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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจดัการของผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์
ท่ีมีต่อการ ซ้ือขายรายการโทรทศัน์ และ ศึกษาพลวตัรของอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ไทยท่ีเกิด
จากการซ้ือ และขายรายการโทรทศัน์ระหว่างกนั  โดยแนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา 
ได้แก่ แนวคิดการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ แนวคิดการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ และ 
แนวคิดโทรทศัน์ขา้มชาติ โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและ
ขายรายการโทรทศัน์ของบริษทัเวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นกรณีศึกษา  
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของบริษทั และเก็บขอ้มูลกบัคู่คา้ชาวต่างชาติของบริษทัผา่นขอ้
ค าถามท่ีส่งทางไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ 

ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ท่ีส าคญัในซ้ือรายการโทรทศัน์ คือ การวางแผนและการวดั
ความส าเร็จของรายการโทรทศัน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  อีกทั้งยงัต้องให้ความสนใจกับการน า
รายการดงักล่าวมาปรับให้เขา้กบัประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทางท่ีจะน ารายการไป
เผยแพร่ต่อ   ท่ีส าคญัรายการนั้นยงัตอ้งสามารถหารายไดส้นบัสนุนจากลูกคา้โฆษณาในประเทศได้
อีกดว้ย   ในดา้น  กลยุทธ์การขายรายการโทรทศัน์ คือ ช่ือเสียงสั่งสมของบริษทัผูผ้ลิตรายการท่ี
สะทอ้นผา่นผลงาน รางวลั และกระแสความคิดเห็นของผูช้มท่ีสะทอ้นผา่นส่ือมวลชนและส่ือสังคม
ต่าง ๆ นอกจากน้ี ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ คือ ความคิดสร้างสรรคข์องรายการ และความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตรายการ  รวมไปถึงการเปิดตวั หรือการออกบู๊ทในงานแสดง
สินคา้ (ในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์) ในเวทีต่างชาติเพื่อน าเสนอรายการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  

ในเร่ืองของพลวตัรท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือและขายรายการโทรทศัน์นั้น ผลการวิจยัพบวา่ 
รายการโทรทศัน์ของไทยท่ีขายแก่ต่างชาติไดน้ั้น ก่อให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มทางความคิดสร้างสรรคท่ี์
สะทอ้นผา่นโอกาสในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจและร่วมกนัผลิตรายการ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์
ของไทยจะไดเ้รียนรู้มาตรฐานการท างานในระดบัสากลซ่ึงอ านวยใหก้ารผลิตรายการโทรทศัน์ไทย
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the management strategies of television production. Related 
to Selling copyright, television programs and The dynamics of the Thai television industry, 
resulting from the sale of television programs. The method of collecting data from studying the 
documents related to trading Intellectual property rights. and In-depth interviews with  Chief  
executives officer of  Workpoint Entertainment Public Company Limited. The data was collected 
via email from International buyers who bought TV Format program. This study shows that 
Commercial knowledge of digital TV stations related to the field of communication trade. 
International copyright sale is considered to be an advancement in the Thai Television industry. 

The results show that the television industry has grown up, resulting in changing role 
from a work for hire to work for our own TV station. That is why we have to create a lot of contents 
serving our 24 hours TV station and it is lead to purchase of copyright. TV shows from abroad. 
Strategic management, planning and measurement to achieve.The success of the purchase of such 
copyright when the purchase of more copyright. The manufacturers see the business development. 
The sale of copyright television programs to foreign countries. The success of the sale of copyright 
is the principle of business administration. Human resources management, technology 
management, education, marketing and image management. The copyright trade, this has affected 
the dynamics of the television industry. Business Development This has resulted in a new image 
for the Thai entertainment industry. Sharing knowledge about production processes from overseas 
producers, which is considered as a new and interesting knowledge, can be further developed to 
benefit the business of the television industry. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัหากกล่าวถึงค าว่า “โทรทศัน์” ในยุคท่ีวงการการส่ือสารได้ก้าวเข้าสู่ยุคท่ี
เรียกว่า “ยุคดิจิทลั” เม่ือมองผ่านมุมมองของประชาชนทัว่ไปทุกคนคงจะนึกถึงรายการโทรทศัน์
ประเภท ต่าง ๆ ท่ีให้ทั้ งเ ร่ืองข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงกับผู ้ชม ถึงแม้ว่าในขณะน้ี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารส่ือสารจะก่อให้เกิดส่ือใหม่เพิ่มข้ึนอีกหลายช่องทาง ท่ีสร้างความ
บนัเทิง และเป็น พื้นท่ีส าคญัในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แต่โทรทศัน์ยงัมีผลอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินชีวิตเกือบทุก บริบทของมนุษยใ์นสังคม ตลอดจนเป็นปัจจยัพื้นฐานในด้านการน าเสนอ
ความคิด การแสดงทศันคติ ค่านิยม การเรียนรู้ จนไปถึงเร่ืองพฤติกรรม โดยผ่านการรับสารจาก
โทรทศัน์ แต่ดว้ยธุรกิจและสถานีโทรทศัน์นั้นส่วนหน่ึงถือเป็นการด าเนินกิจการเชิงพาณิชย ์และ
แสวงหาก าไรเพื่อความอยู่รอด ธุรกิจโทรทศัน์จึงมีมูลค่าเศรษฐกิจสูงเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในบรรดา
ธุรกิจส่ือมวลชนทั้งหมด ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 1.1 ซ่ึงแสดงรายรับจากค่าโฆษณาตลอดปี 2016 
(พ.ศ.2559) ซ่ึงส่ือโทรทศัน์มีรายไดม้ากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ เกือบทั้งหมดทุกส่ือรวมกนั 
 
ตำรำงที ่1.1 ตารางแสดงรายการค่าใชจ่้ายของการโฆษณาในส่ือต่าง ๆ ตลอดปี 2016 (พ.ศ. 2559) 
 

Media 2016 ( Jan.-Dec.) 
 
Million Baht % 

Total TV 70,530.1 65.7 
Analog TV 4,6916.1 43.7 
Digital TV 20,276.3 18.91 
Cable/Satellite 3,337.7 3.1 
Radio 5,254.4 4.9 
Newspaper 9,841.4 9.2 
Magazine 2,926.9 2.7 
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ตำรำงที ่1.1 (ต่อ) 
 

Media 2016 ( Jan.-Dec.) 

Million Baht % 
Cinema 5,445.1 5.1 
Outdoor 5,664.8 5.3 
Transit 5,306.7 4.9 
In-store 699.5 0.7 
Internet 1,730.4 1.6 
Grand Total 107,399.2 100 

 
ทีม่ำ:  “มายดแ์ชร์” เอเจนซีการจดัล าดบัเมด็เงินโฆษณาส่ือในประเทศไทยปี 2559  
 
 เม่ือศึกษาจากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ส่ือโทรทศัน์ของไทยมีเม็ดเงินสนบัสนุนจาก
ค่า โฆษณาหลายหม่ืนลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเม่ือศึกษาลงไปในรายละเอียดดงักล่าวจึงสามารถคาดการณ์
ไดว้่า ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในธุรกิจโทรทศัน์สูงมาก หลงัจากท่ีมีการประมูลสถานีดิจิทลัไปอยา่ง
เป็น ทางการ ในวนัท่ี 26-27 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั  (มหาชน) ก่อให้เกิดสถานีทีวีดิจิทลัทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการเขา้สู่ระบบการแข่งขนัเสรีตามกลไกของตลาดในยคุเปล่ียนผา่นอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย
แบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั จากเดิม 6 ช่องรายการเป็น 24 ช่อง จึงท าให้แต่ละสถานีตอ้งเร่ิม
สร้างสรรค์ ปรับเปล่ียน และหากลยุทธ์ในการน าเสนอผงัรายการต่าง ๆ ของตน อีกทั้งยงัตอ้งใช้
เน้ือหารายการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการครองใจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูช้มในแง่มุมของทั้งสาระและ
บนัเทิง เพื่อท าให้เกิดความแตกต่างของตวัเลขช้ีวดัความนิยมหรือเรตต้ิง จนเกิดการแข่งขนัช่วงชิง
พื้นท่ีในการสร้างฐานความนิยม เพื่อเอาใจกลุ่มเป้าหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของบทความจบัชีพ
จรธุรกิจส่ือไทย โดยถอดค าพูดของ สุภาพ คล่ีขจาย นายกสมาคมทีวีดิจิทลัแห่งประเทศไทย (2560) 
วา่ ในส่วนของภาวะการแข่งขนัของทีวีดิจิทลั จะมีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือดทุกช่องจะทุ่มสุดก าลงั
เพื่อแยง่เรตต้ิงจากคนดูเน่ืองจากแนวโนม้มูลค่ารวมในตลาดโฆษณาจะเพิ่มข้ึนจากเดิมซ่ึงสนบัสนุน
กบัส่ิงท่ีผูว้จิยักล่าวไวข้า้งตน้ 
 ดงันั้นเพื่อการอยูร่อดของสถานีดิจิทลัในยคุน้ีการสร้างความนิยมเพื่อก่อให้เกิดฐาน
ตวัเลข ความนิยมหรือเรตต้ิงเกิดข้ึน ทุกสถานีจึงตอ้งสร้างเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง มีความโดดเด่น 
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แปลก ใหม่ไม่ซ ้ าใคร น่าติดตาม และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูช้มได ้ ซ่ึงตรงกบัท่ี Bill 
Gates (2543) กล่าวไวว้า่  “Content is the King” หรือเน้ือหาคือหวัใจหลกัท่ีจะดึงดูดความสนใจ นัน่
คือส่ิงท่ีคนเหล่านั้นจะไดจ้ากผูผ้ลิต 
  เม่ือเน้ือหามีความส าคญั ความโดดเด่นและแตกต่างจึงส่งผลต่อการเลือกรับชม เม่ือ
หลาย ช่องดิจิทลัท่ีเกิดข้ึนใหม่ต้องแย่งชิงคนดูเพื่อเป็นหลกัประกันความอยู่รอดทางธุรกิจ การ
บริหารจดัการและการวางแผนการผลิตของสถานีก็ถือเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นลินทิพย ์ภคั
ศรีกุลก าธร (2556) ท่ีกล่าวว่า ความน่าสนใจของสถานีโทรทศัน์ยุคดิจิทลั คือ “เน้ือหาเป็นส่วนท่ี
ส าคัญท่ีสุด” และเม่ือต้องต่อสู้กับสถานีต่าง ๆ และส่ือทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบัน (เช่นการ
ออกอากาศ ในระบบเฟซบุ๊กสตรีมมิง) หรือจะเป็น TV On Demand (สะดวกดูเม่ือไหร่ก็ไดต้ามใจ
ผูช้ม) ในระบบโทรทศัน์ดิจิทลั ความส าคญัในการบริหารจดัการในการเพิ่ม “คลงัรายการ” จึงส าคญั
มากกว่า “ผงัรายการ” ยกตวัอย่างเช่นในกลุ่มช่องทีวีดิจิทลัประเภท “วาไรต้ี” ท่ีจะตอ้งสร้างอตั
ลักษณ์ เพื่อเป็นจุดเด่นให้ตวัเองแตกต่างและมีความพิเศษกว่าช่องอ่ืน ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั 
สาวิตรี รินวงษ์ (2557) กล่าวว่า การสะกดสายตาคนดูในช่องทีวีดิจิทลัไม่ใช่เร่ืองง่าย อย่างช่อง 8 
ของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ท่ีชูจุดเด่นในเร่ืองละคร เจาะกลุ่มฐานผูช้มท่ีเป็นกลุ่มชาวบา้น 
ส่วนช่อง PPTV  ของบริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากดั (BMB) จะเน้นหนกัเน้ือหา
ไปท่ีกีฬา การถ่ายทอดสดกีฬา ขณะท่ีช่อง ONE บริษทั จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จ  ากดั ท่ีเน้นในเร่ืองของ
ละคร ซิตคอมท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเมือง และช่อง GMM Channel บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ  ากดั (มหาชน) เนน้เน้ือหาท่ีหลากหลายเจาะฐานกลุ่มผูช้มวยัรุ่น น่ีคือตวัอยา่งของการสร้างสรรค์
เน้ือหารายการท่ีมีเอกลกัษณ์ 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ความส าคญัในการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ท่ี
มีความริเร่ิมสร้างสรรค์แปลกใหม่และแตกต่าง ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูช้มอยากชมรายการ
ของสถานีอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงมีการบริหารจดัการให้เกิดการผลิตเน้ือหารายการท่ีสร้างสรรค์
อย่างต่อเน่ือง แต่ถ้าวิธีการดงักล่าวไม่ทนัต่อเวลาออกอากาศ การบริหารจดัการ การซ้ือลิขสิทธ์ิ
รายการน่าจะเป็นทางแกไ้ขท่ีดีในปัจจุบนั เพราะการสร้างเน้ือหาท่ีแปลก โดดเด่น และเป็นท่ีจดจ า
นั้นไม่ใช่เพียงเพื่อการตรึงสายตาผูช้มให้ติดตามช่องของตวัเอง แต่ส่ิงส าคญัก็คือท าเพื่อการอยูร่อด
ทางธุรกิจ จึงท าใหก้ารแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีมากข้ึนอยา่งทวคูีณ แต่ผลจากช่อง
ท่ีมากข้ึนมนัสวนทางกบัฐานผูช้มเท่าเดิม ประกอบกบัเป็นจงัหวะท่ีส่ือดิจิทลัทางเลือกประเภทอ่ืน
เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูช้มมากข้ึนเร่ือย ๆ ยิ่งส่งผลท าให้เกิดสงครามแยง่ผูช้มดว้ย
กนัเองระหว่างสถานีต่าง ๆ และส่ือดิจิทลัทางเลือกอ่ืน ส่งผลให้ทุกสถานีจ าเป็นตอ้งสร้างสรรค์
เน้ือหารายการ เพื่อเอาใจกลุ่มผูช้มให้มากท่ีสุด และเพื่อเป็นการแลกกบัความนิยม ความน่าเช่ือถือ
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ทั้งจากกลุ่มผูช้มและกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนธุรกิจ ดงัจะเห็นจาก แผนภูมิท่ีแสดงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของธุรกิจโทรทศัน์ในปัจจุบนั 
 

 
ภำพที ่1.1 แผนภูมิ แสดงร้อยละส่วนแบ่งตลาดของผูใ้หบ้ริการในตลาดการใหบ้ริการโทรทศัน์ 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ประเภทธุรกิจ ระดบัชาติร้อยละส่วนแบ่งตลาด 
 
ทีม่ำ: รายงานสภาพการตลาดกิจการโทรทศัน์  https://broadcast.nbtc.go.th 
 
 จากแผนภูมิขา้งตน้จะเห็นได้ว่า มีการกระจายส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน
กวา่เดิม เป็นสามเท่า เม่ือธุรกิจโทรทศัน์ยคุดิจิทลักลายเป็นทั้งวกิฤต และโอกาสของคนท าส่ือ เพราะ
ใน ปัจจุบนัอตัราการยา้ยไปชมโทรทศัน์ดิจิทลัก็มีสัดส่วนสูงข้ึนด้วยซ่ึงสอดคล้องกบั นายฐากร 
ตณัฑสิทธ์ิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทร- คมนาคม
แห่งชาติ (2560) กล่าวว่า ผลการจดัล าดบัความนิยมในรายการประเภทต่าง ๆ ในช่วงตน้ปี 2560 
พบวา่ ค่าความนิยมของช่องรายการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 พบช่องรายการท่ี
มีผูช้มสูงสุด 10 อนัดบัแรก 
 
  

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/590200000008.pdf
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ตำรำงที ่1.2  ตารางแสดง อนัดบัตวัเลขช้ีวดัความนิยมของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ในช่วงตน้ปี 2560  
 

อนัดบั สถานี ตวัเลขช้ีวดัทัว่ประเทศ (เรตต้ิง) 
1 ช่อง 7 2.204 
2 ช่อง 3 1.388 
3 ช่องเวิร์คพอยทที์วี  1.094 
4 ช่องโมโน 29 0.648 
5 ช่อง ONE 0.561 
6 ช่อง 8 0.509 
7 ช่อง 3SD 0.264 
8 ช่องไทยรัฐทีว ี 0.228 
9 ช่องอมรินทร์ทีว ี 0.2 
10 ช่อง NOW 0.176 

 
ทีม่ำ:  ขอ้มูลจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/749886 
 
 ขอ้มูลจากตารางขา้งตน้จะเห็นจ านวนค่าความแตกต่างท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงท า
ให้ สถานีต่าง ๆ ใชเ้น้ือหาหลากหลายรูปแบบในการตรึงคนดูไวก้บัช่องของตนให้มากท่ีสุด ดงันั้น
การ  เขา้ใจถึงพฤติกรรมของคนดูท่ีเปล่ียนไป ทั้งเร่ืองการรับรู้และความตอ้งการในการรับชม จึง
เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจจากเดิมท่ีผูช้มตอ้งรอชมเน้ือหารายการตามผงัท่ีสถานีก าหนด และ
ตาม เวลาออกอากาศ แต่ปัจจุบนักลับไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้ว เพราะการรับชมเปล่ียนไปยงัส่ือ
ทางเลือกใหม่เพิ่มมากข้ึน 
 ทั้งน้ีจากประสบการณ์ท างานกวา่ 10 ปี ในฐานะผูส้ร้างสรรค์รายการของบริษทั เวิร์ค
พอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ลกัษ ์666 จ ากดั ของผูว้ิจยั พบวา่เน้ือหาและ
รูปแบบรายการท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ มีการท าซ ้ าไปมาจนเกิดความไม่น่าสนใจ
อาจเป็นเพราะเทคโนโลยท่ีีพฒันาเร็วจนท าใหผู้ช้มส่วนใหญ่รอบรู้ จึงเกิดการเบ่ือหน่ายความซ ้ าซาก
จ าเจ รวมไปถึงผูช้มมีความตอ้งการในการเปิดรับมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความเร่ืองเมืองไทย 
กบัทีวีสาธารณะ ของ อศัวิน เนตรโพธ์ิแก้ว (2551) ท่ีวิเคราะห์ว่า “สรรพส่ิงในสังคมสมยัน้ี ได้
เดินหน้าไปไกลเกินกว่า “รูปแบบ” และ “เน้ือหา” เดิม ๆ ของวงการโทรทศัน์กระแสหลกัเพราะ
สาเหตุจากแรงผลกัทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกบัการต่ืนตวัของผูช้มท่ีอยากได้ส่ิงแปลกใหม่และ

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/749886
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รูปแบบรายการของต่างประเทศและของผูรั้บสาร ก็หนักลบัมาเป็นฝ่ายรุกผูส่้งสารโดยท่ีไม่ไดส้นใจ
ส่ิงท่ีเหมือนเดิมและซ ้ าซาก หรือการน ากลบัมาท าใหม่ แมจ้ะในยคุในสมยัท่ีเปล่ียนไป”  
 จากมุมมองท่ีได้ศึกษาเร่ืองดงักล่าว ผูว้ิจยัพบว่า การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของ
สถานี โทรทศัน์ดิจิทลันั้นเกิดจากความตอ้งการของผูช้มท่ีผูผ้ลิตสถานีรับมาเพื่อปรับปรุง และหา
ความ แตกต่างเพื่อเปล่ียนความเบ่ือหน่ายให้กลายเป็นความช่ืนชอบ และเพิ่มความจงรักภกัดีของ
ผูช้มจนกลายเป็นการพยายามแยง่ชิงพื้นท่ีครองใจคนดูของแต่ละสถานี ดงันั้นส่ิงท่ีผูผ้ลิตองคก์รและ
สถานีคิดว่าเป็นตวัช่วยท่ีดีท่ีสุดในยุคน้ีคงหนีไม่พน้การเลือกซ้ือ "ลิขสิทธ์ิ" รายการโทรทศัน์จาก
ต่างประเทศนัน่เอง 
 เม่ือมาถึงจุดเปล่ียนของการพฒันาเน้ือหาผ่านการซ้ือลิขสิทธ์ิ ผูว้ิจ ัยจึงขออธิบาย
ความหมาย ของลิขสิทธ์ิท่ีจะเกิดข้ึนในงานวิจยัน้ีวา่ ค  าวา่ "ลิขสิทธ์ิ" (copyright) ท่ี พิชยั นิลทองค า
รวบรวมไว ้ในหนังสือกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ (2544, น. 67) 
กล่าวว่า ลิขสิทธ์ิ หรืองานอนัมีลิขสิทธ์ิ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ งานแพร่เสียง แพร่ภาพ ของผูส้ร้างสรรค์ ไม่ว่า
งานดงักล่าวจะแสดงออกมาโดยวธีิใดหรือรูปแบบใด เจา้ของผูผ้ลิตยอ่มมีสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียว 
 เม่ือลิขสิทธ์ิถูกควบรวมกับธุรกิจโทรทัศน์จนกลายเป็นธุรกิจการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
รายการ ธุรกิจน้ีจึงถือเป็นธุรกิจท่ีใหญ่มากในแต่ละปีประเทศใหญ่ในโลกมกัจะจดัเทศกาลเพื่อ
แลกเปล่ียน ความคิดและซ้ือขายรูปแบบรายการ สมสุข หินวิมาน (2558) กล่าวว่า ธุรกิจซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีใหญ่และน่าสนใจ ในแต่ละปีตลาดต่างประเทศจะจดัเทศกาลจนกลายเป็น 
“ตลาดรายการโทรทศัน์ระหวา่งประเทศ” (International Syndication) เช่น งาน MIP-TV เมืองคานส์ 
ประเทศฝร่ังเศส และงาน NATPE ท่ีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือรายการและบริษทัผูผ้ลิตรายการ
จากนานาประเทศ จะมาเจรจาธุรกิจเพื่อซ้ือขายแลกเปล่ียนรายการกนั  
 การซ้ือขายลิขสิทธ์ิในปัจจุบนัท่ีผูว้จิยัพบเห็นมกัจะเป็นการซ้ือขายทั้งในรูปแบบของ 
 Format Programs คือ รายการท่ีซ้ือเพื่อน าไปผลิตตามโครงสร้าง และรูปแบบของ
ตน้ฉบบั แต่จะมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูช้มท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
 Finished  Programs คือ รายการท่ีซ้ือมาแบบยกรูปแบบส าเร็จของตน้ฉบบัมาทั้งหมด 
แล้วน ามาพากยเ์สียงหรือใส่ค าบรรยายเพื่อออกอากาศ อีกทั้งยงัเป็นการติดต่อเพื่อซ้ือมาพฒันา
เน้ือหารายการของสถานีนั้นโดยการแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายตามสัญญาเป็นรายปีหรืออ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ปรียานุช ขุนเณร (2554, น.67) กล่าวว่า การซ้ือขายลิขสิทธ์ินั้นเป็นการแลกเปล่ียน 
(Barter Syndication) หรือวธีิการจ่ายเงิน (Cash Syndication) ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง ทวา่ส่วนใหญ่
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มกัจะเป็นการจ่ายเงินให้เจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อน าไปออกอากาศ หรือสร้างสรรค์ใหม่ตามระยะเวลา
หรือจ านวนคร้ังท่ีก าหนดในระยะสัญญา  
 เร่ืองของลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในปัจจุบนั การเลือกเน้ือหา
รายการ โทรทศัน์จากต่างชาติท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาฉายหรือผลิตใหม่นั้นเป็นเพราะ
ตอ้งการหา ความแปลกใหม่และสร้างกระแส ผนวกกบัรูปแบบรายการท่ีน่าสนใจ ซ่ึงแน่นอนวา่การ
ซ้ือลิขสิทธ์ิ รายการจากต่างประเทศนั้นถือเป็นการลดตน้ทุนทางความคิดและเช่ือใจไดว้่า เน้ือหา
รายการท่ีเลือกมานั้นจะไดรั้บความนิยมแน่นอน สืบเน่ืองมาจากกระแสนิยมจากตน้ตอของรายการ
เดิมท่ีไดมี้การออกอากาศมาแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชยนัต ์จนัทวงศาทร ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต บริษทั 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) (2556) ในบทความยุคทีวีน าเขา้เพราะ กล่าวว่า 
“มองวา่ท่ีรายการจากต่างประเทศเป็นท่ีนิยมขนาดน้ีน่าจะมาจากนิสัยคนไทยท่ีลึก ๆ จะยกยอ่งและ
เชิดชูคนต่างชาติเป็นทุนเดิม อีกทั้งยงัมกัเช่ือในกระแส ภาพรวมวา่ อะไรก็ตามท่ีคนชอบเยอะนัน่คือ
ส่ิงดี เม่ือน ารูปแบบรายการต่างประเทศท่ีดังไกลไปทัว่โลกเหล่าน้ีมาท าออกอากาศในบ้านเรา 
ปรับเปล่ียนเล็กนอ้ย จนไดรั้บความนิยมถล่มทลาย”  
 จึงท าให้สถานีโทรทศัน์ในปัจจุบนัของประเทศไทยเองก็ถือว่าเกือบจะทุกช่องในผงั
รายการ จะต้องบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความพิเศษท่ีน่าสนใจด้วยรายการลิขสิทธ์ิท่ี ซ้ือจาก
ต่างประเทศ ดว้ยกนัทั้งนั้น  ซ่ึงตรงกบั นพกร ทองมัน่ (2557) ท่ีกล่าววา่  "ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีติด 1 ใน 4 ในเร่ืองการซ้ือลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการจากต่างประเทศของกลุ่มอาเซียน รองจาก
อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยรูปแบบรายการประเภทบนัเทิงถือเป็นรูปแบบรายการท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุด” ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา อาจจะสรุปไดว้า่ ปัจจุบนัเน้ือหารายการท่ีคิดโดยคน
ไทย และถูกกบัจริตของคนไทยอาจจะไม่เพียงพอ เม่ือทุกช่องตอ้งการสร้างความแตกต่างและเป็นท่ี
หน่ึงในใจของผูช้ม ดงันั้นการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ จึงอาจจะเป็นทางแกใ้นยุคท่ีเน้ือหารายการไม่
เพียงพอก็ เป็นได ้ 
 จากการท่ีผูว้ิจยัตอ้งท างานและศึกษาผงัรายการของสถานีต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวม
รายช่ือ รายการท่ีแต่ละสถานีได้ซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อน ามาถ่ายทอด หรือจะเป็นรูปแบบรายการท่ีใช้
โครงสร้าง แบบตน้ฉบบัท่ีผูไ้ดสิ้ทธ์ิสามารถน าไปปรับปรุงใหม่ ซ่ึงหลายปีท่ีผา่นมาเกือบทุกสถานี 
ไดมี้การซ้ือ ลิขสิทธ์ิรายการจากหลายประเทศ ซ่ึงถือวา่ประสบความส าเร็จในการสร้างเอกลกัษณ์
จนไดรั้บความสนใจจากผูช้ม และก่อให้เกิดช่ือเสียงและความนิยมให้กบัตวัสถานีเป็นอย่างมาก 
โดยสามารถสังเกตไดจ้ากขอ้มูลรายการลิขสิทธ์ิท่ีถูกซ้ือมาเพื่อออกอากาศและสร้างใหม่โดยไดรั้บ
ความนิยมและสร้างช่ือเสียงให้กบัสถานี โดยขอ้มูลในตารางขา้งล่างน้ีผูว้ิจยัขอเรียงล าดบัจากสถานี
ท่ีไดรั้บ ความนิยมของเรตต้ิงสูงสุดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่ 1.3 ตารางแสดง รายช่ือรายการลิขสิทธ์ิต่างประเทศของสถานีโทรทศัน์ ท่ีไดรั้บความนิยม
เรียงตามล าดบั 
 
สถำนี ช่ือรำยกำร ประเทศ/หน่วยงำนผู้ผลติ 
ช่อง 7  
(หมายเลขช่อง 35) 
 

Full House  
วุน่นกัรักเตม็บา้น 

เกาหลี / KBS2 
 

Princess Hours  
เจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชา 

เกาหลี/MBC 

Coffee Prince 
รักวุน่วายของเจา้ชายกาแฟ 

เกาหลี/MBC 

Descendants of the Sun 
ชีวติเพื่อชาติ รักน้ีเพื่อเธอ 

เกาหลี/ KBS2  

ยวัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
You Who Came From the Stars 

เกาหลี/SBS 

เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย 
Iron Chef Thailand  

ญ่ีปุ่น / ฟูจิ ครีเอทีฟ คอร์ปอเรชัน่ 

มาสเตอร์เชฟ 
Master Chef 

 องักฤษ / BBC 

เปล่ียนหนา้ทา้โชว ์
Sing Your Face Off 

สหรัฐอเมริกา  /Endemol USA 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/KBS2
http://drama.bugaboo.tv/descendantsofthesun
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Chef
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC
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ตำรำงที ่1.3 (ต่อ) 

สถานี ช่ือรายการ ประเทศ/หน่วยงานผูผ้ลิต 

ไทยทีวช่ีอง 3 
(หมายเลขช่อง 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาบุน้จ้ิน ไตห้วนั/TV หวัซ่ือ 

F4 (รักใส ๆ หวัใจส่ีดวง) ไตห้วนั / CTH  

แดจงักึม 대장금 
จอมนางแห่งวงัหลวง  

 
เกาหลี/ MBC 

เกมเศรษฐี  
Who Wants to Be a Millionaire? 

สหรัฐอเมริกา / Sony pictures 

ก าจดัจุดอ่อน Weakest Link องักฤษ / บีบีซี เอนเทอร์เทนเมนท ์

ไทยแลนดก์็อตทาเลนต ์
Thailand’s Got Talent 

องักฤษ / FremantleMedia 
 

เดอะวอยซ์ไทยแลนด ์
The Voice (of Holland) 

เนเธอร์แลนด ์/ John de Mol 

เดอะเฟซ The Face  สหรัฐอเมริกา / Shine America 

ช่อง Mono   
(หมายเลขช่อง 29) 
  

CSI สหรัฐอเมริกา / CBS  
Chicago Med  
รวมพลทีมแพทยเ์ฉพาะกิจ 

สหรัฐอเมริกา /Chicago franchise 
NBC 

รวมพลคนเหนือมนุษย ์
DC'S LEGENDS OF TOMORROW  

สหรัฐอเมริกา / The CW 

Gotham 
อัศวิน รัตติกาล  เ ปิดต านานเมือง
คา้งคาว 

สหรัฐอเมริกา / Fox  

Super Girl สหรัฐอเมริกา / CBS 

The Flash สหรัฐอเมริกา / เดอะซีดบัเบิลย,ู TV 
Puls 

The Choice Thailand สหรัฐอเมริกา/ฟ็อกซ์บรอดแคสติง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F
https://th.wikipedia.org/wiki/BBC_Entertainment
https://en.wikipedia.org/wiki/FremantleMedia
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Voice_of_Holland
https://en.wikipedia.org/wiki/John_de_Mol
https://en.wikipedia.org/wiki/Shine_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_(franchise)
https://www.google.co.th/search?rlz=1C5CHFA_enTH676TH676&q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iM_JKzQuVuIEsZOMzE0rtCSzk630S8qAKL6gKD-9KDHXKi-1pDy_KBsAX4VGijQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinr9q-uJrWAhUJu48KHQ9LDpIQmxMInwEoATAW
https://www.google.co.th/search?rlz=1C5CHFA_enTH676TH676&q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0+%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A+%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87+tv+puls&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iM_JKzQuVgKzjQqNq5INtSSzk630S8qAKL6gKD-9KDHXKi-1pDy_KBsA4zNW4zUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinr9q-uJrWAhUJu48KHQ9LDpIQmxMIoAEoAjAW
https://www.google.co.th/search?rlz=1C5CHFA_enTH676TH676&q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0+%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A+%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87+tv+puls&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iM_JKzQuVgKzjQqNq5INtSSzk630S8qAKL6gKD-9KDHXKi-1pDy_KBsA4zNW4zUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinr9q-uJrWAhUJu48KHQ9LDpIQmxMIoAEoAjAW
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ตำรำงที ่1.3 (ต่อ) 

สถานี ช่ือรายการ ประเทศ/หน่วยงานผูผ้ลิต 

ช่อง ONE 
(หมายเลขช่อง 
31) 
 
 
 

Reply (วนัวาน) 1988 เกาหลี / CJ E&M 
To Tell the Truth  
(สาบานวา่พูดจริง) 

สหรัฐอเมริกา / Mark Goodson 

4 ต่อ4 แฟมิล่ีเกม 
(4 ต่อ 4 FAMILY GAME) 

องักฤษ / FremantleMedia 
 

The Bachelor สหรัฐอเมริกา/Next entertainment 
GMM 25 
(หมายเลขช่อง 
25) 

ลิปซิงคแ์บทเทิล 
Lip Sync Battle 

สหรัฐอเมริกา  / LL Cool J 
 

ช่อง 8  
(หมายเลขช่อง
27) 
 

