนัน่าจะอยูท่ี่เอา

ใจใส่กบัลูกคา้  คุยกบัลูกคา้  เจก๊ลา้พดูวา่ในท่ีเจข๊ายไปเน๊ียะ  ส่วนมากถา้เจเ๊ป็นคน
ลงมาขายเองเน๊ียะ  ลูกคา้ยงัไงก็ได ้ เจจ๊ะสั่ง   พอตอนหลงัเร่ิมมีลูกนอ้ง  เจจ๊ะบอก
ลูกนอ้งวา่ถา้ลูกคา้มาเน๊ียะ  ลูกคา้จะเอาอะไร  ไม่เป็นไร ๆ 

อ.ธนัยวชัร   :  ท าอยา่งน้ีในอนาคตอาจเหน่ือยมาก  แลว้ถา้วนัหน่ึงเน๊ียะลุกไม่ยดึต่อจะท า
อยา่งไร  เพราะเม่ือสักครู่เน๊ียะฟังดูแลว้เหมือนเจ๊จะขายตวัเจเ๊องซ่ึงเปรียบดว้ยน ้าใจ  
แลว้วนันึงเราเกิดอายมุากข้ึน  นั้งสับหมูกบัตอ้นรับลูกคา้ไม่ได ้ ร้านน้ีไม่หายไป
กบัเจเ๊หรอ 

ปัญญา   :  ท่ีอาจารยถ์ามถา้อายเุพิ่มมากข้ึนจะท าอยา่งไร  และลูก ๆ ถา้เกิดไม่ช่วยจะท า
อยา่งไร  ลูกอยูต่รงน้ีถามเลยดีกวา่อนาคตของตวัเอง 

ลูกของเจจ๊ง  : เวลาอยูบ่า้นจะพดูกบันอ้งเสมอวา่เราจะท าอยา่งไรใหม้นัดีข้ึน  ให้ร้านมนัใหญ่
ข้ึนท่ีไม่จบอยูแ่ค่น้ี  ยงัไงเราตอ้งสานต่อจากแม่อยูแ่ลว้ 

DPU



112 

อ.ธนัยวชัร์  : หมายถึงนอ้งจะไม่ยอมลงจากหลงัหมู 
ลูกสาวเจจ๊ง  : ถูกคะ 
ปัญญา   :  เคยคิดวา่จะไปท างานอยา่งอ่ืนไหม  สักวนัฉนัจะไปจากน้ีสักที 
ลูกสาวเจจ๊ง   :  ไม่เคยคิด 
ปัญญา    : วนัหน่ึงหนูตอ้งครองพระราม 4 ทั้งถนน 
ลูกสาวเจจ๊ง   :  อยากใหเ้ป็นแบบนั้น 
ปัญญา   :  นอ้ง ๆ ทุกคนถามได ้
นกัศึกษา  : เวลาลูกคา้มาซ้ือเยอะ ๆ แลว้จะจอดรถตรงไหนค่ะ 
เจจ๊ง    :  เจมี๊สถานท่ีแบบจอดไม่อั้น 
ปัญญา   : ร้านคุณมีอยูห่้องคร่ึง 
เจจ๊ง    :  ร้านอาหารจะเล็ก  แต่จอดรถไม่อั้น 
ปัญญา   : จอดท่ีไหนอ่ะ 
เจจ๊ง   : โลตสัค่ะ 
อ.มลัลิการ์   :  ท าไมถึงตั้งราคา  13   16  21  คะ 
เจจ๊ง    :  ทุกวนัน้ีเจก๊็ยงังงกบัราคาเหมือนกนั  ท่ีจริงแลว้แรกเร่ิมขายแค่  10  บาท  15  

บาท  20  บาท  แลว้ตอนนั้นท่ีเร่ิมขายหมูโลละ  60  กวา่บาท  แลว้พอตอนน้ีหมูสัน
ข้ึนก็ข้ึนมาเป็น  12  บาท  พอตอนหลงัมนัข้ึนมาเป็น  100  กวา่บาท  เจบ๊อกขออีก 
1 บาทเถอะ 

อ.ธนัยวชัร์   :  ดูแลว้มนัจะมีกลุ่มท่ีมีลูกคา้เยอะหน่อย  บางทีก็ติดใจเจ ๊ ก็จะไม่สามากรถกินหมู
ทอดกนัไดแ้ละเพราะวา่หมอสั่งหา้ม 

เจจ๊ง   :  ไม่แต่บางคนนะคะอาจารย ์ บางคนท่ีมาเขาไม่ทานหมู 
อ.ธนัยวชัร์   : ก็ใช่ไงผมถึงวา่ท าไม 
ปัญญา   : มีตวัไหนเด่นมาอีก 
เจจ๊ง    : มีตบัหมู  ปูจ๋า  มีกา  ปลาหมึกกระเทียม 
อ.ธนัยวชัร์  : ตวัไหนท่ีเราจะดนัเป็นพระรองได ้
เจจ๊ง    :  อนัดบั 2 ก็จะเป็น ตบั 
อ.ธนัยวชัร์  : อนัน้ีตอ้งคิดหมายถึงวา่  ถา้ผมเป็นเจจ๊งเน่ียหมูทอดเจ๊จง 
ปัญญา   :  ปัจจุบนัก็ขายไดว้นัละ  70,000 บาท  ทุน 50,000  บาท  ก าไรประมาณ  15,000 – 

20,000  บาท  เฉล่ียแลว้ปีนึงก็ตกประมาณ  20,000,000  บาท  คือ  20,000,000  
โอกาสท่ีเป็นไปไดจ้ริงมนัคืออะไร 
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เจจ๊ง   :  อนาคตขา้งหนา้ถา้ลูกจบ  เป้าหมายคือ  30  ลา้นต่อปี  อยูว่นัละ  120,000  บาท 
ปัญญา   :  ลองดูหมูทอดเจจ๊งเป้าหมายท่ีจะวางจะมีวธีิการอยา่งไร  เป็น  SME  ตีแตก

 หรือไม่ 
ปัญญา   :  ถึงเร่ืองราวขยาย  ปี  1  20,000,000  บาท  และทุกคนคงตาร้อนและ  จะเป็น  

30,000,000 จะท าอยา่งไร  ถา้ฝันเป็นจริง  จะท าอยา่งไร 
เจจ๊ง    :  อนัดบัแรก  โทรมาฉนัไปส่ง Delivery โดยการแจกใบปลิวก่อน  5  กิโลเมตร

จากร้านฟรี  ถา้ไกลจากนั้นขอค่ารถบา้ง 
อ.ธนัยวชัร์  : Delivery  เน่ีย  ส่งแลว้กินบ่อย ๆ อาจเลิกก็ได ้ มนัเบ่ือ  เพราะวา่คนมากินท่ีร้าน

ใกล ้ๆ  โลตสัเน่ียกินเพราะวา่มนัถูก  กินเพราะวา่ติดใจเจ ๊ แต่พอ  Delivery  ไม่ได้
เจอเจนิ๊  เพราะฉะนั้นการท า  Delivery  เน่ียระบบก็มีแลว้เกิดคุณสั่งมากิน  แค่น้ีมนั
ก็ยุง่แลว้นะ  ควรจะมีระบบอะไรหรือป่าวถา้คนสั่งเยอะกลวัมาสั่งกะทนัหนั  หมด
เร็วลูกคา้ก็จะด่าอีก 

เจจ๊ง   :  วนัน้ีหมดเร็วพรุ่งน้ีเจก๊็เพิ่ม 
ปัญญา   :  เจ๊จงคิดวา่ระบบจ าเป็นหรือไม่จ  าเป็น 
เจจ๊ง   :  ถา้ในแบบอยา่งร้านของเจเ๊น่ียเจก๊็วา่ไม่จ  าเป็นถา้อยา่งอาจารยพ์ดูเน่ียมนัดีนะแต่

ถา้มาในรุ่นเจ๊เน่ียมนัยงัล าบากส าหรับเจ ๊ แต่ถา้ไปถึงรุ่นลูกคือเขาเรียนมาเขามี
ความรู้ 

อ.ธนัยวชัร์   :  เจง๊อ้ยงัท าไดเ้ลย 
เจจ๊ง   :  นัน่คือเจง๊อ้คะ  น่ีคือเจ๊จง 
อ.ธนัยวชัร์  : แสดงวา่เจจ๊งไม่งอ้ 
เจจ๊ง    : งอ้คะงอ้ไม่งอ้ไม่ได ้ เจจ๊ะหาเด็กท่ีอยากมีรายไดพ้ิเศษ  จากเจเ๊อาไปขายใส่กล่อง

แลว้ไปยนืมีหมวกมีชุดใส่   กลยทุธ์ท่ี 2  สร้างหน่วยขายเคล่ือนท่ี  อาจใส่หมวก
ของเจ๊จง 

อ.ธนัยวชัร์  :  ไอเดียมาใช่ไหม  แลว้กลว้ยแถมไหม 
เจจ๊ง    :  อาจจะยงัไม่แถมเพราะวา่มนัอาจจะหนกั 
อ.ธนัยวชัร์   :  เด็ก ๆ ไปเดินขายกะเท่าไหร่ครับ  แลว้ไปเดินขายแถวไหน 
เจจ๊ง   :  แรก ๆ เจอ๊าจจะไปเดินขายเองเลย 
อ.ธนัยวชัร์   :  เจ๊จงอยูร้่านเจ๊อาจมีคนรู้จกั  เจไ๊ปยนืสยามพารากอนไม่มีคนรู้จกันะ 
เจจ๊ง   : เจก๊็ไม่ไป 
ปัญญา   :  มี  Delivery  แลว้มีคนไปส่งแลว้  แลว้ก็จะท าไงอีก 
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เจจ๊ง    :  จะขยายกวา้งกวา่ทุกวนัน้ี 
ปัญญา   :  ขยายอะไร 
เจจ๊ง   :  ขยายร้าน  บางวนัท่ีลูกคา้มากินเคา้จะตอ้งยนืกิน  ไม่มีท่ีนัง่  แน่นหมด  กลยทุธ์ท่ี  

3  ขยายร้าน 
อ.ธนัยวชัร์  :  ไม่เห็นจ าเป็นเลยตอ้งไปขยายร้านพดูตรง ๆ เลย  ธุรกิจ Delivery  มีศกัยภาพ 
ปัญญา   :  ยิง่ฟังตายิง่ร้อน  ขายดีอยา่งน้ี 
เจจ๊ง    :  สุดทา้ยเลยนางกวกั  น่าร้านตอ้งมีนางกวกั  เพิ่มนางกวกั 
อ.ทว ี  :  ลูกคา้ท่ีเราขายเป็นคนท างานใช่ไหม  เราเปิดในช่วงเวลาท างาน  ถา้เราไม่ตอ้ง

ขยายหนา้ร้านหรือเราไม่ตอ้งท า  Delivery  นะ  เราเปล่ียนกลุ่มลูกคา้ใหเ้ป็น
คนท างานกลางคืน  สมมติ  หรือเท่ียวดึกกลบัมากินหมูทอด  ท าไดไ้หม 

เจจ๊ง    :  ก็ไม่เคยถึงขนาดดึกนะ  เพราะมนัเหน่ือย  ธรรมดาแลว้เจจ๊งสงสารลูกนอ้งมนั
เหน่ือยกนัอะไรแบบน้ี  เจม๊องลูกนอ้ง  บางทีเขาเหน่ือย พอละ ๆ เก็บ ๆ 

อ.ธนัยวชัร์  :  เพิ่มอีกกะนึงมากลางคืน 
เจจ๊ง    :  มนัจะไม่มีคนไง  ถา้สมมติวา่เจจ๊ะตอ้งเปิด  24  ชัว่โมง  สู่เจเ๊อาไปยนืขายตาม

ป้ายรถเมล ์ ตอ้งให้เด็กไปยนือยา่งนั้นจะไวกวา่ 
อ.ธนัยวชัร์  :  ถา้เราสามารถสั่งตี  2  ไดน้ะ  ผมเคยสั่งย  าแหนมมาส่งตี 1.30 นะครับ 
เจจ๊ง    :  แต่เจคิ๊ดวา่มนัน่าจะนอ้ยนะ 
อ.ธนัยวชัร์  : เยอะนะ  แมค็โดนนั  เขาไม่เปิดสาขาใหม่มากมายนะ  ท าไมเราไม่เลือกสาขาท่ี

ท าเลดีท่ีมนัมีคนอยูเ่ยอะ  ร้านกาแฟยงัเปิด  24  ชัว่โมงเลย 
ปัญญา   :  อนัน้ีก็คือเร่ืองขยายระยะสั้น  ถา้ระยะยาวเน่ียจะท าอยา่งไร  จะไปมองหา้งไหน

 อยา่งไร 
ลุกสาว   : อยากใหเ้ป็นบริษทัท่ีมัน่คง  ญาติ ๆ น่ีมาช่วยหนูท างาน  มีโรงงานผลิต  จะยดึ

พื้นฐานตวัของหนูเป็นหลกั  อาจจะท าเป็นหมูสดเผื่อคนไม่อยากทาน  เปิดร้านเป็น
ตูข้าย 

ปัญญา   :  หรือซ้ือไปท าเองก็ได ้
อ.ธนัยวชัร์  : จะตอ้งสร้างแบรนดก่์อน  เรามีวธีิการสร้างแบรนด์อยา่งไร  เพราะท่ีฟังเจจ๊งเน่ีย

ไม่ไดส้นใจสร้างแบรนด์อยา่งเป็นระบบ 
เจจ๊ง   :  ถา้เม่ือไหร่เธออยากกินหมูทอดก็เจ๊จงอ่ะ 
อ.ธนัยวชัร์ :  คือตอนน้ีไดแ้ต่มนัไม่ยนืยงไง 
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เจจ๊ง   : ถา้คนจะกินหมูทอดสักจาน  ตอ้งนึกถึงเจ ๊ ถา้เราจะกินไก่เราคิดถึง KFC เวลาเรา
คิดถึงหมูทอดตอ้งเจจ๊ง 

อ.ธนัยวชัร์   :  ไม่ไง  แต่ KFC เคา้ยนืยงไง 
เจจ๊ง   :  วนัขา้งหนา้เจ๊อาจยนืยงแบบเขาก็ได ้
อ.ธนัยวชัร์  :  ผมไม่เช่ือนะครับวา่รุ่นลูกจะท าเหมือนเจน๊ะ  ผมดูภาษากาย  และท าอยา่งเจจ๊งนะ

ครับ            ขออภยันะครับ  เหน่ือยตายครับ 
เจจ๊ง   :  ทุกวนัน้ีเจไ๊ม่เหน่ือยสบาย  เจไ๊ม่อะไรเลยนะ  อดีตท่ีผา่นมาเป็นแบบนั้น  ทุก

 วนัน้ีเจส๊บาย 
ปัญญา   :  ธุรกิจหมูทอดของเจ๊จงและลูก ๆ นะครับ  จะเป็น SME ท่ีจะดีแตกไดห้รือไม่  

เกิดมาในชีวติถึงตอนน้ีคิดวา่บรรยากาศหวัใจท่ีเตน้อยูข่ณะน้ีกบัท่ีเปิดร้านตลอดมา
ต่างกนัไหม  วนัน้ีทีมงานมากนัเยอะแยะมากมาย  เชิญทั้งหมดนะครับมีใครบา้งก็
ไม่รู้  ถา้เกิดแตกข้ึนมาส่ิงท่ีไดรั้บคือความยิง่ใหญ่  ถว้ยรางวลั  K  SME  AWARD  
ท่ีส าคญับริการบญัชีรวมมิตร  SME  ของกสิกรไทย  จะมอบใหอี้ก  100,000  บาท  
เราจะฟังกรรมการตดัสินแลว้ 

อ.ทว ี   :  ก็โดยรวมตอ้งบอกวา่ส าเร็จมาถึงขั้นน้ีแลว้น่าภูมิใจมาก  ความยากของมนัคือท า
อยา่งไรท าใหม้นัยนืต่อ  ธุรกิจอาหารมนัยนืยาวยาก  ท าอยา่งไรท าใหย้นืยาว  ส่ิงท่ี
อาจารยทุ์กคนนั้นคือ  1  ในการวางตวัแปรส าคญัก็คือการวางระบบการคิดให้รอบ
ครอบท่ีผมไดย้นิเจ๊จงพูดทั้งหมด  ดูงงนะ  แต่ก็จดัไดห้มด  โปรโมชัน่มีซ่ึงตรงน้ี
เน่ีย  เป้าหมายระยะเวลายาวผมกงัวล  เป้าหมายระยะยาวตอ้งพฒันา  การวางระบบ
ตอ้งวางใหไ้ด ้ การพฒันาสินคา้ตอ้งมีอะไรท่ีเหนือจากความสามารถส่วนตวั  เรา
ตอ้งพฒันาใหไ้ดถ้า้เราท าตรงน้ีไดผ้มวา่ท าได ้ น่าสนใจมาก 

อ.มลัลิการ์  : ขอช่ืนชมเจจ๊ริง ๆ นะค่ะ  ช่ืนชมในความใจดี  และความสามารถท่ีสามารถท า
ยอดขายไดถึ้งขนาดน้ี  ในช่วงท่ีวา่ตอ้งการใหส่ื้อถึงวนัละ  100,000  บาท  
ปัจจุบนัเน๊ียเจส๊ามารถท าใหลู้กเขา้มารับช่วงกิจการก็จริงแต่ถา้เจเ๊ป็นแบรนดข์องเจ๊
แลว้เน๊ียะมนัก็หมายความวา่แค่ช่ือเจจ๊งก็ตอ้งกินไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเห็นหนา้  ซ่ึง
อยากใหเ้จท๊  าไดต้รงน้ี  เจ๊ตอ้งวางแผนถึงจะขยายกิจการได ้ ยงัวางแผนไดไ้ม่ดี 

อ.ธนัยวชัร์  :  เจ๊จงเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ ท าธุรกิจเหมือนจะก๊อปป้ีแต่ไม่ก๊อปป้ี  เห็น
วา่คนอ่ืนท าไดเ้ราก็ท าได ้ แต่ไม่ท าส่ิงท่ีเหมือนคนอ่ืนท า  ภายนอกอาจจะเหมือน
แต่ภายในใส่ความคิดสร้างสรรคล์งไป  ผมถือวา่  SME  ตอ้งใส่ความคิด
สร้างสรรคล์งไป  และความคิดสร้างสรรคน์ั้นไม่ใช่เร่ืองยากแต่ตอ้งคิดเจจ๊งเหมือน
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ไม่มีกลยทุธ์  ผมวา่ลกัษณะของเจ๊จงเกือบจะไดเ้ป็นตวัแทน SME  ของชาติเราเลย
นะ  เพราะวา่ส่ิงหน่ึงท่ีเจจ๊งตอ้งสร้างแบรนด์แลว้แต่เป็นการสร้างโดยธรรมชาติ  
มนัจะมีบางแบรนดเ์ท่านั้นท่ีสามารถจะยดึหลกัและไปใหญ่ได ้ แลว้มาต่อยอดให้
เป็นสไตน์ของเรา  เร่ืองหน่ึงท่ีเจจ๊งโอเคคือ  เจจ๊งเรียนรู้จากลูกคา้  ความพอใจ
ลูกคา้ไม่มีท่ีส้ินสุดหรอกและท่ีส าคญัอยากจะย  ้าคือ  Delivery  โอกาสมีมาก  เจจ๊ง
เป็นคนท่ีเรียนรู้โดยธรรมชาติเขาไม่สามารถเรียบเรียงได ้
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บทถอดเทปรายการ SME ตแีตก ตอนห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ 
 
สกล  :  วนัน้ีมาเสนอชุดสังฆทานแบบใหม่ครับ 
ปัญญา  :  ในกระเป๋าน้ีมีอะไรครับ 
สกล  :  มีเคร่ืองสังฆทานส าหรับถวายพระครับเป็นกระเป๋าถือ ถงัเหลืองๆทิ้งเตม็ไปหมด 

แต่กระเป๋าน้ีพระ นกัเรียน นิสิตใชไ้ดม้ากมายครับเวลาเดินทางจีวร ผา้เช็ดตวั  
เดินทางไดส้ะดวกครับ 

ปัญญา  :  เจตนาท่ีท าเกิดจากอะไรครับ 
สกล  :  ปัญหาในสังคมไทยเป็นปัญหาท่ีใหญ่มาก 
ปัญญา  :  ปัญหาใหญ่มากท่ีผมจ าไดน้ะครับของเสียของหมดอายุน ามาใหพ้ระบางทียดั

หนงัสือโป๊ลงไปใหพ้ระสร้างบาปใหพ้ระ 
สกล  :  อนัน้ีคือเราไม่มีแน่นอนครับเราตั้งใจใหช้าวพุธไดบุ้ญจริงๆครับ 
ปัญญา  :  ถา้หากเราไปท าบุญท าสังฆทานยมืเราจะไดบุ้ญไหม 
สกล  :  ไดไ้ม่สมบรูณ์ครับบางทีอาจจะแยกไปหลายคนเพราะวา่เวยีนหลายรอบ 
ปัญญา  :  ไม่รู้จริงหรือไม่จริง แลว้ของเราไม่ถูกเวยีนหรอครับถา้เอากระเป๋าไปเวยีนได้
ไหมครับ 
โอภาส  :  จริงๆก็อยูท่ี่วา่ของเราน าไปถวายพระแลว้ พระเห็นก็อาจจะเก็บไวใ้ช ้ถา้เราให้

ของดีของมีคุณภาพมีประโยชน์ 
ปัญญา  :  ปกติท่ีเห็นถงัมนัมีไปเต็มหมดแลว้ไม่รู้จะน าไปไวท่ี้ไหนถงัก็เตม็วดัแลว้แต่

กระเป๋าใชไ้ดต่้างๆ 
สกล  :  เราตั้งใจใหช้าวพุธไดบุ้ญจริงๆชาวพุทธไปท าบุญจะไดบุ้ญมากท่ีสุดแต่ไม่รู้วธีิ

ท ามากท าอยา่งไร 
ปัญญา  :  หลายๆคนรู้ฟังไปพร้อมๆกนัเลยนะครับ แลว้ทุกคร้ังจะมีกรรมการร่วมฟังอยู่
ดว้ย 
ช่อผกา  :  คือเราเป็นบริษทัท าส่ือทีว ีวทิย ุแต่วา่งานศาสนาน้ีเป็นอาสาสมคัรช่วยท างาน

ประชาสัมพนัธ์ท ามา9ปี 
ปัญญา  :  เร่ิมตน้เลยดีกวา่เหตุอนัใดถึงมาท าธุรกิจแบบน้ี 
สกล  :  10ปีท่ีแลว้ผมประกอบโรงงานอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกส่งนอกไม่เก่ียวกบัวดั

เลย 
ปัญญา  :  แลว้ยงัไงมาเก่ียวกบัสังฆภณัฑค์รับ 
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สกล  :  ประมาณ6-7ปีท่ีแลว้พวกส่ือของท่านมีการออกโจมตีพระเดินหา้ง ก็มีหนุ่มนอ้ย
บวชประมาณ9-10วนั ไปเดินซ้ือเส้ือผา้แต่พระอาวโุสไม่เขา้หา้งครับ แต่เดิมผมอยู่
ต่างจงัหวดัอยูก่บัโรงเรียนวดั เม่ือเกิดเหตุโจมตีลงข่าวแบบน้ีท าใหผ้มไดส้ติวา่
2,500กวา่ปี ท าไม่มีศูนยร์วมแห่งชาวพุทธเป็นอยา่งทางการก็ไม่มีใครคิดก็เลย
ตดัสินปัญหาความรู้เพื่อท่ีจะเปิดหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑแ์ห่งแรกของประเทศ
ไทย มีของมากกวา่ 5,000รายการท่ีใหเ้ดินเลือกอยา่งจุใจ 

ปัญญา  :  หา้งสรรพสินคา้น้ีมีแต่เคร่ืองบุญหมดเลยคนท่ีมาท่ีน่ีไม่มีใครมาดูแลว้ก็กลบั
หรอกครับนอ้ยคนมาก รับจดังานบุญทุกประเภทดว้ยหรอจะบวชลูก 

สกล  :  รับปรึกษาไดค้รับ เรารับจดัท าบุญวนัเกิดท าบุญบา้น รวมทั้งจดังานศพครบวงจร 
ปัญญา  :  งานศพครบวงจรคืออะไร 
สกล  :  เราไปรับศพใหจ้ดัหีบใหเ้รามีส าหรับรดน ้าศพมีการขอขมา มีการท าบนัได

สวรรคใ์ห้อยา่งสมบูรณ์  ถา้ตายแลว้ลูกหลานท าไดแ้บบน้ีอยากจะตายแต่ไม่รู้วา่จ  า
ท าไดแ้บบน้ีหรือป่าวหลวงพอ่ชมเจา้ภาพวา่คุณกตญัญูมากท าไดดี้แบบน้ีเขาบอก
หลวงพอ่วา่ไม่ใช่ฝีมือผมครับ เป็นผมืีอของหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑ์ 

ปัญญา  :  อยา่ลืมวา่มีคนเก่ียวศาสนพิธีดว้ย 
สกล  :  อาจารยป์ระมวลเป็นอดีตเจา้อาวาสวดัเขตอุดมสัก 
ปัญญา  :  ท่านเจา้อาวาสแลว้ท าไมท่านไม่อยูต่่อหล่ะครับ 
ประมวล :  ก็อยากศึกครับ 
ปัญญา  :  หนา้ท่ีหลกัของท่ีหา้งสรรพสินคา้ท่านท าอะไรครับ 
สกล  :  เป็นพระสงฆม์าก่อนท่านก็รู้เก่ียวกบัพิธีตามแนวของศาสนพิธี 
ธนัยวชัร์ :  เด๋ียวจะถามการตลาดของพระ 
ปัญญา  :  จุดเด่นท่ีท าให้เราไดดี้กวา่มนัเป็นจุดไหน 
สกล  :  เป็นจุดอ านวยความสะดวก ครบวงจร ท่ีอ่ืนอาจจะมีสินคา้แต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีครบ
  วงจร 
ปัญญา  :  เฉพาะจดังานบุญอนัน้ีก่ีเดือนแลว้ครับ 
อ านาจ  :  ประมาณ60งานก็เฉล่ียอยูป่ระมาณ 30,000บาท ต่อ 1ราย 
ช่อผกา  :  ทราบจากขอ้มูลวา่ลงทุน20ลา้น  แลว้ก็เป็นตน้ทุนของส่ิงปลูกสร้าง10ลา้น  

ท าไมถึงเลือกลงทุนแบบนั้น 
สกล  :  เหตุผลปัจจยัจริงๆผมและทีมงานไม่เคยท าสังฆภณัฑม์าก่อนในชีวติเราปรึกษา

ผูรู้้ ปรึกษาเพื่อนฝงู ปรึกษาคนท่ีท าสังฆภณัฑ ์เขาแนะน าใหผ้มเปิดห้อง1หอ้งครับ 
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แต่ก่อนจะเปิดห้อง1หอ้งครับ ผมวเิคราะห์ผมหาขอ้มูลอยา่งแทจ้ริงแลว้วา่มูลค่า
การตลาดเท่าไหร่ แต่ท าไมผมถึงเปิด1หอ้งดว้ยตามท่ีเขาบอกผมเปิดเพื่อเรียนรู้มา3
ปีเราก็เช่า3ปีเพื่อเรียนรู้สังฆภณัฑคื์ออะไร คือเป้าหมายของผมท่ีจะท าหา้งอยูแ่ลว้ 
ถา้ผมคิดแบบคนอ่ืนท่ีเช่าห้องหลายๆแถว 

ธนัยวชัร์ :  หมายถึงคุณจะหา้งตั้งแต่ห้องนึงแลว้ 
สกล  :  ก่อนหนา้นั้นแลว้ก็ยงัไม่มีทุน ยงัไม่เรียนรู้ เราก็ตอ้งเรียนรู้สินคา้ก่อนดูใหช้ดัเจน 
ธนัยวชัร์ :  เห็นอะไรครับท่ีท ามาแลว้จาก3ปี 
สกล  :  ผมเห็นก่อน3ปีเห็นตอนท่ีมีข่าวพระเดินหา้งผมก็เลยไดส้ติวา่ไม่มีหา้งสังฆภณัฑ ์

มีแค่ร้านโชห่วย ผมนอ้ยใจวา่ท าไมชาวพุทธท าไมไม่มีหา้งแบบสมบูรณ์
เปล่ียนเป็นศกัด์ิศรีของชาวพุทธ2,500กวา่ปีท าไมเราจะตอ้งไปเช่าหอ้งแถวแบบนั้น
ต่างชาติเขาโกยเงินเป็น 10ๆลา้น 

ธนัยวชัร์ :  คุณก็เลยท าหา้งสังฆภณัฑเ์ลย ค าถามคือในอนาคตถา้ขยายสาขาโชห่วยแต่ถา้เกิด
ตายหล่ะ 
สกล  :  เราไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยครับ 
ธนัยวชัร์ :  แลว้วนัหน่ึงสังฆภณัฑ์ออกไปคุณจะท าอยา่งไร ต่อไปห้ามเขา้จงัหวดัน้ี 
สกล  :  ทุนอาจจะมีไม่พอหรือผมตายไปก่อน 
ทว ี  :  อะไรเป็นเหตุผลท่ีท าใหผ้มขบัรถจากบา้นไป จรัญ13เพื่อซ้ือของขากหา้งคุณ 
สกล  :  สรุป3ขอ้นะครับ 1.หา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑแ์ห่งแรกของชาวพุทธ 2.เป็นหา้ง

ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญรับจดัพิธีศาสนา ปรึกษาฟรี 3.เราเป็นหา้งท่ีมุ่งด าเนินงานบ ารุงมา
ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาครับ ราคามาตรฐานเดียวครับ 

ธนัยวชัร์ :  ขายความครบครัน ขายความประทบัใจ 
สกล  :  จิตวิญญาณของชาวพุทธ เราตั้งแต่แรกแลว้วา่จะท าอะไรในชีวติท่ีเรามีทุกวนัแต่

ไดย้นิวา่เด็กทุกวนัน้ีไม่มีคุณธรรม ศีลธรรม หอ้งปฏิบติัธรรมของเราน้ีมีเด็กมีชาว
พุทธร่วมปฏิบติัธรรม ท ากิจกรรมท่ีน่ีนบั10,000คนแลว้ครับ 

ธนัยวชัร์ :  ผมถามวา่หา้งสรรพสินคา้ของคุณสกลขายอะไรกนัแน่ 
สกล  :  เราเกิดมาเออะไรศาสนาพุทธ 
ธนัยวชัร์ :  ใชก้รรม 
สกล  :  ใชก้รรม หลวงปู่ โตท าใหดู้2กรรม กรรมดีและกรรมชัว่ จะท ากรรมดีหรือกรรม

ชัว่เรามุ่งมัน่ท่ีจะท านะครับ ชั้น2เป็นท่ีท านกัสงฆท่ี์เดินทางจากต่างจงัหวดัมาพกั
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ท่ีน่ีเป็น1000รูปแลว้ครับ ทุกคนท่ีซ้ือของเราไดร่้วมถวายภตัตาหารและเพลกบัเรา
ดว้ย 