Drinking solo 
รินรักหมดใจ  

เกาหลี / CJ E&M 

Doctors 
ตรวจใจเธอให้เจอรัก 

เกาหลี SBS 

Uncontrollably Found  
หยดุหวัใจไวลุ้น้รัก 

เกาหลี / KBS2 
 

UFC Fight สหรัฐอเมริกา / WME-IMG 

หนุมาน (สงครามมหาเทพ) อินเดีย /Contiloe Entertainment 

 
ทีม่ำ:  ขอ้มูล จากเวบ็ไซตข์องสถานีโทรทศัน์ ไดแ้ก่ ช่อง 7, 3, Mono, One, GMM, 8 
 
 จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวมมา เม่ือศึกษาแลว้จึงวิเคราะห์ไดว้่า การซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
ต่าง ๆ จากผูผ้ลิตรายการต่างประเทศมาออกอากาศนั้น ถือเป็นวิธีการท่ีเป็นส่ิงท่ีพบเห็นได้อย่าง
แพร่หลาย ในยุคดิจิทลั อีกทั้งแต่ละสถานีก็จะเลือกในส่วนของเน้ือหารายการลิขสิทธ์ิ ท่ีเขา้กบั
กลุ่มเป้าหมาย ของช่องนั้น ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ช่อง 3 ก็จะเลือกรายการรูปแบบเน้ือหารายการฟอร์ม
ยกัษท่ี์ประสบ- ความส าเร็จมาต่อยอด ช่องโมโนก็จะเลือกหนงัชุด (ซีรีส์) ท่ีมีช่ือเสียงจากทุกมุมโลก
เพื่อเป็นการ เติมเตม็และสร้างความแตกต่างในธุรกิจโทรทศัน์ เป็นตน้ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lip_Sync_Battle
https://en.wikipedia.org/wiki/KBS2
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 การซ้ือลิขสิทธ์ิจึงถือเป็นการแกปั้ญหาการขาดแคลนรูปแบบและเน้ือหารายการในยุค 
ปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถเห็นรูปแบบและเน้ือหาทั้งหมดก่อนตดัสินใจน ามาสร้างหรือออกอากาศ 
อีกทั้งยงัไดเ้ห็นกระแสหรือผลตอบรับจากผูท่ี้ชมรายการนั้นมาก่อนแลว้ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาถือเป็น
การต่อสู้ทางธุรกิจโทรทศัน์ท่ีตอ้งการสร้างความแตกต่างแปลกใหม่เพื่อก่อให้เกิดความพิเศษท่ี
ส่งผลใหเ้กิดความน่าสนใจแก่ผูช้มและเอเจนซีโฆษณา ซ่ึงตรงกบัแนวคิดเร่ืองการแข่งขนัทางธุรกิจ
ส่ือของ ชล อุดมพานิช (2555, น. 78) ท่ีวา่ “ประเทศไทยมีองคก์รเอกชนท่ีผลิตส่ือรายการโทรทัศน์
มากมาย เพื่อการแข่งขนัหาผูส้นบัสนุนรายการ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อความอยู่รอดขององค์กร
ธุรกิจโทรทศัน์ในปัจจุบนั”  
 เม่ือมีการแข่งขนัก็ยอ่มมีผูแ้พแ้ละผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับ และสามารถประสบความส าเร็จ
ใน ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นการซ้ือรูปแบบรายการจากต่างประเทศ เพื่อน ามาฉายหรือน ามาผลิตเพื่อฉาย
ใน รูปแบบท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ เหมือนกบั บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็น
เทอร์ เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) ท่ีสามารถก้าวเข้ามาในยุคของทีวีดิจิทัลอย่างน่าสนใจด้วย
ความส าเร็จท่ีผ่านมา รวมไปถึงความพร้อมในเร่ืองของฝ่ายผลิตท่ีแข็งแรง และความทนัสมยัของ
ผูบ้ริหารในดา้นความคิดและการวางแผน รวมไปถึงการบริหารจดัการท่ีส่งผลใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ
ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์อยา่งมากในปัจจุบนั  
 ปัจจุบนับริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งสถานีโทรทศัน์ 
ระบบดิจิทลั สถานีโทรทศัน์เวร์ิคพอยท ์โดยใชช่ื้อวา่ ช่อง เวร์ิคพอยท ์(หมายเลข 23)   
 เม่ือพูดถึงเป้าหมายท่ีน่าสนใจของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด 
(มหาชน) นอกจากการผลิตรายการเพื่อท าธุรกิจและสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าท่ีส าคญัแลว้ ยงัเป็นเร่ือง
ของการ  สร้างเรตต้ิง ซ่ึงตรงกบัท่ี ชลากรณ์ ปัญญาโฉม (2560) กล่าวไวใ้นบทความ เคาะสูตรเวิร์ค
พอยท ์ในเวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจท่ีวา่ “เป้าหมายคือการบริหารจดัการเพื่อรักษาการเติบโตของเร
ตต้ิง เราจึงตอ้งวางแผนรายการแบบเดือนต่อเดือนในส่วนของรสนิยมผูช้มยงัคงชอบเน้ือหารายการ
ตลก ดราม่า เพียงแต่วธีิการน าเสนอตอ้งเปล่ียนไป การคน้หาเน้ือหารายการใหม่ ๆ จากทุกมุมโลก ก็
ถือเป็นวธีิท่ีน่าสนใจ ส าหรับคนดูในบา้นเรา”  
 น่ีเองท่ีเป็นหัวใจท่ีวา่ท าไมบริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ถึง
ตอ้ง ซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศเพื่อมาเสริมความน่าสนใจให้กบัผงัรายการของสถานีจาก
จุดเร่ิมตน้ตามขอ้มูลขา้งตน้ จึงท าให้เร่ิมมีการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการต่างประเทศ ทั้งรูปแบบซ้ือมา
ถ่ายทอด หรือซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อมาผลิตใหม่ จากการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานและการศึกษา
หาขอ้มูลของผูว้ิจยั จึงรวบรวมรายการท่ีบริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ได้
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ซ้ือลิขสิทธ์ิมาออกอากาศและผลิตใหม่จนไดรั้บช่ือเสียง และส่งผลดีต่อสถานีดงัต่อไปน้ี โดยแบ่ง
ประเภท ประเทศ และช่ือบริษทัผูผ้ลิต 
 
ตำรำงที ่1.4 ตารางแสดงรายการการซ้ือเน้ือหารายการลิขสิทธ์ิ ของสถานีเวร์ิคพอยท ์หมายเลข 23  
 

ประเภท ช่ือรำยกำร ประเทศช่ือบริษัทผู้ผลติ 
ซีรีส์ หยดุหวัใจนายไฮโซ The heirs เกาหลี / SBS 

Reply 1994 (คิดถึงเธอ) เกาหลี / KST 

พระพุทธเจา้ มหาศาสดาโลก อินเดีย/ บี เค โมด้ี 
เกมโชว ์ ใคร คือ ใคร  

Identity Thailand 
สหรัฐอเมริกา/ H.T. OWENS 
 

My man can (แฟนฉนัเก่ง) 
Mein Mann kann  

เยอรมนี  /Red Arrow International  

ประกวด  X-factor (Thailand)  องักฤษ / FremantleMedia 

นกัร้องซ่อนแอบ  
I Can See Your Voice 

เกาหลี /CJ E&M 
 

The mask singer หนา้กากนกัร้อง 
King of mask singer 

เกาหลี / MBC  

เด็กร้องกอ้งโลก (We kid) เกาหลี / CJ E&M 

วาไรต้ี Let me in (Thailand) 
ศลัยกรรมพลิกชีวติ 

เกาหลี / CJ Entertainment 
 

Battle Tv สถานีแข่งไลฟ์ 
(My little Television) 

เกาหลี / MBC, KakaoTV 
 

 
ทีม่ำ:  ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์อง บริษทั เวิร์คพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   
 
 ขอ้มูลดงักล่าว ท่ีไดร้วบรวมรายช่ือรายการลิขสิทธ์ิซ่ึงไดอ้อกอากาศและท าซ ้ าในผงั
รายการ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mein_Mann_kann&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/FremantleMedia


13 

ของสถานีเวร์ิคพอยท ์ หมายเลข 23 พบวา่เพื่อการสร้างเอกลกัษณ์และความนิยมของสถานี เวร์ิค
พอยทเ์องก็มีการซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ เพื่อเรียกความสนใจจากกลุ่มผูช้ม
และถือเป็นสถานีท่ีสามารถใชลิ้ขสิทธ์ิรายการจากหลายประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ของ
สถานี ซ่ึง วชินี ศรีสวสัด์ิ (2558) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด บริษทั เวิร์คพอยท์  เอน็
เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) กล่าวไวใ้นบทความ เวิร์คพอยท ์ชูเกมโชวว์าไรต้ี ย  ้าผูน้  าเรตต้ิงวา่  
             “เวร์ิคพอยทที์วี” วางแนวคิดการบริหารจดัการเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีมีการสร้างจุดเด่น 
เป็นคอนเทนต์เกมโชว์รายการวาไรต้ี ดงันั้น เพื่อการพฒันาคอนเทนต์กลุ่มเกมโชว์และวาไรต้ี
เพิ่มเติม จึงมีการพฒันารายการแบบทั้งท่ีผลิตเองและซ้ือลิขสิทธ์ิเพื่อออกอากาศบนช่องทางทีวี
ดิจิทลั ซ่ึงน่ีเองน่าจะเป็นเหตุผลท่ีผงัรายการของเวิร์คพอยทจ์ะมีรายการลิขสิทธ์ิต่างประเทศเป็นตวัชู
โรงความน่าสนใจ อาทิ ซีรีส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก เป็นเร่ืองราวพุทธประวัติ ของ
พระพุทธเจา้ท่ีสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ Dr. B.K. Modi ท่ีตอ้งการถ่ายทอด
เร่ืองราวอนัทรงคุณค่า และการคน้พบความลบัของจกัรวาล รวมถึงความวิริยอุตสาหะของพระพุทธ
องค์จนถึงการตรัสรู้ซ่ึงถือว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มผูช้มและส่ือมวลชนจนท าให้กลายเป็น
ประโยชน์ดา้นพระพุทธ ศาสนา  และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก  
 หรือจะเป็นรายการท่ีซ้ือมาแล้วสร้างสรรค์ใหม่ อย่างรายการ Let Me In Thailand ท่ี
สร้าง ปรากฏการณ์การพลิกชีวิตดว้ยศลัยกรรมท่ีน าเสนออีกมุมมองของการท าศลัยกรรมความงาม
เป็น การผ่าตดัใบหน้าและอ่ืน ๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องผิดปกติ (Deformity) ท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) จนเป็นท่ีพูดถึงในทุกวงการส่ือ รวมไปถึงรายการ I Can See Your 
Voice ดึงคนดูมีส่วนร่วมอยา่งน่าสนใจ โดยเวิร์คพอยทไ์ดซ้ื้อรูปแบบรายการของประเทศเกาหลีใต้
ซ่ึงรายการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรูปแบบรายการวาไรต้ีแบบใหม่ท่ีสร้างความบนัเทิงและความ
สนุกสนานให้แก่ผูช้มทุกเพศและทุกวยั โดยให้นักร้องท่ีเป็น Super Star ต้องลุ้นหาคู่ร้องเพลง 
(นกัร้องปริศนา) ซ่ึงเป็นผูส้มคัรจากทางบา้น โดยนกัร้อง Super Star ไม่อาจล่วงรู้ไดเ้ลยว่าใครจะ
เป็นผูร้้องเพลงไดไ้พเราะหรือร้องเพลงเพี้ยน และรายการท่ีไดรั้บกระแสตอบรับท่วมทน้อีกรายการ
ท่ีเป็นท่ีพูดถึงและเป็นปรากฏการณ์ของรายการโทรทศัน์ อย่าง The Mask Singer รายการวาไรต้ี
แบบ Talent Contest ของช่องเวิร์คพอยท ์ท่ีน าความตอ้งการของคนดูมาเปล่ียนเป็นแรงผลกัดนัให้
สถานีพยายามสร้างสรรครู์ปแบบรายการบนัเทิงใหม่ ๆ เพื่อเขา้ถึงฐานผูช้มทัว่ประเทศมากยิง่ข้ึนจน
ไดก้ลายเป็นรายการท่ีเวิร์คพอยทน์ ามาออกอากาศเพื่อเรียกกระแสจากผูช้ม ซ่ึง สกลุศรี ศรีสารคาม 
(2560) กล่าวเชิงสนบัสนุนในเร่ืองของความส าเร็จของรายการวา่ “วิธีการสร้างกระแสรายการ The 
Mask Singer ในบทความ ปังเปร้ียง The Mask Singer ถือเป็นการท ารายการมุ่งเป้าไปท่ีคนดูว่า 
ตอนน้ีเร่ืองไหนท่ีคนสนใจ คนดูทายอะไรเลือกใครมากนอ้ยกวา่กนัแลว้หยบิยกมาใส่ในรายการเพื่อ
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เป็นสีสันให้ดูวา่ความคิดเห็นของคนดูส าคญั การอยากรู้อยากเห็นของคน คือ องคป์ระกอบหลกัท่ี
รายการ The Mask Singer ใชเ้ป็นตวัเคล่ือนกระแสนัน่เอง”     
               ดงันั้นส่ิงท่ีจะโน้มน้าวผูช้มให้กดรีโมตเพื่อรับชมเน้ือหาของสถานีอย่างต่อเน่ืองก็คือ 
ความโดดเด่นดา้นเน้ือหา และการใชร้ายการท่ีเป็นลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ ในการเติมเตม็ผงัรายการ 
สถานีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายและตรึงคนดูให้อยูก่บัสถานี จึงอาจกล่าวได้
วา่ ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงอาจจะเกิดจากความน่าสนใจท่ีมีต่อรายการลิขสิทธ์ิท่ีไดซ้ื้อเขา้มา
เพื่อเติมเตม็ผงัสถานีก็เป็นได ้ 
 เม่ือมีการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศมาสร้างสรรค์ และการน าเสนอเพื่อ
ตอบสนองผูช้มท่ีเป็นคนดูไดแ้ลว้นั้น จากความส าเร็จดงักล่าวจึงท าใหเ้วร์ิคพอยท ์เร่ิมถูกกล่าวถึงใน
เร่ืองของความน่าสนใจและโดดเด่นของรายการท่ีผลิตในผงัปัจจุบนั และเปล่ียนตวัเองจากผูซ้ื้อ
ลิขสิทธ์ิรายการกลายเป็นผูท่ี้สามารถขายลิขสิทธ์ิรายการไดใ้นปัจจุบนั  
 เม่ือเวิร์คพอยทส์ามารถสร้างสรรคร์ายการจนมีช่ือเสียงในประเทศ แน่นอนวา่ช่ือเสียง
ดงั กล่าวจึงส่งผลใหค้วามน่าสนใจของรายการขยายไปยงัต่างประเทศ ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของ
เวิร์คพอยท ์จึงสามารถน าไปขายต่างชาติผา่นการออกบูทตามงานผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ เช่น Asia 
TV Forum & Market ท่ีสิงคโปร์ และ MIPCOM ท่ีฝร่ังเศส ช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาซ่ึงถือว่าเป็น บริษทั
แรกในประเทศไทยซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธนศกัด์ิ หุ่นอารักษ ์(2560) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน
พฒันาธุรกิจ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) กล่าวไวใ้นบทความ มติชน
ออนไลน์ “บริษทัเร่ิมขายลิขสิทธ์ิรายการไปยงัต่างประเทศตั้งแต่ปี 2542 รายการแรกคือ เกมจารชน
โดยขายให้กบัประเทศอินโดนีเซียและถึงตอนน้ีเวิร์คพอยทไ์ดข้ายลิขสิทธ์ิไปแลว้หลายรายการโดย
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลการขายออกมาเป็นตารางสรุปผลการขายลิขสิทธ์ิรายการของเวิร์คพอยท ์ใน
ปี 2559 และปี 2560 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากแผนกพฒันาธุรกิจ บริษทั เวิร์คพอยท์ 
เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.5 ตารางแสดง การสรุปการขายลิขสิทธ์ิ เน้ือหารายการของบริษทัเวร์ิคพอยท ์ปี 2559 และ 
2560 
 

ช่ือรายการ ประเทศท่ีซ้ือ 
ปริศนาฟ้าแลบ  สหรัฐอเมริกา 
ราชรถมาเกย สหรัฐอเมริกา 
ตลกหกฉาก กมัพูชา/ญ่ีปุ่น 
ชิงร้อยชิงลา้น วา้ว วา้ว วา้ว เวยีดนาม 
แก๊งนมกล่อง  เวยีดนาม 
หลานปู่กูอี้จู ้ เวยีดนาม 
สายลบัจบัแกะ อิตาลี 
ซูเปอร์มวยไทย ฝร่ังเศส 

 
ทีม่ำ: แผนกพฒันาธุรกิจ บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นถึงการขยายของการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ 
ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจมาก ส าหรับธุรกิจโทรทศัน์ ในประเทศไทย ดว้ยเหตุน้ีเองจึงท าให้ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาว่า เพราะเหตุใดเวิร์คพอยท์ถึงสามารถขายลิขสิทธ์ิให้กบัผูผ้ลิต และสถานี 
โทรทศัน์ของต่างประเทศได ้อาจจะดว้ยความน่าสนใจและความสร้างสรรค์ท่ีเป็นความถนดัของ 
เวิร์คพอยท์ท่ีแสดงออกผ่านรายการต่าง ๆ เช่น ชิงร้อยชิงลา้น เวทีทอง ตลกหกฉาก ฯลฯ จึงท าให้
ต่างชาติพากนัสนใจ และซ้ือลิขสิทธ์ิรายการดงักล่าว และในขณะเดียวกนัดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาด
ขององคก์รท่ีไดบุ้กตลาดโดยการออกบูธตามงานผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในหลายประเทศของฝ่าย
พฒันาธุรกิจ ก็ถือเป็นอีกแรงเสริมหน่ึงท่ีท าใหลิ้ขสิทธ์ิรายการของเวิร์คพอยทข์ายไดใ้นต่างประเทศ 
ซ่ึงตรงกบัท่ี สิทธิกร ตั้งศิริ (2560) กล่าวไวใ้น บทความต่างชาติยอมรับ Creative ไทยบริษทั เวิร์ค
พอยท ์เดินหนา้รุกตลาดต่างประเทศสร้างช่องทางรายไดใ้หม่ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “การท่ีสถานีโทรทศัน์
ต่างประเทศซ้ือรายการของไทยไปออกอากาศนั้นเพราะมีเน้ือหาตรงใจกลุ่มผูช้ม โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบา้น และในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา Workpoint ยกัษใ์หญ่ในอุตสาหกรรม Content  โทรทศัน์ของ
ไทย ไดเ้ดินเกมท าตลาดต่างประเทศ ผา่นการออก Roadshow ตามงานโทรทศัน์ต่าง ๆ จนสามารถ
ขายลิขสิทธ์ิ (License) ไปไดก้วา่ 10 ประเทศทัว่โลก ผา่น 23 รายการ ทั้งรายการวาไรต้ีแน่นอนว่าน่ี
อาจจะเป็นกา้วใหม่ท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บัพลวตัของธุรกิจโทรทศัน์ในอนาคตก็เป็นได ้
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 จากบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนผ่านการบริหารจดัการสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีส่งผลให้เกิด
การซ้ือ หรือการขายลิขสิทธ์ิรายการ ทั้งหมดท่ีกล่าวมา ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความประสงคใ์นการศึกษา 
ปรากฏการณ์เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวทั้งในเร่ืองของการบริหารจดัการการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่าง 
ประเทศเพื่อน ากลบัมาสร้างในประเทศ จากปัญหาท่ีเน้ือหารายการท่ีถูกสร้างซ ้ าไปซ ้ ามาในบา้นเรา 
จนก่อให้เกิดเน้ือหาท่ีน่าสนใจหมดไป หรือการขายลิขสิทธ์ิรายการให้กบัต่างประเทศว่าเหตุผล 
ประการใดกนัแน่ท่ีส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิ    
 อยา่งไรก็ตามองคค์วามรู้ดงักล่าวท่ีผูว้ิจยัพยายามศึกษายงัไม่ไดมี้การศึกษาและบนัทึก
ลงในแหล่งความรู้ใดเลย ดว้ยขอ้มูลท่ียงัไม่เพียงพอส าหรับคนไทย จึงท าให้ยงัไม่มีนกัวิจยัท่านใด 
ท าการศึกษาวิจยัวา่ท าไม เหตุใด และการบริหารจดัการส่งผลอยา่งไร เราจึงตอ้งซ้ือและขายลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ อาจเพราะดว้ยเร่ืองการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการในบา้นเรายงัมีให้เห็นนอ้ยจึงท าให้
ยงัไม่มีการบนัทึกหรือกล่าวถึง แต่ดว้ยผูว้ิจยัถือเป็นบุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานดงักล่าวโดยตรง
จึงสามารถหาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จริง อีกทั้งยงัสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งจาก
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้งานวิจยัช้ินน้ีไดค้  าตอบท่ีเกิด
ประโยชน์และการศึกษาวิจยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ินั้นถือเป็นการศึกษาท่ีวา่ดว้ยความรู้เชิง
พาณิชยศาสตร์ของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัในปัจจุบนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวงการนิเทศศาสตร์ ในรูปแบบ
ของการค้าขายลิขสิทธ์ิระหว่างประเทศ จึงเป็นเร่ืองท่ีถือว่าเป็นคุณประโยชน์ และก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยท่ีผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการท างานอยู่ ซ่ึงในอนาคต
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของไทยอาจจะเป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างรายได้และความน่าเช่ือถือภายใน 
ประเทศ และต่างประเทศได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษากลยทุธ์การบริหารจดัการของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อการซ้ือและขาย 
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์  

2) เพื่อศึกษาพลวตัของอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ไทยท่ีเกิดจากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ระหวา่งกนั 
 
1.3 ปัญหำน ำวจัิย 

1) เพราะเหตุใดบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยจึงซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์
ของต่างประเทศ                                                                                                            
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2) เพราะเหตุใดบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ของต่างประเทศจึงซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ โทรทศัน์
ของไทย          

3) การซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ขา้มประเทศเช่นน้ีก่อใหเ้กิดพลวตัอยา่งไรใน 
อุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ของไทย 
                                                       
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ หมายถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีกฎหมาย 
รับรองใหผู้ส้ร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ท่ีตนหรือบริษทัไดท้  าข้ึน อนัไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะท าซ ้ า ดดัแปลง 
หรือน าออกโฆษณาไม่ว่าในรูปลกัษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผูอ่ื้นน างานนั้นไปท า
เช่นว่านั้นดว้ยการซ้ือขาย เป็นตน้ ซ่ึงในวิจยัน้ีจะพูดถึงรายการโทรทศัน์ท่ีไดจ้ดทะเบียนและไดมี้
การเผยแพร่แลว้ 

 การซ้ือลิขสิทธ์ิ หมายถึง การตกลงขอซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์โดยการท าสัญญา
แบบมีขอ้ตกลง เช่น ระยะเวลาในการออกอากาศ จ านวนตอน ฯลฯ ซ่ึงรายการนั้น ๆ จะตอ้งมีการ
เผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนจากประเทศเจา้ของลิขสิทธ์ิแลว้  
 การขายลิขสิทธ์ิ หมายถึง การตกลงขายลิขสิทธ์ิ ท่ีเป็นรูปแบบรายการโทรทศัน์ ท่ี
เจา้ของบริษทั หรือสถานี ไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงรายการนั้น ๆ จะตอ้งมีการเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชน 
และออกอากาศในประเทศไทยแลว้ โดยการท าสัญญาแบบมีขอ้ตกลง    
 รายการโทรทศัน์ขา้มชาติ หมายถึง รายการโทรทศัน์ท่ีผูผ้ลิตและผูท้  าสัญญาตกลงซ้ือ 
อยู่คนละประเทศกัน เม่ือตกลงซ้ือขายแลกเปล่ียนแล้วมีการน าไปฉายหรือท าซ ้ าจนกลายเป็น
รายการท่ี ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหน่ึงแต่มีเจา้ของลิขสิทธ์ิตั้งตน้ท่ีชดัเจน 
 การบริหารจดัการ  หมายถึง การท างานและประสานงานร่วมกนัระหวา่งคนในองคก์ร 
เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คน (Man) 
เ งิ น  (Money) วั ต ถุ ดิ บ  ( Material) เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  ( Machine) วิ ธี ก า ร  ( Method) แ ล ะ ก า ร
บริหาร (Management) ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีหมายถึงการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบั การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ 
รายการโทรทศัน์เท่านั้น  
 พลวตั   หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิง มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา เช่น สังคม
พลวตั การเมืองพลวตัซ่ึงพลวตัจะท าใหเ้กิดการพฒันาหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัแรงผลกัดนั หรือแรงขบั
อยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงในงานวจิยัช้ินน้ีเป็นเร่ืองพลวตัของอุตสาหกรรมรายการ โทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของการประกอบกิจการโทรทศัน์ทั้ง
ในเร่ืองของผลก าไร อตัราความนิยมในรายการ การผลิตและสร้างสรรคร์ายการ 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้ขอ้มูลความรู้ในลกัษณะของนิเทศศาสตร์เชิง
ธุรกิจ โดยน าองค์ความรู้จากสาขานิเทศศาสตร์ การบริหาร การส่ือมวลชน การผลิตรายการ
โทรทศัน์ และ การส่ือสารมาประกอบการอภิปรายปรากฏการณ์ และสร้างเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ของผูว้จิยั โดยประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ไดแ้ก่ 
             ประโยชน์ดา้นวชิาการ  
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมของผูว้ิจยัในคร้ังน้ี พบว่าองค์วามรู้ในเร่ืองการ
บริหาร จัดการท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ยงัไม่มีการรวบรวมและ
ท าการศึกษาหรือบนัทึกไวเ้ป็นองคค์วามรู้อยา่งจริงจงั อีกทั้งองคค์วามรู้ในเร่ืองดงักล่าวยงัมีลกัษณะ
กระจดักระจายซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผลวิจยัท่ีไดรั้บจะเป็นองคค์วามรู้หลกัท่ีมีการรวบรวมเรียบ
เรียงไวอ้ย่างเป็นระเบียบผ่านการท าวิจยั อีกทั้งยงัเป็นการน าเสนอองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บจากการ
ศึกษาวิจยัในเร่ืองการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ไวส้ าหรับ
ผูส้นใจศึกษา คน้ควา้ต่อไป  
 ประโยชน์ดา้นวชิาชีพ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการการซ้ือขาย 
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ส าหรับผูท่ี้ท  าธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ นอกจากน้ีผลวิจยัท่ีไดรั้บยงั
จะเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถอธิบายและเป็นตวัช่วยให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารองค์กรธุรกิจ 
โทรทศัน์ไดเ้ขา้ใจองคป์ระกอบในเร่ืองของการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อการบริหาร
จดัการ และการจดัหาและจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงของผลส าเร็จดา้น
การประกอบกิจการโทรทศัน์  
 



 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จาก แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและสร้างเคร่ืองมือวิจยั  โดยจะ
น าเสนอเรียงล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบั การบริหารจดัการองคก์รส่ือโทรทศัน์ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบั ลิขสิทธ์ิ และการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ และเเฟรนไชส์ส่ือ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบั รายการโทรทศัน์ขา้มชาติ 
 2.4 วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
     
2.1 แนวคิดเกีย่วกบั “การบริหารจัดการองค์กรส่ือโทรทัศน์” 

 การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ ของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลันั้น ส่ิง
ส าคญัในปัจจุบนัขององคก์รโทรทศัน์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความส าเร็จทุกดา้นก็คือการบริหารจดัการส่ือ
โทรทศัน์เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์จากการท าธุรกิจโทรทศัน์ การบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์
ทั้งดา้นการตลาดและดา้นเน้ือหาท่ีเป็นหัวใจหลกัของการสร้างความแตกต่าง และท าให้เกิดความ
น่าสนใจในกลุ่มผูช้มและกลุ่มผูส้นบัสนุน (Sponsor) รายการ การบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์จึงถือ 
เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความน่าสนใจและความอยู่รอดของธุรกิจโทรทศัน์ในยุคปัจจุบนั การ 
บริหารจดัการจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนัท่ีองคก์รส่ือโทรทศัน์ก าลงัขยายอุตสาหกรรม 
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นความหมายของการบริหาร มีอยูส่องค าคือ "การบริหาร" (Administration) และ "การ
จดัการ" (management) การบริหารมกัจะใชก้บัการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ
ส่วนค าวา่การจดัการใชก้บัการบริหารธุรกิจเอกชนเราจึงเรียกผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารใน
หน่วยงานราชการวา่ "ผูบ้ริหาร" ในขณะท่ีบริษทัหา้งร้านใชเ้รียกต าแหน่งเป็น "ผูจ้ดัการ" เน่ืองจาก
การศึกษาน้ีเป็นกิจการท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการบริหารจดัการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ รายการ 
ขององคก์รสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั 

 คณานุรักษ ์และ กญัช์ อินทรโกเศศ (2546) และฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน (2559) ไดใ้ห้
ค  าจ  ากดัความเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์สอดคลอ้งกนัว่า หมายถึงการวิเคราะห์วาง
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แผนการน าแผนไปปฏิบติัและควบคุมการผลิต การสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ เพื่อก่อให้เกิดการ
รักษาไวเ้พื่อการแลกเปล่ียนกบักลุ่มผูส้นับสนุนและกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจของผูช้ม 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นเป้าหมายของสถานี ซ่ึง Aris และ Bughim (2005, น.2-6) อา้งถึงใน ดวงทิพย ์วร
พนัธ์ุ (2548, น.4-6) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550).  ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะ ท่ีส าคญัของการ
บริหารองคก์รส่ือวา่ เป็นหน่ึงในธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีตอ้งท าความเขา้ใจถึงกุญ แจส าคญัทั้ง 6 ดอก 
นัน่ก็คือ 
  1. การบริหารงานอยา่งรวดเร็วและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนั  
               2.การประเมินรายไดก้ารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดเพื่อ
ความอยูร่อด ทางธุรกิจ 
               3. การก าหนดเน้ือหารายการท่ีเป็นคุณค่าและตรงตามอตัลกัษณ์ของช่อง 
  4. จุดยนืในห่วงโซ่คุณค่า 

 5. มุ่งเป็นผูดู้แลลูกคา้โดยใชจ้รรยาบรรณและความรับผดิชอบของส่ือ 
 6. ก าหนดรูปแบบรายไดโ้ดยการบริหารจดัการ  

 รวมไปถึงการใช้หลกัการบริหารธุรกิจมาร่วมดว้ยเพื่อความส าเร็จในการท าธุรกิจใน
อุตสาหกรรม โทรทศัน์ ตามท่ี สมคิด บางโม (2556) กล่าววา่ การบริหารกิจการเพื่อความส าเร็จนั้น
ตอ้งใช ้หลกับริหาร 4M ซ่ึงหลกับริหาร 4M ประกอบดว้ย Man, Money, Materials, Management  
 1. Man หรือ คน = การบริหารก าลงัคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล กบังานใหม้ากท่ีสุด 
 2. Money หรือ เงิน = การบริหารเงิน   จะจดัสรรเงินอยา่งไรให้ใชจ่้ายตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด 
และใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3. Materials หรือ วตัถุดิบ = การบริหารวสัดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้
ส้ินเปลือง นอ้ยท่ีสุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. Management หรือ การจดัการ = การจดัการ คือกระบวนการจดัการบริหารควบคุม
เพื่อใหง้านทั้งหมดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี  

 เม่ือศึกษาในเร่ืองดงักล่าวขา้งต้นพบว่า ส่ิงท่ีส าคญัในการบริหารจดัการองค์กรส่ือ
โทรทศัน์ เพื่อไปให้ถึงเป้าประสงค์ท่ีวางไว ้การเขา้ใจในเร่ืองของหลกัการการบริหารองค์กรส่ือ
โทรทศัน์ถือ เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมาก เพราะถือวา่เป็นหวัใจในการเร่ิมตน้ของการบริหาร ผูว้ิจยัจึง
รวบรวม และศึกษาเร่ืองของหลกัการการบริหารองคก์รส่ือโทรทศัน์ไวด้งัน้ี 
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 2.1.1 หลกัการ การบริหารองค์กรส่ือโทรทศัน์ 
ผูบ้ริหารทุกคนยอ่มตอ้งรับผิดชอบในการจดัการให้ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นส่ิงของและบุคคลในองคก์ร
ให้สามารถด าเนินการไปจนบรรลุวตัถุประสงค์ในฐานะผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าขององค์กรหรือกลุ่ม 
งานยอ่มตอ้งมีความรับผดิชอบสูงสุดต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกลุ่มหรือองคก์รของตน 
  ธงชัย สันติวงษ์ ( 2539 / น.79-86) ได้กล่าวถึงหลักการการบริหารองค์กร ว่า มี
ความส าคญั คือ การวางแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รตอ้งมีหลกัการ 5 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การวางแผน 
คือการก าหนดวิธีท่ีจะปฏิบติัไวเ้ป็นการล่วงหน้า ซ่ึงท าให้เกิดผลส าเร็จตาม ความ

ประสงคท่ี์วางไวข้องผูบ้ริหาร 
2. การจดัการองคก์ร  
คือการค านึงถึงภาระหน้าท่ีในการก าหนดจดัเตรียมและจดัความสัมพนัธ์ของกิจกรรม

ต่าง ๆ ใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การจดับุคคลเขา้ท างาน  
เป็นเร่ืองของภาระหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการบริหารงานต่าง ๆ และการบรรจุเข้าท างาน 

เพื่อใหมี้บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร 
4. การสั่งการ  
วา่ดว้ยเร่ืองของความพยายามท่ีจะใหก้ารกระท าต่าง ๆ ของทุกฝ่ายในองคก์ร เป็นไป

ในทางท่ีส่งเสริมใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
5. การควบคุม 
การบงัคบัหรือก ากบัใหท้  างานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนหรือตามรูปทางท่ีวางไว ้

เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จท่ีดีท่ีสุดในการท างาน 
 ในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในหัวขอ้วิจยัน้ีคือเร่ือง
ของ    การวางแผน จึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการองคก์รส่ือโทรทศัน์อนัจะน าพาไปสู่
การ ตดัสินใจ การเลือกซ้ือ และการคดัสรรลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ รวมไปถึงการวางแผนท่ีจะก่อ
ให้ เกิดการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ไปยงัต่างประเทศนัน่เอง จากการคน้ควา้และการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัไดเ้ขา้ใจถึงเร่ืองของการวางแผนและรวบรวมไวเ้ป็นองคค์วามรู้ดงัน้ี 
  การวางแผนงานองค์กรส่ือโทรทัศน์ 

 ส่ือมวลชนถือวา่มีอิทธิพลและเป็นพลงัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง จึงมีความ
จ าเป็น ตอ้งอาศยัการวางแผนไปสู่การปฏิบติั ผูท่ี้เป็นเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารขององคก์รส่ือ
โทรทศัน์จึง ตอ้งมีแนวทางการวางแผนและการบริหารจดัการทางธุรกิจส าหรับองคก์รส่ือโทรทศัน์   
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 ดวงทิพย ์วรพนัธ์ุ (2548) และ กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (2556) กล่าวถึงการวางแผนการ
บริหาร จดัการองคก์รส่ือโทรทศัน์ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งวา่ การวางแผนคือการพิจารณาขอบเขตธุรกิจท่ี
เป็นอยู่ ในปัจจุบนัไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีองค์กรตอ้งการจะไปถึง การวางแผนจึงเป็นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อพิจารณาวตัถุประสงค์ท่ีต้องการขององค์กรโดยมีการคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ 
สภาพแวดลอ้ม ท่ีอาจเกิดข้ึนและการท าการพฒันาเพื่อหาวิธีการแกไ้ขเอาไวล่้วงหนา้ทั้งน้ีจะตอ้งมี
การคิดพิจารณา รายละเอียดส่ิงท่ีตอ้งการท าวา่ตอ้งท าอะไรเม่ือไหร่ พร้อมกบัระบุผลส าเร็จของงาน
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการน ากิจการหน่ึงไปสู่วตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีองคก์รตั้งไว ้โดยสามารถสรุป ความหมาย
ของการวางแผนไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. เป็นการตดัสินใจล่วงหนา้เก่ียวกบังานท่ีจะท าในอนาคต  
 2.   เป็นการคิดวเิคราะห์และตดัสินใจใหไ้ดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดก่อนลงมือท า  
 3.   เป็นการมุ่งป้องกนัปัญหาล่วงหนา้มากกวา่การคอยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  
 4.   เป็นวธีิการมุ่งอนาคตและมุ่งผลส าเร็จอยา่งระวงั 