ธนัยวชัร์ :  ถา้คุณสกลอยากใหม้องหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑ์อยากใหค้นอ่ืนมองยงัไง 
สกล  :  อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ตอ้งไปสังฆภณัฑค์รับ สังฆภณัฑคื์อสวรรคข์องคนท าบุญ ผูท่ี้ให้

ของท่ีประเสริฐท่ีเลิศก็จะไดรั้บส่ิงท่ีประเสริฐส่ิงท่ีเลิศกบัมาแลว้ทุกวนัน้ีเราได้
ตั้งใจท าไหมครับ คุณปัญญาชวนผมไปทานขา้ว คุณสกลร้านไหนอร่อย แต่พอจะ
ตกับาตรตอนเชา้ไม่มีใครพิถีพิถนัเลย ซ้ือขา้วแกงขา้งทางกบัขา้วบูดหรือป่าวเราก็
ไม่รู้ ท  าไมไม่ตั้งใจอยา่งนั้นเราอยากใหช้าวพุทธต่ืนตวั มีคนถามวา่ผมวา่คุณท ามนั
จะมีคนมาแช่งขนัอีก สาธุ ผมส าเร็จทุกอยา่งครับไม่กลวัการแข่งขนั เพราะเป็น
เป้าหมายอยากใหช้าวพุทธต่ืนตวัในการท าบุญ ไปเปิดแต่คาราโอเกะผบับาร์เปิด
ท าไมครับ 

นิสิตจากนิดา้ :  อยา่งงานศพบางทีเขาตอ้งมี2พิธี เห็นดูรู้สึกจะเนน้แต่ศาสนาพุทธ ถา้เป็นศาสนา
จีนล่ะค่ะ 

สกล  :  ท่านตอ้งการกงเตก๊แบบไหนครับ 
ปัญญา  :  ตอนน้ีจะรับทราบถึงเร่ืองราวของหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑเ์จตนาปัจจุบนัธุรกิจ

อยา่งไรมียอดธุรกิจล่าสุดประมาณ20ลา้นบาท ทีน้ีมาถึงต่อไป 
สกล  :  ปี2553 เราตั้งเป้าหมายไวท่ี้35ลา้นบาท 
ปัญญา  :  มาดูกนันะครับมีหา้งสรรพสินท่ีเฉพาะกิจครบครัน จะกระโดดถึง35ลา้น ปีหนา้

จะมีแผนแบบไหนกลยทุธ์อยา่งไร มาท่ีน้ีมีครบวงจรคุยกนัอยา่งละเอียดแลว้ ปีท่ี
แลว้20ลา้น เป้าหมายเพิ่มขน้ถึง35ลา้น กลยทุธ์เป้าหมาย35ลา้นบาท 

สกล  :  กลยทุธ์ท่ี 1.รักษาลูกคา้เก่าดว้ยการออกบตัรสมาชิก ทุกวนัน้ีเรามีการเก็บขอ้มูล
ลูกคา้ไวต้ั้งแต่ปี2551 เรามีลูกคา้อยู2่0,000ราย ปีน้ีเราจะมีการออกบตัรสมาชิกเก็บ
ปัญหาลูกคา้หมดเลยเวลามีกิจกรรมอะไรก็จะส่งใหลู้กคา้ไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

โอภาส  :  ทุกวนัน้ีเรามีลูกคา้มาซ้ือต่อวนัเฉล่ีย50คน เราก็คาดหวงัวา่รู้ค่าใหม่ท่ีจากการ
ประชาสัมพนัธ์สักประมาณ75คนเฉล่ีย1,500 

ธนัยวชัร์ :  แลว้ท าอยา่งไรให้1,000เป็น1,500 
อ านาจ  :  ถา้บวชพระต่อองคใ์ชผ้า้ก่ีช้ินครับ ถา้เกิดวา่ท่านซ้ือไป4ช้ินท่านจะบวชไดไ้หม 

เรามีแผนวา่จะรับพนกังานเพิ่ม 
ปัญญา  :  จะตรวจอยา่งไร คนท่ีติดคุกติดตารางมา 
อ านาจ  :  เราไม่ตรวจขนาดนั้น คนเราถา้มีบุญจริงจะอยูก่บัเราได ้
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ธนัยวชัร์ :  การเพิ่มสมาชิกเป็นการประชาสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ บตัรสมาชิกน่าจะมีประโยชน์
อะไรท่ีมากกวา่การใหข้อ้มูลถา้มนัมีสิทธิประโยชน์มากผมก็อยากท าบุญมากข้ึน
ผมอยากจะมาหา้งน้ี 

สกล  :  ในท่ีประชุมเราคุยกนันะครับ เราจะหาขอ้มูลลายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนเรา
สามารถลด5เปอร์เซ็นไดเ้ราจะท า แต่ในเบ้ืองตน้เน่ียจะไดรั้บสิทธิพิเศษข่าวสารท่ี
ส าคญั เราจะสะสมแตม้ 

ธนัยวชัร์ :  แลว้ถา้คนอ่ืนมองคุณสกลวา่เอาศาสนามาบงัหนา้เพื่อท าธุรกิจ 
สกล  :  ท่านตอ้งเขา้ใจนะไม่มีหา้งสังฆภณัฑพ์ี่นอ้งชาวพุทธ2,000กวา่ปีประกอบพิธี
  ศาสนามา 
ธนัยวชัร์ :  คุณสกลใชก้ารตลาดน าหรือใชใ้จท าครับ 
สกล  :  ใชใ้จท าครับ 
ธนัยวชัร์ :  ถา้วนันึงมีคนใจบุญกวา่คุณลงมาท าท่ีหนากวา่แลว้ก็เปิดไปหลายสาขาและวนั

นั้นคุณสกลก็กลายเป็นเล็กไปเลย 
สกล  :  นั้นคือความส าเร็จของผมครับ อยากใหเ้กิดทุกจงัหวดัเพราะชาวการท าบุญมาขั้น 
ธนัยวชัร์ :  แต่ถา้เป็นหา้งต่างชาติเกิดเป็นสาขาเเบบน้ีโฟกสัเลยไปทุกจงัหวดัเหมือนท่ีมีชาว

พุทธจะไดต่ื้นตวัพุทธเยอะๆคุณจะวา่ยงัไง 
สกล  :  ถา้ชาวบา้นท่านศรัทธาแลว้มัน่ใจเราวตัถุประสงคน้ี์คือปีใหม่เราจะส่งจดหมาย

ไปอวยพรและกราบเรียนให้ผูใ้ชบ้ริการรับทราบ 
ธนัยวชัร์ :  ถา้ต่างชาติมาจะกลา้ไหม 
สกล  :  ไม่กลา้ครับ ยนืยดัเพื่อสู้ต่างชาติไปดว้ยใจ 
นิสิตจากนิดา้ :  ถา้มีการแข่งขนัดว้ยราคาคุณกลา้ดีใจดว้ยไหมแสดงวา่ธุรกิจของคุณสกลมาได้

ตลอดเลยใช่ไหม 
สกล  :  ดีใจครับถามวา่คู่แข่งจะมาตอนไหน หา้งทุกหา้งไม่มีทะเลาะกนั 
ช่อผกา  :  มีช่วงเทศกาลจะมีคนไปซ้ือมาส่วนหน่ึง การซ้ือของให้คนอ่ืนเป็นทานแต่บุญสูง

กวา่ทานคือการรักษาศีล แต่การท าบุญมีกวา่การซ้ือของในร้านพี่น่ะค่ะแต่ยงัไงเรา
ประกอบพิธีกรรมศรัทธาก็ไดบุ้ญส่วนหน่ึงค่ะ 

สกล  :  ชาวพุทธท่ีแทจ้ริงตอ้งเป็นแบบน้ีตอ้งศึกษาชาวพุทธมีหนา้ท่ีศึกษาและปฏิบติั 
ชาวพุทธในประเทศไทยไม่รู้เก่ียวกบัศาสนา ผมอยากใหอ้าจารยแ์ละทุกๆคนรู้
เก่ียวกบัศาสนาและเบิกบาน 

นิสิตจาดนิดา้ :  ท าไมไม่เปิดการขายเฟรนไซส์ 
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โอภาส  :  ของเรามีแผนระยะสั้นและระยะยาวแต่ในตอนน้ียงัไม่เปิดเฟรนไซส์แต่เร่ืองของ
อนาคตก็อยูใ่นแผน 

ช่อผกา  :  สงสัยมากเลยค่ะคุณสกลขายของเก่ียวกบับุญท าไมไม่ยิม้เลยค่ะ คือรู้สึกวา่ไม่มี
ความสุขคนท่ีมีความสุขตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส คนท่ีไม่มีความสุขจะไม่จริงใจ เอาเป็น
เอาตาย 

สกล  :  ผมเองก็ไม่ค่อยสังเกตตวัเองนะแต่บุคลิกเฉพาะคนไม่เหมือนกนัขา้งนอกสดใส
แต่ขา้งในอาจจะเศร้าก็ได ้

ปัญญา  :  คนอาจจะรู้สึกแปลกๆคนขายบุญหนา้ตาไม่สดช่ืน 
ทว ี  :  พดูถึงโปรโมชัน่ซ้ือ2แถม2มีไหม 
อ านาจ  :  ซ้ือ10,000มีพระพุทธรูปใหไ้ปบูชา 
ช่อผกา  :  ปีท่ีผา่นมา2551-2552ท่ียอกขายเติบโต12ลา้นไป20ลา้น มีลูกคา้เพิ่มข้ึนเป็น

สัดส่วนยงัไงค่ะ 
โอภาส  :  ปี2551ประมาณ 35คน /วนั 
สกล  :  ปีท่ีผา่นมา2552ทางทีวมีีรายการเดียวทางช่อง5 กลยทุธ์ท่ี2.เพิ่มการโฆษณาส่ือ

ต่างๆมีการประชาสัมพนัธ์ออกทางวทิยชุุมชนบริเวณเขตธนบุรีเน่ืองจากมี
ขอ้ก าหนดวา่มีคนนูน้อยูไ่กลมาถึงไม่ได ้ตอนน้ีเรามีเวบ็ไซตใ์หค้วามรู้เสนอสินคา้
ต่างๆปรับมาเร่ือยๆ 

ธนัยวชัร์ :  คุณโอภาสวา่การท่ีเรามีเดียวกนั ตั้งอยูท่ี่พระราม2 กระบวนการคือขอ้จ ากดัการ
ขยายคือปีน้ีเราตั้งเป้า35ลา้น แต่เรามีช่องทางอ่ืนเช่น บริการติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีประสงคอ์ยากใหบ้ริการท างานบุญ 

โอภาส  :  กลยทุธ์ท่ี3.แนะน างานจดัศาสนพิธีทางโทรศพัท ์ถามวา่ท าไมครับบริษทัทัว่ๆไป
ทั้งหมดจดักิจกรรมท าบุญทุกปีอยูแ่ลว้ แต่ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
เจา้หนา้ท่ีของเราเป็นผูช้  านาญแลว้ก็มีพนกังานของเราท่ีมีความสามารถในการจดั
งานในวนัเดียว 

นิสิตจากนิดา้ :  ผมมองวา่อตัราการเกิดและการตายของประชากรมัง่คงท่ีผลก าไรประกอบการ
จะเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร 

โอภาส  :  หมายถึงวา่คน1คนไม่ไดจ้ดังานในวนัเดียว อีก3วนัเขาอาจจะท าบุญวนัเกิด อีก2
เดือนอาจจะท าครบรอบงานแต่งงาน อีก3ปีอาจจะท าครบรอบการตาย ฉนั้นมนัก็
จะเป็นวงจรไดอ้ยูต่ลอดเวลาลูกคา้รอเราเพียงแต่เราจะไปถึงหรือป่าว 
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สกล  :  อุดมการณ์ในการท่ีเราร่วมทีมกนัด าเนินหา้งสรรพสินคา้สังฆภณัฑเ์พื่อน ารายได้
มาบ ารุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราก็วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้น35ลา้นบาท แต่
ถา้มนัเกินไปกวา่นั้นคือก าไรผลพลอยไดซ่ึ้งเราก็จะมีโอกาสขยายแลว้น าเงินไป
ท าบุญตามอุดมการณ์ท่ีเรามี 

ปัญญา  :  สรุปกนัเรียบร้อยแลว้แต่ผลของกรรมการยงัไม่สรุป ตั้งแต่ตน้มายงัไม่มี
หา้งสรรพสินคา้ไหนท่ีเฉพาะกิจเลย 

ทว ี  :  วนัน้ียอมรับจริงๆกลยทุธ์ทางธุรกิจวตัถุมนัค่อนขา้งขดัแยง้กบัศาสนาสอนใหเ้รา
พฒันาเร่ืองสติปัญญา คนมีหลายเหล่าท่ียงัไม่พร้อมท าศีลภาวนากบัธุรกิจท่ีจะท า
ทานก่อนก็สนบัสนุนมนัยืนอยูย่ากนะเป็นท่ีไม่ใช่กลยทุธ์อยา่พึ่งมองมนัมากเพราะ
คุณสกลบริหารสินคา้ท าอยา่งไรมนัมีลายละเอียดอีกมากท่ีอยากใหท้ าก่อนโจทย์
วนัน้ีมนัอยูท่ี่20จะเป็น35ไดไ้หมคือตวัในผลิตภณัฑส์มช่ือคุณท าไดผ้มเห็นความ
ชดัเจนของมนัเป็นส่วนของโปรโมชัน่และเจตนารมณ์ส่ิงท่ีคุณสกลบอกมาเป็นส่ิง
ท่ีดีเพราะฉนั้นทั้งหมดทั้งปวงผมเช่ือวา่20เป็น35ลา้นแน่ครับ (ตีแตก) 

ธนัยวชัร์ :  คือคุณสกลเลือกท าธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากแลว้เป็นธุรกิจท่ียงัไม่มีใครมาจบัอยา่ง
เป็นระบบท่ีผา่นมามีแต่โชห่วยทั้งนั้นธุรกิจแบบน้ีก็คือ blue oceanหรือกลยทุธ์
ทะเลสีครามตั้งเป้าล ้าเกินไปกบัศกัยภาพท่ีเป็นประเด็นส าคญัคือทีมงานเน่ียจะมี
ปัญหาอยู1่เร่ืองท่ีคุณสกลจะตอ้งท าก็คือสร้างแบบแบรนการตั้งช่ือร้านสรรพสินคา้
สังฆภณัฑช่ื์อท่ีสามญัเขาตั้งกนัหมดนะช่ือน้ีไม่มีอะไรเด่นในอนาคตช่ือน้ีตอ้งมี
การพฒันาออกไปเพราะตลาดใหญ่มากแลว้ก็อยา่พดูเร่ืองบุญมากเกินไปเพราะบาง
ท่ี200 300ลา้นท่ีพี่ทวบีอกเน่ียไม่สามารถด ารงสภาพเดิมไดเ้ขาจะมองวา่เราใชบุ้ญ
มาบงั (ตีแตก) 

ช่อผกา  :  อยากจะบอกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณสกลน่ะค่ะ ช่ืนชมความศรัทธาท่ีใชค้วาม
ศรัทธาในศาสนาในการท าธุรกิจมีเร่ืองอนัตรายมากขอเตือนใหลู้กนอ้งของคุณไป
เซอร์เวยแ์ลว้ดูวา่ห้องขา้งๆมีโอกาสเปิดไหมเพราะวา่คู่แข่งแดนอ่ืนจะสร้างประกบ
แลว้จะลม้ทนัทีถา้มีคนเขา้ประกบคุณเจง้เด๋ียวน้ีเลยเพราะเร่ืองน้ีคือเร่ืองท่ีด่วนท่ีสุด
ท่ีคุณจะตอ้งท า (ตีแตก) 
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บทถอดเทปรายการ  SME ตแีตก  ตอนปุ๋ ยน้องเดือน 
 