 จากลกัษณะของการวางแผนตามท่ีกล่าวมาน้ีให้ค  าจ  ากดัความการวางแผนไดว้่า การ
วางแผนคือการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจก าหนดแผนงานหรือวิธีการท างานไวล่้วงหน้า เพื่อ
ผลส าเร็จตามท่ีต้องการ การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการคิดพิจารณา วิเคราะห์ให้ทราบถึง 
สถานการณ์ปัจจุบนัของงานท่ีท าอยู่ว่าเป็นอย่างไรจากนั้นคาดการณ์ไปยงัอนาคตว่า ผลงานใน
อนาคตขององคก์รควรเป็นอยา่งไร และส่ิงท่ีก าหนดออกมาก็คือแผนงานต่าง ๆ ท่ีพึงตอ้งด าเนินการ
เพื่อท่ีจะให้บรรลุผลส าเร็จท่ีไดว้างเป้าหมายไว ้ซ่ึงถือวา่มีความสอดคลอ้ง กบังานวิจยัท่ีผูว้ิจยัก าลงั
ศึกษาเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ท่ีส่งผลให้เกิดการซ้ือ และการขายลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ของสถานีโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัเป็นอยา่งมาก   
 ความส าคัญของการวางแผนงานองค์กรส่ือโทรทัศน์ 
 กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (2556) กล่าวว่า ความส าคญัของการวางแผนงานในองค์กร ส่ือ
โทรทศัน์นั้นนบัวา่มีความส าคญัยิ่งต่อการบริหารจดัการเพื่อการตั้งเป้าหมายขององคก์รส่ือท่ีดี นั้น
ถือเป็นการวางแผนท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการธุรกิจส่ือโทรทศัน์สามารถท างานตรง
ตามก าหนดเวลาและโอกาสต่าง ๆ ท่ีส าคญัยงัสามารถศึกษาขอ้มูลข่าวสารวิเคราะห์ปัจจยั สภาวะ
แวดลอ้มทั้งภายในภายนอก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อการวางแผนและใชเ้ป็นพื้นฐานในการ ก าหนด
กลยทุธ์ โดยใชข้อ้มูลข่าวสารเป็นองคป์ระกอบหลกั นอกจากน้ี การวางแผนงานยงัจะท าให ้สามารถ
ป้องกนัการเส่ียงภยัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน อีกทั้งยงัสามารถขจดัการส้ินเปลือง ต่าง ๆ ใน
การลงทุน เพื่อผลิตท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา รวมไปถึงยงัเป็นการวางแผน เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  า
ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูช้ม เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและ ความนิยมใหอ้ยูก่บัสถานี
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ของตนแบบยัง่ยืน รวมไปถึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสถานีท่ี สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
กลุ่มผูส้นบัสนุนเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละสร้างความอยูร่อด ใหก้บัองคก์รส่ือโทรทศัน์ในยุคปัจจุบนั
ท่ีมีการ แข่งขนัเพื่อความอยูร่อดอยา่งสูงในธุรกิจโทรทศัน์ 
 การด าเนินงานกิจการองคก์รส่ือโทรทศัน์ก็ไม่ต่างจากสถาบนัอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชนองคก์รต่าง ๆท่ีตอ้งเผชิญต่อสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขนัทางธุรกิจ ความเส่ียงความ 
อยู่รอด ดงันั้นถ้าจะสรุปให้เห็นถึงความส าคญัของการวางแผนงานขององค์กรส่ือโทรทศัน์แลว้ 
สามารถสรุปความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การวางแผนช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายผลส าเร็จหรือสร้างผลงานท่ีตอ้งการ
ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2. สามารถระบุผลงานท่ีวดัดว้ยเกรดต่าง ๆซ่ึงก าหนดข้ึนมาพร้อม กบัแผนงานและ
เวลาการ ท างานตามแผนนัน่เอง 
 3. สามารถเป็นตวัช่วยใหผู้บ้ริหารและหวัหนา้งานทุกระดบัทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งการท าให้ 
ส าเร็จลุล่วง ท่ีเป็นทั้งผลงานรวมขององคก์รและผลงานยอ่ยของแผนกต่าง ๆ 
 4. การวางแผนนั้นสามารถท าใหเ้ห็นถึงเป้าหมายไม่วา่จะเป็นผลก าไรหรือรายไดจ้าก
การโฆษณาท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อระบุขอ้ช้ีวดัในการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนัน่เอง 
              5. การวางแผนจะช่วยใหเ้กิดการประสานสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ท าใหก้ารปฏิบติั
เป็นไป ดว้ยความราบร่ืนและสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได้ 

 ประเภทของการวางแผน  
                   สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2540, น.48)  กล่าววา่ การจ าแนกประเภทของการวางแผน  
ข้ึนอยูก่บับรรทดัฐานท่ีน ามาใชใ้นการจ าแนกและจดัแบ่งประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้านประเภทของการวางแผนเหล่านั้น ไดแ้ก่นโยบายธุรกิจดงันั้น 
การจ าแนกประเภทของการวางแผนตามระดบัของการบริหารงานองคก์รการวางแผนประเภทน้ีจะ
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น3ประเภทไดแ้ก่  
 1.การวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) เป็นการวางแผนท่ีถูกจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายกลยุทธ์ขององคก์รแลว้ประสาน ไปยงัผูบ้ริหารระดบักลาง 
และระดบัล่างท าให้การวางแผนกลยุทธ์มีลกัษณะการบริหารแบบลงล่าง (Top Dow Planning) ท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทส าคญัท่ีสุด การวางแผนกลยุทธ์จะกล่าวถึง ขอบเขตกวา้ง ๆ ของการจดั
กิจกรรมขององค์กร ซ่ึงตอ้งครอบคลุม ทรัพยากรทั้งหมดท่ีองค์กร มีอยู่ตลอดจน การพยากรณ์
ภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เป้าหมายของการวางแผนกลยุทธ์ โดยทัว่ไปจะมุ่งเน้นให้
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องคก์รเจริญเติบโตและด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคตกบัการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานขององคก์ร 
                  2.การวางแผนยทุธวธีิ(Tactical Planning) เป็นการวางแผนท่ีเกิดจากการกระท าร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัผูบ้ริหารระดบักลางเพื่อให้องคก์รธุรกิจกา้วไปสู่ผลส าเร็จท่ีวางไวซ่ึ้ง
เป็นไปตามเป้าหมายยุทธวิธีและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ แผนยุทธวิธีจะมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง
และเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าโดยหน่วยงานย่อย ซ่ึงอยูภ่ายใน องคก์ร การวางแผนยุทธวิธีตอ้งอยู่
ภายใตข้อบเขตก าหนดของแผนกลยุทธ์แต่แผนยุทธวิธีจะท าหน้าท่ี ในการผสมผสานสอดคล้อง
ระหวา่งแผนกลยุทธ์ซ่ึงถูกสร้างข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงกบัแผนปฏิบติั การ ซ่ึงเป็นแผนระดบัล่าง 
และมกัเป็นแผนระยะสั้นเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ให้ครอบคลุมในส่ิงท่ีมีความ ส าคญัทั้งหมด เช่น เช่น
ค่าใชจ่้าย รายได ้เวลาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 3.การวางแผนปฏิบติัการ(Operational Plans) ใช้อธิบายเป้าหมายในการปฏิบติังาน
องคก์รในลกัษณะท่ีเป็นหนา้ท่ีเฉพาะของหน่วยงานหรือมี ลกัษณะท่ีเป็นงานท่ีตอ้งท าเป็นประจ าวนั
ต่อวนั การวางแผนปฏิบติัการเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารระดับ ล่างท่ีจะต้องกระท าตามเป้าหมาย
ปฏิบติัการและให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์แผนปฏิบติัการจึงมีลกัษณะการวางแผนระยะสั้นซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมได ้
 ลกัษณะของการวางแผนทีด่ี 
 1. มีความคล่องตวั (Flexibility) ลกัษณะของแผนท่ีดีตอ้งมีความคล่องตวัสูง สามารถ
เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนโอกาสใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

 2. มีความครอบคลุม (Comprehensiveness) ลกัษณะของแผนมีทั้งท่ีเฉพาะเจาะจง และ
แผนรวมกิจกรรมทั้งมวลในองคก์ร ดงันั้นแผนหลกัหรือแผนระยะยาวควร เป็นท่ีรวมของ กิจกรรม
ยอ่ย ๆ ทั้งหลายในองคก์รหรือแผนระยะสั้นทั้งหมดเขา้ไว ้โดยมุ่งใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือวตุั
ประสงคห์ลกัขององคก์ร 
               3. ระยะเวลาแผน (Time Spam) แผนท่ีดีควรมีก าหนดระยะเวลาการเร่ิมตน้ และการ
ส้ินสุดของแผนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะท าอะไร เม่ือไร และจะส้ินสุดกิจกรรมนั้นเม่ือไร 
              4. มีความคุม้ค่า (Cost Effectiveness) แผนท่ีดีควรมีตน้ทุนต ่ากวา่ผลท่ีจะไดรั้บจากการ
ใชแ้ผนนั้น โดยยดึหลกัการประหยดั และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
             5. มีความชดัเจน (Celerity or Specificity) แผนท่ีดีตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ใครจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบ ท าอะไร ท าเม่ือไร ท าท่ีไหน ท าอยา่งไร และท าเพื่ออะไรอยา่งละเอียด เพื่อใหก้าร
น าแผนไปใชป้ฏิบติัสามารถกระท าไดป้ระสานสอดคลอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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               6. เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) แผนท่ีดีตอ้งจดัวางข้ึนโดย ผา่นขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ อยา่งครบถว้น ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร 
               7. มีเหตุมีผล (Rationality) แผนท่ีดีจะตอ้งถูกก าหนดข้ึนอยา่งมีเหตุมีผลเป็นท่ียอมรับ
ของบุคลากรทุกคนในองคก์ร และสามารถปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดจ้ริง 
               8. มีความสอดคลอ้ง (Relevance) แผนท่ีดีจะตอ้งอยูใ่นกรอบของวตัถุประสงค ์และ
นโยบายท่ีก าหนดไว ้
               9. มีลกัษณะปกปิด (Confidentiality) แผนท่ีดีจะตอ้งเปิดเผยรายละเอียด เฉพาะผูท่ี้
รับผดิชอบในการปฏิบติั และผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น เพื่อป้องกนัคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
             10. มีลกัษณะเนน้อนาคต (Future Oriented) เพราะวา่การวางแผนคือกระบวนการต่าง 
ๆ ในการตดัสินใจในปัจจุบนั เพื่อการปฏิบติัการในอนาคต ดงันั้นแผนท่ีดีจึงตอ้งมุ่งเนน้ การ
ตอบสนองการปฏิบติัภายใตส้ถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
             11. มีความต่อเน่ือง (Continuous Process) แผนท่ีดีตอ้งมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดจนการต่อเน่ืองของแผน และการบริหาร เพื่อใหอ้งคก์รกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากการศึกษาเร่ืองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การวางแผนช่วยในการก าหนดและระบุ
หน่วยงาน ท่ีตอ้งรับผิดชอบและตอ้งด าเนินการโดยแบ่งแยกให้เห็นชดัเจนวา่ ใครท่ีรับผิดชอบตอ้ง
ท าหน้าท่ี อะไรดว้ยเหตุผลอะไร และตอ้งท าเม่ือไหร่ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเช่ือมโยงและรวบรวม
กิจกรรมต่าง ๆท่ีกระท าโดยหลากหลายฝ่ายให้เขา้กนัได ้อีกทั้งในเวลาเดียวกนัก็สามารถ หลีกเล่ียง
ปัญหาการท างาน ซ ้ าซ้อนหรือการเก็บงานการ ให้หมดส้ินเปล่ารวมไปถึงช่วย ให้มีการคาดคะเน
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนล่วงหนา้ สามารถป้องกนัหรือแกไ้ขก่อนท่ี จะเกิดความเสียหายได ้และยงัช่วย
ให้สามารถระดม ประสานทรัพยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางดา้นบุคลากร เคร่ืองจกัรอุปกรณ์
และวตัถุดิบให้มีพร้อมเพื่อเตรียมไวรั้บกบัปัญหาในอนาคต รวมทั้งยงัสามารถมอบหมายให้มีการ
ด าเนินการให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูบ้ริหารองคก์รส่ือโทรทศัน์สามารถ
ใช้เป็นวิธีท่ีควบคุมงานให้มี ความคล่องตวัและเหมาะสม โดยสามารถใช้วิธีการควบคุมแต่น้อย
เท่าท่ีจ  าเป็นจะช่วยให้งานส าเร็จ และลุล่วงไปดว้ยดี ทั้งน้ีตอ้งอาศยัแผนงานต่าง ๆ คือวตัถุประสงค์
นโยบายและแผนงาน เป็นเคร่ืองมือก ากบั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล ท่ีตอ้งการจะให้
ควบคุม ในเป้าหมายและหลกัการท่ีแต่ละองคก์รไดว้างไว ้
 ทั้งน้ีการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ยงัมีความส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียว กบัการบริหารจดัการความตอ้งการท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการผลิตรายการ 
โทรทศัน์ ท่ีส่งผลต่อความพึงใจของผูช้ม อีกทั้งยงัเป็นการบริหารจดัการดา้นการผลิตผ่านกลยุทธ์
นโยบายท่ีก าหนดผา่นวสิัยทศัน์และแนวทางท่ีชดัเจนขององคก์รโดยเนน้ย  ้าไปท่ีการจดัการดา้นการ
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ผลิตเน้ือหาท่ีจะส่ือสารผา่นรายการโทรทศัน์เพื่อความแปลกใหม่ท่ีถูกใจผูช้ม ส่งผลต่อความนิยม
ของรายการ และความน่าเช่ือถือต่อผูส้นบัสนุน เพื่อเป้าหมายส าคญัคือความอยูร่อดทางธุรกิจนัน่เอง 
แต่การบริหารจดัการส่ือนั้นถือเป็นการบริหารท่ามกลางแรงผลกัดนัทั้งจากภายในองค์กร และ
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงถือวา่มีผลอยา่งยิง่ต่อการบริหารองคก์รส่ือ 
 Denis McQuail (1987) ไดใ้ห้ความส าคญักบัแรงกดดนัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัการ
บริหารองคก์รส่ือ ดงัแสดงไดต้ามแผนภูมิดงัต่อไปน้ี  
 

 
ภาพที ่2.1 แสดงการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ ภายใตแ้รงกดดนัทางสังคม 
 
ทีม่า: Denis McQuail, Mass Comunication Theory, 2nd ed. 1987  
 
 จากภาพขา้งตน้เม่ือศึกษาแลว้ช่วยให้เขา้ใจได้ว่า การบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์นั้น
มกัจะอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากทั้งภายในและภายนอกองคก์รตามท่ี (McQuail) บอกไว ้เน่ืองจากแรง
ผลกั ภายในองคก์รท่ีมีกระบวนทศัน์ของการจดัการเทคโนโลยีและความเป็นวิชาชีพของส่ือซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูน้  าองค์การส่ือต่าง ๆ ควบคุมและจัดการได้ รวมไปถึงแรงกดดันท่ีมาจาก
ภายนอก เช่น แรงกดดนัทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่มี
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ผลอย่างมากต่อการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลต่าง ๆ วฒันธรรม กฎหมาย และ
การเมืองคู่แข่งหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัแวดลอ้มหลกัในการบริหารงานของส่ือทั้งส้ิน 

 เม่ือการประกอบกิจการโทรทศัน์เป็นการประกอบธุรกิจจึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเม็ดเงิน
โฆษณาของกลุ่มลูกคา้เอเจนซี เจา้ของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดงัจะเห็นไดว้่า การใชง้บโฆษณาใน
ส่ือต่าง ๆ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในรูปแบบส่ือดิจิทลั เช่น สมาร์ต
โฟนและอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัจ าเป็นตอ้ง ใหค้วามส าคญัในการศึกษา 
ตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ในการ
บริหารธุรกิจสถานีโทรทศัน์นั้น รายการโทรทศัน์ถือครองความส าคญั โดยสอดคลอ้งกบั ชวลั เกษม
เนตร (2557, น.14) และ ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน (2556, น.6-21) อา้งถึงใน  

  องอาจ สิงห์ล าพอง (2560, น.5) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของรายการโทรทศัน์ท่ีถือเป็น
เน้ือหา (Content) ท่ีส าคญัคู่กับส่ือโทรทศัน์ และอธิบายถึงการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรม โทรทัศน์นั้ น เน้ือหารายการโทรทัศน์เป็นศูนย์กลางส าคัญของอุตสาหกรรม
โทรทศัน์  ดงัรูปภาพต่อไปน้ี 

 

 
ภาพที ่2.2  การด าเนินการธุรกิจโทรทศัน์ 
 
ทีม่า: องอาจ สิงห์ล าพอง. (2560). การบริหารจดัการรายการโทรทศัน์ในยคุไทยแลนด ์4.0. วารสาร

นิเทศศาสตร์ธุรกิจบณัฑิตยปี์ท่ี 11 ฉบบัท่ี 2. หนา้ 209-246. 
 
 จากการศึกษารูปภาพขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้่า การบริหารองค์กรสถานีโทรทศัน์ 

ผา่นการผลิตรายการโทรทศัน์จากบริษทัลูก บริษทัร่วมลงทุน หรือบริษทัรับจา้งผลิตแลว้ออกอากาศ 
รายการโทรทศัน์ไปสู่ผูช้ม เม่ือผูช้มไดรั้บชมรายการโทรทศัน์เกิดความพึงพอใจ ติดตามชมจนเกิด 
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ผลความนิยมท่ีดี ผูส้นบัสนุนรายการสนใจรายการโทรทศัน์เหล่านั้น จึงเสนอขายสินคา้หรือ บริการ
ผ่าน รายการโทรทศัน์จนเกิดการขายไดจ้นมีรายไดไ้ปสนบัสนุนสถานีโทรทศัน์ให้มีรายได ้เพื่อ
น าไปผลิตรายการโทรทศัน์ต่อไป  
 นอกจากน้ี การขยายตวัของส่ือโทรทศัน์ท่ีมีความซบัซ้อน และส่งผลโดยตรงกบัผูช้มท่ี
เป็น กลุ่มเป้าหมาย นอกจากก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงของวงการโทรทศัน์อย่างสูงสุดแลว้ ใน
ส่วนของการปรับตวัตามกระแสโลกท่ีเปล่ียนจากการถ่ายทอดระบบเดิมกลายเป็นดิจิทลัก็ถือเป็นส่ิง
ท่ีส าคญั และมองขา้มไม่ได ้    
 Marjoribanks (2011) ยงัอธิบายการเปล่ียนแปลงของส่ือไวใ้นสามระดบั คือ โดยมีส่ิงท่ี
ส่ือ ความหมายตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี คือ 
              1. การเปล่ียนแปลงระดบัมหภาค คือการท่ีส่ือปรับเปล่ียนโครางสร้างอุตสาหกรรมตาม
กฎและขอ้บงัคบัซ่ึงเกิดจากเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปของส่ือระดบัมหภาคในปัจจุบนั สืบเน่ือง มาจาก
การพฒันาของเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจและจากการแข่งขนันัน่เอง ส่งผลให้
เกิดการหาหนทางเพื่อแยง่ชิงคนดูและตวัเลขช้ีวดัความนิยมอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2. การเปล่ียนแปลงในระดับเทคนิควิธีและนโยบาย ถือเป็นการบริหารจดัการส่ือ
โทรทศัน์ในแง่มุมของนโยบาย และกลยุทธ์สถานีท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทางในการผลิตและการสร้าง
เน้ือหารายการโทรทศัน์ หรือแมแ้ต่การเลือกและวางแผนการออกอากาศ ซ่ึงเน้ือหายงัคงเป็นส่ิง
ส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงน้ี ส าหรับการบริหารระดบัดงักล่าวนั้น ตอ้งอาศยัทั้งทกัษะความรู้และ
ความเขา้ใจในดา้นการบริหารและการผลิตอยา่งสูง เพื่อให้เน้ือหาดงักล่าวสามารถเขา้ถึงและไดรั้บ
ความนิยมจากผูช้มในยคุปัจจุบนั 
 3. การเปล่ียนแปลงในระดับจุลภาคเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้จากการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ของส่ือโทรทศัน์ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รโดยผูผ้ลิตส่ืออยา่งสถานีโทรทศัน์ 
ดิจิทลัในยุคปัจจุบนัเปรียบเสมือนผูท่ี้น าเน้ือหารายการต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่าเรียงร้อยและท าให้เกิดความ 
สนุกน่าสนใจ การบริหารการเปล่ียนแปลงในส่วนน้ีตอ้งใช้ทั้งความรู้และความรู้จกัทั้งตวัเองใน
ฐานะผูผ้ลิตและผูช้ม เพื่อจะอยูร่อดและประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในยคุปัจจุบนั   
 ดงันั้นการบริหารส่ือโทรทศัน์จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะการบริหารส่ือโทรทศัน์ 
ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของสถานีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่า 
และความน่าสนใจให้กบัส่ือโทรทศัน์ ไม่ว่าจะในแง่มุมของกลุ่มผูช้ม ผูส้นับสนุนโฆษณา หรือ
แมแ้ต่กลุ่มบุคลากรท่ีเป็นผูผ้ลิตรายการเพื่อช่วงชิงความส าเร็จ ในการด าเนินธุรกิจให้องคก์รอยู่รอด 
และอยูภ่ายใตค้วามเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วของระบบนิเวศส่ือในปัจจุบนั 
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 2.1.2. การบริหารส่ือแบบโครงสร้าง  การบริหารส่ือแบบโครงสร้างนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ ท่ีเนน้การศึกษาว่าดว้ยเร่ือง โครงสร้างขององคก์รกบัผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน ซ่ึง 
Donaldson (1996) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า  องค์กรจะประยุกต์เอาโครงสร้างท่ี เพิ่มเ ติม
ประสิทธิผลผลิตสูงสุดก่อให้เกิดความส าเร็จ และรายไดข้ององคก์รส่ือภายใตบ้ริบทการแข่งขนัเพื่อ
ความอยู่รอดของส่ือในยุคปัจจุบนั ดงันั้นจึงไม่มีโครงสร้างใดท่ีเป็นสูตรตายตวั แต่จะมีการปรับ
โครงสร้างเพื่อการอยู่รอดในเชิงธุรกิจของส่ือ เน่ืองด้วยแต่ละองค์กรส่ือ มีความแตกต่างกันมี
นโยบายและวตัถุประสงค ์ในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั  
 แมแ้นวคิดเร่ืองดงักล่าวจะมีการศึกษาและใชใ้นงานวิจยัดา้นการบริหารจดัการส่ือน้อย
มาก  แต่การบริหารเชิงโครงสร้างน้ีถือว่าเป็นแนวคิดท่ีน่าสนในการบริหารส่ือในยุคท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง แบบในปัจจุบนั ด้วยโครงสร้างองค์กรส่ือสมยัใหม่นอกจากจะมีการเปล่ียนแปลง
รวดเร็วแลว้ยงัมีการปรับเปล่ียนตามกลยุทธ์ท่ีหลากหลายซบัซ้อน การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โครงสร้างองคก์รและการสร้างรายไดเ้พื่ออยูร่อดทางธุรกิจจึงถือวา่มีส่วนส าคญั ซ่ึง ฐิตินนั บุญภาพ 
คอมมอน ไดศึ้กษารวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดดงักล่าวไวว้า่ ในยุคแรก ๆ ท่ีเร่ิมมีการใช้
การบริหาร แบบมีโครงสร้างนั้นเร่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษ 1970 โดยมีการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างการบริหารของเจ้าของส่ือ (Media Ownership Structure) กับเน้ือหาของส่ือ 
(Content) ท่ีส่งผลต่อรายได้ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจส่ือ
ส่ิงพิมพ์แบบ เครือข่ายธุรกิจ และหนังสือพิมพ์แบบอิสระพบว่า เน้ือหาข่าวมีความแตกต่างกับ
เน้ือหาของ หนังสือพิมพ์แบบเครือข่ายธุรกิจ จะได้รับอิทธิพลแรงจูงใจจากนักการเมือง ผูท้รง
อิทธิพลซ่ึงส่งผล ต่อดา้นเน้ือหาและกระบวนการข่าวและการท างานของบรรณาธิการโดยตรง ท า
ให้สรุปไดว้า่ ความเป็นเจา้ของส่ือโดยการครอบง าของรัฐบาล นายทุน หรือเพื่อหารายไดใ้นการอยู่
รอดนั้นมีความสัมพนัธ์กนักบัการก าหนดเน้ือหาของส่ือ การศึกษาวิจยัดงักล่าวยงัส่งผลให้ผูว้ิจยั
เขา้ใจกระบวนการก าหนดเน้ือหาของส่ือโทรทศัน์ในยุคปัจจุบนัไดว้า่ เม่ือส่ือโทรทศัน์ตอ้งการอยู่
รอดการสร้างสรรค์เน้ือหารายการ เพื่อสร้างแรงจูงใจของคนดูนั้ นส่วนหน่ึงถูกก าหนดตาม
โครงสร้าง นโยบายขององคก์ร แต่อีกส่วนหน่ึงถูกก าหนดโดยนายทุนผูส้นบัสนุนเร่ืองงบประมาณ
ในการ โฆษณานัน่เอง  
 2.1.3 การออกแบบกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันทางธุรกจิ 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นการกลั่นกรองและการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  Certo 
and Certo (2006) กล่าวว่า การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ท่ีจะมีผลต่อการปฏิบติังานในปัจจุบนัและอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงเรียกว่า 
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“การวิเคราะห์ SWOT” นั่นเอง จะท าให้ทราบถึงความสามารถท่ีบริษทัฯ มีอยู่ การตระหนักถึง
ความส าคญัและการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ยอ่มก่อให้เกิดโอกาสท่ีจะ
วางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ไดใ้นอนาคต ในทางตรงกนัขา้ม หากละเลยเพิกเฉยต่อสภาพแวดลอ้มยอ่ม
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงและความลม้เหลวในการด าเนินงานได ้ 
 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการก าหนดวตัถุ 
ประสงค์และกลยุทธ์การจดัสรรทรัพยากรตลอดจนปฏิกิริยาระหว่างบริษทัฯ กับตลาดลูกค้าคู่
แข่งขนั และปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ วรรณพร ธรรมเลิศมงคล (2553) กล่าวไวอ้ยา่งสัมพนัธ์กนั
วา่ จากการวิเคราะห์บริบทโดยรวมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวพนักบัการวางแผนระยะยาว และโอกาส อุปสรรค 
จุดอ่อนจุดแข็งของนโยบายท่ีก าหนดจากคณะผูบ้ริหาร ถือเป็นส่ิงท่ีถึงพร้อมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการท าธุรกิจขององค์กรส่ือ ผูบ้ริหารนอกจากจะเป็นผูก้  าหนดแนวทางแลว้ยงัจะต้องหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไปถึงเป้าประสงค์ท่ีก าหนดทิศทางความส าเร็จ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
ทางกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายคือการก าหนด 
หรือปรับปรุงธุรกิจและผลิตภณัฑ์ของบริษทั เพื่อใหส้ามารถสร้างก าไรและการเจริญเติบโตท่ีน่าพึง
พอใจโดยจะครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขนัของบริษทัฯ ว่า 
องค์การจะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และจะจดัสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละ 
หน่วยของบริษทัฯ อยา่งไร ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีช่วยในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัองคก์ร 
   กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในท่ีความละเอียด
และลงลึก จะมุ่งปรับปรุงการแข่งขนัของธุรกิจแบบเจาะจง วิธีการท่ีองค์กรจะใช้ในการแข่งขนั
ภายในหน่วยงานธุรกิจเชิงกลยุทธ์เดียวกัน แผนการระดับธุรกิจ มุ่งเน้นการขยายตลาดและ
ผลตอบแทนแต่ตอ้งค านึงถึงการผลิตท่ีลดตน้ทุนแต่สร้างผลต่างเป็นก าไรอยา่งย ัง่ยนื 

 ตามความช านาญเฉพาะดา้น การแบ่งแผนกงาน การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร
ภายในบริษทั  
 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) หมายถึงการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์ของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้และการปฏิบติัการแก้ไขการควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าท่ี 
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยทุธ์ท่ีน าไปปฏิบติั ทั้งน้ีในการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติันั้นมกัจะเกิดขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งการการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจวา่ กลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิด
ผลการปฏิบติังานท่ีตรงตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้การตรวจสอบกลยทุธ์ (Strategic Control) จะมีการวดัผล
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน และในการติดตามควบคุม และ
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ประเมินผลนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัตั้ งหน่วยงานข้ึนมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ อีกทั้ง
จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา 
 2.1.4. การจัดผงัรายการโทรทศัน์ 
 เม่ือกล่าวถึงการบริหารส่ือโทรทศัน์อีกส่ิงหน่ึงท่ีถือเป็นส่ิงส าคญัในการจะบริหาร
จดัการ ความส าเร็จของส่ือโทรทศัน์ คือการจดัผงัรายการโทรทศัน์เพื่อใหส้ถานีนั้น ไดรั้บความนิยม
สูงสุด ในส่วนน้ีถึงตอ้งมีการพิจารณาในทุก ๆ ดา้น และท าให้เน้ือหาท่ีน าเสนอไปนั้นตรงกบัอตั
ลักษณ์ของสถานี และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย Sydney W.  Head, Lewis Klein (1987) Susan 
Tyler Eastman (1989) รัฐติพงศ ์ชูนาค (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัผงัรายการสามารถอธิบายไดว้า่ 
เป็นกลยทุธ์ในการน ารายการต่าง ๆ มาเรียบเรียงจดัล าดบัในตารางเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มผูช้มท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย และท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าโดยใช้เวลาเป็นตวัก าหนด และส่วนใหญ่จะมาจากการ 
ก าหนดทิศทางของผูบ้ริหารในรูปแบบนโยบายของสถานี 
 การจดัผงัรายการโทรทศัน์นั้น ตอ้งใช้ทั้งความรู้ และความสามารถในการพิจารณา
เน้ือหา เพื่อผูช้มโทรทศัน์ จึงตอ้งใชว้ธีิการต่าง ๆ ของสถานี เพื่อท าใหผู้ช้มสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งง่าย 
ๆ และ เขา้ถึงอยา่งกวา้งขวาง ทางสถานีจึงตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนเพื่อเติมเต็มอยา่งเช่น รายการตลก 
ข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเกิดทั้งประโยชน์และความบนัเทิง  
 การจดัผงัรายการถือว่าเป็นปัจจยัแวดลอ้มหลกัท่ีส าคญัของส่ือโทรทศัน์ เพราะถือว่า
เป็นส่ิงท่ีเกิดจากสถานีโดยตรงและเป็นการส่ือสารกบัผูช้ม ดงันั้นความส าคญัในการจดัผงัรายการท่ี 
Carroll และ Davis (1993) ได้ให้ความส าคัญของการจัดผงัรายการโทรทัศน์ของสถานีไว้โดย 
ละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 นโยบายหลกัหรือวตัถุประสงค์หลกัของสถานีโทรทัศน์   

 นโยบายหลกัน้ีจะมีส่วนส าคญัในการวางแผนจดัผงัรายการของสถานี ซ่ึงจะตอ้งมีการ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทนักบัความตอ้งการของคนในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สถานีไดรั้บความนิยม ซ่ึงหมายถึงมีจ านวนผูช้มรายการสูงท่ีสุด (สนบัสนุนรายการสนใจท า
ให้เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของรายการโทรทศัน์) และยงัสร้างแรงดึงดูดใจผูผ้ลิตรายการในการท่ี
จะน ารายการท่ีผลิตมาออกอากาศทางสถานีอีกด้วย การแข่งขันในความเป็นผู ้น าส่ือของ
สถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยจะมีการแข่งกนัอย่างมากในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. จนถึงเวลา 
23.00 น. หรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่ "ช่วงเวลาข่าว" และ "ช่วงเวลาหลงัข่าว" ซ่ึงในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมี
จ านวนผูช้มรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาหลงัการเสนอข่าวรายการท่ี
ออกอากาศจะเป็นรายการในรูปแบบบนัเทิงทั้งส้ินและมีรูปแบบเดียวกนั คือ "ละคร" จนท าให้เวลา
ในช่วงน้ี มีช่ือเรียกใหม่คือ "ช่วงละครหลงัข่าว"ส่วนรายการในช่วงอ่ืน ๆ ยงัมีการแข่งขนักนันอ้ยอยู ่
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 ลกัษณะของสถานีและสภาพแวดล้อม 
 หมายถึงความกวา้งไกลในการกระจายคล่ืนซ่ึงมีส่วนส าคญัในการจดัช่วงเวลา ในการ

แพร่ ภาพออกอากาศรายการต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมระหว่างรายการกบัผูช้มรายการเพราะการ
พิจารณาจดัรูปแบบผงัรายการของสถานีโทรทศัน์ มีปัจจยัส าคญัเป็นสภาพแวดล้อมของสถานีท่ี
จะตอ้งพิจารณาควบคู่กนัไปหลายประการ  
  เพ่ือเข้าถึงผู้ชม 

 ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาเพราะรายการท่ีออกอากาศทางสถานีต่าง ๆ จะ
เป็น ท่ีนิยมหรือมีผูติ้ดตามชมหรือไม่ตอ้งข้ึนอยู่กบัรายการนั้นสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูช้มในขณะนั้นหรือไม่ ถ้าตอบสนองได้ตรงมีผูช้มติดตามชมมากก็จะเป็นสถานีท่ี
ไดรั้บความนิยมสูง แต่ถา้ตอบสนองไดไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการของผูช้มก็จะมีผูช้มติดตามชมน้อย
นอกจากน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูช้ม ผูบ้ริหารแต่ละสถานียงัตอ้งพิจารณาถึงส่วนแบ่ง ผูช้มท่ีมีอยูใ่นแต่
ละรายการ ผูช้มจึงมีโอกาสเลือกชมรายการท่ีตนเองชอบซ่ึงอาจจะชอบชมรายการของสถานีหน่ึง
มากกว่าสถานีอ่ืน ส่วนแบ่งผูช้มก็จะมีในสถานีนั้นสูงกว่าการพิจารณาในลกัษณะน้ี ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัผงัรายการตอ้งพิจารณา วา่จะมีวธีิการใดบา้งท่ีจะท าให้รายการของสถานีของตน
ไดรั้บความนิยมมากกว่า และมีวิธีใดบา้งท่ีสามารถดึงกลุ่มผูช้มให้มาสนใจรายการของสถานีของ
ตนบา้ง 
          สร้างคุณภาพให้รายการ 

 รายการต่าง ๆ ท่ีออกอากาศไปยงัผูช้มนอกจากจะตรงกบัความตอ้งการของผูช้มแลว้ยงั
ตอ้ง เป็นรายการท่ีให้เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ ดึงดูดความสนใจผูช้มดว้ย ซ่ึงอาจจะพิจารณาจาก 
รายการประเภทเดียวกนั หรือรายการท่ีออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อหาสัดส่วนและความ
แตกต่างของผูช้มได ้เพราะรายการประเภทเดียวกนัแต่ออกอากาศในช่วงเวลาท่ีต่างกนั สัดส่วนของ
ผูช้มอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองมาจากอิทธิพลของคุณภาพของรายการขา้งเคียง คุณภาพรายการก็เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถดึงผูช้มให้มาติดตามสถานีได้เพราะในปัจจุบนัน้ีผูช้มมีโอกาสเลือกได้อย่าง
อิสระเต็มท่ี รายการท่ีออกอากาศในทุกวนัน้ีจึงมกัจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ลิตกบั
หนา้ท่ีของส่ือมวลชนเพื่อใหร้ายการท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สร้างภาพลกัษณ์ และค่านิยมของสถานี 

 หมายถึงความไดเ้ปรียบและความเสียเปรียบของแต่ละสถานีทั้งทางดา้นการปฏิบติังาน
ความช านาญ ความทนัสมยัของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ก าลงัคน ภาพลกัษณ์ รวมถึงความนิยมและการ
ยอมรับของผูช้ม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้สามารถรักษาผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีท า
ใหส้ถานีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   



  33 

 เพ่ือประสิทธิภาพของสถานี 
 ภาพลกัษณ์ของสถานีเป็นส่วนท่ีสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนกบักลุ่มผูช้มได ้และยอมรับว่า