ปัญญา  :  ปุ๋ยนอ้งเดือนนอ้งเดือนคือใครครับ 
เยาวลกัษณ์ :  นอ้งเดือนคือนอ้งไส้เดือนค่ะ 
ปัญญา  :  เขาเป็นใครมาจากไหน 
เยาวลกัษณ์ :  เป็นตวัท่ีท าใหเ้ราเร่ิมตน้ธุรกิจ 
ปัญญา   :  ตกลงปุ๋ยนอ้งเดือนคือปุ๋ยมาจากไส้เดือน 
เยาวลกัษณ์  :  ใช่ค่ะปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ปัญญา  :  ตน้ไมม้นัจะงดงามยอดเยีย่มเลยหรอ เคยมีใครท าปุ๋ยนอ้งเดือนมาก่อนไหม 
เยาวลกัษณ์ :  มีค่ะ แต่ถา้เป็นเจา้ใหญ่ ๆ ยงัไม่มีค่ะ 
ปัญญา  :  เอาล่ะเด๋ียวคุยแบบเตม็ท่ีเลย มีกรรมการตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้เลยนะ แขกรับ

เชิญ  ก๊ิฟ วรรธนะ เก่ียวขอ้งยงัไงกบัตน้ไมห้รือปุ๋ยครับ 
ก๊ิฟ   :  หลายคนไม่รู้วา่ผมเก่ียวขอ้งกบัตน้ไม ้ ผมเป็นคนชอบปลูกตน้ไม ้
ปัญญา   :  คุณก๊ิฟเก่ียวกบัการประกวดแข่งขนัดว้ยใช่ไหมครับ 
ก๊ิฟ   :  ผมไปประกวดเก่ียวกบัตน้ไมม้าครับ ป่ีท่ีแลว้ในงานบา้นเลือกสวนแลว้ก็ไดท่ี้ 1 
  มาครับ 
ปัญญา   :  คุณ ไส้เดือนเป็นยงัไงเร่ิมกนัเลย 
เยาวลกัษณ์ :  คือเร่ิมตน้เลยก็คุณสถาพรน่ีค่ะเขาเล้ียงปลาสวยงาม เขามีเพื่อนชาวต่างชาติ เขาก็

บอกวา่ใหเ้อาไส้เดือนไหม้าปลากินสีจะสวยจะมีโปรตีนสูงมาก เขาก็เลยไปหาซ้ือ 
สถาพร  :  วนัแรกท่ีไปซ้ือมากิโลละ 4,500 บาท แลว้ภรรยากบัแม่กอ้เหยยีดครับ 
เยาวลกัษณ์ :  เขาก็เร่ิมศึกษา วา่มนัมีการเล้ียงกนัไหม 
สถาพร  :  เป็นสายพนัธ์ท่ีเขาวจิยัออกมาแลว้วา่กินเร็ว กินเก่ง ข้ีเยอะ ขยายพนัธ์เร็ว 
อ.ธนัยวชัร์ :  มนักินอะไรหลกัๆครับ 
สถาพร  :  ไส้เดือนกินอินทรียวตัถุทุกอยา่งเช่น มูลสัตว ์เปลือกผลไม ้
อ.ธนัยวชัร์ :  มนัเป็นธุรกิจอุจจาระใช่ไหมครับ 
เยาวลกัษญ ์ :  เราไม่ไดเ้ล้ียงในดินค่ะเราเล้ียงไส้เดือนในมูลสัตว ์ของฟาร์มเราใชมู้ลววันมค่ะ 
ปัญญา  :  ทั้ง2ท่านจบอะไรเก่ียวกบัเกษตรครับ เล้ียงปลา ปลาพาไปไส้เดือน 
อ.ธนัยวชัร์  :  ท าธุรกิจเล้ียงปลาเป็นอดิเรก วนัดีคืนดีก็หาอะไรไปใหป้ลากิน พอเล้ียงไส้เดือนข้ี

เยอะกอ้จะก าจดัมนัโดยการท าเป็นปุ๋ย แลว้ก็ขายเติบโต 5 เดือน ออกรายการ sme ตี
แตก 
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เยาวลกัษณ์ :  ผลิตภณัฑมี์2อยา่งค่ะ แบบแหง้และแบบน ้า แหง้คือมูลมนั  
สถาพร  :  เหมือนคนอ่ะครับคนถ่ายมา2อยา่งคือ อุจจาระ กบั ปัสสาวะ 
ก๊ิฟ  :  ท่ีบอกวา่มีทั้งแบบแหง้และก็แบบเปียก ทั้ง2อยา่งใชก้บัพืชแลว้เม้ือก้ีบอกวา่มี

ธาตุหลกัครบหมดเลย 
เยาวลกัษณ์ :  มีธาตุอาหารลองดว้ยค่ะ 
ก๊ิฟ  :  ธาตุอาหารลองมีอะไรบา้งครับ 
เยาวลกัษณ์ :  พวกแคลเซียม สังกะสี ก ามะถนั ฮิวมสั แมกนีเซียม 
ก๊ิฟ  :  ผมพยายามท่ีจะเปรียบเทียบ คนท่ีใชปุ๋้ยเคมีอยูแ่ลว้ อาจจะมาใชปุ๋้ยอินทรีย ์

เพราะปุ๋ยมูลนอ้งเดือน npk ของปุ๋ยนอ้งเดือนมีค่าบอกไหมวา่เท่าไหร่ 
สถาพร  :  ตอนท่ีเราตรวจล่าสุด n = 2.2 p = 5.6 k = 0.8 
ก๊ิฟ  :  น้ีจะบอกในสถานะคนปลูกตน้ไมน้ะครับถา้จะเปรียบเทียบเขาจะหนัมาใชปุ๋้ย

อินทรียข์องเรา แต่ในแง่ของผลดอกเจริญเติบโตข้ึนตวั k มีค่า 0.8 สมมุติ ปลูกไร่
มนัส าปะหลงัเราอยากเอาปุ๋ยของคุณไปใชก้็อาจจะไม่เหมาะ 

เยาวลกัษณ์ :  กลุ่มเป้าหมายของเราคือ คนท่ีปลูกตน้ไมต้ามบา้นไมด้อกไมป้ระดบั 
กลุ่มเป้าหมายระดบัb ข้ึนไปและคนท่ีชอบปลูกไมด้อกไมป้ระดบัยงัไม่คุม้ 

ก๊ิฟ  :  ข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีเราใหใ้ช่ไหมครับ 
สถาพร  :  ถูกตอ้งครับ  
ก๊ิฟ  :  พอจะบอกไดไ้หมครับให้อะไรมนักิน 
เยาวลกัษณ์ :  มูลสัตว ์เศษผลไมแ้ละอ่ืนๆเป็นความลบั มูลไส้เดือนจะไม่มีกล่ินเพราะเมล็ดได ้

100 % ไม่ตอ้งใชดิ้น 
สถาพร  :  เอาเมล็ดใส่ไปแลว้พรมน ้า 
ปัญญา  :  ไม่ตอ้งมีดินเลย 
ก๊ิฟ  :  ปุ๋ยมูลนอ้งเดือนไปใชไ้ดเ้ลย ปกติปุ๋ยอินทรียม์นัตอ้งรอใหจุ้ลินทรียม์นัยอ่ยสลาย 
ปัญญา  :  แต่น้ีดูดซึมไดเ้ลยหรอ 
สถาพร  :  ไดเ้ลยครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  พดูเองหรือมีผลงานวิจยั 
สถาพร  :  เรามีผลวจิยัเราพฒันางานวิจยัเลยครับ จริงๆมีงานวจิยัท่ีญ่ีปุ่น เขาเรียกน ้าปุ๋ยนอ้ง

เดือนวา่ natural Viagra 
เยาวลกัษณ์ :  ท่ีส าคญัคือเอาไปดบักล่ินได ้

DPU



126 

สถาพร  :  อยา่งท่ีบอกครับเราเล้ียงมาแลว้2ปี 2ปีท่ีแลว้เราแจกน ้าหมกัใหผ้ลเร็วมากกบัพวก 
บวั ดอกไม ้พวกไมด้อกทัว่ไป 

วฒิุพงษ ์ :  ในส่วนการผลิตตอ้งใชเ้วลาก่ีวนัครับ 
สถาพร  :  ประมาณ 2เดือนครับ 
วฒิุพงษ ์ :  แลว้ใชพ้ื้นท่ีท่าไหร่นอ้งเอนเท่าไหร่ก่ีกิโล ไดน้ ้าเท่าไหร่ครับ 
เยาวลกัษณ์ :  ท่ีฟาร์มเราเล้ียงเป็นบ่อปูน  ก็ท่ีคุณสถาพรบอกวา่2เดือนตอนน้ีเราเหลือลงมาแค่1

เดือน เรามีเทคนิคพฒันามากข้ึนค่ะ 
ปัญญา  :  หมายความวา่มากข้ึนเลยหรอ 
เยาวลกัษณ์ :  เร่ืองของการควบคุมค่ะ การควบคุมอุณหภูมิ สภาวะแวดลอ้ม ความช้ืน บ่อของ

เราน้ี 1รอบ คือ 1เดือนเราเก็บได ้1.2 ตนั 
วฒิุพงษ ์ :  แลว้ท่ีเป็นน ้า 
เยาวลกัษณ์ :  ประมาณ 1,000 ลิตร 
ก๊ิฟ  :  ปุ๋ยท่ีไดน้ี้ของเหลวหรือแห้งน้ีมีหมดอายไุหมครับ 
สถาพร  :  ปกติมนัเป็นอินทรีย ์ในท่ีร่มจะอาย ุ3-5 ปี พวกฮอร์โมนบางตวัอาจละลาย 
วฒิุพงษ ์ :  วนัน้ีพวกคุณรู้หมดแลว้ท าง่ายๆครับบ่อปูน 
สถาพร  :  ท าไม่ง่ายครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ความยากอยูต่รงไหน 
สถาพร  :  การเล้ียง การดูแล คือไส้เดือนเสมือนเป็นเคร่ืองจกัรเราจะใส่วตัถุดิบเพื่อจะให้

เป็นมาตรฐาน 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณไม่อยากใหค้นอ่ืนท าเพราะมนัยาก หรือมนัยากจริงๆ 
สถาพร  :  อยากใหค้นท าเยอะๆนะครับ 
เยาวลกัษณ์ :  การท่ีเราท าตลาดอยูค่นเดียวมนัไม่ถูกพฒันา เราเองก็อยากใหค้นอ่ืนมาช่วยเรา
  ท า 
สถาพร  :  ความตอ้งการ การเร่งปุ๋ยมีเยอะนะครับอาจารย ์
เยาวลกัษณ์ :  ทุกวนัน้ีเราผลิตได ้40 ตนั เราพอใจเท่าน้ี ถา้เรามีธุรกิจใหญ่เงินเยอะเราจะไปสู้

กนั ต่อไปอาจจะขายหุน้ให้อาจารยก์็ไดค้่ะ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ตกลงคุณจะโตหรือไม่โต 
เยาวลกัษณ์ :  โตค่ะโตอยา่งมัง่คง 
ปัญญา  :  ปัจจุบนัน้ีถา้สินคา้จริงๆมีอะไรบา้ง 
สถาพร  :  เราขายเป็นชุดเล้ียง 1กล่อง พอ่แม่พนัธ์ และเบสด้ิง 
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ปัญญา  :  คุณรู้ไดไ้งเป็นเพศผูเ้พศเมีย 
สถาพร  :  มนัจะมีเคร่ืองเพศครับ ดูจากวงแหวนบริเวณส่วนคอของไส้เดือน clltellum  
  เคร่ืองเพศ 
ก๊ิฟ   :  ในฐานะผมเป็นปลูกตน้ไมม้าผมใชเ้คมีอยูแ่ต่ถา้ความเป็นจริงถา้ใหดี้เราตอ้ง

สลบัใชปุ๋้ยอินทรีย ์กบั ปุ๋ยเคมี 
สถาพร  :  ปกติแต่เดิมอดีตกาลไม่เคยมีเคมีมาก่อนตน้ไมอ้ยูไ่ด ้ผลิตได ้ไดผ้ลผลิตดี ในสมยั

น้ีคนพฒันาโดยการเร่งต่างๆควรใชว้ตัถุอินทรียแ์ละควรใชเ้คมีบา้ง 
อ.ธนัยวชัร์ :  ใครคือลูกคา้หลกัของคุณครับ 
เยาวลกัษณ์  :  พวกปลูกตน้ไมใ้นบา้นไมด้อกไมป้ระดบั 
อ.ธนัยวชัร์  :  ก็คือคนท่ีมีร้ัว 
เยาวลกัษณ์ :  คอนโดก็ไดค้่ะ เช่นกลว้ยไม ้
อ.ธนัยวชัร์ :  แลว้ซ้ือท่ีไหนครับ 
เยาวลกัษณ์ :  ตอนน้ีซ้ือไดท่ี้ร้านตน้ไม ้ตลาดจตุจกัรมีอยู ่2ร้าน 
ปัญญา  :  เรามาเขา้กลยทุธ์กิจการท่ีเปิดมาแลว้5เดือนแลว้มีรายได ้4 แสน / เดือน 
เยาวลกัษณ์ :  เป้าหมายในปีหนา้ 10 ลา้น / ปี 
ปัญญา  :  น้ีคือระยะสั้น แลว้ระยะยาวล่ะครับ 
เยาวลกัษณ์ :  คือส่งออกต่างประเทศ อนัดบัแรกเลยนะกลุ่มลูกคา้ของเราเป็นกลุ่มท่ีอาจารย์

อาจจะมองวา่เขาจะไม่ค่อยมีเวลากลยทุธ์ท่ี 1 ส่งปุ๋ยทัว่ประเทศ มี2ทางค่ะ มีทาง
เวบ็ไซต ์และ โทรศพัท ์บา้นของ d.com 

อ.ธนัยวชัร์ :  ท าไมไม่ใชช่ื้อแบรนของตวัเองหล่ะ 
เยาวลกัษณ์ :  มีอยูต่อนนึงมีนอ้งคนนึงเขาช่วยท าเวบ็ไซต ์เขาจดทะเบียนใหเ้รียบร้อยแลว้ แต่

ทางเราติดต่อนอ้งเขาไม่ได ้กลยทุธ์ท่ี2 เพิ่มสินคา้ใหม่คือ จะเป็นนอ้งเดือน
เหมือนเดิมแต่วา่ อดัเม็ด จากท่ีเราออกมา 4-5 เดือน 

อ.ธนัยวชัร์ :  แสดงวา่คุณมีปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
เยาวลกัษณ์ :  เรามองวา่จุดขายของเราคือมูลไส้เดือน 
อ.ธนัยวชัร์  :  อะไรจะคุม้กวา่กนัระหวา่ง ล่วนซุย กบั ปุ๋ยอดัเมด็ 
สถาพร  :  บางลกัษณะของการใชบ้างคนใชแ้บบผงสะดวก 
ก๊ิฟ  :  เป็นแบบเมด็แลว้บา้นผมเล้ียงไมน้ ้า บ่อบวั ถา้ผมจะใชแ้บบเมด็ล่ะครับ 
สถาพร  :  ใชไ้ดค้รับ 
ก๊ิฟ  :  โยนเสร็จป๊ับปลานึกวา่เป็นอาหาร 
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สถาพร  :  ไม่เป็นอนัตรายครับกินได ้ปลาดุกหรือปลาท่ีเล้ียงส่วนใหญ่เอาข้ีไก่ หมู ววั ปลา
กินข้ีไหมครับ ข้ีไส้เดือนก็เป็นอาหารได ้

เยาวลกัษณ์ :  เรามีอีกตวันะค่ะอนัน้ีเป็นชนิดเขม้ขน้น ้าหมกัสูตรเขม้ขน้ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ตวัไหนท่ีจะเป็นพระเอกของคุณ 
เยาวลกัษณ์ :  ตวัผงค่ะ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ตวัไหนท่ีท ารายไดเ้ท่าไหร่เป็น %  
เยาวลกัษณ์ :  ตวัผง 60% ตวัน ้า 35% 
อ.ธนัยวชัร์ :  น ้ามนัจะใชไ้ดเ้ร็วกวา่ แลว้ใชน้ ้าท่ีมีความเขม้ขน้จะดีกวา่น ้าท่ีเจือจาง 

เพราะฉะนั้นตวัท่ีคุณจะท าผมคาดวา่น่าจะเป็นตวัเน่ียแหล่ะตวัเขม้ขน้น้ี 
ทว ี  :  ผมมองกลบัอาจารยนิ์ดเดียววา่มนัเป็นสัดส่วนเดียวกนัมนัคือสัดส่วนคุณจะตอ้ง

ใชต้วัเขม้ขน้ใชว้ธีิการละเหยน ้าออกเพราะฉะนั้นคุณตอ้งขยายบ่อ 
เยาวลกัษณ์ :  กลยทุธ์ท่ี3 ขยายฟาร์มจากพื้นท่ี 1 ไร่เป็น 4 ไร่ 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพราะคุณเห็นแลว้วา่ผูบ้ริโภคเป็นคน

จ่ายไดแ้ละอยากไดท้นัใจราคาเพิ่มจาก 40 เป็น 110 บาท ธรรมดามากส าหรับคน
พวกน้ี 

เยาวลกัษณ์ :  ตอนน้ีใชพ้ื้นท่ี1ไร่ มี14บ่อ 2 โรงเรือน 
วฒิุพงษ ์  :  ผมค านวณดูนะวา่คุณมี14บ่อ 12รอบ/ปี คุณใชแ้ค่น้ีก็ไดแ้ลว้ 10ลา้นบาท/ปีคุณ

ไม่จ  าเป็นตอ้งขยาย 
เยาวลกัษณ์ :  1มนัมีอยูแ่ลว้ 2จริงๆแลว้ถา้สมมุติวา่ 14บ่อ เราสามารถลองรับไดอ้ยูแ่ลว้แต่ถา้

ใชอ้ดัเมด็ตอ้งใช ้1.5 เท่า เพราะฉะนั้นเราเตรียมลองลบัไวไ้ม่ตอ้งรับขยายก็ได ้
วฒิุพงษ ์ :  คุณจะท ายงัถา้อดัเม็ดคุณขายไม่ดี แต่น ้าคุณไดดี้ 
ก๊ิฟ  :  ผมแนะน าวา่ใหทุ้บบางบ่อทิ้งครับ 
เยาวลกัษณ์ :  กลยทุธ์ ท่ี4เพิ่มจุดขายจาก 40 แห่ง เป็น 100 แห่ง เดิมก่อนมีประมาณ 40 ร้านคา้ 

หลกัๆก็เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้านตน้ไม ้เดอะมอล ์เพราะวา่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นคนเมืองจากท่ีเรียนใหท้ราบวา่เป้าหมายของเราเน่ียบางท่านอาจจะไม่มีความรู้
หรือไม่มีเวลาเราจะใหค้  าปรึกษา กลยทุธ์ท่ี 5 สร้างกรููคลินิก เพื่อใหบ้ริการหลงัการ
ขาย 

อ.ธนัยวชัร์ :  ใครคือกรููครับ 
เยาวลกัษณ์ :  อาจารยค์่ะ 
ก๊ิฟ  :  อาจารยท์่านนั้นตอ้งรู้ตน้ไมทุ้กชนิด 
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สถาพร  :  จะมีผูเ้ช่ียวชาญประมาณ 6-7 คน คนนึงก็จะรู้เร่ืองพืชเป็นหลกั คนนึงก็จะรู้เร่ือง
ตน้ไม ้เพราะบางไมใ้บใส่ตวัพวกน้ีมากๆ เคมีบางตวัจะท าใหมี้ผลใบเปียก ใบ
ละลาย ก็เลยมีอาจารยแ์ต่ละคนมาตอบเราครับ 

เยาวลกัษณ์ :  อีกอนันึงก็คือการประชาสัมพนัธ์ กลยทุธ์ท่ี6 ท าการประชาสัมพนัธ์ใหค้นรู้จกั
มากข้ึนท่ีเราท าก็จะพฒันาเวบ็ไซตท่ี์อาจารยบ์อกและก็ท า facebook ท่ีเป็นแฟน
พนัธ์แท ้

ทว ี  :  ถา้มีบริษทัมาขอเหมาซ้ือสมมุตินะครับ 
เยาวลกัษณ์ :  เรามองวา่เราอยากสร้างมนัเองใครติดต่อก็จะไม่ขายยกเวน้วา่คุณวุฒิพงษย์อม

ขายนอ้งเดือนไม่เปล่ียนแบรน 
ทว ี  :  ผมมีสวน1,000ไร่ ผมท ายาง ผมอยากเหมาขายไหมครับ 
เยาวลษัณ์ :  ถา้ยอมสู้ราคาค่ะ 
ทว ี  :  น้ีเป็นกลยทุธ์ดว้ยไหมวา่คุณสามารถท าราคาไดใ้นระดบัหน่ึง คือถา้คุณทา้ราคา

ไดท้  าตน้ทุนไดผ้มเช่ือวา่จะเป็นตลาดใหญ่พอสมควร 
ปัญญา  :  ปุ๋ยนอ้งเดือนดีจริงๆหรือครับคุณแม่ 
แม่เยาวลกัษณ์ :  ดีค่ะ ตน้ไมเ้ฉาใส่แลว้ฟ้ืนเลย 
แม่สถาพร :  ดีค่ะดีจนเลิกใชปุ๋้ยเคมีเลยค่ะ 
ปัญญา  :  ฟังผลกนันะครับ 
ก๊ิฟ  :  คือหลกัการนะครับคือปุ๋ยมูลนอ้งเดือนเน่ียผมวา่เป็นหลกัการท่ีดีมากน าปุ๋ยของ

มูลไส้เดือนท่ีอยูธ่รรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย แต่ผมติด 1-2 อยา่งท่ีเหลือดีหมด ผม
อยากจะเนน้คือน ้าหมกัท่ีบอกวา่หมกัออกมาเป็นน ้าปัสสาวะตอ้งบอกผูท่ี้บริโภค
นะครับวา่น ้าหมกัเน่ียมนัมีสารอะไรบา้งแลว้ท่ีส าคญัความอนัตรายของผูใ้ชถ้า้
เปรียบเคมีในฉลากเขาจะแบ่งเป็น น ้าเงิน=ธรรมดาครับ (แตกครับ) 

ทว ี  :  ทุกๆคร้ังท่ีมีธุรกิจแบบน้ีผมค่อนขา้งจะช่ืนชมและต่ืนเตน้แทน เพราะวา่ไป
คน้พบคน้เจอไดอ้ยา่งไร คุณ2คนสามารถหยบิออกมาเป็นธุรกิจไดเ้ก่งมาก มี
ผลิตภณัฑแ์บบน้ีรู้วา่เป็นความตอ้งการต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้เป็นผลดีมีการวิจยั ใน
ระยะตน้ไมไ้ม่มีอะไรน่าห่วงเลยผา่นการวจิยัวา่มนัดีจริงวนัน้ีคุณท าในระดบัครัว
แลว้คุณอาจจะบอกมาคุณคุมไดห้มด แต่วนันึงคุณไปท าแบบใหญ่มากข้ึนท่ีมีอยูใ่น
ครัวของคุณ มาตรฐานตรงน้ีมนัจะอยูแ่มว้า่คุณขยายธุรกิจไม่วา่ท่ีไหนก็ตามตอ้งท า
ใหม้นัเป็นระเบียบ เกษตร การผลิต ใหค้รบเลย เร่ืองสุดทา้ยตอ้งลงทุนใหไ้ดท้  า
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ยงัไงก็ไดใ้หคุ้ณขายราคาถูกกวา่น้ี ปุ๋ยเคมีทัว่โลกตายเพราะคุณถา้คุณท าไดคื้อส่ิงท่ี
ประเทศไทยอยูไ่ด ้(แตกครับ) 

อ.ธนัยวชัร์ :  ทั้ง2ท่านนะครับท าส่ิงหน่ึงท่ีsmeจากท่ีสู่หา้งรัฐบาลมีนโยบายวา่ งานวจิยัดีๆของ
อาจารยม์หาวทิยาลยัมีมากมายแต่งานวจิยัก็คืองานวจิยัครับไม่สามารถลงมาเป็น
สินคา้ไดห้นา้ท่ีของผูป้ระกอบการคือเซอเวยท์ั้ง2ท่าน คุณ2คนพิสูจน์ไดว้า่ถึงแม้
เราจะไม่ไดมี้พื้นฐานอนัน้ีมาเลยถึงฉนัไม่ไดอ้ยูใ่นธุรกิจน้ีก็ท  าได ้และเป็นการให้
ก าลงัใจคนอ่ืนดว้ยวา่ถึงท่านไม่มีพื้นฐานเลยแต่ขนขวายก็จะท าธุรกิจ4ลา้นเป็น10
ลา้นได ้เป็นธุรกิจท่ีไม่ไดท้  าวนัน้ีแลว้พรุ่งน้ีโตผมก็ตอ้งเรียนท่านผูช้มวา่เขาท ามา
หลายปีแลว้แต่ท าแบบไม่มีแบรนเรียนถูกเรียนผดิ น่ีคือการท าธุรกิจท างานอดิเรก
นะครับเป็นตวัอยา่งsmeตอ้งรู้วา่จงัหวะไหนควรกา้วกระโดดจงัหวะไหนไม่ควร
กา้วกระโดด (แตกครับ) 

วฒิุพงษ ์  :  ยนิดีดว้ยครับยงัไงก็ไปไดแ้ลว้ เอาใจช่วยมากๆอยากใหไ้ปไดส่ิ้งท่ีเห็นเป็น
จุดอ่อนอยูคื่อวา่ธุรกิจน้ีใชอ้งคค์วามรู้คือเจา้ของเองตอ้งเอาใจใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
อินเทอร์เน็ตถามอาจารยบ์า้งอ่านหนงัสือบา้งการพฒันาสินคา้ท่ีจะตามมาท า
อยา่งไร ผมเรียนวา่ถา้วนัน้ีไดร้างวลัไปคนก็อปป้ีเพียบแน่นอน ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ
เป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยูก่บัเรา อยากจะซ้ือสัก10ลา้นบาท ไปแจกเกษตรคุณก็ไม่สามารถ
ส่งมอบภายใน1เดือน อนัน้ีก็คือขอ้จ ากดัของธุรกิจน้ีก็หนกัใจครับ (แตกครับ) 
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บทถอดเทปรายการ SME ตแีตกตอนเจ๊กเม้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้นต ารับเพชรบุรี 
 
ปัญญา  :  ธุรกิจในค ่าคืนน้ีถา้หากพดูถึงการรับประทานก๋วยเต๋ียวในบา้นเราถือวา่เป็นเร่ือง

ปกติ ท่ีน้ีเขาบอกวา่เขามีธุรกิจยาวนานกวา่ 50 ปี ขายวนัละ 2000 บาท แต่ผลิกโฉม
มายงัเจา้ของธุรกิจปัจจุบนั 2 หนุ่มใชเ้วลา 2ปี ใชก้ลยทุธ์น าเสนอสามารถท าการ
ขายไดถึ้ง 10 เท่า วนัละ 20000 – 30000 บาท เขาท าไดอ้ยา่งไรธุรกิจของเขาในต ่า
คืนน้ีเป็นก๋วยเต๋ียวเน้ือตน้ต าหรับเพชรบุรีท่ีมีช่ือวา่ เจก๊เมง้ ผมเกิดมา 50ปี เป็น
ธุรกิจยาวนานแต่ 2 ท่านน้ีมาท าธุรกิจต่อยอด 2ปี ช่ือเจก๊เมง้คืออะไร 

ธีรศานต ์ :  ช่ือของอากงครับ 
ปัญญา  :  ธุรกิจหลกัก็เป็นก๋วยเต๋ียวเน้ือ 50 ปี 
ธีรศานต ์ :  ตอนท่ีผมมารับช่วงต่อเน่ียคือถา้เรายงัขายอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรีคู่แข่ง

เยอะแยะมากมายมาพดูกบัคุณแม่วา่เรามาวางแผนแบรนดใ์หม่จงัหวดัเพชรบุรีเป็น
เมืองท่องเท่ียวเราจะมาจบักลุ่มนกัท่องเท่ียว วยัรุ่น และกลุ่มท่ีมาเป็นครอบครัว ผม
เห็นเทรนๆนึงวยัรุ่นส่วนใหญ่จะถ่ายรูปอาหารเราก็เลยเอามาลองใชดู้ เราก็เลย
ถ่ายภาพอาหารท่ีร้านแลว้โพสล facebook  twitter 

ปัญญา  :  คนท าไมตอ้งมากินร้านคุณมนัเด็ดมากอร่อยมากหรอ 
ธีรศานต ์ :  ก็คือตอนน้ีร้านเราวางแผนบริการ การจดัการวางแผนเร่ืองสโลแกนอยา่งเช่น  

หนา้ไม่งอ รอไม่นาน อนัน้ีหมายถึงคนท่ีท าอาหาร 
ปัญญา  :  ท าไมของคุณรอไม่นานท าไวก่้อนหรอ 
ธีรศานต ์ :  จะใหดู้ตอนรับออเดอร์ดีกวา่ครับ  อนัน้ีเป็นเทคนิคการเสิร์ฟของร้านเราก็คือ 1. 