เป็นสถานีท่ีเช่ือถือได้ ซ่ึงเกิดจากการมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น มีเอกลกัษณ์ของบุคคล ผู ้
ประกาศข่าว ผูร้ายงานข่าว ผูพ้ากย ์เอกลกัษณ์ของรายการ รูปแบบการน าเสนอข่าว ความแปลกของ
รายการ และเทคโนโลย ีซ่ึงเอกลกัษณ์เหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลาสร้างค่อนขา้งนานจึงจะเกิดการยอมรับจาก
ผูช้มได ้
 เม่ือเขา้ใจถึงความส าคญัของการจดัผงัรายการ สถานีโทรทศัน์ แต่ละสถานีจึงมีความ
จ าเป็น ท่ีจะตอ้งคิดคน้นโยบายท่ีกลายเป็นกลยุทธ์ในการจดัผงัรายการเพื่อให้เกิดความแตกต่างและ
สามารถสร้างความน่าสนใจใหก้บัสถานีของตน โดยใชก้ลยทุธ์การจดัผงัรายการ กลยุทธ์การวางผงั
รายการโทรทัศน์นั้ น มีหลากหลายวิธี โดยผูว้ิจ ัยรวบรวมจากกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามท่ี Blum and 
Lindheim, 1987 ; Carroll and Davis, (1993) ; Eastman, (1993)  รัฐติพงศ์ ชูนาค, (2545) กล่าวว่า มี
กลยทุธ์ในการจดัผงัรายการโทรทศัน์ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
 กลยุทธ์การจัดผงัรายการโทรทศัน์  
 1.   การจัดผงัเพ่ือก่อให้เกดิการถ่ายเทผู้ชม (Audience Flow) หมายถึง การถ่ายเทผูช้ม
จาก รายการหน่ึงไปยงัรายการถดัไป ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ผูช้มมกัจะติดตามชมรายการถดัไปโดย
ธรรมชาติ หากรายการท่ีน าเสนอต่อเน่ืองนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัรายการท่ีอยูก่่อนหนา้ ดงันั้น
รายการท่ีมีรูปแบบและจุดดึงดูดผูช้มคลา้ย ๆ กนัก็มีแนวโนม้วา่นกัวางผงัจะน ามาจดัวางไวติ้ดกนัใน
ผงัรายการ 
 2.  การจัดผงัรายการโดยน าเสนอรายการเป็นกลุ่ม (Blocking) หมายถึง การน ารายการ
ท่ีมี ความคลา้ยคลึงกนัมาวางไวต่้อกนัเป็นกลุ่ม 2-4 รายการ โดยอาจใชเ้วลาออกอากาศ 1-2 ชัว่โมง 
หรือ บางคร้ังอาจกินเวลา 3 ชัว่โมงติดต่อกนั เช่น การน าละครมาวางไวติ้ดต่อกนั 2 เร่ือง หรือการน า
การ์ตูนมาวางไวติ้ดกนั 3-4 เร่ือง เป็นตน้ กลยทุธ์น้ีเหมาะกบัสถานีท่ีมีรายการสะสมอยูจ่  านวนมาก 
และสถานีโทรทศัน์แน่ใจวา่ตนเองมีลูกคา้ประจ าอยูอ่ยา่งแน่นอน 
 3.  การจัดผังชน (Counter – programming) หมายถึง การน าเสนอรายการประเภท
เดียว กบัสถานีอ่ืนเพื่อช่วงชิงกลุ่มผูช้ม ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ท่ีจะใชก้ลยุทธ์น้ีมกัเป็นสถานีท่ีมัน่ใจว่า
ตนเอง มีรายการท่ีมีคุณภาพดีหรือดีกวา่สถานีโทรทศัน์คู่แข่ง 
 4. การจัดผังรายการแบบเกื้อหนุน (Hammocking) หมายถึง การวางผงัรายการโดยน า
รายการท่ีมีแนวโน้มว่าจะสู้รายการอ่ืนไม่ไดม้าวางคัน่ไวร้ะหวา่งรายการยอดนิยม 2 รายการ ทั้งน้ี
เพื่อให้รายการดังกล่าวมีผูช้มบา้ง เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่า เม่ือชมรายการท่ี 1 ด้วยความ
ประทบัใจแลว้ รายการท่ี 2 จะพลอยไดรั้บความสนใจไปดว้ย และเพิ่มความเป็นไปได ้นกัวางผงั
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รายการจะน ารายการท่ี 3 ซ่ึงมีความนิยมพอ ๆ กนัหรือมากกวา่รายการท่ี 1 มาวางต่อเน่ืองไวเ้พื่อท่ีวา่
ผูช้มอาจจะรู้สึกวา่การชมรายการท่ี 2 ไม่น่าเบ่ือจนเกินไปนกั เพราะมีความหวงัอยูท่ี่รายการต่อไป
คือรายการท่ี 3 
 5.  การจัดผังเลี่ยงสถานีโทรทัศน์อ่ืนที่ก าลังแข่งขันกัน (Blunting) หมายถึง การ
ออกอากาศ รายการท่ีแตกต่างไปจากสถานีโทรทัศน์แห่งอ่ืนท่ีก าลังแข่งขันกัน โดยมากแล้ว
สถานีโทรทศัน์ท่ีใช ้กลยทุธ์น้ีมกัเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีทราบสถานะของตนเองวา่เป็นรองหากจะเขา้
ไปร่วมแข่งขนัเป็นสถานีโทรทศัน์ท่ี 3 จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จึงหาวิธีดึงกลุ่มผูช้มล าดบั 2 ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
 6. การจัดผังรายการโดยการน าเสนอรายการพิเศษ (Stunting) หมายถึงการวางผงั
รายการ โดยการน าเสนอรายการในวาระพิเศษเพื่อดึงดูดผูช้มจากสถานีโทรทศัน์คู่แข่ง การวางผงั
เช่นน้ีมกัจะประสบความส าเร็จเพราะผูช้มมกัยอมตามดว้ยความรู้สึกวา่ รายการท่ีชมอยูทุ่กวนัจะชม
เม่ือใดก็ไดแ้ต่โอกาสท่ีจะไดช้มรายการพิเศษมีนอ้ยหรืออาจไม่มีอีกเป็นคร้ังท่ี 2 กลยทุธ์น้ีจะถูกใช ้3 
กรณี คือ  
  6.1 เม่ือรายการของสถานีโทรทศัน์แม่ข่ายอยูใ่นภาวะตกต ่า จนเรียกคนดูไม่ได ้  
  6.2 เม่ือสถานีโทรทศัน์คู่แข่งเขม้แขง็มากจนเห็นวา่ตอ้งหาทางดึงดูดผูช้มกลบัมา
บา้ง แมจ้ะเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ  
  6.3 เม่ืออยูใ่นภาวะท่ีตอ้งท าส ารวจจ านวนผูช้มซ่ึงแต่ละสถานีตอ้งท าตวัเลขผูช้มให้
สูงเขา้ไวห้ากสถานีไดรั้บความนิยมสูงมาก งบโฆษณาก็จะเขา้มามาก  
     7. การจัดผังโดยน าเสนอรายการเดิมต่อเน่ืองทุกวัน (Stripping) หมายถึง การวางผงั
รายการ โดยน าเสนอรายการเดิมต่อเน่ืองในเวลาเดียวกนัทุกวนั เช่น รายการข่าว ละคร การ์ตูน เป็น
ตน้ สถานีโทรทศัน์บางแห่งอาจใชก้ลยุทธ์น้ี ในลกัษณะ 5 วนัต่อสัปดาห์ คือวนัจนัทร์ถึงศุกร์ และ
เปล่ียนเป็นรายการอ่ืนในวนัเสาร์และอาทิตย ์วธีิน้ีมกัไดผ้ลเพราะผูช้มจดจ าได ้แต่ปัญหาอาจอยู่ท่ีวา่
นกัวางผงัรายการจะตอ้งเสาะหารายการท่ีความยาวมากพอท่ีจะออกอากาศทุกวนัและมีคุณภาพดี
พอท่ีจะดึงดูดผูช้มไดจ้ริง ๆ 
               8. ก า ร จั ด ผั ง โ ด ยน า เ ส นอ ร า ย ก า รป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น แ ต่ ห ล า ก ร า ย ก า ร 
(Checkerboarding) เป็นกลยุทธ์ท่ีตรงกนัขา้มกนักบัการจดัผงัโดยน าเสนอรายการเดิมต่อเน่ืองทุก
วนั คือ แทนท่ีจะ น าเสนอรายการเดิมทุกวนั ก็จะเปล่ียนเป็นการน าเสนอรายการท่ีแตกต่างกนั แต่ยงั
อยู่ในประเภท รายการเดียวกนั การวางผงัรายการเช่นน้ีอิงกบัแนวทางท่ีว่า ผูช้มมีความชอบใน
ประเภทรายการ ดงักล่าวอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการท่ีจะชมเน้ือหารายการท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวนัดว้ย 
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    9.  การจัดผังรายการโดยน าเสนอรายการเด่นหลังรายการด้อย (Tentpoling) เป็นกล
ยุทธ์ ท่ีตรงกนัขา้มกบัการจดัผงัรายการแบบเก้ือหนุน ท่ีน ารายการใหม่หรือรายการท่ีไม่ค่อยได้รับ
ความ นิยมมาวางคัน่ไวร้ะหวา่งรายการท่ีไดต้วัเลขวดัระดบัความนิยมในรายการสูง เพื่อหวงัใหผู้ช้ม
เผลอ ชมรายการนั้น ๆ ส าหรับกลยทุธ์การวางผงัรายการโดยน าเสนอรายการเด่นหลงัรายการดอ้ยน้ี 
เป็นกลยุทธ์ท่ีน าเอารายการท่ีแข็ง ซ่ึงได้รับความนิยมสูงมากมาวางไว ้ต่อจากรายการใหม่ หรือ
รายการท่ีไดค้่าตวัเลขวดัระดบัความนิยมในรายการไม่สูงนกั โดยหวงัวา่ความนิยมในรายการหลงั
จะท าใหผู้ช้มตดัสินใจเล่ือนช่องมารอชมก่อนเวลาเพื่อไม่ให้พลาดตอนแรกหรือเผลอลืมชม ดว้ยวิธี
ดงักล่าว รายการท่ีอ่อนแอกวา่จะมีโอกาสไดต้วัเลขวดัระดบัความนิยมในรายการสูงข้ึน เพราะคนดู
ต่าง เปล่ียนช่องมารอชมรายการถดัไป 
 10. การจัดผังรายการโดยน าเสนอรายการขนาดยาวเร่ิมก่อนรายการอ่ืนแต่จบช้ากว่า 
(Front – Ending หรือ Bridging) คือ การออนแอร์รายการท่ียาวกว่ารายการของสถานีโทรทศัน์
คู่แข่งมาวางไว ้ก่อนท่ีรายการของคู่แข่งจะเร่ิมต้น วิธีการน้ีถูกน ามาใช้ด้วยความเช่ือท่ีว่าโดย
ธรรมชาติแล้วผูช้มมกัจะติดนิสัยติดตามชมรายการใดรายการหน่ึงจนจบ ดังนั้น เม่ือรายการท่ี
ติดตามชมจบลง รายการของคู่แข่งก็จบไปก่อนแลว้เช่นกนั เพราะเร่ิมตน้ทีหลงัและตวัรายการสั้น
กวา่ 
 11. การจัดผงัรายการโดยน าเสนอรายการซ ้า (Re-running) คือการน าเอารายการเก่ามา 
ออกอากาศซ ้ า วิธีการน้ีช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานีโทรทศัน์โดยเฉพาะการน ารายการเก่ามา
ออกอากาศซ ้ าในช่วงท่ีไม่คุม้เวลาและไม่คุม้ค่าการลงทุนผลิตหรือจดัซ้ือรายการ กลยทุธ์น้ีมีขอ้เส่ียง
อยูบ่า้งวา่ ผูช้มอาจเกิดความเบ่ือหน่ายหมุนหนีไปสถานีโทรทศัน์อ่ืน ดงันั้นหากนกัวางผงัรายการจะ
เลือกใช้กลยุทธ์น้ี จะต้องมัน่ใจว่าตนเองทราบว่ารายการใดเด่นพอท่ีจะน าออกอากาศซ ้ าและ
ออกอากาศในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะและเส่ียงนอ้ยท่ีสุดต่อการสูญเสียผูช้มไป 
  นอกจากน้ี กลยุทธ์ในการจดัผงัรายการ (Scheduling Strategies) ก็มีส่วนท่ีท าให้ผูช้ม
ติดตามชมรายการท่ีสถานีของตน ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวน้ีมีลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.   Fill the Show to the Available Audience 
เป็นการจดัรายการโทรทศัน์ให้เหมาะสมกบัผูช้ม  อย่างเช่น หนงับู๊ ผจญภยั ส าหรับ

ผูช้าย รายการเพลง ส าหรับวยัรุ่นหรือรายการทอลก์โชว ์และเกมโชวส์ าหรับผูห้ญิงสูงอายุ 
2.  Dayparting  
เป็นการจดัรายการให้เหมาะสมกบัผูช้มท่ีมีความตอ้งการและอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ของผูช้มในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวนัเพื่อพิจารณา วา่ควรจะเสนออะไรและอยา่งไรในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนัอยา่งเช่นในตอนเชา้ท่ีคนอ่ืนต่ืนข้ึนก็ตอ้งการข่าวสาร เพื่อการ 
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วางแผนการท างานในแต่ละวนั  อยา่งเช่นข่าวสารเก่ียวกบัอุณหภูมิการจราจร ส่วนใน
ช่อง Mid-afternoon ก็เป็นรายการส าหรับเด็กท่ีเพิ่งกลบัจากโรงเรียน ส่วนในช่องตอนเยน็ (Evening) 
ก็ควรเป็นรายการท่ีดูแลว้ผอ่นคลายความ ตึงเครียด    

3.  Lunching the Show. The First Strategy 
รายการท่ีจะประสบความส าเร็จอยา่งแรกจะตอ้งสุ่มถึงผูช้มเพื่อท่ีจะท าให้ผูช้มทราบถึง

รายการก่อน ซ่ึงถา้หากวา่ผูช้มไม่ทราบก็จะท าให้รายการไม่เป็นท่ีรู้จกัและมีจ านวนผูช้มนอ้ย แต่ถา้
เป็นรายการท่ีผูช้มรู้จกัก็จะท าใหร้ายการสามารถมีผูช้มติดตามสูงได ้

4.  Hammocking 
เป็นกลยุทธ์โดยการใช้รายการท่ีดีท่ีสามารถดึงดูดใจผูช้มให้ติดตามชมรายการ 2 

รายการติดต่อกนั เพื่อเป็นการตรึงใหผู้ช้มติดตามชมรายการของสถานีนั้นอยา่ง ต่อเน่ือง 
5.  Counterprogramming   
เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ช่วงเวลาท่ีไม่มีรายการท่ีน่าสนใจออกอากาศหรือช่วงเวลาท่ีผูช้มใน 

ช่วงน้ีถูกละเลย โดยสร้างความพอใจให้เกิดกับผู ้ชมในช่วงน้ี ซ่ึงผู ้ชมกลุ่มน้ีจะกลาย เป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีดีในการแข่งขนักนัเสนอรายการโดยใชก้ลยทุธ์ในการเสนอ รายการท่ีมีแรงดึงดูดใจ
ไม่เหมือนกบัรายการในช่วงอ่ืน          

6.  Stacking 
ผูจ้ดัผงัรายการพยายามท่ีจะจดัรายการท่ีน่าสนใจคลา้ยคลึงกนัไวต่้อ ๆ กนัรวมไวเ้ป็น

กลุ่ม เพื่อท่ีจะท าใหผู้ช้มติดตามชมรายการของสถานีโดยตลอด 
7.  Crossprogamming 
เป็นการจดัผงัรายการท่ีต่อเน่ืองกนั 2 รายการ ซ่ึงทั้ง 2 รายการมีประโยชน์ซ่ึงกนั และ

กนั  คือเร่ืองราวจะเร่ิมในรายการแรกและจะไปจบสมบูรณ์ในอีกรายการหน่ึง 
8. Theming 
เป็นการจดัผงัรายการท่ีให้ประสิทธิผลอย่างมาก โดยการจดัรายการตามแก่นของ 

รายการหรือตามนโยบายของสถานีท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสัปดาห์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหผู้ช้มติดตามชม
รายการอยา่งต่อเน่ืองตลอดสัปดาห์ 

9.  Stripping 
เป็นการเสนอรายการแบบเดียวกนัในเวลาเดียวกนัตลอดทุกวนั (วนัธรรมดา) ซ่ึงอาจ 

จะเสนอเร่ืองราวเป็นตอน ๆ อยา่งเช่นรายการผูห้ญิงวนัน้ี เดอะแมกกาซีน, รายการบา้นเลขท่ี 5 หรือ
รายการครบเคร่ืองเร่ืองผูห้ญิง 
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10.  Rerunning             
เป็นเร่ืองจ าเป็นในทางการเงินมากกว่ากลยุทธ์ในการจดัผงัรายการ เพราะเป็นการลด 

ต้นทุนในการผลิตอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องจดัตารางเวลาเสนอรายการใน ช่วงเวลาท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม และตอ้งอยูใ่นกลยทุธ์ดว้ย 

11.  Boosting the Audience in Sweep Periods  
ผูจ้ดัผงัรายการจะตกอยู่ภายใตค้วามกดดนัอย่างหน่ึงก็คือการสร้างจ านวนผูช้มให้สูง 

ท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลา 
 นอกจากน้ี กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาลว้นมีความส าคญัต่อทุกช่วงเวลาทั้งส้ิน ไม่ว่าจะ
เป็น ช่วงเวลาปกติหรือแมแ้ต่ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ การศึกษาเร่ือง Prime-time Network Television 
Programming. ของ  William J. Adams, Susan Tyler Eastman และ  Robert F. Lewine. (1989) ได้
กล่าวตรงกบั (รัฐติพงศ ์ชูนาค, 2545)  การจดัผงัรายการโทรทศัน์ในช่วง Prime-time ถือไดว้า่มีความ
เส่ียงสูง เงินท่ีมีจ านวนมาก ช่ือเสียง ศกัด์ิศรี และตอ้งให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ลว้นเป็นส่ิงท่ี
ต้องเดิมพันลงไปจ าเป็นต้องมีการศึกษา ทดสอบ การท าวิจัย ประชุม ต้องประกอบไปด้วย
ผูเ้ช่ียวชาญและมีความช านาญรวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อความหวงัว่า รายการนั้นจะเขา้ถึงผูช้ม 
ในทางกลบักนัการท่ีมีความนิยมต ่าของรายการบางรายการก็แสดงไดว้่า รายการนั้นไม่ไดรั้บการ
ตอบรับจากผูช้ม ดังนั้นการจดัตารางเวลาตามหลกัพื้นฐานก็คือต้องสามารถเข้าถึงผูช้มได้เป็น
จ านวนมาก ท าให้ผูช้มเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นกุญแจหลกัท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์
ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักจดัผงัรายการเพื่อก าหนดว่ารายการใดควร
ออกอากาศเวลาใด และยงัจ าเป็นตอ้งทราบศกัยภาพของรายการท่ีตนมีอยู่ว่าสามารถท่ีจะแข่งกบั
สถานีอ่ืนไดห้รือไม่ ดงันั้นการน ามาซ่ึงรายการจึงเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการจดั
ผงัรายการ ดงันั้นส่ิงท่ีส าคญัและถือเป็นอีกส่ิงท่ีสามารถสร้างความแตกต่างใหก้บัสถานีโทรทศัน์ได้
ก็คือการจดัผงัรายการโทรทศัน์ เพื่อให้สถานีนั้นได้รับความนิยมสูงสุด ในส่วนน้ีถึงต้องมีการ
พิจารณาในทุก ๆ ดา้นเพื่อให้เน้ือหาท่ีน าเสนอไปนั้นตรงกบัอตัลกัษณ์ของสถานีและเหมาะสมกบั 
กลุ่มเป้าหมาย Sydney W. Head, Lewis Klein (1987) รัฐติพงศ ์ชูนาค (2545) ไดใ้หค้วามหมายอยา่ง 
สัมพนัธ์กนั การจดัผงัรายการโทรทศัน์นั้น ตอ้งใช้ทั้งความรู้ และความสามารถในการพิจารณา 
เน้ือหาเพื่อผูช้มโทรทศัน์ จึงตอ้งใชว้ิธีการต่าง ๆ ของสถานี เพื่อท าให้ผูช้มสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งง่าย 
ๆ และเขา้ถึงอยา่งกวา้งขวาง ทางสถานีจึงตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืนเพื่อเติมเต็ม อยา่งเช่น รายการตลก 
ข่าวสาร ขอ้มูล ท่ีเกิดทั้งประโยชน์ และความบนัเทิงอยา่งสูงสูด ดว้ยการน าเสนอรายการโทรทศัน์
เพื่อความนิยม ก่อให้เกิดปัจจยัท่ีท าให้เกิดการติดตามชมรายการในยุคปัจจุบนั ก็ถือเป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน  
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 2.2.5 การน าเสนอรายการโทรทัศน์เพ่ือความนิยมของผู้ชม 
 ส่ิงท่ีผูช้มจะไดป้ระโยชน์จากโทรทศัน์ดิจิทลัในยุคปัจจุบนัมีหลายประการท่ีสามารถ
ท าใหผู้ช้มมีทางเลือกรับขอ้มูลข่าวสารตามความช่ืนชอบ และมีเสรีภาพในทางเลือกมากข้ึน เกิดการ 
“Interactive TVs” ซ่ึงหมายถึงโทรทัศน์ดิ จิทัลสามารถสร้างประสบการณ์การรับชม สร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้มและผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไดม้ากข้ึนกวา่ระบบแอนะล็อกแบบเดิม โดยส่ิง
ท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ควรค านึงถึงนั้น ชยัยงศ ์พรหมวงศ ์(2547) และปรียนนัท ์ชนะศกัด์ิ (2556) 
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสร้างความนิยมของผูช้มผา่นรายการโทรทศัน์ไวด้งัน้ี  
 1) ค านึงถึงความสะดวกของผูช้มเป็นหลัก การออกอากาศในระบบเดิม คือ การ
ออกอากาศแบบตามเส้นเวลา (Linear Program) ตามผงัการออกอากาศของสถานีแต่เพียงอยา่ง เดียว 
แต่การออกอากาศในระบบดิจิทลันั้นสามารถออกอากาศตามเวลาและผสานการออกอากาศแบบ
คู่ขนานในหลายช่องทางตามความสะดวกของผูช้ม ระบบการดูโทรทศัน์แบบน้ีคือการดูตามความ
ตอ้งการ (On-demand) ผูช้มจะมีความกระตือรือร้นมากกวา่ในการดูโทรทศัน์แบบเดิม  
 2) เพิ่มเน้ือหาพิเศษในรายการ โทรทศัน์ดิจิทลัสามารถออกอากาศรายการ โทรทศัน์
ตามความตอ้งการรับชมไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงเวลาอนัจ ากดัของผูช้ม เพื่อให้ผูช้มรับชมรายการจน
อ่ิมจุใจ และก็มีตวัอย่างเบ้ืองหลงัรายการ การถ่ายท า ฉากหลุด ๆ หรือแอบตามดูกองถ่าย ซ่ึงเป็น
เน้ือหาอีกแบบท่ีสามารถเพิ่มความน่าสนใจในรายการได ้หรือการหาเน้ือหาใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจจาก
ต่างประเทศก็เป็นอีกส่ิงท่ีท าไดเ้ช่นกนั 
 3)  บูรณาการผูช้ม การปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มเป็นส่ิงท่ีควรท าส าหรับปัจจุบนั เพราะสถานี
จะไม่ใช่ผูส่้งสารทางเดียวท่ีคิดว่าผลิตรายการอะไรออกไปก็ได้โดยไม่สนใจเสียงสะทอ้น หรือ
ปฏิกิริยายอ้นกลบัจากผูช้ม แต่เน้ือหารายการควรจะบูรณาการเข้ากบับริบทต่าง ๆ ของผูช้มให้
ไดม้ากท่ีสุด เช่น เม่ือเขาดูรายการข่าวจากสถานีก็ควรท าให้ผูช้มอยากดูรายการสารคดีของสถานีท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองนั้นด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ผูช้มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ท่ี
สามารถน าไปสู่การสร้าง หรือไดแ้ง่มุม เน้ือหา การผลิตท่ีมาจากขอ้มูลของผูช้ม  
  4)  สร้างประสบการณ์รับชมใหม่ ๆ ประสบการณ์ในการรับชมจะยิง่เป็น ส่ิงท่ีผูช้ม
ตอ้งการมากข้ึน และเป็นส่ิงท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัท าได้ การถ่ายทอดในระบบภาพ เสียง สี ท่ีคมชัด
สมจริงหรือการออกอากาศในระบบ 3D ท่ีตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีการแสดงภาพท่ีมีความละเอียดสูง
เสมือนดูในโรงภาพยนตร์ หรือในระบบ HD ในปัจจุบนั  
  5) ความเห็นผูช้มระบบโทรทศัน์แอนะล็อกแบบเดิม การวดัความส าเร็จนั้นใช้ 
เพียงตวัเลขเรตติ้ง (สัดส่วนปริมาณผูช้ม) ท่ีมีขอ้สงสัยเร่ืองความถูกตอ้ง ครบถว้น แม่นย  า ท่ีสะทอ้น
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พฤติกรรมการรับชมท่ีแทจ้ริงของผูช้มทัว่ประเทศ แต่ระบบดิจิทลัผูผ้ลิตสามารถท าระบบประเมิน 
คุณภาพรายการโทรทศัน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูช้มไดว้า่ชอบไม่ชอบรายการนั้น ๆ  
 ดงันั้นการน าเสนอรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนันั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย นอกจากจะตอ้งคิด
สร้างสรรคเ์น้ือหาให้โดนใจผูช้มแลว้ ยงัตอ้งคิดเร่ืองการน าเสนอเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีต่อยอดเพิ่มเติมให้ 
ผูช้มด้วย เพื่อท่ีจะให้ผูช้มรู้สึกว่าการเปิดรับโทรทศัน์ มีความดึงดูดใจให้เปล่ียนแปลงมารับชม 
ความคุม้ค่าของส่ือโทรทศัน์ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองการจดัการทรัพยากรคล่ืนความถ่ี หรือการส่งแพร่ภาพ 
เสียงท่ีมีความคมชดัเท่านั้น แต่ยงัสามารถสร้างให้ส่ือท่ีโทรทศัน์นั้นคือการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูดู้
ผูช้ม 

 ดงันั้นผูผ้ลิตรายการจึงตอ้งคิดว่า อะไรคือปฏิสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการในการผลิตรายการ
โทรทศัน์ท่ีเสริมสร้างประโยชน์ หรือความคุม้ค่าในการลงทุนผลิตรายการให้เป็นท่ียอมรับ และอยู่
ในใจผูช้มตลอดไป  
 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการติดตามชมรายการ 
 นอกจากส่วนท่ีเ ก่ียวข้องในการพิจารณาจัดผ ังรายการแล้ว ตัวรายการก็ เ ป็น
ส่วนประกอบส าคญัในการจดัผงัรายการท่ีจะท าให้ผงัรายการประสบผลส าเร็จและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพราะถา้น ารายการท่ีมีคุณภาพและน่าสนใจมาจดัลงในผงัรายการก็จะท าให้ผูช้มติดตามชมรายการ
มากกวา่รายการท่ีไม่น่าสนใจ ดงันั้นตวัรายการเองก็จะตอ้งมีเสน่ห์หรือมีลกัษณะพิเศษในการสร้าง
แรงจูงใจให้ผูช้มอยากติดตามชมรายการ และติดอยู่ในสถานีนั้น ซ่ึง Sydney W. Head (1989) และ 
(จอมพล สุภาพ, 2539) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างแรงจูงใจ โดยแบ่งเป็นแรงจูงใจในขั้นต้น 
(Primary Appeals) และแรงจูงใจในขั้นทุติยภูมิ (Secondary Appeals) คือ  

2.2.6 การสร้างแรงจูงใจในข้ันต้น (Primary Appeals) มี 5 ประการคือ 
 1) ความขดัแยง้ (Conflict) 
 รายการเพลงโดยส่วนมากท่ีออกอากาศในรายการภาคหลงัเท่ียงคืนจะน ามิวสิกวดีิโอมา
ออกอากาศเป็นส่วนใหญ่ของรายการ และส่วนมากก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีเสนอถึงความผิดหวงั
ประเภทอกหกั สูญเสีย ความขดัแยง้ในหมู่เพื่อนหรือคนรัก เป็นตน้ 

2) สุขนาฏกรรม (Comedy) 
 เป็นรายการท่ีใชค้วามตลกขบขนัเป็นแกนในการจดัรายการ เพราะคนทัว่ไปโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งคนไทยชอบความสนุกสนาน และรายการโทรทศัน์ในภาคหลงัเท่ียงคืนเป็นรายการท่ีอยูใ่น
ช่วงเวลาท่ีไม่ค่อยไดรั้บความสนใจจากผูช้ม รายการจึงตอ้งเป็นในรูปแบบบนัเทิงโดยน าเอาความ
ตลกขบขนัเขา้มามีส่วนในรายการ 
 3) เร่ืองเก่ียวกบัเพศ (Sex) 
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 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรักทั้งสมหวงัและผิดหวงัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ส่วนใหญ่เน้ือหา
ของมิวสิกวิดีโอจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักท่ีผิดหวงัอกหัก ซ่ึงสร้าง
ตามเน้ือหาของเพลงท่ีมีแต่ความผิดหวงัเป็นส่วนมาก ทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง เพราะเร่ือง
เก่ียวกบัความรักมกัจะไดรั้บความสนใจจากผูช้มเป็นส่วนมากตราบใดท่ีมนุษยย์งัผกูพนัอยูก่บัความ
รัก 
 4) เร่ืองเก่ียวกบัข่าวสารความรู้ (Information) 
 เป็นความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่
จะ เป็นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยสีมยัใหม่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ข่าวคราวความ
เคล่ือนไหวทางดา้นบนัเทิงซ่ึงเป็นท่ีสนใจของคนทุกกลุ่มเพื่อสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของ
มนุษย ์
 5)  เก่ียวกบับุคคลท่ีน่าสนใจ (Human Interest) 
 เป็นเร่ืองท่ีสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของคนท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงหรือท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนับุคคลทางด้านบนัเทิงจะได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก รายการต่าง ๆ ก็น าเอาจุดน้ีมาเป็นจุดดึงดูดผูช้ม ดงัจะเห็นได้ว่ามีการน าเอา
บุคคลส าคญัในวงการบนัเทิงมาเป็นส่วนประกอบหรือมาร่วมในรายการอยูเ่สมอ 
 การสร้างแรงจูงใจข้ันทีส่อง   (Secondary Appeals) มี  6  ประการคือ 
    1.  การสร้างลกัษณะท่ีเหมือนกนั  (Identification) 
 เป็นการสร้างความรู้สึกให้ผูช้มไดมี้ส่วนร่วมในรายการ โดยการสร้างความเหมือนกนั 
เช่น กลุ่มคนท่ีชอบรายการกีฬาประเภทต่าง ๆ กลุ่มคนท่ีชอบชมคอนเสิร์ต กลุ่มคนท่ีชอบภาพยนตร์
หรือกลุ่มคนท่ีชอบชมมิวสิกวิดีโอของศิลปินท่ีช่ืนชอบ ซ่ึงการสร้างมิวสิกวิดีโอก็สร้างให้ผูช้มมี
ส่วนร่วมในความรู้สึก อยา่งเช่นความผดิหวงั อกหกั หรือความสนุกสนาน 
  2.  ความเห็นอกเห็นใจ  (Sympathy) 
 เร่ืองน้ีจะแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนในมิวสิกวิดีโอทั้งเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง 
โดย สร้างเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัมิวสิกวิดีโอ และบางเร่ืองก็จะให้ศิลปินเจา้ของเพลงแสดงในเร่ือง
เอง ซ่ึง ก็จะสร้างความน่าสงสารท าใหผู้ช้มเห็นใจศิลปินคนนั้นหรือตวัเอกในเร่ือง หรือถา้เหตุการณ์
ในเร่ืองตรงกับความรู้สึกของผู ้ชมก็จะยิ่งน่าสนใจ นอกจากน้ียงัเห็นได้จากรายการละครท่ี
ออกอากาศโดยแสดงใหผู้ช้มเห็นอกเห็นใจตวัเอกของละครและรู้สึกสงสารก็ท าใหมี้อารมณ์ร่วมใน
ละครนั้น ๆดว้ย       
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    3.  การย  ้าเตือนถึงเหตุการณ์เก่า ๆ  (Nostalgia) 
 บางรายการก็ท าอย่างโดยตรงเลยทีเดียวอย่างเช่นมีการยอ้นระลึกถึงเพลงเก่าในอดีต
หรือภาพคอนเสิร์ตท่ีสร้างความประทบัใจในอดีตท่ีผา่นมาทั้งท่ีเพิ่งผา่นและผา่นมานานเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงเหตุการณ์หรือรายการกีฬา (ยกเวน้รายการถ่ายทอดสด) ก็เป็นการน าเอาภาพการแข่งขนัท่ี
ผา่นไปแลว้มาน าเสนอให้ผูช้มท่ีไม่มีโอกาสไดดู้ในช่วงเวลาถ่ายทอดสดหรือท่ีไม่มีการออกอากาศ
ทางโทรทศัน์ 
    4.  การครอบครองสิทธ์ิการไดก้ าไร  (Acquisitiveness) 
 เป็นการแสดงถึงโอกาสในการไดก้  าไรของผูท่ี้ติดตามชมรายการ ไม่วา่จะเป็นการใชผู้ ้
ด าเนินรายการท่ีมี  Sex Appeal  มาเป็นผูด้  าเนินรายการ หรือเป็นส่วนประกอบในรายการ รวมถึง
การแต่งตวัวบั ๆ แวม ๆ ดว้ยดงัท่ีจะสังเกตไดจ้ากผูด้  าเนินรายการส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิง ซ่ึงอาจจะ
แต่งตวัเปิดไหล่บา้ง สวมกระโปรงสั้ นบา้ง หรือการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก การจดัฉาก
นอกจากน้ีการเล่นเกมก็ยงัมีส่วนในการดึงดูดใจให้ติดตามชมรายการโดยมีของรางวลัจากบริษทั 
หรือจากศิลปินเป็นของท่ีระลึก โดยเกมท่ีเล่นส่วนใหญ่ก็จะมาจามิวสิกวิดีโอนัน่เอง ซ่ึงก็ท  าให้เป็น
การบงัคบัผูช้ม ใหติ้ดตามชมในทางออ้มดว้ย ซ่ึงเทคนิคน้ีมีอยูแ่ทบทุกรายการ 
    5.  ความน่าเช่ือถือ  (Credibility) 
  แต่ละรายการต่างก็พยายามท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดข้ึนในใจของผูช้ม ไม่วา่จะ
เป็นความน่าเช่ือถือของตวัผูด้  าเนินรายการ ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนออยา่งเป็นจริงตรงไปตรงมาอยา่ง 
เช่นรายการเพลงในปัจจุบนั เร่ิมมีการน าดีเจจากรายการวิทยุมาเป็นผูด้  าเนินรายการ ซ่ึงสร้างความ
น่าเช่ือถือในแง่ท่ีวา่เป็นผูท่ี้รู้เร่ืองเก่ียวกบัในวงการเพลงเป็นอยา่งดี 
  6.  ความสวยงาม  (Beauty) 
 ในปัจจุบนัเทคนิคสร้างความสดใสสวยงามดูแลว้แปลกตาและลงทุนในการตกแต่ง
ฉากไม่สูงก็คือการน าเอาเทคนิคของกราฟิกดีไซน์มาประกอบในรายการ ดงัท่ีเห็นไดจ้ากรายการวา
ไรต้ีทัว่ ๆ ไป 