ตอนท่ีเราเดินเสิร์ฟอาหารก็จะอยูช่่วงเอว 2. Slow motion เล็กนอ้ย  3. พดูช่ืออาหาร
เสียงดงั ก๋วยเต๋ียวตม้ย  ากุง้ชามละ 50 บาท เพราะเราจะใชกุ้ง้ของจงัหวดัเพชรบุรี 
เราจะไปเอามาจากบา้นแหลมกุง้เราจะสดกวา่ท่ีอ่ืน คุแม่เป็นผูคิ้ดสูตร 

วรัตดา  :  อร่อยค่ะเพราะส่วนมากมนัจืดแลว้ก็มาปรุงน้ีไม่ตอ้งปรุงเลยนะค่ะ มนัเป็นตม้ย  า
ครบเคร่ืองเลย 

ธีรศานต ์ :  จริงๆแลว้ร้านเรามีอีกเมนูก็คือ ขา้วไข่ขน้ซอสตม้ย  ากุง้ 
นกัศึกษา :  ท่ีน่ีท  าแผน่พบัมาแลว้บอกวา่ส่งถึงกรุงเทพมหานครสะดวกสบายแค่โทรสั่ง 
ปัญญา   :  คุณมีบริการจดัส่งอาหารถึงกรุงเทพมหานครดว้ยหรอ 
ธีรศานต ์ :  ครับ ถา้คือตรงน้ีถา้คุณสั่งถุงเดียวหรือหลายถุงแต่เราจะบวกค่าส่งถา้มารับของท่ี

อนุสาวรียเ์ราบวกค่าส่ง 150 บาท ทางเราจะบรรจุใส่กล่องโฟม 
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อ.ธนัยวชัร์ :  มนัมีเจา้นึงส่งปลาทูสั่งปลาทูตวัใหญ่ๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใหล้งข่าว 
  หนงัสือพิมพ ์
ธีรศานต ์ :  เพื่อความตอ้งการของลูกคา้ 
นกัศึกษา :  ถา้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที แลว้จะอร่อยเหมือนเดิมไหม 
ธีรศานต ์ :  เหมือนเดิมครับเพราะเราแยกน ้าแยกผกัแยกเส้น 
ปัญญา  :  ท่ีลูกคา้สั่งเพราะอะไรท่ีบริการส่งถึงกรุงเทพมหานคร 
ธีรศานต ์ :  ตรงน้ีเป็นรสชาติครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ในกรุงเทพมหานครมีก๋วยเต๋ียวท่ีอร่อยเยอะมาก 
วรัตดา  :  ตั้งแต่ไดโ้ซเช่ียวมนัเป็นการสร้างบุคลิกของแบรนดส์ร้างความสัมพนัธ์กบัยีห่อ้

จริงๆแลว้แฟนคลบัท่ีนัง่อยูข่า้งหลงัเน่ียถา้ไม่อร่อยจริงเขาคงไม่มาอาหารของนอ้ง
เขาอร่อยแต่มนัมีอยา่งอ่ืนท่ีผกูพนัไม่ไดส้ั่งท่ีก๋วยเต๋ียวอร่อยท่ีสุดในโลกไม่ไดเ้รา
ตอ้งยอมรับบางทีในทางตรงขา้มขอเพิ่มเติมวา่ในทางของนอ้งเขาท าตรงขา้มคือ
บริการดี 

นกัศึกษา  :  ถา้สมมุติไม่มี facebook twitter จะสร้างรายไดถึ้งเท่าน้ีหรือป่าวครับ 
ธีรศานต ์ :  ผมวา่โตยากมากครับอนัน้ีคือเร่ืองจริงการท่ีเราจะไปรู้จกับุคคลอ่ืนๆมากมายเรา

จะตอ้งมีส่ือแต่วา่ตรงน้ีตอ้งรู้จกัวธีิการใชก้ารน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณมีวธีิการดึงลูกคา้อาจจะ facebook อะไรก็ตามแต่เคยมากินแลว้ใหก้ลบัมากิน
อีก 
ธีรศานต ์ :  ท่ีร้านเราเน่ียจะมีแบบสอบถามคอมเมน้ซ่ึงตรงน้ีเวลาลูกคา้ทานเสร็จเราก็จะมีให้

กรอกช่ือเบอร์โทรศพัทถ์า้กรอกครบถว้นคุณจะไดไ้อติมฟรีหรืออาจจะไดน้ ้าผลไม้
เป็นของแถม 

ปัญญา  :  มาท่ีร้านของคุณสั่งอะไรมากท่ีสุด 
ธีรศานต ์ :  คือตอนท่ีเรามารับช่วงก๋วยเต๋ียวเน้ือจะเป็นหลกัแต่หลงัๆลูกคา้ทานเน้ือกนั
นอ้ยลง 
อ.ธนัยวชัร์ :  แลว้เจก๊เมง้ = อะไรเพราะทุกวนัน้ีเจก๊เมง้ไม่เท่ากบัก๋วยเต๋ียวเน้ือและคนกินเน้ือ

นอ้ยลงคุณก็ขยายเมนู 
ธวชัชยั  :  ตวัหลกัแลว้ก็เป็นก๋วยเต๋ียวเน้ือ 
อ.ธนัยวชัร์ :  รายไดจ้ากก๋วยเต๋ียวเน้ือก่ีเปอร์เซ็น 
ธวชัชยั   :  ประมาณ 25 เปอร์เซ็น 
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อ.ธนัยวชัร์ :  โกฮบั = ก๋วยเต๋ียวเรือรังสิตวนันึงรายไดห้ลกัไม่ไดจ้ากก๋วยเต๋ียวผมจะใชโ้กฮบั
ท าไม เจก๊เมง้ไม่ไดคู้เลย เปล่ียนช่ือร้านดีกวา่ 

ธีรศานต ์ :  คือตอนน้ีเราใชช่ื้อน้ีเพราะยงัใหค้วามเคารพนบัถือ 
ปัญญา  :  ถา้คุณเปล่ียนช่ือจะมีคนเชา้ร้านคุณไหม 
ธีรศานต ์ :  ตรงน้ีผมไม่ทราบ 
ปัญญา  :  ตอ้งถามแฟนคลบัวา่เขา้ไปเพราะช่ือหรือรสชาติอาหาร 
แฟนคลบั :  รสชาติอาหารผมติดใจผมไม่ไดรู้้จกัเจก๊เมง้ดว้ย facebook twitter คือผมไดไ้ป

เท่ียวและไปกิน 
ปัญญา  :  หลงัจากนั้นก็ติดใจไดม้าเป็นแฟนคลบักนัเพราะอะไรแฟนคลบัอคือไดเ้จอไอซ์

เขาคร้ังนึง ปกติเรากินก๋วยเต๋ียวเสร็จเมนูเดียว แต่ไอซ์เขามาเสนอส่ิงอ่ืนๆ 
วรัตดา  :  ถา้อาหารไม่อร่อยจะไปอีกไหม 
แฟนคลบั :  ไม่ไปครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  อะไรคือปัจจยัท่ีท าใหคุ้ณไดม้ากอบกูกิ้จการ 
ธีรศานต ์ :  คือตอนแรกเน่ียท่ีบา้นผมนะครับเคยท าไอติมแลว้เจง๊ตอนปี 40 
อ.ธนัยวชัร์ :  พอ่ท าแลว้เจง๊เพราะอะไร 
ธวชัชยั  :  ธุรกิจมนัโตแลว้ตอนนั้นเรามีรถ 6 ลอ้อยู ่16 คนัส่งอยูท่างภาคใตค้รับไปวางตูใ้ห้
ลูกคา้ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ท าไอติมทอ้งถ่ินหรอแลว้กระจายไปทัว่เลย 
ธีรศานต ์ :  พนกังานเราท างาน 24 ชัว่โมง คือทางคุณพอ่ไดคุ้ยกบัแบงคจ์ากมีเงินไม่มีเงินทั้ง

คุณพอ่และคุณแม่ถอดแหวนแต่งงานขายครับ บา้นก็มาโดนแบงคฟ้์อง 
ปัญญา  :  ตอนท่ีวกิิจนั้นประมาณแค่ไหนครับคุณพ่อคุณแม่ 
คุณแม่  :  จนแบบวา่ไม่มีจะกินค่ะ 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณรับสภาพช่วงเปล่ียนแปลงไดย้งัไง 
ธีรศานต ์ :  เพราะผมรักแม่ครับ 
ปัญญา  :  ขณะน้ีมีรายการขายต่อเดือนอยูล่ะ 600000 บาท ถือวา่ไม่นอ้ยนะถือวา่สูงมาก

คุณจะเพิ่มยอดขายไปยงัไง 
ธีรศานต ์ :  เพิ่มไป 1200000 เพิ่มไปอีกเท่าตวั ในเวลา 1 ปี กลยทุธ์ท่ี 1. ขยายตลาด delivery 

เราจะเนน้ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี สมมุติวา่หน่วยงานราชการหรือแบงคส์ามารถโทรสั่ง
ได ้ส่งฟรีในเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรีคือท่ีเพชรบุรียงัไม่มีคนท่ี delivery จริงๆจงัๆ 

ปัญญา  :  ดูแลใหดู้ข้ึน ราคาเหมือนเดิม อาหารเกรดของคุณเลยมีเมนูรูปรัดเต็มท่ี 
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ธีรศานต ์ :  ส าหรับเมนูอนัน้ีท่ีร้านเราลูกคา้เขาจะเห็นวา่ภาพสวยตรงน้ีเราจะเพิ่มเทคนิคก็คือ
เราจะขยายเมนูชุดน้ี 35 บาทซ้ือเมนู 35 บาท จะไดรั้บ gift voucher 60 บาท 

ปัญญา  :  ตรงน้ีจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ 
ธีรศานต ์ :  คาดวา่จะมีลูกคา้ 35ราย/วนั คาดวา่จะมียอดขาย 10000 บาท มีบริการ delivery 

ส่งชะอ า-หวัหิน มีบริการ delivery ตามแนวรถไฟฟ้า BTS ส่งไดถึ้งออ๊ฟฟิต 
อ.ธนัยวชัร์ :  ท าไมคนกรุงเทพมหานครตอ้งมากินคุณ 
ธีรศานต ์ :  ตรงน้ีคือตอนท่ีผมโพสลง  facebook คือส่วนใหญ่ลูกคา้เน่ีย อยากทานจงัเลย ซ่ึง

ตอนน้ีแทนท่ีเราจะรอใหเ้ขามาหาวนัเสาร์ตรงน้ีเรามีบริการ 
นกัศึกษา :  อยากจะถามวา่ถา้พี่อะครับมีฐานลูกคา้ในกรุงเทพมหานครท าไมไม่เปิดสาขาใน

กรุงเทพมหานครเลย 
อ.ธนัยวชัร์ :  คนท่ีอยูใ่น facebook  เน่ียส่วนใหญ่ท่ีกรุงเทพมหานครแลว้การเปิดสาขาอีกสัก

สาขานึงมนัก็เป็นการเจริญเติบโต ถา้คุณมีระบบจริงคุณท าได ้
ธีรศานต ์ :  คือทุกวนัเน่ียเราเนน้ทาง delivery คือทางเราสามารถสร้างยอดง่ายไม่ตอ้งลงทุน

คือเรายงัไม่มีเงินท่ีจะไปลงทุนขนาดนั้น 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณถูกภาพหลอนสมยัป๊าคุณหรือป่าว วนัหน่ึงเวลาของคุณผา่นไปแลว้มนัจะไม่

กบัมาอีกนะถา้มีคนดูท าแบบคุณหมดต่อไป facebook twitter มนัเป็นเร่ืองธรรมดา 
ตีเหล็กตอ้งตอนร้อนมนัจะไดเ้ป็นรูปทรง 

ธีรศานต ์ :  เราจะรับงานนอกเพิ่มมากข้ึน กลยทุธ์ท่ี 2.เพิ่มบริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีเพิ่ม
มากข้ึนท่ีผา่นมายอดเฉล่ียต่อเดือนมีแค่ 3-4 งาน เพราะตอนน้ีผมจะเพิ่มยอด 

อ.ธนัยวชัร์ :  ถา้คุณมีแบบ 5 งานในวนัเดียวกนัเลยคุณจะแบ่งยงัไงใครจะเป็นคนดูแลตรงน้ี
กระบวนการจะท ายงัไง ท าไมผมถึงตอ้งใชคุ้ณเพราะวา่ธุรกิจน้ีไม่ไดก้  าไรมาก 
และคู่แข่งมหาสารเลย การขายท่ีร้านคนละแบบกนันะ 

วรัตดา  :  ระหวา่งคุณกบัลูกคา้ ลูกคา้มาเพราะความสัมพนัธ์กบัเจา้ของร้าน 
ธีรศานต ์ :  ท่ีผา่นมาเรารับงานตรงน้ีเราเปิดร้านทั้งวนัทีละ 400-500 ชาม 
วลัลภ  :  มนัเหมือนเปิดสาขาท่ีกรุงเทพมหานครเลยท าไมไม่เปิดร้านท่ีกรุงเทพมหานคร 

คุณอาจจะเปล่ียนเป็นเวลาเยน็ก็ได ้
อ.ธนัยวชัร์ :  คือปกติร้านท่ีเพชรบุรีก็มีอยูแ่ถวนั้นแหล่ะคุณใชต้รงน้ีกา้วขา้มมนัท าใหค้นอยูใ่น

กรุงเทพมหานครอยูทุ่กวนั ท างานบริษทัก็จา้งคุณท าคุณก็ไม่ตอ้งส่งรถตู ้
ธีรศานต ์ :  กลยทุธ์ท่ี 3. เพิ่มจ านวนลูกคา้กรุ๊ปทวัร์ และรถตูเ้พิ่มมากข้ึน คือตรงน้ีเราไดท้  า

ประชาสัมพนัธ์กบั ททท. ตรงน้ี ททท. จะช่วยเราประสานงานน าพากรุ๊ปทวัร์ กล
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ยทุธ์สุดทา้ยเราจะเปิดคอร์สส าหรับคนตกงาน ท าอาหารกบัเราฟรี กลยทุธ์ท่ี 4. เปิด
คอร์สสอนแม่ครัว ท าอาหารสูตรเจก๊เมง้ฟรี ก็คือตรงน้ีไม่กลวัครับเราไม่ไดม้าขาย
อาหาร คนท่ีเรียนแลว้ชอบเราจะมีงานออกร้าน ตอนน้ีเราขยายคือเร่ืองพอ่ครัว-แม่
ครัว แลว้ปัญหาอีกอยา่งนึงเรารับคนนอกเขามาปุ๊บอยา่งใหท้  าขา้วผดัมนักุง้ออกมา
คนละแบบเลยวธีิการคนละแบบ ตรงน้ีเราเคนคนข้ึนมาง่ายกวา่ครับ 

ปัญญา  :  น าเสนอเร่ืองราวต่างๆครบถว้นแลว้เรียบร้อยธุรกิจเจก๊เมง้ ก๋วยเต๋ียวเรือตน้ต า
หรับเพชรบุรี ตอ้งแตกเท่านั้นถึงจะไดเ้ขา้รอบ 

คุณแม่  :  ถา้แตกก็ดีใจ ถา้ไม่แตกก็ไม่เป็นไรค่ะ 
สรารัตน์ :  ในฐานะท่ีท าร้านอาหารเหมือนกนันะค่ะก๋วยเต๋ียวดว้ยนะคะจริงๆแลว้เจก๊เมง้ 

สมมุติดูจากช่ือธุรกิจดัง่เดิมแลว้เน่ียคือก๋วยเต๋ียวเน้ือท่ีนอ้งเขาจะแตกตวัเร่ืองของ
การบริการ อยา่งท่ีอาจารยพ์ดูไปท่ีต่างๆนอ้งไม่ไดไ้ปควบคุมคุณพอ่-คุณแม่ก็ไม่ได้
ไปควบคุมเขาจะควบคุมอยา่งท่ีเขาพดูหรือป่าว ( ตีแตก ) คือจริงๆแลว้โซเช่ียว
เน็ตเวร์ิคของเขาค่อนขา้งมากเป็นตวัจูงของลูกคา้ 

วรัตดา  :  เป็นห่วงท่ีเราแตกอาหารไปเร่ือยๆแต่วา่ส่ิงท่ีท าไดดี้มากคือโซเช่ียวเน็ตเวร์ิคผล
เกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและลูกคา้ซ่ึงก็ดีแต่แบรนดส์ัมพนัธ์กบัคน
ถามวา่ดีไหมก็ดี แต่ถา้จะออกไปเยอะๆออกไปรับท่ีนูน้ ออกไป delivery นอ้งจะ
เหน่ือยมากถา้ใจนึงควา้โอกาสบอกวา่เหล็กตอ้งตีตอนร้อนๆก็จริง คิดอีกดา้นนึงถา้
แบรนดเ์รายงัไม่แขง็แรงขอ้ควรระวงัคือตรงน้ี ขอ้ดีคือดา้นโซเช่ียวเน็ตเวคิโพสรูป
ลงไปถือวา่ดีมากถือวา่มีขอ้ส าเร็จมากแต่กา้วต่อไปควรมีขอ้ระวงั ( ตีแตก )  