2.2.7  การวดัผลความส าเร็จของรายการโทรทัศน์ 
 นบัเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ รวมไปถึงสถานีโทรทศัน์ในยคุ 
ปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนันั้นการประเมินผลความส าเร็จของรายการในปัจจุบนัใช้หลกัการทางวิชาการ 
ของการส่ือสาร คือการวดัความนิยมในการรับชมรายการ หรือ (Rating) วจนะ ภูผานี (2555) เรตต้ิง
คือ ตวัเลขในทางสถิติ ท่ีผา่นการวเิคราะห์ ประมาณจ านวนผูช้มท่ีชมรายการละคร เวลาใดเวลาหน่ึง
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัจากผูช้มในประเทศเพื่อใชใ้นการบริหารงานดา้นโฆษณาของเเต่ละสถานี  
              ทั้งน้ีการวดัค่าประสิทธิภาพของส่ือโทรทศัน์นั้น แบ่งออกเป็น  
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1.  ค่าความนิยมในรายการ (Rating หรือ Rating Point) 
2.  ผลรวมของค่าความนิยม ในรายการทั้งหมด (Gross Rating Point) 
3.  ค่าจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเปิดรับชมในรายการ (Impression หรือ Goss Impression) 
4.  ค่านิยมในรายการเฉล่ีย (Rating per spot) 

 วธีิการวดัเรตติง้รายการโทรทศัน์ 
 สินธ์ุ เภตรารัตน์ (2559) กล่าววา่ เรตต้ิงรายการของประเทศไทยนั้น จดัท าโดย บริษทั
วิจยั ACNielsen (Thailand) โดยบริษทัจะก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีราว 1,000 ครัวเรือน แล้วน า
กล่องบนัทึกขอ้มูล (TV Meter) ไปติดตั้งกบัโทรทศัน์ของบา้นกลุ่มเป้าหมายพร้อมกบัก าหนดรหัส
ของสมาชิกภายในบา้นไว ้ซ่ึงพวกเขา (ไม่ว่าพ่อ แม่ หรือลูก หรือญาติกาอ่ืน ๆ) จะเปิดดูโทรทศัน์
รายการใดเคร่ืองจะบนัทึกรายละเอียดในการชมเอาไว ้ในส่วนของบริษทัเองก็จะบนัทึกรายการท่ี
ออกอากาศทุกช่องตลอด 24 ชั่วโมง เม่ือถึงก าหนดบริษทัผูจ้ดัท าเรตต้ิงจะเก็บขอ้มูลในกล่องไป
ประมวลผลเทียบเคียงกบัเทปบนัทึกของรายการโทรทศัน์วา่ในแต่ละนาทีมีผูช้มรายการหรือละคร
หน่ึง ๆ เท่าไร แล้วค านวณออกมาเป็นตัวเลขเรตต้ิงซ่ึงก็คือเปอร์เซ็นต์ของผูช้มรายการท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายนัน่เอง ผลของเรตต้ิงจะบอกเป็นตวัเลขตั้งแต่ 0 ข้ึนไป นบัตั้งแต่มีการจดัท าเรตต้ิงกนั
มา ตวัเลขเรตต้ิงสูงสุด คือ 30 จากละครเร่ือง "คู่กรรม" ท่ีเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ แสดงน าท่ี
ออกอากาศทางช่อง 7 การวดัเรตต้ิงจะวดัท่ีโทรทศัน์ เคร่ืองจะติดตั้งเขา้กบัโทรทศัน์ซ่ึงก็ข้ึนกบัรุ่น
ของเคร่ืองวดัวา่จะวดัจากสัญญาณภาพ, วดัจากคล่ืน, วดัจากสัญญาณภาพและเสียง, วดัจาก AV In-
Out หรือวดัจากช่อง Antenna เพื่อสามารถดกัจบัวา่มีการเปิดโทรทศัน์ช่องใดและเวลาใด 
 จากการศึกษาองค์ความรู้ผ่านแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาองค์
ความรู้เก่ียวกับการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ จากแนวคิดดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่า มีความ
เช่ือมโยงกบังานวิจยัในเร่ืองของการเขา้ถึงการตลาดของธุรกิจโทรทศัน์ เพราะการท าธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ก็เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ซ่ึงวดัผลจากความนิยม ผ่านตวัเลขช้ีวดั ความ
นิยม (เรตต้ิง) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารส่ือโทรทศัน์ก็เพื่อเขา้ใจทิศทางการ
บริหารท่ีส่งผล ให้เกิดการขยายของธุรกิจและการมดัใจผูช้มผ่านการวางผงัรายการท่ีส่งผลไปยงั
ความนิยมของผูช้ม นัน่เอง   
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบั “ลขิสิทธ์ิ การซ้ือขายลขิสิทธ์ิ และแฟรนไชส์ส่ือ” 
 จากการศึกษาวิจยัในเร่ืองของการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ผูว้ิจยัจึงเขา้ใจใน
ส่วนของการท าธุรกิจโทรทศัน์เพื่อการอยู่รอด เม่ือมีการแข่งขนัทางธุรกิจโทรทศัน์และการสร้าง
ความประทบัใจของผูช้มเป็นเป้าหมายหลกัในการอยูร่อดของการท าธุรกิจโทรทศัน์ แน่นอนวา่เม่ือ
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เกิด ปรากฏการณ์ท่ีเน้ือหารายการของไทยเร่ิมเกิดการท าซ ้ าจนเกิดความซ ้ าซากและจ าเจ การมองหา
เน้ือหารายการลิขสิทธ์ิจากต่างชาติท่ีสดใหม่ และไดรั้บความนิยมเป็นตวัการันตีจากคนทัว่โลก คง
เป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย ดงันั้นการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จึงเร่ิมมี
บทบาทในยคุปัจจุบนัท่ีส่ือโทรทศัน์พฒันากลายเป็นระบบดิจิทลั  
 ชล อุดมพานิช (2555) และ ภูมิชนะ หนูชูแก้ว (2558) ได้กล่าวถึง ความหมายของ
ลิขสิทธ์ิ(License หรือ Copyright) ไวว้า่ คือสิทธิแต่ผูเ้ดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผู้ส้ร้างสรรค ์สามารถ
ท างานใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีตนท าข้ึน อนัไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะท าซ ้ า ดดัแปลง หรือน าออก เผยแพร่และ
โฆษณาไม่วา่จะในรูปแบบหรือวิธีการใด รวมถึงการอนุญาตให้น างานนั้นไปใชด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น
ลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนทนัทีเม่ือมีการสร้างสรรคง์านและถูกเผยแพร่ข้ึน ใครคือผูผ้ลิตสร้างข้ึนก่อนย่อม
ถือเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ หากผูใ้ดจะกระท าการเผยแพร่หรือท าซ ้ าจึงตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของ
ผูถื้อความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเท่านั้น  
 ทั้งน้ีจะสังเกตไดว้่า ชาติตะวนัตก องักฤษ ฝร่ังเศส ต่างมีงานวรรณกรรมหลากหลาย 
ประเทศจึงเจริญพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นท่ีน่าเกรงขามในสายตาของชาติอ่ืนด้วย งาน
วรรณกรรมของหลายประเทศน ารายไดเ้ขา้ประเทศสูงมาก ถือเป็นงานส่งออกช้ินเอก เช่น หนงัสือ
แฮร์ร่ี พอตเตอร์ การ์ตูนและนิยายรักดงัท่ีเราเห็นกนัในปัจจุบนั รายไดจ้ากลิขสิทธ์ิงานของตนอาจ
เปล่ียนแปลงชีวติไปอีกรูปแบบหน่ึงได ้ตวัอยา่งเช่นสตีฟ จอบส์ ท่ีสามารถสร้างปรากฏการณ์การใช้
ไอโฟนของคนทัว่โลก  
 ดงันั้นการผลิตงานอนัมีลิขสิทธ์ิถือเป็นการเปล่ียนท่ีก่อใหเ้กิดช่ือเสียง และผลตอบแทน
กบัประเทศชาติได ้ซ่ึงความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคก์็มกัจะถูกท าลายผา่นการปลอมแปลง ดดัแปลง 
และการลอกเลียนแบบลิขสิทธ์ินัน่เอง  
 ขอบเขตการคุม้ครองงานสร้างสรรค์นั้น เม่ือสร้างสรรค์งานแลว้ไดรั้บความคุม้ครอง
จากกฎหมายลิขสิทธ์ิ จึงตอ้งรับรู้สิทธิของผูเ้ป็นเจา้ของวา่มีขอบเขตคุม้ครองกวา้งขวางมากเพียงใด 
โดยกฎหมายก าหนดสิทธิไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ท าซ ้ าหรือดดัแปลง 
 2.  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 3. ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ และ
ส่ิงบนัทึกเสียง 
 4.  ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
 5. อนุญาตใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือไม่ก็ ได ้แต่เง่ือนไขดงักล่าวจะก าหนดในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรม
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ไม่ไดเ้จา้ของงานอนัมีลิขสิทธ์ิแต่ผูเ้ดียวมีอ านาจกระท าทั้ง 5 ขอ้น้ี ผูใ้ดท่ีท าละเมิดสิทธิของเจา้ของ
งาน ซ่ึงกฎหมายคุม้ครองไวจ้ะตอ้งรับโทษอาญา และจ่ายค่าเสียหายทางแพง่แก่กรรมการคุม้ครอง
สิทธิ ในงานอนัมีลิขสิทธ์ิช่วยส่งเสริมใหค้นไทยมีก าลงัใจในการสร้างสรรคง์านใหม่ มิใช่การ
คดัลอก   
 ดดัแปลงงานของผูอ่ื้น กฎหมายจึงก าหนดบทลงโทษหนกัและค่าปรับท่ีสูงมาก ซ่ึงไม่
คุม้กบัการเสียเวลาคดัลอกงานแลว้อา้งเป็นฝีมือของตน นอกจากนั้นยงัเสียโอกาสในการแสดงฝีมือ
สร้างสรรคง์านของตวัเองไป  
 เม่ือศึกษาความหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิท าให้ผูว้ิจยัพบวา่ องคค์วามรู้ดงักล่าวนั้นเก่ียวพนั
กบังานวิจยัช้ินน้ีโดยตรง ดว้ยงานวิจยัช้ินน้ีศึกษาเก่ียวกบัการซ้ือขายลิขสิทธ์ิท่ีมีการแลกเปล่ียนทั้ง
ในแง่มุมของการเผยแพร่ ท าซ ้ า และการผลิตข้ึนใหม่ภายใตรู้ปแบบเดิมของตน้ฉบบั การศึกษาองค์
ความรู้ในงานวิจยัช้ินน้ีจึงศึกษากระบวนทศัน์ระบบลิขสิทธ์ิของประเทศไทย เพื่อความเขา้ใจใน 
กระบวนการซ้ือขายลิขสิทธ์ิตามระบบลิขสิทธ์ิไทย  
 การคุม้ครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมายไทยจะก าหนดใหมี้อายกุารคุม้ครอง 50 ปี นบัตั้งแต่ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิต กรณีเจา้ของนิติบุคคลจะเร่ิมนบัอายุตั้งแต่ผลงานถูกสร้างมานบัไปอีก 
50  ปี หรือเร่ิมนับเม่ือมีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก แล้วแต่ว่าอย่างไหนเกิดก่อนเกิดหลัง แต่การ
โฆษณา คร้ังแรกนั้นตอ้งเกิดข้ึนภายใน 50 ปี ไปแล้ว โดยท่ียงัไม่ได้มีการโฆษณาถือว่าลิขสิทธ์ิ
หมดอาย ุโดยท่ีการโฆษณาในภายหลงัจะไม่มีผลต่อการนบัต่ออายุลิขสิทธ์ิอีก การโฆษณาน้ีจะตอ้ง
เป็นโฆษณาโดยความยินยอมของเจา้ของลิขสิทธ์ิจึงจะนบัเป็นการโฆษณาคร้ังแรกเร่ิมท่ีให้เร่ิมนบั
อายุของ ลิขสิทธ์ิไดต้ามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ของประเทศไทย จะมีขอ้ยกเวน้ในงาน
บางประเภทท่ีจะมีอายุการคุม้ครองลิขสิทธ์ิแตกต่างออกไปเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล คือ สามารถ
เร่ิมตั้ งแต่ได้มีการสร้างสรรค์งานข้ึนหรือตั้ งแต่โฆษณาคร้ังแรก งานเหล่าน้ีได้แก่ภาพถ่าย
โสตทศันวสัดุภาพยนตร์ ส่ิงท่ีเกิดจากการบนัทึกเสียง หรืองานเผยแพร่เสียงและภาพงาน ท่ีได้
สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจา้งหรือตามค าสั่ง รวมถึงงานศิลปะประยุกต์ งานท่ีไดส้ร้างสรรค์ข้ึนโดยผู ้
สร้างสรรคใ์ช ้นามแฝงหรือไม่ปรากฏช่ือผูส้ร้างสรรค์และท่ีส าคญัไม่รู้ตวัผูส้ร้างสรรคก์็ให้เร่ิมนบั
อายลิุขสิทธ์ิในลกัษณะเดียวกนักบันิติบุคคล 

ทั้งน้ีรูปแบบของรายการโทรทศัน์ก็จะถูกคุม้ครองอยูใ่นพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
รวมไปถึงไดรั้บการคุม้ครองสิทธิจากสากล จากสนธิสัญญากรุงเบิร์นเป็นเวลา 50 ปี นบัจากมีการ
ออกอากาศคร้ังแรกเช่นเดียวกบังานสร้างสรรคอ่ื์น ๆ อยา่งโฆษณา เป็นตน้  
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2.2.1 การซ้ือขายลขิสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศ 
 กระบวนการเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั้นก็เพื่อทดแทนเน้ือหา
รายการท่ีเกิดการผลิตซ ้ า จนกลายเป็นรูปแบบรายการเดิม ๆ อย่างท่ีเห็นกนัในปัจจุบนั ชล อุดม
พานิช (2555)  และ ภูมิชนะ หนูชูแก้ว (2558) ได้ช้ีให้เห็นถึงระบบและขั้นตอนของการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ จากกระบวนการเจรจาแลกเปล่ียนเน้ือหากันในระดับสากล โดยมี
กระบวนการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัช้ินน้ีดงัต่อไปน้ี   
 2.2.1.1. มีความสนใจในรูปแบบรายการแลว้พิจารณาอยา่งถ่ีถว้นวา่เหมาะสม ขั้นตอน
แรกคือการมองหารูปแบบรายการท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจท าไดห้ลายทางไม่วา่จะเป็นการหาช่อง ทาง
รับชมดว้ยตนเอง หรือผา่นทางตลาดโทรทศัน์นานาชาติ (International Television Market) เช่นงาน 
Asia Television Forum ท่ีสิงคโปร์ หรืองาน MIPCOM ท่ีเมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงมีการจดั
งานอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และงานอ่ืน ๆ ทัว่โลก เช่นเดียวกนักบัเทศกาล ad ภาพยนตร์ต่าง ๆ ท่ีมี
รูปแบบรายการโทรทศัน์มาจ าหน่ายเช่นเดียวกนั โดยความสนใจในรูปแบบรายการนั้นอาจจะเกิด
จากปัจจยัหลายอยา่ง อาทิ  
        1)  องค์ประกอบของรูปแบบรายการท่ีมีคุณภาพ ทั้งแนวความคิดของรายการมีความ
แข็งแรง เน้ือหาของรายการน่าสนใจ ลูกเล่นของรายการมีเอกลักษณ์ชวนติดตาม และในทาง
การตลาด สามารถขายโฆษณาใหผู้ส้นบัสนุนได ้ 
 2) รูปแบบรายการนั้นเหมาะสมถูกกับรสนิยมของคนไทยหรือไม่ หรือหากยงัไม่
เหมาะสม แลว้สามารถดดัแปลงใหถู้กกบัรสนิยมของคนไทยอยา่งไร 
  3) ความส าเ ร็จของตัวรายการในเวอร์ชันต่าง ๆ ทั่วโลกทั้ งในด้านของเสียง
วพิากษว์จิารณ์ ความนิยมและกระแสของผูช้ม จากนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปไดว้า่สามารถ
ผลิตรายการน้ีไดจ้ริงหรือไม่ จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโทรทศัน์ เช่น  
 4) ทีมงานของผูผ้ลิตมีศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ 
 5) รับงบประมาณในการผลิตรายการไดห้รือไม่ 
 6) แนวโน้มของตลาดวงการโทรทัศน์ไทยในขณะนั้นเป็นอย่างไร ผงัรายการใน
ขณะนั้นมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเขา้ไปแทนท่ีรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่ 
 7)  ในขณะน้ีสถานีโทรทศัน์น่าจะตอ้งการอะไร รายการรูปแบบนั้นจะไดเ้วลาจาก 
สถานีโทรทศัน์หรือไม่ 
       2.2.1.2. ติดต่อเจ้าของลิขสิทธ์ิของรูปแบบรายการโทรทัศน์และน าเสนอรูปแบบ
รายการกบัสถานีโทรทศัน์ท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ ขั้นตอนน้ีคือการติดต่อเจรจากบัเจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อ
สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนลิขสิทธ์ิ รวมไปถึงเง่ือนไขและ
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รายละเอียดต่าง ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตจะตอ้งส่งรายละเอียดและประวติัโดยยอ่ของบริษทัผูผ้ลิต เพื่อ
เป็นการแนะน าตวั และวางแผนโครงร่างการท างานให้แก่เจา้ของลิขสิทธ์ิเพื่อให้เจา้ของลิขสิทธ์ิ
พิจารณาว่า ผูผ้ลิตรายน้ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะผลิตรายการแฟรนไชส์ของเขาหรือไม่ หลงัจากท่ี
บริษทั ผูผ้ลิตหรือเจา้ของลิขสิทธ์ิ ตอบกลบัตกลงวา่อนุญาต ใหผู้ผ้ลิตสามารถน ารูปแบบรายการนั้น 
ๆ เพื่อการท าซ ้ า ปรับปรุง หรือเผยแพร่รูปแบบรายการนั้นได้แล้วก็จะเขา้สู่การวางแผนงานโดย 
ละเอียดในการสร้างสรรค์รายการภายใตก้ารบริหารของแต่ละสถานี เพื่อพร้อมต่อการออกอากาศ
และสอดคลอ้งต่อนโยบายการบริหารของสถานีดิจิทลัในปัจจุบนั รวมไปถึงผูส้นบัสนุนรายการและ
เอเจนซีโฆษณา เพื่อใหเ้กิดการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.1.3 เจรจาทางธุรกิจกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิ  เม่ือมีช่วงเวลาและการวางแผนงานท่ีแน่นอน
ในเร่ืองของการผลิตและการออกอากาศ รวมไปถึงการ วางแผนส่ือของผูส้นบัสนุนแลว้ ในส่วน
ต่อมาของขั้นตอนในการเจรจารายละเอียดในเร่ืองต่อมาก็คือ เร่ืองของค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิ 
ระยะเวลาของสัญญา เง่ือนไขเก่ียวกบัขอ้กฎหมายต่าง ๆ จวบจนไปถึงการเจรจานดัหมายการเซ็น
สัญญา หรือการส่งเอกสารการเซ็นสัญญาระหวา่งประเทศ  
 2.2.1.4 การตกลงว่าด้วยเร่ืองการท างานและความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านจากเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ ขั้นตอนท่ีถือว่าเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีส าคญัของการติดต่อซ้ือขายลิขสิทธ์ิก็คือการตกลง
ระหว่างสถานีผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธ์ิในเร่ืองของการส่งมอบโปรเจกต์กราฟิกดนตรีท่ีใช้ใน
รายการ จากการท างานในรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศอยา่งรายการไทยแลนดก์็อตทาเลนต ์
พบว่า การซ้ือขายรายการรูปแบบน้ีทางเจ้าของลิขสิทธ์ิจะดูแลตั้งแต่กลยุทธ์วิธีการท างาน การ
วางแผนงานท่ีเป็นระบบของรูปแบบรายการเดิม ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งเป็นไปตามรูปแบบรายการเดิมของ
ต้นฉบบัเพื่อให้คุณภาพและการส่ือสารของเน้ือหารายการไม่ผิดเพี้ ยน ตรงตามมาตรฐานของ
รายการอย่างท่ีตกลงกนัในสัญญา หรือบางรายการนั้นอาจจะถือเป็นกฎขอ้บงัคบัจากทางเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ  
 2.2.1.5 ทดลองผลิตรายการ (Pilot Program) ขั้นตอนต่อมานั้น เป็นขั้นตอนในการผลิต
รูปแบบรายการเพื่อทดลองความเหมาะสมเพื่อปรับเปล่ียนให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย หรือตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ ผูส้นบัสนุน ซ่ึงมีประโยชน์ต่อผูผ้ลิตดงัต่อไปน้ี  

 1) ช่วยก่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมเท่ากันในเร่ืองของ
โครงสร้าง รูปแบบรายการ และรายละเอียดระหวา่งผูผ้ลิตท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิและเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 2)  สามารถใชร้ายการทดลองท่ีถ่ายท าแลว้นั้น เป็นตวัท่ีสามารถทดสอบ หรือคดัเลือก
พิธีกร และแขกรับเชิญหรือเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของรายการต่อความนิยมหรือความ
ตอ้งการของผูช้มในประเทศทอ้งถ่ิน  
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 3)  สามารถน ารายการดงักล่าวไปน าเสนอแก่ผูส้นบัสนุนรายการ หรือใชส้ร้างกระแส
เพื่อ เป็นการประชาสัมพนัธ์รายการไปในตัว อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิดความมัน่ใจจากผูผ้ลิตและ
ผูส้นบัสนุน รายการ  
 2.2.1.6 การประชาสัมพนัธ์รายการและรูปแบบรายการนั้น ถือเป็นส่ิงส าคัญในการ
สร้างสรรคร์ายการในยุคปัจจุบนั ยิ่งถา้รายการมีการลงทุนซ้ือลิขสิทธ์ิมาท าแลว้จดัการจดัแถลงข่าว
เปิดตวัรายการใหม่ ภายใตก้ารเซ็นสัญญาซ้ือขายลิขสิทธ์ิก็สามารถสร้างการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
ส่ือมวลชนและกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัสามารถใชโ้อกาสในการอธิบาย
รูปแบบรายการหรือความแปลกใหม่ของรายการในแง่มุมต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย  
 2.2.1.7 การผลิตรายการจริงและออกอากาศ  การผลิตรายการจริงนั้น ถือวา่เป็นการผลิตท่ี
ตอ้งลงทุน และท างานตามรูปแบบการท างานจริงของการผลิตรายการทุกขั้นตอน แต่อาจจะตอ้งมี
การส่งตวัแทนท่ีปรึกษา จากเจา้ของลิขสิทธ์ิ มาดูแล และควบคุมการผลิต แทบจะทุกประการ เม่ือ
ขั้นตอนการผลิตครบถว้น สมบูรณ์ ก็จะเป็นขั้นตอนของการออกอากาศ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
ขั้นสุดทา้ยเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งของรูปแบบ และความเหมาะสมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิหลงัจาก
ออกอากาศไปแลว้ก็จะมีการประมวลผลความนิยมทั้งจากตวัเลขช้ีวดัความนิยม กระแสข่าว และ 
การวพิากษว์จิารณ์ของผูช้ม รวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกวงการ  
 2.2.2 การซ้ือลขิสิทธ์ิ 
 ชล อุดมพานิช (2555)  และ ภูมิชนะ หนูชูแกว้ (2558) ไดใ้ห้ความหมายสอดคลอ้งกนั
วา่  การซ้ือลิขสิทธ์ิหมายถึงการซ้ือสิทธ์ิของงานสร้างสรรค์เพื่อให้เจา้ของสิทธ์ิท าการโอนสิทธ์ิท่ีมี
ให้แก่ผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ เพื่อให้สามารถใช้ลิขสิทธ์ิในการลอกเลียน ดดัแปลง ท าซ ้ าหรืออย่างใดอย่าง
หน่ึงไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  
 ความหมายส าหรับการซ้ือลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์มีอยู่
ดว้ยกนั 3 ประเภทหลกั ๆ คือ 
 2.2.2.1.  การซ้ือลิขสิทธ์ิการรับชมช่องโทรทศัน์ 
            โดยผูท่ี้จะซ้ือลิขสิทธ์ิประเภทน้ีคือ  ผูช้มท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์ และจะตอ้งจ่ายเงิน
ส าหรับ การรับชมช่องโทรทศัน์สาธารณะบางช่อง โดยกฎหมายในประเทศนั้น ๆ อาจมีการ
สนับสนุนและก าหนดให้ผู ้ท่ี มี เค ร่ืองรับโทรทัศน์ทุกเคร่ืองจะต้องจ่ายเงินเป็นรายปี เช่น 
สถานีโทรทศัน์บีบีซี ของสหราชอาณาจกัร หรือสถานีโทรทศัน์เอน็เอชเค ของประเทศญ่ีปุ่น 
  2.2.2.2. การซ้ือลิขสิทธ์ิของรายการโทรทศัน์ตน้ฉบบัโดยสถานีโทรทศัน์หรือบริษทัผูซ้ื้อ
ลิขสิทธ์ิมกัไดรั้บสิทธ์ิส าหรับน ารายการตน้ฉบบัมาออกอากาศเผยแพร่ในประเทศของตนใน
ช่องทางท่ีก าหนด ตามจ านวนคร้ังและระยะเวลาท่ีก าหนดเอาไว ้ โดยมากมกัจะเป็นรายการประเภท
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สารคดี ละคร และเกมโชว ์ เน่ืองจากมีรูปแบบเน้ือหาท่ีค่อนขา้งสากลและมีเทคนิคลกัษณะการผลิต
รายการท่ีไม่สามารถท าไดใ้นหลายประเทศ ดว้ยเหตุผลทางดา้นงบประมาณ 
        2.2.2.3. การซ้ือลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการโทรทศัน์ซ่ึงบริษทัผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิจะได้รับสิทธ์ิ
เพื่อท่ีจะน ามาลอกเลียนหรือดดัแปลงตามความเหมาะสมของประเทศนั้น ๆ ออกอากาศในประเทศ 
ตามเง่ือนไขท่ีลิขสิทธ์ิก าหนดไว ้
 2.2.3 การขายลิขสิทธ์ิ                                   
  การขายลิขสิทธ์ิ คือ การให้อนุญาตน าผลงานไปเผยแพร่ในประเทศผูซ้ื้อ หรือประเทศ
อ่ืน ๆ แลว้แต่จะตกลง การขายประเภทน้ีจะมีเงินล่วงหนา้ เปอร์เซ็นตข์องการจ าหน่าย ค่าฟิล์ม เป็น
หลกัส าคญั ความหมายภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ Jordan Hatcher (2012) กล่าวไวใ้น “Open Licenses 
vs Public Licenses” ถึงการขายลิขสิทธ์ิว่า หมายถึง การขายหรืออนุญาตของเจ้าของผลงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิ สามารถขายผลงานนั้นได ้เช่น ถา้คุณซ้ือดีวีดีภาพยนตร์ คุณสามารถขายดีวีดีแผ่นนั้นได้ 
การคุม้ครองลิขสิทธ์ิป้องกนัคุณไม่ใหไ้ปก๊อบป้ีดีวดีีภาพยนตร์ แลว้น าแผน่ท่ีก๊อบป้ีไปขายต่อ ถา้คุณ
ไดซ้ื้อใบอนุญาตสิทธิในการใชสิ้นคา้ท่ีมีลิขสิทธ์ิ คุณควรตรวจสอบใบอนุญาต และปรึกษาทนาย
ของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถขายไดห้รือไม่ รวมถึงการคุม้ครองขอ้มูลการบริหารสิทธิเพื่อส่งเสริม
การเผยแพร่ งานอนัมีลิขสิทธ์ิและคุม้ครองสิทธิในขอ้มูลท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีใช้บริหารจดัการสิทธิ
ของตน ไม่ให้คนอ่ืนมาลบหรือเปล่ียนแปลงโดยไม่ชอบ เช่น การลบข้อมูลเก่ียวกบัช่ือเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ ช่ือผูส้ร้างสรรค ์ช่ือนกัแสดง เป็นตน้ โดยหากบุคคลใด ลบหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว 
ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ สิทธิในการเปิดเผยต่อสาธารณะ ในท านอง
เดียวกนั การใส่หนา้ของใครบางคน รูป ช่ือ หรือลายเซ็นลงในสินคา้ท่ีขายนั้น เป็นส่ิงตอ้งห้ามโดย
กฎหมาย  “Right of Publicity ของรัฐแคลิฟอร์เนีย” และกฎหมายท่ีเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว
บางอยา่ง  
 ดังนั้ นการใช้ภาพของคนดังเพื่อการค้าอาจเป็นการละเมิดสิทธิของคนดังคนนั้ น
ถึงแมว้า่ ภาพนั้นถ่ายโดยผูข้ายและผูข้ายเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิก็ตาม         
 จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจไดว้า่ การขายลิขสิทธ์ินั้นเปรียบ
ไดก้บั กลยุทธ์ขอ้เสนอส าหรับการตลาดโทรทศัน์ โดยมีองคป์ระกอบเป็นผลิตภณัฑ์ส่ือกลางระบบ
การจดัจ าหน่ายและการสร้างสรรคท่ี์ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ อยา่งในประเทศไทยนั้นท่ีเราเห็น
ได้เด่นชัด ว่ามีการสร้างสรรค์ผลงานจนส่งผลให้เกิดการซ้ือขายรายการโทรทศัน์ได้จริง เช่น 
รายการ ชิงร้อยชิงลา้น หรือรายการปริศนาฟ้าแลบของทางเวร์ิคพอยทน์ัน่เอง  
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 2.2.4 “แฟรนไชส์ส่ือ” (Media Franchises)   
 พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวฒัน์ (2554) อธิบายว่า แฟรนไชส์ส่ือ (Media Franchises) คือ

ลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึงท่ีถูกคุม้ครองในทุกสัดส่วนของการผลิต ไม่วา่จะเป็น 
เน้ือหา เร่ืองราว รูปแบบ หรือเคร่ืองหมายการคา้ ของงานท่ีเป็นการผลิตส่ือท่ีเป็นตน้ฉบบัมกัจะเป็น
งานสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่ ส่วนมากพบเห็นในรูปแบบของส่ือบนัเทิงและจะตอ้งมีการผลิตออกมา
อยา่งต่อเน่ือง ยกตวัอยา่งเช่น 

1) ภาพยนตร์ อาทิ สตาร์ วอร์ส, เจมส์ บอนด์, จูราสสิก เวลิด์  
2) นวนิยาย อาทิ แฮร์ร่ี พอตเตอร์, เชอร์ล็อกโฮมส์ 
3) การ์ตูน อาทิ กนัดั้ม , อศัวนิเซเลอร์มูน, มิกก้ีเมาส์  
4) รายการโทรทศัน์ อาทิ บ๊ิกบราเธอร์, เดอะวอยซ์, อคาเดม่ีแฟนเทเชีย  

  Lemke,Jay(2004) และ Aarseth, Espen (2006). ไดใ้ห้ความคิดเห็นของแฟรนไชส์ส่ือ 
ในแง่มุมของการเล่าเร่ืองขา้มส่ือของแฟรนไชส์ส่ือ Transmediafranchise แฟรนไชส์ส่ือมกัประกอบ 
ด้วยการตลาดแบบจับคู่ (Cross-Marketing) ในส่ือมากกว่าหน่ึงส่ือส าหรับเจ้าของลิขสิทธ์ินั้ น 
เป้าหมายของการเพิ่มผลก าไรผ่านความหลากหลายท่ีสามารถขยายการท าก าไรในเชิงพาณิชย์
ของแฟรนไชส์ส่ือ และสามารถสร้างความนิยมใหก้บัผูบ้ริโภคแบบทัว่โลก  
 แฟรนไชส์ส่ือมกัพฒันาผ่านทางตวัละครหรือโลกสมมติกลายเป็นท่ีนิยมในส่ือหน่ึง
แล้วขยายไปยงัผูอ่ื้นผ่านขอ้ตกลงการให้สัญญาอนุญาตเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ผูผ้ลิตหรือ
เจา้ของลิขสิทธ์ิ ท่ีสามารถสร้างแฟรนไชส์ส่ือได ้ก็จะท าให้ผลงานของตนมีคุณค่าและมีราคาแพง
มากข้ึนท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดช้ดัในการพฒันาผลงานในอนาคต  
 การพฒันาของแฟรนไชส์ส่ือ Henry Jenkins, (2006) กล่าววา่  แฟรนไชส์ส่ือภาพยนตร์
ท่ีใช้กนัมายาวนาน มีการบนัทึกว่า  Hollywood Studios มีนกัแสดงและผูก้  ากบัภายใตส้ัญญาระยะ
ยาว ตัวอย่าง เช่น Andy Hardy, Ma and Pa Kettle, Bulldog Drummond, Superman, Tarzan และ 
Batman แฟรนไชส์ภาพยนตร์ท่ีมีความยาวท่ีสุด และยงัมีอยูถึ่งปัจจุบนั ไดแ้ก่ James Bond, Godzilla, 
Friday 13th, Nightmare on Elm Street และ StarTrek เม่ือได้รับความนิยมจากผูช้มแฟรนไชส์ส่ือ
ภาพยนตร์ก็มีการเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัยุคสมยัเพื่อเขา้ถึงกลุ่มคน กลายเป็นจากภาพยนตร์ก็เร่ิม
สร้างเป็นซีรีส์มีการอิงจากภาพยนตร์นัน่เอง ตลอดจนฮีโร่ในหนงัสือการ์ตูนยอดนิยมก็กลายมาเป็น
ซีรีส์โทรทศัน์และภาพยนตร์แฟรนไชส์มกัถูกขยายออกไปในส่ือประเภทต่าง ๆ ในท านองเดียวกนั
ภาพยนตร์แฟนตาซีนิยายวิทยาศาสตร์ และรายการโทรทศัน์มกัดดัแปลงเป็นซีรีส์โทรทศัน์แอ็กชัน่
วิดีโอเกมหรือทั้งสองอยา่ง แฟรนไชส์ส่ือไม่จ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะของเน้ือหา และวิธีการส่ือสารใน
รูปแบบเดียวกนัเน่ืองจากเอกลกัษณ์ของแฟรนไชส์ท่ีชดัเจนจะส่งผลต่อการรับรู้ของผูช้มอยูแ่ลว้  
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 เม่ือเขา้ใจถึงเร่ืองของแฟรนไชส์ส่ือ ท าให้ผูว้ิจยัพบวา่ การพฒันาจากการผลิตรายการ
ของผู ้ผลิตเพื่อตอบรับความนิยมของผูช้ม และความน่าเช่ือถือจากกลุ่มผูส้นบัสนุน และเอเจนซี
โฆษณา แลว้นั้น การพฒันาตนเองจนกลายเป็นแฟรนไชส์ส่ือถือวา่เป็นแตม้ต่อทางธุรกิจท่ีส่งผลทั้ง
ทางดา้น ช่ือเสียง ความอยูร่อดทางธุรกิจ และการสร้างคุณค่าใหก้บัตวัลิขสิทธ์ิรายการอยา่งสูงสุด  
 
2.3. แนวคิดเกีย่วกบั “รายการโทรทศัน์ข้ามชาติ” 
 ตั้งแต่ส่ือมวลชนเกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 (เม่ือโยฮนัส์ กูเต็นเบิร์ก ไดคิ้ดคน้แท่น
พิมพ์ข้ึนคร้ังแรกในโลก) และส่ือชนิดอ่ืน ๆ เร่ิมขยายตวัตามมา หลังจากนั้นโดยเฉพาะส่ือใน
ประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้ถูกจ ากดัพื้นท่ี แต่มกัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการขยายขอบเขตออกไปใน
ต่างประเทศอยา่งไม่หยุดน่ิง ทั้งการไปสร้างองคก์รส่ือลูกข่าว และการร่วมทุนระหวา่งประเทศดา้น
ส่ือ 

 การขยายตวัดงักล่าวก่อให้เกิดส่ือขา้มชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัแปร
สภาพ กลายเป็นรายการโทรทศัน์ หรือท่ีเรียกวา่รายการโทรทศัน์ขา้มชาติ อารดา ครุจิต และ สมสุข 
หินวมิาน (2558, น.553-555)  

 รายการโทรทศัน์ขา้มชาติเกิดจากแนวคิดของการขยายตวัของลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์
แบบแฟรนไชส์ส่ือ โดยจุดเร่ิมตน้มาจากการน าเอาเน้ือหา รูปแบบรายการลิขสิทธ์ิต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ดั้งเดิมของผูผ้ลิตจากประเทศใดประเทศหน่ึงผา่นการซ้ือ ขาย ลิขสิทธ์ิ ในทางธุรกิจจะเรียกว่าเป็น 
การขายแบบขยายสาขา แต่ในทางการผลิตรายการโทรทศัน์ ผา่นการซ้ือขายลิขสิทธ์ินั้นจะเรียกว่า
การสร้างสรรครู์ปแบบรายการผสมผสาน ความชอบ ความนิยม และวฒันธรรมของประเทศผูผ้ลิต
จนกลายเป็นรายการโทรทศัน์ขา้มชาติ  
 Knox  Simone (2012) และ Michele Hilmes (2014) กล่าวถึงการเกิดการขา้มชาติของ 
รายการโทรทศัน์ ว่าเป็นการแพร่พนัธ์ุทางโทรทศัน์ ระหว่างประเทศ ระหว่างสหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจกัรและพนัธมิตรทัว่โลก เพราะทั้งสองประเทศถือว่าเป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดสองราย 
ของโลก รายการโทรทศัน์ท่ีเคยท ามาจากความพยายามของบุคคลหรือบริษทัผูผ้ลิต เม่ือประสบ
ความส าเร็จจนเกิดความนิยมขา้มโลก ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตทัว่โลกท่ีเป็นพนัธมิตรจากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ
มีส่วนท าให้เกิดความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับในต่างชาติมากกวา่การครอบครองพื้นท่ีแห่งชาติ
เดียวกนัจนกลายเป็น "coproduction ระหวา่งประเทศ" ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ประเทศ ส่วนใหญ่
ไดรั้บสิทธ์ิในการผลิตรายการในรูปแบบการเป็นคู่คา้เชิงพาณิชย ์โดยการเซ็นสัญญาซ้ือขาย โดยมี
เอกสารเก่ียวกบัการผลิตในประเทศ (หรือท่ีเรียกวา่การซ้ือขายลิขสิทธ์ิ) นัน่เอง  
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 ในประเทศไทยนั้นเห็นไดเ้ด่นชดัก็อยา่งเช่น การไดรั้บสิทธ์ิในการสร้างสรรค์รายการ
ของ สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่องเวิร์คพอยท์ จากการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ The X factor ในการผลิต 
และออกอากาศในสถานี   
 Tim Westcott (2013) ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
กลายเป็นไม่เพียงแต่เป็นผูส่้งออกรายการโทรทศัน์รายใหญ่ท่ีสุดสองรายของโลกเท่านั้น แต่ยงัเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ท่ีสุดของกันและกัน และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดอีกด้วย ความสัมพนัธ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดรูปแบบของโครงการท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุขา้มชาติกลุ่ม
ใหม่ท่ีมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมและแนวทางปฏิบติัในการพฒันาอุตสาหกรรมโทรทศัน์และการ
เรียนรู้รูปแบบของโทรทศัน์ขา้มชาติ 

 การศึกษาแนวคิดดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพื่อน ามาเช่ือมโยงให้เกิดความสมบูรณ์ของ
องค ์ความรู้ในเร่ืองการซ้ือและสามารถเขา้ใจถึงการส่ือสารเก่ียวกบัเร่ืองของรายการโทรทศัน์ขา้ม
ชาติผูว้ิจยัจึงศึกษาในส่วนของการส่ือสารการตลาดระดบัโลกเพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการส่ือสาร
ใน ระดบัโลก 
 การส่ือสารการตลาดระดับโลก 

 โลกาภิวตัน์ท าให้เกิดการติดต่อส่ือสารผ่านเทคโนโลยีของมนุษย์ง่ายข้ึน สามารถ
เช่ือมโยงโลกทั้งโลกเขา้ดว้ยกนัท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ดา้นไม่วา่จะเป็น
ดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซ่ึงผลนั้นเกิดข้ึนจากระบบของ อินเทอร์เน็ตท่ี
ช่วยให้โลกแคบและสามารถติดต่อไดอ้ยา่งไร้พรมแดน ดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงท าให้เกิด
ทั้งแง่ลบและแง่บวกต่อการท าการตลาดในปัจจุบนั จนก่อใหเ้กิดการส่ือสารการตลาด แบบในระดบั
โลก การส่ือสารการตลาดระดับโลกนั้นถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการสร้างและการรับข้อมูล
ข่าวสารซ่ึงถือเป็นการส่ือสารการตลาดระดบัสากล  

 กิจการดา้นส่ือโทรทศัน์ถือเป็นกิจการประเภทหน่ึงท่ีมีการลงทุนสูง ตอ้งการทรัพยากร
ใน การผลิตมาก และมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีของกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึง
จ าเป็น ตอ้งมีการร่วมทุนหรือลงทุนในการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเน้ือหา
ของรายการเพื่อการด าเนินธุรกิจและการอยูร่อดของการท าธุรกิจจนก่อให้เกิดการด าเนินธุรกิจร่วม
ทุนแบบส่ือขา้มชาติคือการขยายและการแสวงหาปัจจยัเสริมความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจโทรทศัน์
อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั อารดา ครุจิต (2558, น.554) กล่าวว่า ในปัจจุบนัเรามกัจะเห็นหนงัสือหรือ
นิตยสารหวัต่างประเทศ ภาพยนตร์จากฮอลลีวดู รายการโทรทศัน์ท่ีมีรูปแบบส าเร็จรูปจากบริษทัแม่
ในต่างประเทศท่ีได้รับความนิยมไปทั่วโลกหรือท่ีเรียกกันว่ารายการแฟรนไชส์ เช่น Got 
Talent,  The Voice, Take Me Out, Next Top model, Amazing Race,  The X Factor ฯลฯ 
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 เหตุผลท่ีรูปแบบรายการต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถสร้างกระแสนิยมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
ประสบความส าเร็จทางธุรกิจและการน่าจะเกิดข้ึนจากเน้ือหารายการเหล่านั้น ไดรั้บการ ออกแบบ
และทดสอบตลาดหลกัองคก์รขนาดใหญ่ในระดบัโลกท่ีมีความพร้อมทั้งทางทรัพยากรทุกดา้น เช่น
การลงทุนดา้นเทคโนโลยี ก าลงัคนในการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึงการมีเครือข่าย ในการส่งออก
เน้ือหารายการอย่างเขม้แข็งเป็นระบบทัว่โลก รวมไปถึงเหตุผลท่ีส าคญั ท่ีสุดอีกหน่ึงประการก็คือ
ศกัยภาพในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีสูงมากนัน่เอง Roth (1982) Quoted in De Moiji (1991) ได้
กล่าววา่ การส่ือสารการตลาดระดบัโลกเป็น การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในทางการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมการขาย 

 มากกว่า 1 ประเทศข้ึนไป จนกลายเป็นการส่ือสารระดับโลก (Global Marketing 
Communication) ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบดงักล่าว 
ไดว้า่ กระบวนการส่ือสารระดบัโลกนั้น เร่ิมตน้จาก ผูส่้งสาร ท่ีเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ท่ีเร่ิมการใชก้าร
ส่ือสารมวลชนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิด ความรู้จกัในวงกวา้งเพื่อขยายแฟรนไชส์ส่ือ ซ่ึงในการส่ือสารนั้น
อาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองระหวา่งผูผ้ลิต กลุ่มเป้าหมาย และผูส้นบัสนุนได ้ อีกทั้งปัจจยัท่ี
อาจจะก่อให้เกิดการส่ือสารไปยงัตลาดต่างประเทศในระดบัสากล ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นภาษา 
วฒันธรรม สังคม กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ทอ้งถ่ินท่ีสามารถส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนเพื่อความพึงพอใจของผูช้มในแต่ละพื้นท่ี  

 ขอ้มูลวถีิชีวติและวฒันธรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในแต่ละประเทศ  
การศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดระดบัโลกรวมไปถึงการศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรของ
คนในต่างประเทศถือว่าเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์การวางแผนการท างานของธุรกิจ
โทรทศัน์ท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและวฒันธรรมของประชาชนจากแต่ละประเทศมีวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน  กฤษติกา คงสมพงษ์ (2552, น. 112-115) กล่าวไวว้่า แต่ละ
ประเทศมีรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการรับรู้แตกต่างกนั โดยใน งานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัขอ
ยกตวัอย่างแต่เพียงประเทศ ท่ีได้มีการติดต่อท าธุรกิจใน ลกัษณะของการติดต่อซ้ือ ขายลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ของบริษทัเวิร์คพอยท์ ซ่ึงเป็น ประเทศคู่คา้ท่ีมีการติดต่อซ้ือขาย ทั้งแบบท่ีก าลงั
เจรจาติดต่อ และไดท้  าสัญญา ซ้ือขายเรียบร้อยแลว้   

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีความมุ่งมัน่ต่อ
อนาคต ไม่เกรงกลวัต่อการทา้ทายและการแข่งขนั มีพฤติกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ ขยายตลาด
และการ ติดต่อเพื่อท าธุรกิจ คือมีความตั้งมัน่และไม่เปล่ียนใจง่าย ชอบเส่ียง มกัจะท าอะไรดว้ยความ 
ชดัเจน มองโลกในแง่ดีและมกัสร้าง โอกาสทางธุรกิจดว้ย ความรวดเร็ว 
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2. ประเทศองักฤษ ชาวองักฤษมีหลกัการและใชชี้วติอยูบ่นพื้นฐานของความยติุธรรม 
มกัเลือกกระท าในส่ิงท่ี ส่งผลมาจากความเหมาะสมเหตุและผลโดย ใช้ความประนีประนอม ดว้ย
พื้นฐานวฒันธรรมของชนชั้นสูง จึงส่งผลให้มี พฤติกรรมไม่เปล่ียนแปลงอะไรง่าย ๆ ใชชี้วิตแบบ
ดั้งเดิม ไม่ค่อย เปล่ียนวิถีชีวิตของตน สามารถเขา้กบัชนชาติอ่ืน ๆ ไดง่้าย เน่ืองจากภาษาท่ีใชเ้ป็น
ภาษา องักฤษท่ีมีความ ครอบคลุมไปทัว่โลก เป็นประเทศท่ีมีความคิดและเช่ือในเร่ืองของชนชั้น 
ค่อนขา้งมาก จากการท าธุรกิจหรือการติดต่อจะไม่ค่อยเปิดเผยกบัฝ่ายตรงขา้มหากมีความ คิดเห็นท่ี
ไม่ตรงกนั ชอบมีความสัมพนัธ์ท่ียาวนานและไม่ฉาบฉวย 

3. ประเทศออสเตรเลีย ประชาชนในประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่ชอบให้ยกยอตนเอง
เพราะ ถือว่าการยกยอนั้นมีนัยแอบแฝงเหมือนการหลอกลวง จึงเป็นประเทศท่ีมีวิถีชีวิต และ
วฒันธรรมแตกต่างจาก ชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองของการไม่แบ่งชนชั้นใน สังคมเพราะมกัคิดวา่อีก
ฝ่ายนั้นถือเป็นมิตรภาพหรือเป็นเพื่อนของตน มีความมองโลกในแง่ดีมากเป็นพิเศษ และให้เกียรติ
ผูค้นดว้ยความเสมอภาค 

4. ประเทศนิวซีแลนด ์เป็นประเทศท่ีประชากรมีพฤติกรรมการใชชี้วติดว้ยความสงบ
เรียบง่าย มีลกัษณะวิถีชีวิต โอนเอียงไปทางกลุ่มอนุรักษนิยม ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาองักฤษ 
เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ เป็นประเทศท่ีกลุ่มชนชั้นกลาง ของประเทศองักฤษ อพยพและยา้ยเขา้มาอยู่
อาศยั ซ่ึง ประชากรกลุ่มน้ีถือเป็นประชากรท่ี มีการศึกษาและยงัใชชี้วิตโดยรับอิทธิพลจากประเทศ
องักฤษเป็นส่วนมาก 

5. ประเทศฟินแลนด ์คนในประเทศน้ียงัถือวา่ใชชี้วิตค่อนขา้งเช่ืองชา้ วถีิชีวติข้ึนตรง
กบัความ ซ่ือสัตยแ์ละมีความน่าเช่ือถือ ประชากรส่วนใหญ่จะมีบุคลิกเงียบขรึมแข็งกระดา้ง ชีวิต
ความเป็นอยูค่่อนขา้งธรรมชาติเน่ืองจากประเทศมีสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยป่าไม ้ทะเลสาบและ
หิมะ ประชาชนใช้ชีวิตอย่างอิสระ คนในประเทศส่วนใหญ่ นับถือศาสนา คริสต์ และใช้ภาษา
ฟินแลนด์ เพราะคนในประเทศน้ีไม่ค่อยมี ทกัษะดา้นภาษาอ่ืนและ ไม่คุน้เคยกบัชาวต่างชาติ คน
ฟินแลนดจึ์งมีจุดอ่อนเร่ืองการส่ือสาร 

6. ประเทศฝร่ังเศส ประเทศฝร่ังเศสนั้นถือเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงดา้นแฟชัน่ และถือ
วา่เป็น ประเทศท่ีมีภาษาส าเนียงไพเราะท่ีสุดในโลก ชาวฝร่ังเศสจะมีความอิสระในการใชชี้วิต รัก
ความยุติธรรมหาก จะติดต่อท าการคา้ หรือติดต่อทางธุรกิจควรจะตอ้ง ศึกษาภาษาฝร่ังเศส ประเทศ
ฝร่ังเศสนั้น มีวฒันธรรมท่ีเช่ือวา่ตนเองมีเอกลกัษณ์ ท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน มีสติปัญญาท่ีเหนือกวา่
ชนชาติอ่ืน อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญัเร่ือง ความเท่าเทียมกนัในสังคม  

7. ประเทศเยอรมนี ประเทศเยอรมนีนั้นให้ความส าคญักบัเร่ืองของการตรงต่อเวลา 
วางเป้าหมายในชีวิตเน้นไปในเร่ืองของการท างานให้ลุล่วงส าเร็จ มีความเช่ือว่าตนเองมีศกัยภาพ
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มากกวา่คนอ่ืน มีความซ่ือสัตยต์รงไปตรงมา และใชชี้วิตอยูบ่นพื้นฐานของความยึดมัน่ในกฎหมาย 
ชาวเยอรมนีมกัให้ความส าคญักบัเร่ืองสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีสมน ้ าสมเน้ือกบัราคา หากสินคา้
หรือส่ิงท่ีไดมี้การติดต่อคา้ขายทางธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีตกลงผูข้ายจะตอ้งออกมาแสดงความรับผิด 
ชอบเพราะชาวเยอรมนัเช่ือว่า เม่ือไดรั้บค ากล่าว ขอโทษถือเป็นการยอมรับและแกไ้ขในส่ิงท่ีผิด
แลว้ 

8. ประเทศอิตาลี คนในประเทศน้ีถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหลแต่คนใน
ประเทศจะไม่ลุ่มหลงชาติตวัเอง ชาวอิตาลีนั้นมกัมีความเป็นมิตรช่างเจรจา มีนิสัยท่ีตรงไปตรงมา มี
การใชชี้วิตอยา่ง เป็น ระบบแบบแผน ท างานตามแผนงาน ท่ีมีโครงสร้างอยา่งปลอดภยัแต่ มีความ
ยืดหยุน่ทาง ธุรกิจค่อนขา้งสูง และชาวอิตาลี มกัจะให้ความส าคญั ในเวลาพกัผอ่นของตน ดูไดจ้าก
การเปิดร้านคา้ท่ีมีเวลาเปิดปิดในแต่ละวนัอยา่งชดัเจน 

9. ประเทศญ่ีปุ่น  เป็นประเทศท่ีมีความใกลเ้คียงในเร่ืองของวฒันธรรมการใชชี้วิตกบั
ประเทศไทยแต่ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูง มัน่ใจในเร่ืองของ
วฒันธรรม ประจ าชาติของตนเน่ืองจากมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีถูกสืบทอดรักษาไวอ้ยา่ง 
โดดเด่น ประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นประเทศท่ีมีเครือข่ายโยงใยกนัในทุกชนชั้นหากจะท าการ ติดต่อ
ประสานงานดา้นธุรกิจกบัประเทศน้ีจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมวิถีชีวิตของชาว ญ่ีปุ่นท่ีมีความ
เป็นระเบียบระบบ ซ่ึงเกิดจากการวางแผนและการทดลองแผนการดงักล่าว อยา่งดีเยี่ยม ชาวญ่ีปุ่น
เม่ือมีการติดต่อทางธุรกิจมกัจะนิยม แลกเปล่ียนนามบตัรซ่ึงถือเป็นวธีิปฏิบติัตามวฒันธรรม หากจะ
ติดต่อส่ือสารกบัประเทศญ่ีปุ่น ควรจะศึกษาวฒันธรรมและ ภาษาของประเทศญ่ีปุ่น 

10. ประเทศจีน เป็นประเทศท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเยอะท่ีสุดในโลก ชาวจีนนั้นมีจ านวน
มากและท่ีส าคญัมกั จะมีความเช่ือในเร่ืองของศาสตร์ฮวงจุย้ ชาวจีนมกัจะน าความรู้เร่ืองดงักล่าวมา
ปรับใช้ใน การติดต่อเจรจาเร่ืองธุรกิจ บางคร้ังชาวตะวนัตกอาจจะคิดว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ือง
ลา้สมยั แต่ประเทศจีนนั้นถือเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีความน่าเช่ือถือและจ าเป็นตอ้งท ามาอยา่ง ชา้
นานทความเช่ือดงักล่าวมกัจะส่งผลต่อวฒันธรรมการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ชาวจีนนั้นมีนิสัย
อดทน รอบคอบและมธัยสัถ์ แมว้่าประเทศจีนจะเป็น ประเทศขนาดใหญ่แต่ก็ถูก ปกครองโดย
รัฐบาลผูมี้อ  านาจจึงมีความ เบด็เสร็จในการก าหนดทิศทางธุรกิจของ ประเทศตน 

11. ประเทศเกาหลีใต ้เป็นประเทศท่ีก าลงัสร้างการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหโ้ลกรู้จกัประเทศ
ของตน ผ่านการส่ือสารวฒันธรรมท่ีแฝงมาในรูปแบบ ของไอดอลหรือซีรีส์ท่ีสามารถสร้างความ 
สนใจให้กบัชาวโลก จนท าให้ช่วงหลงั ประเทศเกาหลีใตก้ลายเป็นประเทศท่ีมีสภาวะเศรษฐกิจท่ี
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง การติดต่อส่ือสารหรือการท าธุรกิจกบัประเทศเกาหลีใตน้ั้นจะ ตอ้ง
ศึกษาในเร่ือง ของวฒันธรรมประเพณีท่ีถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเอเชียและตะวนัออก ไว้
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อยา่งชดัเจน  คนเกาหลีมีความตรงไปตรงมาและน่าเช่ือถือ รวมไปถึงประเทศเกาหลีใตเ้ช่ือวา่การท า
ธุรกิจนั้นถือวา่เป็นการติดต่อเพื่อเปิดโลกใหม่และท าใหค้นรู้จกัประเทศของตนมากข้ึน 
 จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัพบวา่ แต่ละประเทศนั้นมี วฒันธรรมประเพณี 
และการติดต่อส่ือสารในรูปแบบท่ีต่างกนัเพื่อเป็นการเขา้ใจถึงวิธีการติดต่อส่ือสารในแต่ละภูมิภาค
หรือในแต่ ละประเทศ การศึกษา เร่ืองขอ้มูล วิถีชีวิตและ วฒันธรรมจึงมีความส าคญัในการบริหาร
จดัการเพื่อติดต่อซ้ือและขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ผ่านการส่ือสารอย่างมีระบบแบบขา้มชาติ
เพื่อใหก้ารท า ธุรกิจด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  
             สุทธิชัย ปัญญโรจน์  (2559) ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั การส่ือสารการตลาดระดบั
โลก ทั้งหมด 4  วธีิคือ 

 1. กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International Strategy) คือกลยุทธ์ในการจดัการทางด้าน
ธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการขายบริการ การขายสินคา้ ผลิตภณัฑ์ จากบริษทัในประเทศแม่ไปยงั บริษทั
ต่าง ๆ ท่ีมีสาขาซ่ึงตั้งในประเทศอ่ืน ซ่ึงนโยบายหลกัยงัคงเป็นบริษทัในประเทศแม่เป็นผู ้   ดูแลอยู่ 
แต่ในบางกรณีอาจให้บริษทัตวัแทนท่ีอยู่ในประเทศอ่ืนสามารถท าการบางอย่างได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ขอ้ตกลงท่ีตกลงร่วมกนั เช่น บริษทั  McDonald, บริษทั P&G เป็นตน้ 

             2 .กลยทุธ์ขา้มชาติ (Multidomestic Strategy)  คือกลยทุธ์ท่ีมีการกระจายอ านาจ กระจาย
การตดัสินใจให้บริษทัตวัแทนในต่างประเทศเป็นผูดู้แลมากข้ึน เช่น การปรับเปล่ียนราคา การ
ปรับเปล่ียนสินคา้และการบริการ เพื่อใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของคนในประเทศนั้น ๆ มากข้ึน และมี
ความง่ายและรวดเร็วในการแข่งขนั  
 3.  กลยทุธ์ระดบัโลก (Global Strategy) คือกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้ การสร้างมาตรฐานเดียวกนั
ทัว่โลกซ่ึงบริษทัสินคา้ผลิตภณัฑก์ารบริการ จะตอ้งเป็น ท่ียอมรับของคนทัว่โลก โดยบริษทัจะใชพ้
รีเซนเตอร์ในการน าเสนอคนเดียวกนัท่ี เป็นท่ียอมรับของคนทัว่โลก ซ่ึงกลยุทธ์ระดบัโลกน้ี ผูใ้ช้
สินคา้หรือผูบ้ริโภค จะตอ้งเป็นผูท่ี้ปรับ ตวัให้เขา้กบัตวัของสินคา้ ตวัผลิตภณัฑ์และบริการเอง เช่น 
น ้าหอมยีห่อ้ดงัระดบัโลก 
 4) กลยุทธ์ส่งผา่นขา้มชาติ (Transnational Strategy) คือกลยุทธ์ท่ีตอ้งการ ลดตน้ทุนใน
การผลิตเน่ืองมาจากตน้ทุนในการผลิตมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
สินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการ ใหส้นองตอบความตอ้งการ ของคนในประเทศนั้น ๆ ดว้ย 

 จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้า่ เน้ือหาในเร่ืองของการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ 
รายการโทรทศัน์จนก่อให้เกิดการเป็นรายการโทรทศัน์ขา้มชาติ แนวคิดดงักล่าวจะเน้นศึกษาใน
เร่ืองของการติดต่อส่ือสารทางการตลาดในระดบัโลก การศึกษาเร่ืองของวฒันธรรมรูปแบบการ
ส่ือสารในการติดต่อเพื่อท าธุรกิจกบัประเทศต่าง ๆ ท่ีมุ่งให้เกิดการจบัมือกนักบัคู่คา้ทางธุรกิจเพื่อ
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ลงทุน ซ่ึงสามารถน ามาใช้อธิบายปรากกฏการณ์ของการซ้ือขายลิขสิทธ์ิท่ีผูว้ิจยัก าลงัท าการศึกษา 
และสามารถท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจถึงการบริหารจดัการ ท่ีส่งผลถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง
การน าแนวคิดดงักล่าวมาสร้างเคร่ืองมือ ค าถามในงานวจิยัในบทท่ี 3 ได ้ 
 
2.4 วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
               จากการศึกษาทั้งบทความ และงานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบวา่ มีงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งของ ชล อุดมพานิช (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศ
เพื่อมาผลิตในประเทศไทย” แต่การศึกษาเร่ืองดงักล่าวก็มุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัดา้นรูปแบบของรายการ
โทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรายการลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศ และปัจจยั
ดา้นธุรกิจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรายการจากต่างประเทศ ซ่ึงผลของการวิจยันั้นไดท้  าให้เขา้ใจถึง
กระบวนการการเลือกซ้ือรายการ ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจากวฒันธรรมองค์กรและวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหาร ส่วนท่ีสองคือ แนวความคิดของรายการ เน้ือหา ลูกเล่น และการตลาด ท่ีส่งผลใหผู้ผ้ลิตแต่
ละรายมีความคิดเห็นในการเลือกซ้ือแตกต่างกนั  อีกทั้งปัจจยัดา้นธุรกิจโทรทศัน์นั้น มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ืออยา่งมาก ทั้งเร่ืองตน้ทุนการผลิต ซ่ึงมีผลตรงกบัทั้งรายจ่ายและผลก าไร และถือวา่เป็น
ส่วนส าคญัในการเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการเป็นอย่างมาก แต่ก็ยงัขาดในเร่ืองของปัจจยัท่ีท าให้เกิด
การขยายตลาดผา่นการขายลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์ของไทย  
 ส่วนงานวิจยัของ สุธีรา อินทรวงค์ (2542) ได้ศึกษาเร่ือง “กระบวนการผลิตซ ้ าขา้ม 
วฒันธรรมของรายการท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศของสถานีโทรทศัน์ยูบีซี” ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี 
มุ่งเนน้ในเร่ืองของการศึกษาการผลิตซ ้ ารูปแบบรายการแบบขา้มวฒันธรรมจากรายการต่างประเทศ
ท่ีไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งตลอดจนการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบและเน้ือหา 
ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในประเทศเพื่อให้ไดรั้บทั้งความนิยมและการสนบัสนุนจากสปอน 
เซอร์ ผูส้นบัสนุนรายการ  
 แมผ้ลการวจิยัจะพบวา่ การผลิตรายการท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศนั้นแบ่งไดส้อง
รูปแบบคือ คงรูปแบบและรักษาเน้ือหา ความหมายดั้งเดิมของรายการเอาไวท้ั้งหมด แบบท่ีสองคือ 
ดดัแปลงรูปแบบแต่ยงัคงเน้ือหารายการเดิมไว ้ในส่วนของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบ
และการสร้างสรรคน์ั้น เกิดจากปัจจยัภายในองคก์รคือ การท าสัญญา รูปแบบของรายการ บุคลากร 
และค่าใช้จ่าย ในส่วนของภายนอกองค์กรคือ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของผูรั้บสาร และ
วฒันธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของรายการ ถึงอย่างนั้นขอ้มูลดงักล่าวก็ยงัไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้เขา้ใจกระบวนการผลิตหรือการสร้างสรรค์รายการให้เขา้กบัผูช้มในประเทศจากการ



  57 

ซ้ือขายลิขสิทธ์ิ เพราะการวิจยัดงักล่าวมุ่งเนน้ในเร่ืองของการผลิต และการสร้างสรรค ์ไม่ไดศึ้กษา
องคค์วามรู้เร่ืองปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการซ้ือขายแต่อยา่งใด  
 เม่ือกล่าวถึงการขยายตลาดธุรกิจรายการโทรทศัน์ผ่านการขายลิขสิทธ์ิ ผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษา งานวิจยัของ ไอราพต ศรีสุชาติ (2546) ท่ีศึกษาเร่ือง “การบริหารงานบริษทัผลิตสารคดีไทย 
เพื่อความอยู่รอด” ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงสภาพการณ์ของรายการประเภทสารคดีไทยในช่วงปี พ.ศ.
2545โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของการศึกษาการบริหารงานของบริษทัผลิตรายการสารคดีโทรทศัน์และผู ้
น าเขา้รายการสารคดีโทรทศัน์ การศึกษาในคร้ังน้ีกล่าวถึงทางรอดของบริษทัผูผ้ลิตรายการ สารคดี
คือการผลิตรายการสู่ตลาดต่างประเทศเน่ืองจากแนวโน้มรายการโทรทศัน์ประเภทสารคดี ใน
ต่างประเทศนั้นมีการขยายตวัสูง และสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ มีความตอ้งการสารคดีท่ีสร้างจากผูผ้ลิต
หน้าใหม่ จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการท าการตลาดต่างประเทศ แต่ทั้งหมดก็ยงัเป็นการศึกษาท่ีเป็น
รูปแบบของการสร้างสรรคข์องการท ารายการสารคดีท่ียงัไม่ไดมุ้่งเนน้ให้เกิดการเป็นลิขสิทธ์ิ หรือ 
แฟรนไชส์ส่ือ 
 แมว้า่ สุชาทิพย ์ทิพยบ์  ารุง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “การปรับกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อขยาย 
โอกาสทางธุรกิจของผูผ้ลิตสารคดีโทรทศัน์ กรณีศึกษา บริษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ  ากดั และ 
บริษทัทีวบูีรพา จ ากดั”  งานวจิยัดงักล่าวไดศึ้กษาถึง การผลิตรายการโทรทศัน์ (ประเภทสารคดี) ใน
แง่มุมของธุรกิจวา่ การผลิตรายการสารคดีนั้นเป็นรายการท่ีมีผูช้มเฉพาะกลุ่มเป็นผลใหไ้ม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากเอเจนซีโฆษณา หรือกลุ่มบริษทัผูอ้อกทุนในการโฆษณาการขยายฐานผูช้มเป็นอีก 
หน่ึงทางรอดของธุรกิจ การปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอ และปรับกลยุทธ์การส่ือสารผ่านตวั 
รายการสารคดีอาจจะเป็นตวัช่วยให้เกิดความน่าสนใจไปยงัตลาดสารคดีต่างชาติจากการส่ือสาร
ผ่านภาพลกัษณ์ขององค์กรจนสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดในใจผูช้ม การศึกษาคร้ังน้ียงัเน้นย  ้าถึง
จุดยืนขององค์กรผูผ้ลิตในส่วนของคุณภาพและสาระประโยชน์ท่ีให้ต่อสังคม ท าให้เกิดความ
ศรัทธาต่อองคก์ร จนกลายเป็นฐานส าคญัในการขยายโอกาสทางธุรกิจของผูผ้ลิตรายการในอนาคต
แต่งานวิจยัดงักล่าวจะยงัไม่ได้ให้รายละเอียดในส่วนของการศึกษาการปรับกลยุทธ์การบริหาร
จดัการท่ีท าใหเ้กิดการซ้ือขายลิขสิทธ์ิอยา่งชดัเจน  
 สรุปไดว้า่ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผา่นมายงัเป็นองคค์วามรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งและกระจดั 
กระจาย ท่ีส าคญัยงัไม่เห็นถึงพลวตัของการบริหารจดัการท่ีส่งผลให้เกิดการซ้ือและการขายลิขสิทธ์ิ 
ท่ีมีต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ท่ีชดัเจน ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีจึงมีความส าคญัในการขยายองค ์
ความรู้ในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือขายลิขสิทธ์ิในปัจจุบนั 
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2.5 กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 ในงานวิจยัหัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการ 
โทร ทศัน์  ท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จทั้งการซ้ือและการขาย ดงันั้น เพื่อใหมี้แนวทางใน การศึกษาท่ี
ชัดเจน ผูว้ิจยัได้วางกรอบแนวคิด โดยมีปัจจยัในการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการบริหารจดัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การซ้ือแล ะการขายลิขสิทธ์ิ รายการโดยมีปัจจยั หลกัสามปัจจยั ไดแ้ก่ 

1) การบริหารองคก์รท่ีเป็นเร่ืองของการวางแผนในการบริหารจดัการองคก์รส่ือ
โทรทศัน์ การวางแผนเพื่อการท าธุรกิจโทรทศัน์ ในปัจจุบนั 

2) การบริหารรายการท่ีเป็นการบริหารจดัการใหเ้กิดความส าเร็จในเร่ืองของเน้ือหา
รายการ จนส่งผลใหเ้กิดการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการ  

3) การบริหารธุรกิจในเร่ืองของการบริหารท่ีส่งผลต่อการติดต่อส่ือสารในการท า
ธุรกิจ เพื่อความอยูร่อดขององคก์รสถานีโทรทศัน์ ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ท่ี  จะส่งผลต่อพล วตั
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยดงักรอบแนวคิดดา้นล่างน้ี 

 
 
ภาพที ่2.3  รูปภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 



  

 

บทที$ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื. องนี3  ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เพื.อคาํตอบว่าเหตุใดสถานีโทรทศัน์ไทยจึงซื3อ ลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์มาผลิต และเหตุ

ใดผูผ้ลิตต่างชาติจึงซื3อลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ของไทย โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนดังต่อไปนี3  

   

3.1 การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis)  

 การศึกษาเอกสารในงานวิจยัชิ3นนี3 จะเป็นการศึกษาเอกสารที.เกี.ยวขอ้งกบัการซื3อขาย

ลิขสิทธิN  โดยผู ้วิจัยเลือกใช้วิธีดังกล่าว เพื.อให้เข้าใจถึงสาเหตุ เบื3 องต้นที.ทําให้เกิดการซื3 อ

ลิขสิทธิN   รายการของไทย และขายรายการลิขสิทธิN ให้กับผูผ้ลิตต่างชาติ ทั3งนี3 เพื.อให้มีทิศทางในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลเอกสารที.เกี.ยวขอ้งกบัการซื3อขายลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ 

ในช่วงที. บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ก่อตั3งเป็นสถานีดิจิทลัแลว้ (ตั3งแตปี่ 

2555-ปัจจุบนั) โดยการประสานงาน เพื.อขอเอกสารจากหัวหนา้ฝ่ายลิขสิทธิN รายการของบริษทัฯ 

 3.1.1 ประเภทของเอกสาร 

 ประเภทเอกสารที.ผูว้ิจยัติดต่อขอความอนุเคราะห์เพื.อใชใ้นการศึกษาครั3 งนี3ไดแ้ก ่

 1) สัญญาซื3อลิขสิทธิN รายการจากต่างประเทศ 

 2) สัญญาขายลิขสิทธิN รายการให้กบัต่างประเทศ 

 นอกจากนี3ยงัมีเอกสารส่วนอื.น ๆ  ที.ผูว้ิจยัสามารถศึกษาไดเ้ป็นส่วนประกอบ เช่น แผ่น

พบัแผ่นโฆษณาประชาสัมพนัธ์ที.ใชเ้ผยแพร่ในการไปออกบูทในงานต่าง ๆ  

 3.1.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

                     ผูว้ิจยัใชก้ารเก็บขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยผูว้ิจยัไดท้าํจดหมายขอความอนุเคราะห์

ขอ้มูลเอกสาร ซึ. งได้รับการอนุมตัิจากมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ เพื.อติดต่อขออนุญาต กับฝ่าย

ลิขสิทธิN รายการ แผนกพฒันาธุรกิจของ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

หลงัจากไดร้ับการอนุญาต ผูว้ิจยัจะดาํเนินการขอรับเอกสาร โดยเจาะจงเลือกเอกสารที.เกี.ยวขอ้งกับ

รายการลิขสิทธิN ที.ซื3อมาจากต่างประเทศ แลว้นํามาดัดแปลงเพื.อออกอากาศในประเทศไทย รวมไป

ถึงเอกสารการขายลิขสิทธิN รายการที.มีคู่คา้ทางธุรกิจ ซื3อรายการโทรทศัน์จากบริษทัไปเมื.อรวบรวม

เอกสารได้ครบทั3งหมดก็จัดการแยกเอกสารตามหมวดหมู่เพื.อใช้ในการวิเคราะห์ให้ตรงตาม

วตัถุประสงค ์และคาํถามวิจยัในบทที. 1  
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 3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   

  เมื.อผูว้ิจัยได้ขอ้มูลทั3งหมดจากการรวบรวมเอกสารของแผนกพฒันาธุรกิจแลว้ 

ผูว้ิจยัจะนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีขั3นตอนดงัต่อไปนี3  

  ขั3นตอนที. 1 : นาํมาจดัเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและความสําคญั แบ่งเป็นเอกสาร 

เกี.ยวกบัการซื3อ เอกสารเกี.ยวกบัการขาย เอกสารเพื.อการประชาสัมพนัธ์ และโฆษณา 

  ขั3นตอนที. 2 : นาํเอกสารที.ไดจ้ากการจดัหมวดหมู่มาอ่านทาํความเขา้ใจรายละเอียด 

เมื.อพบขอ้มูลที.สําคญัและเกี.ยวขอ้งกบังานวิจยัก็จะเนน้ขอ้ความพร้อมจดบนัทึก ประเด็นสําคญัที.พบ 

  ขั3นตอนที. 3: นาํเอกสารที.ไดจ้ากการจดบนัทึกในขั3นตอนที.สองนั3นนาํมาวิเคราะห์  

และสรุปขอ้มูลโดยการเขียนพรรณนาความเพื.ออธิบายขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์และคาํถามนาํ

วิจยัที.ผูว้ิจยัไดต้ั3งไว ้ 
 

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ถือเป็นอีกวิธีการที.ทาํให้ทราบถึงเหตุผลใน

การซื3อลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์เพื.อนํามา ผลิตในประเทศไทย และเหตุผลที.คู่คา้ทางธุรกิจต่างชาติ

ซื3อลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ของไทย รวมไปถึงเขา้ใจถึงพลวตัที.เกิดขึ3นกบัอุตสาหกรรมโทรทศัน์

ไทยจากการซื3อขายลิขสิทธิN รายการ โทรทศัน์ ในการสัมภาษณ์ครั3 งนี3 ผูว้ิจยัเลือกขอสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัเป็นผูบ้ริหารระดับสูง ตั3งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการที.มีความเกี.ยวขอ้งกบัการซื3อขายลิขสิทธิN  

เนื.องจากผูบ้ริหารของบริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) นั3น ถือเป็นผูบ้ริหารที.