อ.ธนัยวชัร์ :  ผมวา่ปัจจยัความส าเร็จของคุณไอซ์น่าจะมาจากความกตญัญูนะ และก็หาได้
อยากในเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆคนท่ีซึมซบัอนัล่มสลายของครอบครัวบางคนเตลิดเปิด
เปิงไปเลยนะแต่คุณไอซ์ซึบซบัเป็นบทเรียนผมเช่ือวา่ความกตญัญูท่ีท าใหเ้ขามาได้
จนถึงทุกวนัคุณไอซ์เป็นคนควา้โอกาสเก่งคุณสามารถใชโ้อกาสท่ีเกิดจาก 
facebook twitter คุณเป็นตวัอยา่งบอก sme วา่ไม่มีเงินประชาสัมพนัธ์ไม่มีเงิน
โฆษณาขอใหคุ้ณเปิดหูเปิดตาหยบิส่ิงท่ีโลกใหม้าเอามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์จาก
ร้านก๋วยเต๋ียวเน้ือเล็กๆท่ีเพชรบุรีใช ้facebook twitter มาบูรการกา้วขา้มก๋วยเต๋ียว
เน้ือเพชรบุรีมาเป็นร้านท่ีติดอนัดบัของคนในประเทศดูจากส่ือแต่ท่ีผมแนะน าวา่
คุณยงัติดเร่ืองความกลวัอยูน่ะแลว้บอกเลยนะจงัหวะเวลามีคร้ังเดียวถา้มนัไปแลว้
โอกาสท่ีมนัจะควา้กบัมามนัไม่มีเลยตอ้งขา้มความกลวัใหไ้ดถ้า้กา้วไดจ้ะใหญ่ ( ตี
แตก ) 
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ปัญญา  :  แม่อยากจะบอกลูกชายวา่ยงัไงดีครับ 
คุณแม่  :  แม่ภูมิใจนอ้งไอซ์นอ้งคิมมาก ตลอดเวลาท่ีผา่นมาเป็นก าลงัใจใหแ้ม่มีชีวติอยูไ่ด้

จนถึงทุกวนัน้ี 
ธีรศานต ์ :  ไอซ์รู้เร่ืองราวมาตลอดเห็นมีคนมาทวงเงิน แม่ตอ้งไปกูเ้งิน ไอซ์ทนไม่ไดต้อ้ง

เห็นแม่ทุกขว์นัน้ีไอซ์และคิมแบ่งเบาพาละทั้งป๊าและแม่ ไอซ์รักแม่นะครับ 
ปัญญา  :  ผมเช่ือวา่ถึงตรงน้ีเวลาน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะกา้วถึงตรงน้ีไดเ้พราะฉนั้นก็ไดพ้ิสูจน์

แลว้แบบอยา่งทีดีๆต่อไป 
วลัลภ  :  เจก๊เมง้เป็นธุรกิจร้านอาหารและก็มาถูกท่ีถูกเวลาจุดเด่นของเจก๊เมง้ก็คือท่ีใชส่ื้อ

ไดดี้มากและก็ถูกเวลามากๆโดยรวมแลว้กลยทุธ์ท่ีใชอ้ยูแ่บบเดิมใชไ้ดดี้ท่ีกลยทุธ์ ( 
ตีแตก ) 

ปัญญา  :  ธุรกิจเจก๊เมง้ก็ผา่นเขา้รอบต่อไปและก็ไปลุน้สุดยอด sme ไดห้รือไม่แต่ก็ตอ้งมี
คะแนนสะสมคิดไป 100 คะแนน คุณได ้70.66 คะแนนครับ 
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บทถอดเทปรายการ  SME ตแีตกตอน me-iq  
 
อ.ธนัยวชัร์ :  คุณท าอะไรบา้ง 
บอ๊บ  :  มีละครดว้ยครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ชีวติคุณมีปัญหาแลว้ไปเปล่ียนช่ือ 
บอ๊บ  :  ไปเปล่ียนครับมีคนทกัผมมา 2 คนวา่จะสุขภาพไม่ดี 
อ.ธนัยวชัร์ :  คือคุณเปล่ียนช่ือเหมือนเปล่ียนแบรนดไ์หม 
บอ๊บ  :  ท าไมผมถึงมาท าโรงเรียนกวดวชิาเพราะวา่ผมมีความถนดัดา้นน้ีรักท่ีจะสอน

และผมมีประสบการณ์ดา้นน้ีมาผมตั้งใจท าโรงเรียนกวดวิชาเพราะวา่มีคอนเซ็ป
ท่ีวา่อยากใหเ้ด็กๆมีอะไรมากกวา่ความรู้ โรงเรียนกวดวชิาทัว่ๆไปก็ไดค้วามรู้
เหมือนกนั ดว้ยคอนเซ็ปน้ีมนัก็มีท่ีมาจาก me-iq me-iq มาจาก mq eq iq เราน าขอ้ดี
ของโรงเรียนและโรงเรียนกวดวชิามารวมกนัอยา่งเช่น การเช็คช่ือเขา้เรียน ผมเช็ค
ช่ือเพราะเห็นผลลพัธ์ท่ีออกมา ผมจะบอกบอกเด็กไดว้า่เพราะวา่นอ้งไม่ไดม้าเขา้
เรียนไม่ไดม้าเรียนเลยไดค้ะแนนไม่ดี 

อ.ธนัยวชัร์  :  ขอ้อา้ง 
บอ๊บ  :  คือความใส่ใจ 
ณฐัสินี  :  ขอ้ดีของการเช็คช่ือคืออะไร อยา่งนอ้ยเรามีหน่ึงเซอร์วสิคือ ดูแลไปถึงเผื่อทาง

ผูป้กครองถา้นอ้งหายไปติดกนั 2 สัปดาห์ เราจะใหท้างธุรกิจโทรไปถามวา่นอ้ง
ป่วยหรือดว้ยเหตุผลใดท่ีนอ้งไม่สามารถมาเรียนได ้

อ.ธนัยวชัร์  :  มีสมุดพกไหม  
ณฐัสินี  :  มีแต่แบบพฤติกรรมแบบรายงานพฤติกรรมเป็นทุกๆ2เดือน 
บอ๊บ  :   ผมมองท่ีผลลพัธ์เป็นหลกัไม่ไดเ้ครียดเหมือนอาจารยจ์ริงๆ 
อ.ธนัยวชัร์ :  คนมาเรียนใครคือกลุ่มเป้าหมาย 
บอ๊บ  :  นกัเรียนครับมีตั้งแต่ ป.4 – ป.6 ประถมปลาย มอตน้-มอปลาย จะมีกลยทุธ์ดึงดูด

ใหเ้ด็กเขามาร่วมกบัเรา 
อ.ธนัยวชัร์ :  ถา้คุณใหเ้ด็กมาเรียนเพราะเช็คช่ือเน่ียไม่เจ๋งจริง 
บอ๊บ  :  ไม่ใช่วา่ไม่เช็คช่ือแลว้จะโดนอะไรนะครับ ผลลพัธ์ของเราคือใหน้กัเรียนเรียนดี

ข้ึนหรือวา่สอบได ้
อ.ธนัยวชัร์ :  entrance ก่ีเปอร์เซ็นครับ 
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บอ๊บ  :   entrance เน่ืองจากวา่มอปลายเราไม่ใช่ตลาดหลกันกัเรียนตอนน้ีมี 250 คน เรามี 
เสาร์-อาทิตย ์ก็เลยมีเป็น 500 คน 

อ.ธนัยวชัร์ :  500 คน เป็นมอปลายก่ีคน 
บอ๊บ  :  50 คนครับ 
ณฐัสินี  :  entrance ไม่ต ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็น 
อ.ธนัยวชัร์ :  พดูตรงๆนะไม่เคยไดย้นิเลย 
บอ๊บ  :  อาจารยเ์คยข้ึนทางด่วนไหมครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  เคยสิ 
บอ๊บ  :  อาจารยเ์คยเห็นป้ายบนทางด่วนไหมครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ไม่เคยเลย 
บอ๊บ  :  แต่วา่คนในพื้นท่ีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของผมเห็นครับ 
วรัตดา  :  มีววิบอร์ดตรงไหน 
บอ๊บ  :  มีตรงทางด่วนแจง้วฒันะครับ ผมจะติดตอนท่ีมนัเหมาะกบัธุรกิจครับตอนท่ีรับ

สมคัรก็จะติดประชาสัมพนัธ์เราไม่ตอ้งติดขา้มปีเพื่อท่ีจะไปเสียงบประมาณเยอะๆ 
ผมมีกิจกรรมสายสัมพนัธ์ระหวา่งในโรงเรียนเพื่อสร้างความรู้สึกดีๆแลว้ตรงน้ีท า
ใหเ้ด็กมาเรียนแลว้มีเพื่อนแมจ้ะเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนก็ตาม 

วรัตดา  :  ท ายงัไงหรอค่ะ 
ณฐัสินี  :  มีจดักีฬาสี ทศันศึกษา ท่ีเหมือนโรงเรียนก็ท ากนัค่ะ 
วลัลภ  :  มีจดักีฬาสีเลยหรอ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ในโรงเรียนกวดวชิาจดักีฬาสีผมวา่มนัเสียเวลามากเลยนะ 
ณฐัสินี  :  เรามีสถานท่ีเราไม่ไดใ้ชเ้วลาเรียนค่ะ 
อ.ธนัยวชัร์ :  พยายามสร้างความแตกต่างโดยท าใหค้นท่ีมาเรียนเป็นคนดี แต่คนท่ีเขา้อยากเขา้

เน่ียเขา้คลา้ยๆวา่อยากจะสอบผา่น 
บอ๊บ  :  น่ีคือส่ิงท่ีผมจะตอบโจทยต่์อไป 
ณฐัสินี  :  กิจกรรมแบบน้ีเราไม่ไดบ้งัคบัใครอยากจะเขา้ร่วมก็เขา้ร่วมแต่ทุกคร้ังมีนกัเรียน 

90 เปอร์เซ็นเขา้ร่วมรวมถึงผูป้กครองดว้ย 
บอ๊บ  :  ตารางการสอนอยา่งท่ีบอกวา่โรงเรียนเราท าไมมีมากกวา่คนอ่ืนการสอนเราให้

เตม็ท่ีแลว้ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีตะไดก้็เพิ่มเกรดไดถึ้งกลบัมาเรียนนกัเรียน
สอบเขา้ไดก้็เป็นผลงานของนกัเรียนซ่ึงเราก็ช่ืนชมผลงานของนกัเรียนอยูห่นา้
โรงเรียนเลย 
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พล่ากุง้  :  ตอนท่ีเรียนไม่มีผา่นหนา้จอทีวใีช่ไหมครับ 
บอ๊บ  :  สอนสดอยา่งเดียวครับใหคุ้ณภาพ แต่เราจ ากดัคน 
อ.ธนัยวชัร์ :  เราเรียน DVD ไดไ้หม 
บอ๊บ  :  ก็เร่ืองของคุณครับ 
วลัลภ  :  เพิ่ม eq iq เพิ่มทุกอยา่งท าไมไม่เปิดเป็นโรงเรียนไปเลย 
บอ๊บ  :  ผมไม่ไดมี้ความถนดัความเช่ียวชาญดา้นโรงเรียนมาก่อน ณ.วนัแรกเราก็ตอ้ง

เรียนดว้ยล าแขง้ของตวัเองอยูด่ว้ยความมัน่คงของตวัเองซ่ะก่อนนั้นคือความถนดั
และความชอบของเราในแนวทางน้ีซ่ึงผมมีแนวน้ีดา้นกวดวชิามาก่อนผมก็เลย
เลือกเดินกวดวชิา โรงเรียนไม่ใช่ท าแบบขอไปทีแลว้คิดวา่เจริญรุ่งเรือง 

อ.ธนัยวชัร์  :  ภาพลกัษณ์ดารามนัตอ้งมีช่ือเสียงภาพลกัษณ์ดีดว้ยแลว้ผสมกบัมีโรงเรียนดว้ยถา้
ขยายไปมีปัญหา 

ปัญญา  :  จากธุรกิจ 5ลา้นบาท/ปี คุณจะเติบโตไปเป็นเท่าไหร่ครับ 
บอ๊บ  :  10 เท่าครับ เป้าหมายระยะสั้นเพิ่มยอดเป็น 50 ลา้น/ปี 
อธนัยวชัร์ :  ประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีใหญ่ท่ีสุดแลว้แหล่ะ 
ปัญญา  :  10เท่า 50ลา้น เป็นอยา่งไร 
บอ๊บ  :  ผมจะเอาโรงเรียนกวดวชิาไปอยูบ่นอินเตอร์เน็ตดว้ยเวบ็ไซตท่ี์ช่ือวา่ click for 

clever  กลยทุธ์ท่ี 1. ท ากวดวชิาออนไลน์ click for clever  คลิกแลว้ฉลาด 
อ.ธนัยวชัร์ :  คนส่วนใหญ่คลิดเอาความมนันะ เวลาดูอะไรท่ีมนัๆมากกวา่ฉลาด 
บอ๊บ  :  ช่ือยาวกวา่จริงครับ แต่ทุกค าเป็นค าท่ีคุน้เคยหมด 
อ.ธนัยวชัร์ :  click  clever   for ไม่จ  าเป็น น่ีคือเป็นแบรนดไ์ม่ตอ้งถูกหลกั 
ณฐัสินี  :  ตอ้งเรียนอาจารยว์า่เวบ็ไซตข์องเราเป็นเวบ็ไซตก์ารศึกษาดงันั้นขอ้มูลส่ิงท่ีเผย

แผอ่อกไปมนัจ าเป็นตอ้งถูกหลกัทางของวชิาการดว้ย 
บอ๊บ  :  น่ีหล่ะครับท่ีผมไม่ขยายเพราะคุณภาพมนัจะควบคุมยาก 
อ.ธนัยวชัร์ :  แสดงวา่คุณไม่มีระบบ 
บอ๊บ  :  ผมมีระบบแบบน้ีครับ เร่ืองการเรียนการสอนเป็นส่ิงส าคญั ณ.ทุกวนัน้ีมี

เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งผมใชส่ิ้งท่ีผมจะน าเสนอวา่ นวตักรรมการเรียนการสอน 
( ใชเ้ทคโนโลย ี+ เทคนิคการตดัต่อ ) มนัใหม่ในโลกน้ีเน่ืองจากผมอยูใ่นวงการ
บนัเทิงผมชอบอะไรท่ีมนัสนุกสนาน ท่ีบอกวา่แปลกใหม่น่ีคือการตอบโจทยก์าร
เท่าเทียมกนัทางการศึกษาบางคร้ังเด็กต่างจงัหวดัตอ้งวิง่เขา้มาในกรุงเทพมหานคร
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แลว้มาหาเช่าหอพกัเพื่อเรียนในช่วงซมัเมอร์ ผมบอกวา่ทั้งประเทศตอ้งเท่าเทียม
กนั 

อ.ธนัยวชัร์ :  ดูทรงแบบน้ีรัฐมนตรีพูด 
พล่ากุง้  :  ประเด็นคือโรงเรียนกวดวิชาครับ 
บอ๊บ  :  คลิกต่อมาคือจุดเด่นของเราเราจะเดินหนา้ 50 ลา้นคือ คลิกแลว้ปลอดภยัคือ เด็ก

ไม่ตอ้งเดินทาง ผูป้กครองสบายใจ เด็กไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง คือเด็กจะ
เรียนตี 1 เท่ียงคืน ก่อนไปรงเรียนก็ได ้เรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ต่อไปครับคลิก
ประหยดัเน่ืองจากออนไลน์เรามีฐานลูกคา้มากมาย เรียนถูกครับผมคิดค่าใชจ่้าย 
699 บาท/วชิา เรียนแบบไม่จ  ากดัดว้ยครับ อนัน้ีจะเป็นเวทีคนเก่งแสดงศกัยภาพ
ไม่ใช่แค่ผูเ้รียนอยา่งเดียวผูส้อนดว้ยเรียกผูส้อนวา่ TJ ( teaching jockey ) ผูเ้รียน
พฒันาศกัยภาพยงัไงเน่ืองจากวา่ผมมีระบบการถามตอบกนัหรือท่ีเขาเรียกวา่แชท 
เรียนตอ้งส่ือสารไดด้ว้ยไม่ใช่เรียนแลว้ไม่เขา้ใจ น่ีคือจุดขายของเราอีกจุดนึงครับ
มนัแปลกใหม่แลว้เขาตอ้งส่ือสารกบัครูไดด้ว้ย 