ลงมือทาํงานจริงในทุกขั3นตอน เพราะฉะนั3นชุดขอ้มูลที.ไดจ้ึงมีความครอบคลุมทั3งในระดบันโยบาย

และระดบัปฏิบตัิการ โดยมีขั3น ตอนดงัต่อไปนี3   

 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลกัทีBใช้ในการศึกษา  

   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัที.ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครั3 งนี3  ผูว้ิจยัใช้วิธี การ

คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ. งได้แก่ ผูบ้ริหารในระดับผูอ้าํนวยการขึ3นไปในสาย

งานที.เกี.ยวขอ้งกบัการซื3อขายลิขสิทธิN ทั3งหมด รวม 4 ท่าน ดงัต่อไปนี3   

 3.2.1.1 คุณธนศกัดิN  หุ่นอารกัษ ์(ประธานเจา้หนา้ที.บริหารสายงานพฒันา ธุรกิจ) ถือเป็น

บุคคลที.มีความเกี.ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื3อขายลิขสิทธิN  เนื.องจากสายงานดงักล่าวถือ เป็นสายงานที.

สําคญัในองคก์ร เพราะดาํเนินงานในส่วนของการพฒันาธุรกิจรายการโทรทศัน์ให้ขยายตลาดจาก

การผลิตเพื.อออกอากาศ ให้กลายเป็นสินคา้ที.เป็นรายการลิขสิทธิN ออกขายสู่ตลาดโลก  

 3.2.1.2 คุณชยนัต ์จนัทวงศาทร (ประธานเจา้หนา้ที.บริหารสายการผลิต) บุคคลสําคญัใน

การดูแลการผลิตรายการตั3งแต่เริ.มตน้ สามารถพัฒนากลายเป็นรูปแบบรายการที.คน สนใจและ
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ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายที.เป็นผูช้มทั3งจากในประเทศและต่างประเทศ ฝ่ายผลิตนี3 ถือเป็น

ฝ่ายที.เริ.มตน้งานสร้างสรรค์การกาํหนดรูปแบบการจดัการและการบริหารการผลิตรายการ ของ

สถานี  

 3.2.1.3 คุณวิชนี ศรีสวสัดิN (ประธานเจา้หนา้ที.บริหารสายงานการตลาด)  

สายงานการตลาดนี3 ถือเป็นสายงานสําคญัที.ดูแลทั3งภาพลกัษณ์ของรายการและกาํหนดรูปแบบที.

สามารถสร้างความน่าสนใจให้กบัเหล่าผูส้นบัสนุนและเอเจนซีโฆษณา อีกทั3งยงัเป็นผูมี้ส่วนในการ

ตดัสินใจซื3อรายการเพื.อให้สอดคลอ้งกบัทั3งนโยบายสถานี และผูส้นบัสนุนสถานี   

 3.2.1.4 คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม (ประธานเจา้หนา้ที.บริหารสายงานดิจิทลัทีวี) ผูบ้ริหาร

สถานีที.เป็นแกนนําหลกัในการกาํหนดรูปแบบโครงสร้าง ผงัรายการ อตัลกัษณ์ และนโยบายที.

สื.อสารจากบอร์ดบริหาร อีกทั3งยงัเป็นผูที้.มีส่วนเกี.ยวขอ้งในการบริหารการซื3อขายลิขสิทธิN เพื.อ

ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความน่าสนใจให้กบัสถานี 

 3.2.2 เครืBองมือทีBใช้ในการศึกษาวิจัย 

  เครื.องมือที.ใช้ในการวิจยันี3  คือ แบบสัมภาษณ์ ที.กําหนดขอ้คาํถามไวแ้บบกึ.งมี

โครงสร้าง หมายถึง ขอ้คาํถามที.ผูว้ิจยักาํหนดประเด็นคาํถามสําคญัไวบ้างส่วนล่วงหนา้ และจะมี

การเสริมเพิ.มเติมประเด็นคาํถามในระหว่างการสัมภาษณ์จริงในขณะที.ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล ทั3งนี3คาํถาม

ที.ผูว้ิจยักาํหนดไวเ้บื3องตน้สําหรับใชใ้นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั3ง 4 ท่านมีดงัต่อไปนี3    

1. ทาํไมบริษทัเวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ถึงตอ้งซื3อรายการ

ลิขสิทธิN ของต่างประเทศ 

2. ท่านมีการวางแผนโดยเฉพาะในดา้นการซื3อและขายลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ใน

องคก์รของท่านอย่างไร 

3. เพราะเหตุใดคู่คา้ทางธุรกิจจึงสนใจซื3อลิขสิทธิN รายการของบริษทัของท่านและของ

ไทยในภาพรวม 

4. ปัจจยัใดบา้งที.ส่งเสริมให้เกิดการตกลงซื3อลิขสิทธิN รายการของบริษทัของท่านและ

ของไทยในภาพรวม 

5. ท่านคิดว่าท่านมีการจดัการอย่างไรที.ส่งผลให้มีการซื3อและขายลิขสิทธิN รายการ

โทรทศัน์ระหว่างกนักบัต่างประเทศ   

6. จากการซื3อและขายลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ระหว่างกนักบัต่างประเทศส่งผล

อย่างไร กบัอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยในภาพรวม  

 
 



 62 

 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  เมื.อผูว้ิจยัได้ขอ้มูลทั3งหมดจากการบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์แลว้ ผูว้ิจยัจะนํามา

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีขั3นตอนดงัต่อไปนี3  

  ขั3นตอนที. 1 : นาํมาถอดเทปสัมภาษณ์และพิมพร์ายละเอียดเป็นขอ้ความลงเอกสาร 

แยกเป็นหมวดหมู่ตามฝ่ายของผูบ้ริหาร  

  ขั3นตอนที. 2 : นาํเอกสารที.ไดจ้ากการจดัหมวดหมู่มาอ่านทาํความเขา้ใจรายละเอียด 

เมื.อพบขอ้มูลที.สําคญัและเกี.ยวขอ้งกับงานวิจยัก็จะเนน้ขอ้ความพร้อมจดบนัทึก ประเด็นสําคญัที.

พบ หลงัจากนั3นจะเนน้ขอ้ความที.สําคญัและเป็นหัวใจหลกัของคาํตอบที.สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และคาํถามงานวิจยั โดยทาํแบบนี3 ทุกขอ้และเปรียบเทียบจากมุมมองของแต่ละคน ในคาํตอบนั3น ๆ 

หลงัจากนั3นสรุปขอ้มูลวิเคราะห์ในขั3นต่อไป 

  ขั3นตอนที. 3 : นาํเอกสารที.ไดจ้ากการจดบนัทึกและเปรียบเทียบตาํตอบแต่ละขอ้ใน 

ขั3นตอนที. 2 นั3นนาํมาวิเคราะห์และสรุปขอ้มูลโดยการเขียนพรรณนาความเพื.ออธิบายขอ้คน้พบตาม 

วตัถุประสงคแ์ละคาํถามนาํวิจยัที.ผูว้ิจยัไดต้ั3งไว ้ 

  

3.3 การเกบ็รวบรวบข้อมูลผ่านไปรษณีย์อเิลก็ทรอนกิส์ (อีเมล์ E-mail)    

 วิธีการนี3กาํหนดขึ3นเพื.อการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัชาวต่างชาติ ซึ.งเป็น

ผูซื้3อ ลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) โดยใช้

วิธีการเก็บขอ้มูลผ่านการเสนอขอ้คาํถามและรวบรวมคาํตอบจากการติดต่อทางอีเมลกับคู่คา้ทาง

ธุรกิจที.เป็นชาวต่างชาติ ทั3งนี3 วิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการที.สะดวกที.สุดเนื.องจากผูว้ิจัยไม่

สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ไดด้ว้ยตนเอง  

 3.3.1  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในงานวิจยันี3  ประกอบไปด้วยบริษทัคู่คา้ทางธุรกิจทั3งหมดที.เคยซื3อ 

ลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ของบริษทัเวิร์คพอยท์ ซึ. งจากการประสานงานของผูว้ิจยัในเบื3องตน้กบั 

ฝ่ายลิขสิทธิN แผนกพฒันาธุรกิจพบว่า บริษทัดังกล่าวนี3 มีจาํนวนทั3งสิ3น 15 บริษทั ซึ. งเคยซื3อลิขสิทธิN

รายการโทรทศัน์ในช่วงระหว่างปี 2555-2560 โดยมีรายชื.อดงัต่อไปนี3   

1. Indosiar Television ประเทศอินโดนีเซีย 

2. Televisi Transformasi TRANS Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  

3. Metro TV ประเทศอินโดนีเซีย 

4. Emtek Company  ประเทศอินโดนีเซีย 

5. Dang Tay Promotion  ประเทศเวียดนาม  
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6. Vietnam Satellite Digital Television Company Limited ประเทศเวียดนาม 

7. Saigontourist Cable Television Company Limited ประเทศเวียดนาม 

8. Vietnam Television  Đài Truyền hình Việt Nam ประเทศเวียดนาม 

9. Malimar TV ประเทศลาว 

10. Latina Televisión  ประเทศเปรู 

 11. TV4 ประเทศสวีเดน  

12. Sky-1 ประเทศองักฤษ 

13. IEP Indonesian Entertainmen Produksi ประเทศอินโดนีเซีย 

14. CBS Studios International ประเทศสิงคโปร์ 

15. MIP Cancun ประเทศเม็กซิโก 

 ผู ้วิจัยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที.ในฝ่ายลิขสิทธิN แผนกพัฒนาธุรกิจซึ. งเป็น

ผูเ้ชี.ยวชาญ ทางภาษาองักฤษเป็นผูด้าํเนินการติดต่อประสานงานไปยงับริษทัคู่คา้ทางธุรกิจ 15 แห่ง

ขา้งตน้ โดยผูว้ิจยัไดน้ําจดหมายขอความอนุเคราะห์ซึ. งชี3แจงถึงวตัถุประสงคแ์ละความสําคญัของ

การศึกษาวิจยัส่งทางอีเมลไปยงับริษทัขา้งตน้ 

 ผูว้ิจยัรอเวลาการตอบตกลงในการให้ขอ้มูลเป็นเวลา  1 สัปดาห์ จากนั3นบริษทัใดที.ยงั

ไม่มีการติดต่อกลบัผูว้ิจยัจะส่งอีเมลติดตามผลไปอีก 1 รอบ และใช้เวลารอคาํตอบ อีก 1 สัปดาห์ 

ทา้ยที.สุดมีบริษทัที.ยินดีตอบรับการให้ขอ้มูลวิจยัดงัต่อไปนี3  

1) Indosiar Television ประเทศอินโดนีเซีย 

ที.ตั3ง Centre Building, Jalan Damai 11, Daan Mogot, West Jakarta  

Telephone (62-21) 567-2222, 568-8888 Faximili (62-21) 565-5756 

www.indosiar.com 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ  Miss Lily Shuardiman (ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตรายการ)   

 ผูซื้3อลิขสิทธิN รายการไมคห์มดหนี3 , แก๊งนมกล่อง และตลกหกฉาก  

 2)  Dang Tay Promotion  ประเทศเวียดนาม  

ที.ตั3ง 200 Pasteur, District 3, Ho Chi Minh City, VietNam 

Tel: (+84) 8 3824 1919 Fax: (+84) 8 3829 0507 

http://www.dongtay.com/ 

Email: info@dongtay.com.vn 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ Mr. Dang Phuoc Thanh (ผูบ้ริหารฝ่ายตา่งประเทศ)  

 ผูซื้3อลิขสิทธิN รายการชิงร้อยชิงลา้น 
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 3) Latinno Televisión       ประเทศเปรู 

  ที.ตั3ง LatinnoAv. San Felipe 968 - MaríaTeléfono: 219 1000    

 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ Jasús Zomoro. Head  TV Director  

 ผูซื้3อลิขสิทธิN รายการ The Band   

 3.3.2  เครืBองมือทีBใช้ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  เครื. องมือที.ใช้ในการวิจัยนี3  คือ  ข้อคําถามแบบที.กําหนดคําถามไว้แบบมี

โครงสร้าง  จาํนวนทั3งสิ3น 6 ขอ้ดงัต่อไปนี3   

1. เพราะเหตุใดองคก์รของท่านจึงตดัสินใจซื3อลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์จากประเทศไทย 

2. ท่านมีวิธีการวดัผลอย่างไรกบัรายการลิขสิทธิN ที.ท่านซื3อไปผลิต  

3. บริษทัของท่านไดป้ระโยชน์อะไรจากการซื3อลิขสิทธิN รายการโทรทศัน์ของประเทศไทย 

4. นอกจากรายการโทรทศัน์ของเมืองไทยแลว้ท่านยงัซื3อรายการโทรทศัน์ของประเทศ

ใดอีกบา้ง 

5.โปรดยกตวัอย่างพร้อมอธิบายเหตุผล 

 6.โดยรวมแลว้บริษทัของท่านมีการบริหารจดัการและการวางแผนอย่างไรเพื.อให้

ลิขสิทธิN รายการที.ซื3อมาประสบความสําเร็จสูงสุด 

 3.3.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เจ้าหน้าที.แผนกลิขสิทธิN จะเป็นผูด้าํเนินการส่งขอ้คาํถามที.แปลเป็นภาษาองักฤษ 

แล้วส่งไปยงัอีเมลของผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก ซึ. งเป็นบริษัทคู่คา้ทางธุรกิจ โดยขอความอนุเคราะห์ส่ง

คาํตอบกลบัมาภายใน  1 สัปดาห์ 

  3.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 เมื.อได้รับอีเมลที.ตอบกลบัจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัจะนําคาํตอบที.ได้จากอีเมลมา

แปลเป็น ภาษาไทย หลงัจากนั3นนาํมาเรียงเป็นหมวดหมู่ตามบริษทัและประเทศเพื.อให้เป็นระเบียบ

ในการนํา ไปศึกษาข้อมูล จากนั3นนําเอกสารที.ได้จากการจัดหมวดหมู่มาอ่านทําความเข้าใจ

รายละเอียด เมื.อพบข้อมูลที.สําคัญและเกี.ยวข้องกับงานวิจัย ก็จะเน้นข้อความพร้อมจดบันทึก

ประเด็นสําคญัของคาํตอบที.สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และคาํถามงานวิจยั สุดท้ายผูว้ิจยัจะนํา

เอกสารที.ได้จากการจดบนัทึกมาวิเคราะห์ผล ประมวลสรุปขอ้มูลและเขียนพรรณนาความเพื.อ

อธิบายขอ้คน้พบ ตามวตัถุประสงคแ์ละคาํถามนาํวิจยัที.ผูว้ิจยัไดต้ั3งไว ้ 
 



 

บทที$ 4 

ผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจยัเรื.องการบริหารจดัการการซื5อขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ขา้มชาติ 

กรณีศึกษา บริษทั เวิร์คพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) โดยผูว้ิจยัจะขอนาํเสนอขอ้คน้พบ

จากการศึกษาตามปัญหานาํวิจยัดงัต่อไปนี5  

 โดยใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ. งในบทนี5จะแบ่งการ

นาํเสนอผลวิจยัตามปัญหานาํวิจยัซึ.งสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี5  

 

4.1 กลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยในการซื@อลิขสิทธิBรายการโทรทัศน์จาก

ต่างประเทศ                                                                                                           

 ขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทาํให้ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจุบนัผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ 

ในประเทศไทยมีการซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทัศน์จากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก เนื.องจาก

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ ไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และด้วยธุรกิจดังกล่าวนั5นถือเป็นการ

ดาํเนินกิจการเชิงพาณิชยแ์สวงหากาํไรเพื.อความอยู่รอด หลงัจากมีการเปลี.ยนผ่านอุตสาหกรรม

โทรทัศน์แบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล จากเดิม 6 ช่องรายการเป็น 24 ช่อง จึงทําให้ธุรกิจ

อุตสาหกรรมโทรทศัน์มีการขยายตวับริษทัผูผ้ลิต มีการเปลี.ยนแปลงจากผูผ้ลิตกลายเป็นสถานี (ซึ.ง

ในที.นี5คือ บริษทั เวิร์คพอยท ์ฯ) ที.แต่ก่อนเคยเป็นบริษทั ผูร้ับจา้งผลิตรายการให้กบัสถานีโทรทศัน์

แลว้นําไปเสนอออกอากาศตามสถานีโทรทศัน์ต่าง    ๆ      กลาย เป็นสถานีโทรทศัน์ที.ตอ้งมีการ

ออกอากาศเนื5อหารายการตลอด 24 ชั.วโมง จึงมีความต้องการเพิ.มเนื5อหา ให้เพียงพอต่อการ

ออกอากาศของสถานี รวมไปถึงปัจจุบนัเนื5อหา (Content) รายการมีความซํ5าซากจาํเจ ผลิตซํ5าวนไป

มาอย่างต่อเนื.อง ผูผ้ลิตรวมไปถึงสถานีต่าง ๆ จึงสนใจที.จะคน้หารูปแบบ รายการโทรทศัน์จาก

ต่างประเทศเพื.อสร้างความแตกต่างให้กบักลุ่มคนดู การซื5อลิขสิทธิ; จึงถือเป็นการแก ้ปัญหาดงักล่าว

นั.นเอง   

 ทั5งนี5 ผูว้ิจยัพบสาเหตุที.ทาํให้ผูผ้ลิตในประเทศไทย ซื5อ ลิขสิทธิ; รายการจากต่างประเทศ

มีสาเหตุแบ่งออกเป็น 3 ประการ กล่าวคือ 
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1.การเติบโตของธุรกิจจากบริษทัผูผ้ลิตกลายเป็นสถานี  

 ในประเด็นที.เกี.ยวขอ้งกบัสาเหตุของการซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศ

นั5น ผูว้ิจัยพบว่า สาเหตุหลักประการหนึ. งที.ผูบ้ริหารบริษทัเวิร์คพอยท์ฯ ให้คาํตอบตรงกันก็คือ

ปัจจุบนั บริษทั เวิร์คพอยท์ ฯ ไม่ได้เป็นเพียงบริษทัผูร้ับจ้างผลิตรายการให้กับสถานีโทรทศัน์ใน

รูปแบบ Production House หรือบริษัทรับจ้างผลิตรายการที.ผลิตรายการขึ5นมาแล้วนําไปเสนอ

ออกอากาศ ตามสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ เหมือนแต่ก่อนที.มีการประมูลสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล แต่

ตอนนี5บริษทั เวิร์คพอยท์ฯ มีการเติบโตของธุรกิจจากบริษทัรับจา้งผลิตกลายเป็นสถานีโทรทศัน์ที.

ตอ้งมีการออก อากาศเนื5อหารายการตลอด 24 ชั.วโมง ดงันั5นบริษทัจึงมีความตอ้งการเพิ.มเนื5อหาให้

เพียงพอต่อการ ออกอากาศของสถานีในปัจจุบนั  

 “สมัยก่อนเราเป็นแค่ผู้ผลิต Content provider แต่วันนี 9เรามีสถานีเป็นของตัวเองแล้ว 

Airtime ก็เยอะมากขึ 9น ประกอบกับสถานีต้องเริ@มหารายการ Format หรือรูปแบบอะไรใหม่ ๆ ซึ@ง

เรามีอยู่ 2 วิธีคือ 1. คิดเอง 2. ซื9อ Format ที@คิดเองก็คิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่า มันไม่ทันกับเวลา ที@

ออกอากาศ  7 วันตลอด 24 ชั@วโมง เราจึงต้องซื9อ Format รายการจากต่างประเทศ”  (ชยนัต์ จัน

ทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “จากการเป็นผู้รับจ้างผลิต Content กลายมาเป็นสถานีนั9นพี@เห็นมาหลายมิติแต่อย่าง 

หนึ@งเลยคือมันมีเรื@ องของธุรกิจที@เติบโตขึ 9นกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ เพื@อการขยายฐานในอนาคต 

เราจึงต้องมี Content ที@หลากหลายและเพียงพอต่อช่อง” (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม, การสื.อสารระหว่าง

บุคคล, 9 เมษายน 2561)   

 2. การแลกเปลี.ยนความรู้เรื.องกระบวนการผลิต  

 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารบางส่วนยงัได้ให้ความคิดเห็นเพิ.มเติมว่า สาเหตุของการซื5อ

ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั5น นอกจากจะเป็นการสร้างเนื5อหารายการเพิ.มให้กับ

สถานี ยงัถือว่าเป็นการทาํให้เกิดการแลกเปลี.ยนประสบการณ์ทางความคิด และกระบวนการผลิต

รายการ โทรทศัน์ในระดบัสากลที.ไม่สามารถหาจากที.ไหนได ้ อีกทั5งยงัสามารถนาํมาพฒันาทีมงาน

ผูผ้ลิต ในองคก์รได ้ 

 “การซื9อลิขสิทธิSจากต่างประเทศนั9น เหตุผลที@นอกเหนือจากการสร้างเนื9อหารายการให้ 

กับสถานีแล้วนั9นยังสามารถมองเห็นได้ถึงเรื@ องของ Knowhow ในการทํารายการของต่างชาติ

ด้วย”(วิชนี ศรีสวสัดิ; , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561)   

3. ความซํ5าซากของเนื5อหารายการ 

 จากการศึกษายงัพบวา่ ผูบ้ริหารบางท่านให้เหตุผลในแง่มุมของการทาํธุรกิจโทรทศันที์.  
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ขึ5นอยู่กับความนิยมของคนดู ที.ปัจจุบนัคนดูมีความตอ้งการสูง ผูผ้ลิตก็มีความตอ้งการสร้างความ 

นิยมในกลุ่มคนดู แต่ดว้ยการผลิตของเนื5อหารายการที.มีความซํ5าซากตั5งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัทําให้ 

เนื5อหารายการขาดความแปลกใหม่ จึงทาํให้ผูผ้ลิตรวมไปถึงสถานีต่าง ๆ  สนใจที.จะคน้หารูปแบบ 

รายการจากต่างประเทศ เพื.อสร้างความแตกต่างให้กบักลุ่มคนด ู 

 “มันคือการทาํธุรกิจที@ขึ 9นอยู่กับความนิยม ความถูกใจ ประทับใจ ของคนดู เราต้อง 

โดดเด่น แตกต่าง แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ และไม่ซํ9าใคร เพราะตอนนี9 Content มันซํ9ากันจนไม่มี

อะไรพอจะทาํให้ตื@นเต้น การซื9อลิขสิทธิSจึงเกิดขึ 9น” ( ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล

, 2 เมษายน 2561)  

ซึ.งในงานวิจยัชิ5นนี5 ผูว้ิจยัยงัไดมี้การเก็บขอ้มูลทางฝั.งคู่คา้ในต่างประเทศซึ. งสามารถอธิบาย

สาเหตุของการตดัสินใจซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศจาก ขอ้มูลที.ไดผ่้านอีเมล ผูว้ิจยั

พบว่า คู่คา้ทางธุรกิจแมว้่าจะอยู่คนละประเทศแต่ให้ขอ้มูลคาํตอบความคิดเห็นที.สอดคลอ้งกนั  ซึ.ง

สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลกั ๆ ไดด้งันี5   

1. Content เนื5อหารายการที.แปลกใหม่ และน่าสนใจ 

 จากการศึกษาในประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ ให้ความสําคญักบั

การ หา Content หรือเนื5อหารายการเพื.อสร้างความแตกต่างให้กบัการผลิตรายการในประเทศ อีกทั5ง

ยงัเป็นการหาความแปลกใหม่ในเรื.องของเนื5อหาและรูปแบบรายการที.น่าสนใจ เพื.อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูช้มในประเทศ 

 “ในการทาํธุรกิจโทรทัศน์นั9น การสร้างความน่าสนใจหรือแย่งชิงความสนใจของคนดู

เป็น สิ@งสําคัญในการทาํธุรกิจโทรทัศน์ การหาเนื9อหา Content ใหม่ เพื@อสร้างความแตกต่าง และ 

สามารถทาํให้มีคนดูเพิ@มขึ 9นได้ถือเป็นสิ@งสําคัญ” (Lily Shuardiman , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 13 

เมษายน 2561) 

 “เรามองหา Content ทั@วโลกเพื@อทาํให้การทาํงานที@เด่นชัดเราจึงมองหาการเล่าเรื@องที@ 

ต่างออกไปในพื9นฐานที@เหมือนกัน คือ Format รายการโทรทัศน์” เราต้องสืบค้นศึกษา และ เข้าถึง

คอนเทนต์ให้ได้ทั@วโลก เพราะเราต้องการความแปลกใหม่ ที@ตอบโจทย์คนด”ู (Jasús Zomoro, การ

สื.อสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) 

 “เมื@อเราทาํธุรกิจเราต้องสร้างรายได้ และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื@อง เราจึงต้องสังเกต

ติดตามคู่แข่ง ดูเทรนด์ สังเกตความต้องการของผู้ชม ที@ก่อให้เกิดการพัฒนา เมื@อเราเริ@มซื9อลิขสิทธิS

หรือเนื9อหารายการ สิ@งหนึ@งที@ได้คือความแปลกใหม่ที@น่าสนใจที@เพิ@ม ขึ 9นกับงานที@เราพยายามผลิต” 

(Dang Phuoc Thanh , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 19 เมษายน 2561) 
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2. การเรียนรู้กระบวนการทาํงาน  

 จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัคน้พบขอ้มูลที.น่าสนใจจากคู่คา้ทางธุรกิจใน

ต่าง   ประเทศโดย Dang Phuoc Thanh   กล่าวว่า คือเรื.องของการศึกษากระบวนการทาํงาน และ

รูปแบบของการผลิตรายการไม่ใช่แค่เพียงการซื5อเนื5อหาหรือรูปแบบรายการ แต่ยงัเป็นการไดเ้รียนรู้

ร่วมกนั ในเรื.องของกระบวนการดา้นความคิดและการผลิตรายการอีกดว้ย  

   

 “นอกจากความแปลกใหม่ที@ได้รับจากการซื9อลิขสิทธิSแล้ว อีกสิ@งที@ได้คือยังได้เรียนรู้ 

ไอเดียการทาํงานของคนอื@น และได้ทดลองอะไรใหม่ ๆ  กับคนดูในบ้านเรา”(Dang Phuoc Thanh , 

การสื.อสารระหว่างลุคคล, 19 เมษายน 2561) 

 “การบริหารจดัการตรงนี5คือ การใส่ใจกับคนที.เป็นคนทํางานในทุกตําแหน่ง ตั5งแต่ 

โปรดิวเซอร์ ครีเอทีฟ ไป จนถึง ทีมฉาก พิธีกร การสื.อสารตอ้งเป็นเรื.องเดียวกัน ทุกอย่างถึงจะ

ออกมา สําเร็จ”  (Lily Shuardiman , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 13 เมษายน 2561) 

 จากขอ้คน้พบดงักล่าวจะเห็นไดว้่าทั5งผูผ้ลิตในประเทศไทย และ ผูผ้ลิตในต่างประเทศ

นั5นมีความต้องการเนื5อหารายการโทรทัศน์เป็นอย่างมก จึงก่อให้เกิดการซื5อลิขสิทธิ; รายการ

โทรทศัน์จากต่างประเทศโดยมีสาเหตุที.คลา้ยคลึงกนั 

 แต่อย่างไรก็ตามจากสาเหตุดังกล่าวที.ศึกษาข้างต้นทําให้เห็นว่า เมื.อมีการ “ซื5 อ” 

ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ระหว่างกนัไม่ว่าจะเป็นไทยซื5อต่างประเทศหรือต่างประเทศซื5อไทย สิ.งที.

ตามมาคือการ วางแผนเพื.อให้เกิดความสําเร็จสูงสุด ซึ. งถือเป็นเรื. องของกลยุทธ์ที.ก่อให้เกิด

ความสําเร็จในการซื5อลิขสิทธิ;  รายการโทรทศัน์ ทั5งของไทยและต่างประเทศ 

 ทั5งนี5ขอ้คน้พบในเรื.องของกลยุทธ์ที.เกี.ยวขอ้งกับการซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ ทั5ง

ของไทยและของต่างประเทศ จึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี5   

 กลยุทธ์ทีFสําคัญในการซื@อลิขสิทธิBรายการโทรทัศน์ระหว่างกัน 

 ข้อสรุปที.ได้จากการศึกษาในเรื.องของกลยุทธ์ในการซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์

ระหว่างกนันี5 ถือ เป็นกลยุทธ์ที.ไดจ้ากขอ้มูลการศึกษา ทั5งฝั.งไทยและต่างประเทศ ซึ.งสามารถแบ่งได้

เป็นหัวขอ้ดงัต่อไปนี5   

1. การวางแผนเพื.อซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์  

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ก่อนที.บริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในไทยจะมีการ

ตัดสิน ใจซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั5น ต้องมีกลยุทธ์การวางแผนเพื.อศึกษา

รายการใน เรื.องของชื.อเสียง ความสําเร็จ และความนิยมของรายการในประเทศผูผ้ลิตหรือประเทศ
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เจ้าของ  ลิขสิทธิ;  เพื.อเป็นการยืนยนัความสําเร็จที.เกิดขึ5นให้เป็นที.ประจกัษ์ก่อนการนํามาผลิตใน

ประเทศ  

 “เมื@อเราเจอ Content  ที@ เป็นไอเดียที@น่าสนใจเราก็ต้องมาศึกษาดูว่า เขาประสบ

ความสําเร็จ และมีชื@อเสียงมากน้อยแค่ไหนในประเทศของเขา” (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม การสื.อสาร

ระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561)   

 “ก่อนที@จะซื9อลิขสิทธิSรายการโทรทัศน์จากต่างประเทศนั9นเราควรเริ@มต้นศึกษาจาก

ความ นิยมของต้นฉบับที@ทาํว่ามีกระแส และหลังจากนั9นค่อยศึกษาต่อจากความนิยมแบบข้ามโลก

เพราะ ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์” (ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 

2561) 

 “ต่อจากความสร้างสรรค์เราควรมองจากความสําเร็จของรายการ ความสําเร็จที@เป็น ที@

ประจักษ์มันหมายความว่า เมื@อเราซื9อรายการหรือลิขสิทธิSจากต่างประเทศ ถ้ามันประสบความ 

สําเร็จมาก่อนแล้วระดับหนึ@ง ถ้าเราจะทาํอะไรต่อในบ้านเรามันกง่็าย” (วิชนี ศรีสวสัดิ; , การสื.อสาร

ระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561)   

 นอกจากนี5  จากการสัมภาษณ์ยงัมีขอ้คน้พบที.น่าสนใจ ในเรื.องของการวางแผนซื5อ

ลิขสิทธิ;  รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั5น ผูบ้ริหารบางท่านยงัให้ขอ้มูลเพิ.มเติมอีกว่า นอกจาก

จะตอ้งดู ที.ความสําเร็จของตน้ฉบบัแลว้ ตอ้งมีการวางแผนและประเมินผลจากรูปแบบรายการที.จะ

ซื5อมาผลิตเมื.อผลิตแลว้รูปแบบรายการนั5น ๆ   จะสามารถพฒันาให้เขา้กบัความนิยม ประเพณี และ

วฒันธรรมของคนในประเทศไดห้รือไม่  

 “ฝ่ายผลิตมีหน้าที@วางแผนและประเมินโดยใช้มาตรวัดจากประสบการณ์ที@ทาํมาว่าแต่

ละ รายการเป็นอย่างไร เข้ากับคนดูบ้านเราไหม ยกตัวอย่างเช่น I can see your voice กับ The mask 

สองรายการนี 9ซื9อมาพร้อมกัน ดูครั9งแรกเรารู้เลยว่า The mask น่าสนใจด้วยความชัดเจนของเนื9อหา 

และรูปแบบรายการ ผสมผสานเข้ากับความอยากดูของคนไทยได้แน่นอน นิสัยคนไทยต้องอยากรู้ 

อยากชนะ The mask จึงมีความชัดเจนในเรื@องของเนื9อหาที@สามารถเข้ากับคนไทยได้ และมีแนวโน้ม 

ว่าจะประสบความสําเร็จ” (ชยนัต ์จนัทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “สิ.งที.สําคญัในการบริหารจดัการคือ การจดัการ กบั Content ที.ตอ้งศึกษาให้เขา้ใจ และ 

นํามาพฒันาต่อให้เขา้กบัคนดูบา้นเรา ให้เขา้กับวิธีการผลิตที.เราถนดัและกลั.นกรองให้ออกมา ใน

สไตลข์องเรา”(Lily Shuardiman , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 13 เมษายน 2561) 

 จากข้อคน้พบเรื.องการวางแผนเพื.อการซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทัศน์ดังกล่าว ทําให้

ผูว้ิจยัได้ขอ้คน้พบที.ได้จากการศึกษาเอกสารที.ผูผ้ลิตในประเทศไทยได้รับจากคู่คา้ในต่างประเทศ
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หลงัจากติดต่อขอซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ ซึ.งถือเป็นองคป์ระกอบในการวางแผนก่อนตดัสินใจ

ซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ เอกสารที.ส่งมานั5นมีรายละเอียดจดัเป็น 2 กลุ่มย่อย ไดด้งัต่อไปนี5  

 เอกสารจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. เอกสารแนะนาํองคก์ร  เอกสารแนะนาํองคก์รนี5 มีขอ้ความที.สั5นและกระชบั ซึ.งสิ.ง

ที.ผูว้ิจยัพบนี5มาจากการที. ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารจากบริษทัคู่คา้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที.ส่งเอกสาร

มายงับริษทั เวิร์คพอยท์ฯ จาํนวน 5 บริษทั แต่สิ.งที.มีความเหมือนกนัในทุกบริษทัก็คือวิธีการเขียน

แนะนําบริษทันั5น จะใช้ขอ้ความที.สั5นและกระชับประมาณ 5-6 บรรทดั ซึ. งจะ อธิบายประวตัิความ

เป็นมาโดยย่อของบริษทั และความถนัดที.ชัดเจนรวมไปถึง ผลงานสร้างชื.อที.ประสบความสําเร็จ

และมีชื.อเสียงไปจนถึงผลงานปัจจุบนัที.น่าสนใจ  

2. เอกสารแนะนําพนักงานขาย และผูต้ิดต่อประสานงาน เอกสารในส่วนนี5จะเป็น

เอกสารที.แนบมาพร้อมกบัเอกสารแนะนาํองคก์รและผลงาน ของผูผ้ลิตหรือเจา้ของลิขสิทธิ; รายการ 

ในส่วนนี5จะเป็นการแนะนาํพนกังานขายและผู ้ ติดต่อประสานงานโดยละเอียด พร้อมแสดงรูปถ่าย

และช่องทางการติดต่อพนักงาน และผูป้ระสานงานเหล่านั5นอย่างชัดเจน  รวมไปถึงหมายเลข

โทรศพัท ์และอีเมล  

3. เอกสารแนะนําผลิตภณัฑ์  เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที.จะอธิบายถึงผลิตภณัฑ์
ของผูผ้ลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ;  รายการในต่างประเทศ ซึ. งในงานวิจัยนี5ก็คือ รายการโทรทศัน์

ทั5งหมดที.บริษทันั5นผลิต ขึ5น ซึ. งต่อไปนี5 ผูว้ิจยัจะขอเรียกว่า “ผลิตภณัฑ์” โดยเอกสารดงักล่าวจะมี

รูปแบบน่าสน ใจ มีสีสันฉูดฉาดและมีการเรียงรูปเล่ม โดยการนาํเอารายการที.มีชื.อเสียงโด่งดงั ทั.ว

โลกของบริษทัผูผ้ลิตนั5น ๆ ไวใ้นตอนตน้ของรูปเล่มเอกสาร และจะมีการอธิบายแนวคิดของแต่ละ

รายการ อย่างกระชับ รวมไปถึงความสําเร็จของรายการ ทั5งอตัราความนิยมในประเทศ รางวลัที.