พล่ากุง้  :  เห็นจากการสอนจาก VTR แลว้ก็เห็นทุกคนยิม้แยม้แจ่มใสแต่วา่ตวัจริงเขามาป่ะ
ครับถา้มาอยากใหส้อนสดๆต่อหนา้ไดไ้หม 

บอ๊บ  :  ผมตอ้งบอกอาจารยก่์อนครับคุณสมบติัของอาจารยเ์หล่าน้ีท่ีมาเป็น TJ ของเรา 1.
เลือกตามความสามารถของนกัเรียนคร้ังละ 3000-5000 คน  7000 คน สูงสุดก็ติว
มาแลว้น่ีคือความสามารถของเขาเขามีความสามารถครับเด็กระดบัหลาย 1000 คนเ 
เรียนไดเ้อาเด็กอยูโ่คตรเก่งครับอาจารย ์ตอ้งบอกอยา่งนั้นเลยครับ จริงๆแลว้
ความสามารถของพวกเขาการถ่ายทอดมีเยอะมากแต่วา่เขาไม่ไดมี้ช่ือเสียง
ระดบัประเทศเหมือนอาจารยอุ์ ๊ ไม่เหมือนคนอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศเขามี
ช่ือเสียงระดบัภูมิภาคดว้ยศกัยภาพแบบน้ีนะครับผมเช่ือวา่นกัเรียนท่ีไดเ้รียนติดใจ
อยา่งแน่นอนและจะท าใหเ้ราสามารถขายบนออนไลน์ไดแ้บบไม่จ  ากดั 

วลัลภ  :  ค าถามผมง่ายๆเลยคือต่างจงัหวดัน่ีมีอินเตอร์เน็ตท่ีเร็วพอท่ีจะรับภาพออนไลน์
  ไดแ้ค่ไหน 
บอ๊บ  :  นกัเรียนท่ีอยูต่่างจงัหวดัท าไมผมถึงมัน่ใจมากข้ึนเพราะวา่พวกน้ีเขาสอนอยูท่ี่

ต่างจงัหวดัอยูแ่ลว้แลว้ผมก็ท าเซอร์เวยจ์ากครูกลุ่มน้ีแหล่ะครับวา่ลองถามนกัเรียน
ถา้สอนท่ีบา้นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไหมค าตอบคือสูงครับ 6 เมก็ข้ึนไป 

วลัลภ  :  แต่เขาสอนอยูใ่นหวัเมืองไง 
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TJ  :  เราไปสอนทุกๆท่ีเลยครับเดิมสุดเราเร่ิมตน้ดว้ยการท าแบบฟรีเราร่วมมือกนัแลว้
ก็ไปสอนเพื่อท าประโยชน์ปีแรกน่ี 150 คนเน่ีย entrance ติดถึง 130 คน ผมอยาก
ถามอาจารยเ์ลยครับวา่อาจารยเ์คยจนไหม เพราะฉะนั้น click for clever   จึงเป็น
ค าตอบของทุกเพศทุกวยัท่ีสามารถเขา้มาคลิกไดเ้พื่อท าให้ยกระดบัชีวติไดดี้ข้ึนได ้

อ.ธนัยวชัร์ :  คุณไดป้ระโยชน์อะไร 
TJ  :  ผมไดเ้งินแน่นอนครับ 
อ.ธนัยวชัร์ :  ถา้คุณสอนแลว้ตึงคนไดท้  าไมคุณไม่เปิดเวบ็ไซตข์องคุณเอง คุณสามารถสร้าง

แบรนดเ์องโดยแบรนดว์ชิาเฉพาะไปเลยท าไมตอ้งมาอยูใ่นน้ี ผมถึงถามคุณวา่คุณ
ไดอ้ะไรท าไมคุณไม่เปิดวบ็ไซตเ์อง 

TJ  :   เด็กท่ีเป็นกลุ่มต่างจงัหวดัตอ้งอาศยัความร่วมมือของอาจารยทุ์กคนเพราะวา่ผม
มีความสามารถ 1 อยา่ง เพื่อนผมมี 1 อยา่ง 

อ.ธนัยวชัร์ :  ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะวา่ตอนน้ีมนัจะมีอาจารยแ์บบดาวคา้งฟ้าตอนน้ีขาดดาว
ดวงใหม่และพวกนั้นเน่ียคนไทยจะเลือกสุดยอด 

TJ  :  เพราะฉะนั้นสุดยอดทุกอนัจะมารวมอยู ่click for clever   
บอ๊บ  :  นอ้งๆท่ีมาร่วมไม่ไดม้าร่วมเพราะตวัเงินเป็นหลกัเน่ืองจากใจท่ีใหก้นัมาโดย

ตลอดเพราะฉะนั้นทีมน้ีผมมัน่ใจวา่ท าไมถึงไม่ไปสร้างเอง 1. ศกัยภาพท่ีผมมีอยู ่
ศกัยภาพท่ีจะสร้างเวบ็ไซตแ์บบน้ีไม่ได ้2. ศกัยภาพท่ีผมมีอยูท่  าใหแ้บรนดด์งัได ้
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ไดอ้อกรายการ เวลาผมเปิดตวัจริงจงัเน่ียเขาท าไม่ไดคื้อจุด
รวมท่ีเอาจุดเด่นมารวมกนั 

อ.ธนัยวชัร์ :  ปัญหาใหญ่ก็คือแบรนดใ์หญ่ลงมาท าไดช้ัว่ขา้มคืน 
บอ๊บ  :  ประเด็นแรกรายไดม้นัไม่ไดเ้ยอะแยะมากมายเหมือนกบัท่ีเขาไดอ้ยูใ่นตอนน้ีเขา

จะลงมาเล่นทรัพยสิ์นท่ีมีอยูตึ่กอาคารท่ีเขาเช่าอยูห่รือลงทุนไปในท่ีต่างๆเป็นศูนย์
เลยนะครับ 

อ.ธนัยวชัร์ :  ไม่ใช่คือเปิดเพิ่มช่องทางไง 
บอ๊บ  :  ช่องทางน้ีถูกกวา่ดว้ย ไม่ตอ้งเดินทาง 
อ.ธนัยวชัร์ :  อีโกค้าร์ นิสสันท าสุดทา้ยโตโยตา้   ฮอนดา้ลงมาท าอีโกค้าร์ไหม 
ณฐัสินี  :  โฟกสัคือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าธุรกิจเขาแตกรายออกมาเขาหลุดโฟกสัของ

เขาไดแ้ต่เราไม่ไดมี้ฐานแบบอาจารยท์่าน ท่ีเขามีกนัอยูเ่ราโฟกสัดา้นออนไลน์แบบ
เตม็ตวัค่ะ 

อ.ธนัยวชัร์ :  ค าถามคือเขาจะเขา้มาในตลาดท่ีเขาไม่เคยเขาไหม 
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บอ๊บ  :  อาจารยเ์ช่ือไหมครับถา้เขาคิดแบบน้ีเขาเขา้มานานแลว้ฐานเดิมเขาใหญ่มาก 
ณฐัสินี  :  ตอ้งเรียนอาจารยแ์บบน้ีค่ะยนิดีใหต้ามเพราะเราคือผูน้ า เราคือผูน้ าทางการตลาด

ดา้นออนไลน์แบบใหม่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
วรัตดา  :  คู่แข่งมาไม่ยาก คุณตอบอยูอ่ยา่งเดียววา่ไม่วา่ไม่ใช่ 
บอ๊บ  :  ผมมาท่ีตลาดตรงน้ีเป็นเจา้แรกท าใหก้ารศึกษาเคล่ือนท่ีอยูต่อนน้ี 
วรัตดา  :  มีแผนจะท าอยา่งไร คู่แข่งเจา้ใหญ่สมมุติเงินทุนเขามองเห็นโอกาสซ่ึงเขาไม่เคย

มองเห็นตรงน้ีมาก่อนและเห็นของเราก่อนแลว้ไปป๊ิงของเขา นั้นค าถามค าตอบท่ี
เราเป็นผูน้ ายงัไม่เป็นนะเพราะเราเพิ่งลอง ความเส่ียงมนัมีนะสมมุติ 3 เดือน
ขา้งหนา้คุณมีลูกคา้ตอนน้ีกะ 50 ลา้น จะเอาลูกคา้ก่ีคน 

บอ๊บ  :  ฐานแลกของเราไม่ต ่ากวา่ 100,000 คน แน่นอน แต่ละวิชา 699 บาท มี 7 วชิา ผม
ตีวา่ 49,000,000 บาท 

วลัลภ  :  ใชเ้งินทุนเท่าไหร่ในการท าเวบ็ไซต ์
บอ๊บ  :  ไม่ต ่ากวา่ 10,000,000 บาท 
ปัญญา  :  10,000,000 ท่ีลงทุนไปหนกัไหม 
บอ๊บ   :  ถา้อาจารยส์อนสดๆกบัไวบอร์ดจะเป็นแหง้ๆ มนัสามารถมีภาพท่ีเป็นสีสันมี

ภาพเคล่ือนไหวหรือมีเทคนิคต่างๆเกิดข้ึนไดจ้ะดึงดูดความสนใจ 
วรัตดา  :  TJ มีก่ีคน 
บอ๊บ  :  TJ ตอนน้ีมี 15 คนครับ 
วรัตดา  :  สไตลเ์ดียวกนัหมดไหม 
บอ๊บ  :  ไม่ครับแต่ละวชิามี 2-3 คน มีตวัอยา่งฟรีให้ดูถา้ดูแลว้รู้สึกวา่สอนไม่ดีหรือมี

เทคนิคเขาไม่ไปดูหรอก ถา้เสียตงัจะมีโจทยแ์บบง่ายยากผสมผสานกนั แต่ผมจะ
ท าใหเ้ขารู้พื้นฐานแลว้ท าโจทยง่์ายๆได ้

วรัตดา  :  me-iq ยงัมีอยูไ่หมค่ะ 
บอ๊บ   :  me-iq ยงัอยูเ่หมือนเดิมครับของประถม-มอตน้เป็นหลกัครับ เราก็เลยยา้ยจาก

โรงเรียนเป็นออนไลน์ 
ปัญญา  :  ถา้หากผูป้กครองมีบุตรหลานแลว้ตอ้งการเรียนสถาบนักวดวชิาก็ส าคญันะครับ 
พล่ากุง้  :  ถา้เก่ียวกบัการเรียนเน่ียผมถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีเพราะวา่ไม่ใช่ส่ิงท่ีท าใหส้ังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม มนัแย ่เด็กสมยัน้ีถา้ตั้งใจเรียนก็ดีสรุปแลว้ส าหรับตวัผมเองแลว้ธุรกิจ
น้ี ( ตีแตก ) 
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วรัตดา  :  คอนเซ็ปของการท า me-iq ก็โอเคดีความตั้งใจอยากใหเ้ด็กๆไดอ้ะไรมากกวา่
ความรู้เป็นความตั้งใจและเจตนาท่ีดีมาก เราคิดวา่มี iq อยูไ่ดน้ะแต่เราตอ้งจบัตอ้ง
ใหไ้ดม้ากกวา่น้ี กีฬาสีอาจจะไม่จ  าเป็นเร่ืองของออนไลน์ click for clever  ช่ือมนั
ยาวไปนิดนึงการท่ีจะใหค้นจ าไดม้นัตอ้งสั้นหน่อย การท าออนไลน์ก็ดีแต่พี่มอง
ต่างจากบอ๊บคือ ต่างจงัหวดัน่าจะช่วยเขาเยอะมากกวา่กรุงเทพและขอ้จ ากดัของ
ต่างจงัหวดัเขาน่าจะสนใจติวเตอร์ออนไลน์อนัน้ีมากกวา่คนท่ีกรุงเทพและก็จะท า
เร่ืองคืนอะไรใหส้ังคม 700 บาท ส าหรับเด็กท่ีอยากเรียนมากและอยูโ่รงเรียนท่ี
ห่วยแต่ไม่มีตงัคิดวา่น่าจะท าเป็นเหมือนทุนค่ะ น่าจะจดัให้เลยเด็กท่ีอยากเรียนแต่
ไม่มีตงั การท าออนไลน์ก็ดี แต่อยากใหแ้ยกใหอ้อกถา้เราจะท าธุรกิจท่ีมนัย ัง่ยนืการ
ช่วยเหลือไดแ้ต่เราตอ้งโฟกสัธุรกิจท่ีเราท าเหมือนกนั 10,000 คน อยากใหพ้ิจารณา
วา่จะเอามาจากไหนและอยา่คิดวา่ง่ายเวลาท าธุรกิจคิดวา่ยากไวก่้อน เร่ืองความ
เส่ียงดูไวเ้ยอะๆ เราอยา่ไปคิดวา่ 10,000 คน ลูกคา้จ่ายเงินไม่ง่ายนะ ( ตีแตก ) แม้
จะดูความเส่ียงนอ้ยไปหน่อยแต่ก็คิดวา่เป็นการเตือนกนัในวนัน้ีแต่ดูแลว้คิดวา่ได ้

อ.ธนัยวชัร์ :  ปีท่ีแลว้คุณบอ๊บคุยกนัวา่อยากเอากวดวชิาของผมมาออก ผมบอกคุณบอ๊บวา่ผม
จดัหนกั เป็นดาราก็ไม่ไดสิ้ทธิพิเศษ ผมคิดวา่ me-iq พยายามท าใหค้นเป็นคนดี ซ่ึง
ตรง me-iq ผมเฉยๆนะ แต่ผมเขา้ใจวา่ click for clever   คือสไตลคุ์ณณฐัสินีคือผม
ดูหนา้ดูตาแลว้มีความเด็ดขาดมากกวา่อาจจะเป็นคนคุมธุรกิจดว้ยเพราะวา่ตลาด
มนัใหญ่มากเลยแต่เราเห็นเน่ียคนอ่ืนก็เห็นและเวลาคุณท าธุรกิจเน่ียอยา่ไปคิดแทน
คนอ่ืนเพราะขวากหนามเขา้มาทางออนไลน์ไม่สูงซ่ึงตรงน้ีตอ้งคิดแผน2อยา่นอน
ใจเด็ดขาดสร้างแบรนดใ์ห้ชดั click for clever  คลิก entrance คลิกอะไรก็วา่กนัไป
มนัมีวธีิผูป้ระกอบการท่ีจะมามีอยู ่2 ประเภท 1. ไม่ฟังกรรมการ 2. เห็นธุรกิจของ
คุณแลว้น าขอ้ติมาปรับปรุงใหม่แลว้ลงมาสู่ตลาดตรงน้ีน่ากลวัแลว้ผมเห็นมาหลาย
คนแลว้ดว้ย ( ตีแตก )  

วลัลภ  :  ถา้ธุรกิจท่ีเป็นการศึกษาตอ้งตรวจสอบเขม้ขน้เป็นพิเศษอีกเร่ืองนึงตอ้งควรระวงั
ก็คือวา่มนัเป็นเองของการใชอิ้นเตอร์เน็ตไม่วา่จะพดูดว้ยเหตุผลใดก็ตามบอกได้
เลยวา่อินเตอร์เน็ตส าหรับประเทศไทยทั้งประเทศ ลงทุนเยอะมาก 10 ลา้นบาท ไม่
นอ้ยเลย และจะไดจ้ากการศึกษาตอ้งใจเยน็มากๆเพราะฉะนั้นตอ้งเขม้แขง็ ( แตก ) 
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ภาคผนวก  ค 
บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ  SME  ที่เข้าร่วมรายการ SME ตีแตก 
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