ได้รับ ตลอดจนชื.อประเทศคู่คา้ ที.ได้ซื5อลิขสิทธิ; รายการนั5น ๆ ไปแลว้ ทั5งนี5ภาพประกอบในตัว

เอกสารจะใชภ้าพประกอบที.มาจากรายการจริง ดงัรูปภาพ ตวัอย่างขา้งล่างนี5  
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ภาพทีF 4.1 แสดงการแนะนาํรายการ Survivor 

 

ทีFมา:แผนกพฒันาธุรกิจบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ 

  

 เอกสารจากประเทศเกาหลีใต้  

 เอกสารจากประเทศเกาหลีใตน้ั5นเป็นเอกสารจากผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธิ; ที.ส่งมาใน

รูป แบบของดิจิทลัไฟล ์ซึ.งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มย่อยดงัต่อไปนี5   

1. เอกสารแนะนาํองคก์ร และผลงาน   

 เอกสารแนะนาํองคก์รดงักล่าวเป็นเอกสารที.ส่งมาในรูปแบบดิจิทลัไฟล ์ประกอบดว้ย 

ขอ้ความ แอนิเมชั.นกราฟิก เพลง และใช้รูปบุคคลที.โดดเด่นในรายการมานําเสนอเป็นหลักและ 

เนื5อหาในเอกสารจะบอกเล่าความเป็นมาประวตัิขององคก์รแบบย่อ ๆ  เน้นการนําเสนอผลิตภณัฑ์
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ขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้รูปภาพจริงที.มาจากรายการ พร้อมกับกราฟิกที.สอดคล้องกับ

เนื5อหารายการ ดงัรูปภาพดา้นล่างนี5  

 

 

 
ภาพทีF 4.2 ภาพแแสดงการแนะนาํรายการ I Can See Your Voice  

 

ทีFมา: แผนกพฒันาธุรกิจบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ 

 

2. เอกสารที.เกี.ยวขอ้งกบัข่าวคราวและความเคลื.อนไหวของรายการ  
  เอกสารในส่วนนี5จะเป็นเอกสารที.มีเนื5อหาเกี.ยวกบัข่าวสาร ความนิยม ความสําเร็จ 

ที.เป็นความเคลื.อนไหวของรายการต่าง  ๆ  ที.ได้มีการเเผยแพร่ผ่านสื.อมวลชน ซึ. งเนื5อหามีความ 

เกี.ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัผูผ้ลิต โดยส่งแนบมาในลกัษณะของเวบ็ไซต์และคลิปปิงข่าวใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์ดงัรูปภาพตวัอย่างที.แสดงดา้นล่าง 
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ภาพทีF 4.3 ภาพแสดงข่าวสารของรายการ I Can See Your Voice ผ่านสื.อมวลชน (www.soompi.com) 

 

ทีFมา:  https://www.soompi.com/2015/02/25/super-juniors-leeteuk-and-yoo-se-yoon-trick-viewers-

in-i-can-see-your-voice-teaser/  

3. เอกสารแนะนาํผลิตภณัฑ ์     

  เอกสารในส่วนนี5ของประเทศเกาหลีใตน้ั5นจะเป็นการแนะนาํผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ

และ แนวคิดรายการแบบสั5น ๆ พร้อมกับจุดเด่นสําคญัของรายการโดยเน้นที.การเล่าเรื.องผ่าน

รูปภาพ และใชก้ราฟิกที.มีการเคลื.อนไหวสีสันที.ดูสะดุดตา แต่ เป็นสีที.มีความกลมกลืนกบัตวั โล

โกร้ายการ ดงัรูปภาพขา้งล่างนี5  
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ภาพทีF 4.4 แสดงการแนะนาํรายการ The king of Mask Singer  

 

ทีFมา:แผนกพฒันาธุรกิจบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ 

 

 อย่างไรก็ตาม นอกจากจะตอ้งดูที.ความสําเร็จของตน้ฉบบัแลว้ ตอ้งมีการวางแผน และ

ประเมินผลรูปแบบรายการที.จะซื5อมาผลิตว่า หากนํารูปแบบรายการโทรทศัน์ดงักล่าวมาผลิตแลว้ 

รูปแบบรายการนั5น ๆ จะสามารถพฒันาให้เขา้กับความนิยม ประเพณี และวฒันธรรมของคนใน

ประเทศไดห้รือไม่ นี.คือสิ.งสําคญั 

 การวดัผลความสําเร็จของรายการที.ซื5อลิขสิทธิ; มาจากต่างประเทศ 

 จากการศึกษายงัพบอีกว่า กลยุทธ์ที.มีสําคญัอีกสิ.งหนึ. งคือ การวดัผลความสําเร็จของ

ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ ซึ.งถือเป็นสิ.งสําคญัอย่างมากในการติดต่อซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์  

โดยผูบ้ริหารบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ ส่วนใหญให้คาํตอบเรื.องของการวดัผลความสําเร็จ ของลิขสิทธิ; 

รายการโทรทศัน์ ที.ตอ้งการซื5อว่า ในปัจจุบนันั5นสามารถวดัผลได ้ก่อนตดัสินใจซื5อดว้ยความสําเร็จ 

ในการสร้างที.ผ่านมาของผูผ้ลิตในต่างประเทศ โดยการศึกษาจากโซเชียลมีเดีย  

 “การวัดผลกม็องง่าย ๆ  เลย เราจะเลือกรายการที@ประสบความสําเร็จมาก่อนแล้ว เดี\ยวนี 9 

แค่คลิกดู เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตกพ็อจะทาํให้เดาได้ว่า รายการที@เราสนใจได้รับความ นิยมมากน้อย

เพียงใด คนให้ความสนใจหรือเปล่า Content ที@เป็นทั9ง World Wide Content ที@มัน Success มาตั9งแต่
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บ้านเขา หรือบาง Content Success ในหลายทวีปทั@วโลก มันหมายถึงเรา เบาใจได้เลยว่า สิ@งที@เรา

กําลังทํามีคนรอดู มีแฟนของเขาอยู่แล้ว” (ชยนัต์ จันทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 

เมษายน 2561) 

 อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัยงัพบประเด็นที.น่าสนใจอีกหนึ. งประเด็นจากการให้ข้อมูลของ

ผูบ้ริหารบริษทั เวิร์คพอยทฯ์ ที.ว่าก่อนการตดัสินใจซื5อสามารถวดัผลจากการสํารวจ และศึกษาสถิติ 

ความนิยม ของผูช้มโทรทศัน์ในประเทศ เพื.อศึกษาความตอ้งการที.แทจ้ริง สิ.งที.คนดูกาํลงัอยากดู

สํารวจความ พึงพอใจในรูปแบบรายการที.มีการผลิตแลว้ในต่างประเทศก่อนซื5อลิขสิทธิ; รายการมา

ผลิต 

“การวางแผนเพื@อวัดผลความสําเร็จนั9น ต้องวัดจากสถิติความชอบ ของคนดู และต้องดู ว่า

เนื9อหา หรือ  Content  ที@เราสนใจนั9น มันเข้ากับคนดูในเมืองไทยได้หรือไม่เป็นหลัก” (ชลากรณ์ 

ปัญญาโฉม, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561)   

ซึ. งข้อค้นพบดังกล่าวนั5นมีความใกล้เคียงกับการวดัผลรายการลิขสิทธิ; ที.ซื5 อไปผลิตใน

ประเทศคู่คา้จากการศึกษาขอ้มูลดังกล่าวผูว้ิจัยพบว่า การวดัผลของคู่คา้ทางธุรกิจที.ซื5 อลิขสิทธิ;

รายการ โทรทัศน์นั5นจะเริ.มจากศึกษาเรื. องความนิยมและชื.อเสียงของรายการนั5น  ๆ ว่าประสบ

ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด อีกทั5งยงัตอ้งนํามาวิเคราะห์ให้เขา้กับกลุ่มเป้าหมาย ที.เป็นคนดูใน

ประเทศคู่คา้ที.สําคญั ตอ้งปรับเขา้กบัวฒันธรรมและความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายทั5งคนดู รวม

ไปถึงผูส้นบัสนุน ในประเทศ โดยขอ้คน้พบดงักล่าวมีประเด็นดงัต่อไปนี5  

1.ชื.อเสียงของรายการ  

 จากการศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลหลายท่านให้ความสําคญัเรื.องการวดัผลที.ดูจากความสําเร็จ

ของรายการเป็นหลกั ทั5งในเรื.องของรางวลัและชื.อเสียงความนิยมในประเทศผูผ้ลิตเพื.อเป็นการ

สร้างความ มั.นใจในความสําเร็จที.จะเกิดขึ5นจากการผลิตรายการในประเทศของคู่คา้  

 “เราจะดูจากความนิยมที@เกิดขึ 9น ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในชื@อเสียงของรายการ การถูก

นาํไปผลิตซํ9าในหลายประเทศ” (Lily Shuardiman , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 13 เมษายน 2561) 

  “การเลือกลิขสิทธิSรายการที@มีความนิยมและเป็นรายการที@คนทั@วโลกให้ความสนใจคือ

สิ@งสําคัญในการชี9วัดความสําเร็จได้เบื9องต้น”  (Dang Phuoc Thanh , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 19 

เมษายน 2561) 

2.เนื5อหาที.เขา้กบัประเพณีและวฒันธรรม 

 จากขอ้มูลที.ไดจ้ากการรวบรวมดงักล่าว ผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า มี ขอ้มูลที.ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบ ไว้

ตรงกนัในเรื.องของการวดัผลความนิยมผ่านความชอบ และ ความตอ้งการของผูช้มในประเทศ เพื.อ

ตดัสินใจในการซื5อลิขสิทธิ;   



 
 

76 

  

 “ที@สําคัญต้องดูว่า ตอนนี9ในบ้านเราชอบอะไรนิยมอะไรโดยใช้ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ของเราเป็นตัวชี9วัด” (Lily Shuardiman ,การสื.อสารระหว่างบุคคล, 13 เมษายน 2561)  

 “อันดับแรก เราต้องดูว่ามันเข้ากับวัฒนธรรม และวิถีความชอบของคนดูหรือไม่ เพราะ

ทุกรายการใช่ว่าสร้างแล้ว ผลิตแล้วคนดูจะชอบ” (Jasús Zomoro, การสื.อสารระหว่างบุคคล,  4 

เมษายน 2561) 

3. ความน่าสนใจต่อผู้สนับสนุน 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลบางท่านยงัให้ความสําคญักบัการวดัผลที.สอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการ และ

ความสนใจของผูส้นบัสนุนในประเทศ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้กบับริษทัผูผ้ลิต และสร้างรายได้

จนก่อให้เกิดความสําเร็จทางการตลาด 

 

 “ต้องดูด้วยว่าสามารถทาํให้เกิดคุณค่าจนสามารถสร้างรายได้และประสบความสําเร็จ

ทาง การตลาดผ่านการวางแผน และใช้ประสบการณ์ในการเปรียบเทียบ ก่อนจะซื9อ จะต้องดู

ทั9งหมด” (Jasús Zomoro, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) 

  

  “แต่สิ@งที@สําคัญในการเลือก คือ มันตรงกับความต้องการของคนดหูรือไม่ และสามารถ

ต่อยอดในการผลิตของเราได้อย่างคุ้มทุนไหม” (Dang Phuoc Thanh, การสื.อสารระหว่างบุคคล,  19 

เมษายน 2561) 

 จากการศึกษาในเรื.องดังกล่าว ผูว้ิจัยยงัพบข้อค้นพบในเรื.อง กลยุทธ์ที.ส่งเสริมให้

ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ของประเทศไทยสามารถ “ขาย” ให้กับคู่คา้ในต่างประเทศได้ อีกทั5งยงั

ประสบความสําเร็จ ในตลาดเนื5อหา (Content) ระดบัสากล ซึ.งถือเป็นสัญญาณที.ดีของอุตสาหกรรม

โทรทศัน์ไทย ที.สามารถ สร้างรูปแบบรายการโทรทศัน์ที.มีมาตรฐานและเป็นที.ตอ้งการในตลาดโลก 

 ขอ้สังเกตที.มีความน่าสนใจอย่างยิ.งจากการศึกษาในเรื.องดังกล่าวนั.นก็คือ ขอ้คน้พบ 

เกี.ยวกบั กลยุทธ์ของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย ที.สามารถส่งเสริมการพฒันาต่อยอดให้

เกิดการขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ ซึ.งสามารถอธิบายรายละเอียดในหัวขอ้ต่อไป 

 

4.2 กลยุทธ์บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยทีFส่งผลให้ผู้ผลิตในต่างประเทศซื@อ

ลิขสิทธิBรายการโทรทัศน์ของไทย 

จากการศึกษาทําให้ผูว้ิจยัพบขอ้ค้นพบที.น่าสนใจถึงเหตุผลที.ทาํให้ลิขสิทธิ; รายการของ 

บริษทั เวิร์คพอยท์ ฯ เป็นที.ตอ้งการของตลาดโลก และประสบความสําเร็จในฐานะผูผ้ลิต ไทยเจา้
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แรกที.สามารถขายลิขสิทธิ; รายการไปยงัต่างประเทศได้ ซึ. งผูว้ิจัยได้แบ่งประเด็นดังกล่าว ไว้

ดงัต่อไปนี5   

1.  ความสําเร็จขององคก์ร 

 ขอ้สรุปที.ได้จากการศึกษานั5น คาํตอบที.ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น ก็คือเรื.อง 

ของความสําเร็จ และชื.อเสียงขององค์กรที.มีต่อสาธารณชน ผ่านการไดร้ับรางวลัจากนานาชาติ ใน

แขนงต่าง ๆ จนทาํให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รดูมีความน่าเชื.อถือส่งผลดีให้กบัผลิตภณัฑที์. นาํไปขาย 

ในตลาดต่างประเทศ 

 “รูปแบบรายการของเราได้รับมาตรฐานระดับโลก ซึ@งพิสูจน์ได้ด้วยรางวัลระดับ

อินเตอร์ เนชั@นแนลหลายรางวัลที@เราได้รับมา นี@เองน่าจะเป็นประเด็นหลักที@ทาํให้องค์กรของเรา

น่าเชื@อถือ จึงทําให้ลิขสิทธิSรายการที@เราสร้างขึ 9นเองมีความน่าสนใจต่อผู้ผลิตจากนานาชาติ”          

(ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

  “ชื@อเสียงของบริษัท เวิร์คพอยท์ฯ เมื@อก้าวเข้าสู่ตลาดโลกที@ขาย Content หรือซื9อ 

Content เขาจะรู้จักช่องเวิร์คพอยท์ฯ เข้ารู้จักตั9งแต่ตอนที@เรายังเป็น  Production House ที@ทาํรายการ 

ป้อนช่องต่าง ๆ  โดยชื@อเสียงดังกล่าวนั9น มันมาจากรางวัลที@เราได้รับทั9งในประเทศและต่างประเทศ 

ในวงการนี 9เขาจะรู้ข้อมูลซึ@งกันและกัน มันจึงทาํให้เราน่าเชื@อถือและน่าสนใจ” (วิชนี ศรีสวสัดิ; , การ

สื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561)   

 “หัวใจหลักเลยคือผลงานที@ผ่านมาหรือความสําเร็จในทุกแง่มุมของบริษัท ที@ถูกการันตี

ด้วยรางวัล ซึ@งมันคือด่านสําคัญที@ทาํให้คนมองเราว่า เรามืออาชีพ และพอเขา เห็นผลงานมันยิ@งทาํ

ให้เขาเชื@อถือได้เลยเพราะ Creative Idea ที@มีความน่าสนใจของคนไทย มันเข้าใจง่าย” (ชยันต์  จัน

ทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

จากการศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลซึ. งเป็นคู่คา้ในต่างประเทศให้ความสําคญัเรื.องการวดัผลที.ดูจาก

ความสําเร็จของรายการเป็นหลกั ทั5งในเรื.องของรางวลัและชื.อเสียงความนิยมในประเทศผูผ้ลิตเพื.อ

เป็นการสร้างความ มั.นใจในความสําเร็จที.จะเกิดขึ5นจากการผลิตรายการในประเทศของคู่คา้ 

   

  “การเลือกลิขสิทธิSรายการที@มีความนิยมและเป็นรายการที@คนทั@วโลกให้ความสนใจคือ

สิ@งสําคัญในการชี9วัดความสําเร็จได้เบื9องต้น” (Dang Phuoc Thanh , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 19 

เมษายน 2561) 

2. เนื5อหาที.เขา้กบัประเพณีและวฒันธรรม 
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 ข้อมูลที.ได้จากคู่ค้าในต่างประเทศ ผูว้ิจัยยงัพบอีกว่า มีข้อมูลที.ผูใ้ห้ข้อมูลตอบไว้

ตรงกนัในเรื.องของการวดัผลความนิยมผ่านความชอบ และ ความตอ้งการของผูช้มในประเทศ เพื.อ

ตดัสินใจในการซื5อลิขสิทธิ;   

 

 “อันดับแรก เราต้องดูว่ามันเข้ากับวัฒนธรรม และวิถีความชอบของคนดูหรือไม่ เพราะ

ทุกรายการใช่ว่าสร้างแล้ว ผลิตแล้วคนดูจะชอบ” (Jasús Zomoro, การสื.อสารระหว่างบุคคล,  4 

เมษายน 2561) 

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษา ผูว้ิจยัยงัพบขอ้คน้พบที.สอดคลอ้งกบัเอกสารที.เกี.ยวขอ้งกบั

การขายลิขสิทธิ; ที.ผูผ้ลิตในประเทศไทยซึ.งเอกสารในส่วนนี5คือเอกสารที.บ่งบอกถึงตวัเลขชี5วดัความ

นิยมที.แสดงตวัเลขชี5 วดัที.เป็น เรตติ5งของสถานีแบบภาพรวม โดยไม่เน้นเฉพาะรายการใดรายการ

หนึ.งของสถานี ซึ.งเอกสารดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ ผ่านกราฟ

เพื.อชี5ให้เห็นถึงความสําเร็จที.เพิ.มมากขึ5นในแต่ละปี ตามตวัอย่างดงัต่อไปนี5  

 

 

 
ภาพทีF 4.5 แสดงตวัเลขความนิยมของสถานีในรูปแบบรายปี 

 

ทีFมา:แผนกพฒันาธุรกิจบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ 
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 รวมไปถึงเอกสารตวัเลขความนิยมของสถานีซึ.งเอกสารส่วนนี5จะมีเนื5อหาที.แสดงถึง 

ความนิยมโดยภาพรวมของสถานีผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ช่อง 23 โซเชียลมีเดีย และ แอป

พลิเคชนั โดยใชก้ารนาํเสนอผ่าน ตวัเลขความนิยมที.เป็นเรตติ5ง อนัดบัความนิยม ยอดผูต้ิดตาม 

จาํนวนผูเ้ขา้ชม  เทรนด์ทวิตเตอร์ ฯลฯ ดงัรูปภาพดา้นล่างนี5   

 

 

 
 

ภาพทีF 4.6 ภาพแสดงความสําเร็จและความนิยมของ เวิร์คพอยทฯ์ ในทุกแพลตฟอร์ม 

 

ทีFมา:   เอกสารแนะนาํผลงานเพื.อใชใ้นการติดต่อขอซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศันก์บัคูค่า้

ต่างประเทศของ แผนกพฒันาธุรกิจ เวิร์คพอยท ์
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 จากการศึกษายงัคน้พบขอ้คน้พบที.น่าสนใจที.เกี.ยวขอ้งกบัเรื.องของชื.อเสียงองคผู์ผ้ลิตที.

มีเป็นกลยุทธ์ที.ก่อให้เกิดการขายลิขสิทธิ; คือเอกสารที.เกี.ยวขอ้งกับความสําเร็จของผูบ้ริหารซึ. ง

เอกสารในส่วนนี5จากการศึกษาพบว่า เป็นเอกสารที.บอกเล่าถึงประวตัิของคุณปัญญา นิรันดร์กุล ใน

ฐานะผูบ้ริหารองค์กรที.ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ รวมไปถึงผลงานของคุณปัญญา ใน

แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร นกัแสดง ฯลฯ ดงัตวัอย่างดา้นล่างนี5  

 
ภาพทีF 4.7 ภาพแสดง ความสําเร็จของผูบ้ริหารองคก์ร 

 

ทีFมา:  เอกสารแนะนาํผลงานเพื.อใชใ้นการติดต่อขอซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศันก์บัคูค่า้ต่างประเทศ

ของ แผนกพฒันาธุรกิจ เวิร์คพอยทฯ์ 
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 เมื.อผูว้ิจยัศึกษาเอกสารแลว้ยงัพบว่า เอกสารแนะนาํตวัดงักล่าวมีความแตกต่างในการ 

นําเสนอแมว้่าจะเป็นภาษาองักฤษทั5งหมด แต่รูปแบบการนําเสนอการเรียงลาํดับความสําคญัจะมี 

ความแตกต่างไปตามโซนทวีป ในโซนทวีปยุโรปและอเมริกา การนําเสนอเอกสาร แนะนําองคก์ร

นั5น จะเนน้ไปในเรื.องของผลงานที.เป็นรายการโทรทศัน์ของบริษทั และรางวลัที.ไดร้ับรวมถึงความ 

นิยมของสถานีเป็นหลกั ในขณะที.เอกสารที.ส่งให้กับคู่ คา้ในโซนทวีปเอเชียจะเริ.มด้วยการใชรู้ป

ของคุณปัญญา นิรันดร์กุล ที.สะดุดตาและเด่นชัด พร้อมกับความสําเร็จของท่านในการเริ.มตน้ 

เอกสาร แลว้ค่อยตามดว้ยผลงานของสถานีและ ผลงานที.เป็นเนื5อหารายการโทรทศัน์ 

 2.ความคดิสร้างสรรค ์

 จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้ขอ้สรุปสําคญัที.ผูบ้ริหารส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นหัวใจ ของ

การ ผลิตรายการจนกลายเป็นลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ที.ส่งออกไปขายในต่างประเทศก็คือเรื. อง

ความคิด สร้างสรรคที์.สื.อสารผ่านรูปแบบรายการที.บริษทัเวิร์คพอยทฯ์ เป็นผูผ้ลิต ซึ.งถือเป็นไอเดีย

ใหม่ไม่ซํ5า ใคร มีความแตกต่าง และโดดเด่นในส่วนของความคิดริเริ.มที.มีความแปลก แต่ยงัสามารถ

สื.อสารให้ เขา้ใจง่าย และเนื5อหาของรายการมีความหลากหลาย สามารถรับชมไดทุ้กเพศทุกวยั คือ

หัวใจหลกัที.ทาํ ให้เกิดความสนใจของคู่คา้ในต่างประเทศ 

 “Creative Idea ในแต่ละรายการมันจะมี Gimmick และลูกเล่นของมัน สิ@ งนี 9ทําให้ 

Content  และรูปแบบรายการของ เวิร์คพอยท์ฯ น่าสนใจ สิ@งเหล่านี 9ถูกถ่ายทอดออกมาจากวิสัยทัศน์ 

ของผู้บริหารเลย จะมีผู้บริหารสักกี@บริษัทกันที@เจ้าของจริง ๆ ลงมาคลุกคลี ลงมาคิดมาตรวจงานใน 

ทุกขั9นตอน ลงมือสอนงาน เล่าเรื@ องตัดต่อหรือแม้แต่แลกเปลี@ยนความคิดกับน้อง  ๆทุกสิ@งที@เราทาํ

ออก มามันจึงมีความพรีเมียมและแตกต่างในเรื@องของความคิดสร้างสรรค์” (ชยนัต์ จนัทวงศาทร, 

การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “เรามี Concept  Format รูปแบบรายการที@แขง็แรงเรื@องความสร้างสรรค์ แม้จะเริ@มต้น

จากการสร้างเพื@อตอบสนองกลุ่มคนในประเทศก่อน แต่ด้วยรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของเรามัน

ถูกจริตกับคนทั@วไปใครดูกช็อบ  มันจึงเป็นรูปแบบ รายการที@สามารถใช้ไปได้ทั@วโลก ส่งผลให้เกิด

การติดต่อซื9อลิขสิทธิSรายการโทรทัศน์ที@มีเพิ@มขึ 9นเรื@อยๆ ”(ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่าง

บุคคล , 2 เมษายน 2561) 

 “สิ@ งสําคัญที@สุด คือ การผลิตที@ประณีตมากของเวิร์คพอยท์ฯ และความ Creative ที@

ค่อนข้างชัดเจนมันจึงทาํให้คนที@จะซื9อเชื@อมั@นในผลงาน และลิขสิทธิSรายการของเราในเมืองไทย 

รายการที@เราผลิตไม่ว่าจะในเรื@ องของ Production ความคิด การผลิต มันครบลูป ครบวงจร และ 

แน่นอนเป็นที@ยอมรับ มันจึงส่งต่อไปในตอนที@เรานาํของไปขายในต่างประเทศ (วิชนี ศรีสวสัดิ; , 

การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561)   
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 “เรามองหา Content ทั@วโลกเพื@อทาํให้การทาํงานที@เด่นชัดเราจึงมองหาการเล่าเรื@องที@ 

ต่างออกไปในพื9นฐานที@เหมือนกัน คือ Format รายการโทรทัศน์” เราต้องสืบค้นศึกษา และ เข้าถึง

คอนเทนต์ให้ได้ทั@วโลก เพราะเราต้องการความแปลกใหม่ ที@ตอบโจทย์คนด”ู (Jasús Zomoro, การ

สื.อสารระหว่างบุคคล, 4 เมษายน 2561) 

  

 “เมื@อเราทาํธุรกิจเราต้องสร้างรายได้ และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื@อง เราจึงต้องสังเกต

ติดตามคู่แข่ง ดูเทรนด์ สังเกตความต้องการของผู้ชม ที@ก่อให้เกิดการพัฒนา เมื@อเราเริ@มซื9อลิขสิทธิS

หรือเนื9อหารายการ สิ@งหนึ@งที@ได้คือความแปลกใหม่ที@น่าสนใจที@เพิ@ม ขึ 9นกับงานที@เราพยายามผลิต” 

(Dang Phuoc Thanh , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 19 เมษายน 2561) 

 จากการศึกษาเอกสารยงัพบอีกว่ามีเอกสารที.เกี.ยวขอ้งและสนบัสนุนเรื.องดงักล่าวนั.นกค็ือ

เอกสารแนะนาํผลิตภณัฑเ์อกสารในส่วนนี5คือเอกสารแนะนาํผลิตภณัฑใ์นฐานะผูผ้ลิตและเจา้ของ

ลิขสิทธิ; ซึ.งจะเป็น เอกสารทั5งหมดที.เกี.ยวขอ้งกบัรายการที.จะเสนอขาย ซึ.งเอกสารที.จดัส่งไปเพื.อ

แนะนาํผลิตภณัฑ ์รายการแต่ละรายการโดยชดัเจน และเอกสารที.ส่งไปทาํขึ5นเพื.อนาํเสนอรายการที.

คู่คา้ทาง ธุรกจิสนใจเท่านั5น โดยจะใส่รายละเอียดตั5งแต่ชื.อรายการ แนวคดิ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ 

รายการโดยย่อ รวมไปถึง Rating ความนิยมในประเทศไทยดว้ย สามารถดูตวัอย่างไดจ้ากรูปภาพ 

ดงัต่อไปนี5 

 
 

ภาพทีF 4.8 รูปภาพเอกสารแสดงตวัอย่างและรายละเอียดราย  โลโกร้ายการ 
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ภาพทีF 4.9 รูปภาพเอกสารแสดงตวัอย่างและรายละเอียดราย 

 

 
 

ภาพทีF 4.10 รูปภาพเอกสารแสดงตวัอย่างและรายละเอียดราย แนวคดิรายการ 

 

 3.การออกบูทสู่ตลาดต่างประเทศเพื.อซื5อและขายลิขสิทธิ; รายการ 

 ขอ้คน้พบที.สําคญัอีกหนึ.งประการในส่วนของเหตุผลที.ทาํให้ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์

ของ บริษทั เวิร์คพอยท ์ฯ เป็นที.ยอมรับในตลาดนานาชาตื คือการออกไปเปิดตลาดในลกัษณะ ของ

การเปิดบูทแสดงนิทรรศการสินคา้ (Exhibition) ในระดบันานาชาติ ซึ.งถือเป็นสิ.งที.มี ความสําคญัต่อ
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การทาํธุรกิจเกี.ยวกบัการซื5อขาย ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ เนื.องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ

ของผู ้ผลิต และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคู่ค้า รวมไปถึงการได้นําเสนอรูปแบบ 

ผลิตภณัฑที์.เป็นรายการโทรทศัน์ของไทย ในที.นี5คือรายการโทรทศัน์ที.ผลิตโดย บริษทัเวิร์คพอยท ์ฯ 

ให้กบัคู่คา้ไดโ้ดยตรง  

 “ในการขายลิขสิทธิSนั9น สมัยก่อนที@เราเริ@มต้นธุรกิจนี 9  บริษัทของเราจะใช้การฝากขาย 

ในรูปแบบของการขายผ่านเอเจนซี เมื@อเอเจนซีเห็นผลงานก็จะตอบรับและขายผลงานให้เรา ซึ@ง

วิธีการก็จะอยู่ที@ว่าเอเจนซีนั9นมีฐานลูกค้าในมือแบบไหน ดังนั9นการคุยผ่านเอเจนซีถึงมี ความ

น่าเชื@อถือและตรงเป้ามากที@สุด แต่ปัจจุบันมันจะต่างออกไป เมื@อธุรกิจที@เราทําอยู่ เติบโต ขึ 9น

กลายเป็นสถานีเราจึงต้องนาํพาตัวเองไปในงานที@เป็นตลาดการซื9อขาย Content จริงแบบงาน เทรด 

งานแฟร์ ต่าง ๆ  เช่นใน ฝรั@งเศส หรือ สิงคโปร์ เพราะจะทาํให้เราเจอลูกค้าที@หลากหลาย และสร้าง

ความ เชื@อมั@นให้กับลูกค้าได้ด้วยตัวเอง การออกบูทจึงสําคัญ” (ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ์, การสื.อสาร

ระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “การที@เราเริ@มเปิดตัวเอง ด้วยการออกบูท และเดินทางไปขายลิขสิทธิSของเราเองใน

ต่างประเทศ เมื@อก่อนเราต้องเดินทางไปกับหน่วยงานรัฐบาล แต่ปัจจุบันเราไปเอง มีบูทของเราเอง 

สิ@งนี 9ยิ@งทาํให้คนที@เข้ามาติดต่อและเชื@อใจแน่นอน เมื@อมีบูทมันยิ@งดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเพื@อสอบถาม 

และรู้จักผลงานของเราเพิ@มขึ 9น ต่อยอดมาจากชื@อเสียงของเรา (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม, การสื.อสาร

ระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561) 

4.  อิทธิพลของเทคโนโลยกีารสืFอสาร 
 จากการศึกษาผูว้ิจัยพบว่า ผูบ้ริหารบางส่วนให้ความสําคัญในเรื. องของสื.อสังคม 

(Social media) ที.การติดต่อสื.อสารนั5นไม่ใช่แค่ภายในประเทศแต่กลายเป็นการสื.อสารแบบขา้ม

ประเทศ สามารถเชื.อมโยงกนัทั.วโลกทั5งการเผยแพร่ และการแสดงความคิดเห็นจึงรวดเร็วแบบทาํ

ให้รับรู้ ข่าวสารของกนัและกนัไดท้นัที ซึ.งถือเป็นผลดีต่อการเผยแพร่ผลงานในปัจจุบนั ดงันั5นการ

ที.ใน ต่างประเทศจะรับรู้ถึงความน่าสนใจของเนื5อหารายการที.ประเทศไทยผลิต จึงมีความรวดเร็ว 

ทาํให้เกิดการตดัสินใจซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ของประเทศไทยเพิ.มมากขึ5น 

 “ในสมัยก่อนเราอาจจะชื@นชมผลงานกันเองแค่เพียงในประเทศแต่ปัจจุบันมันถูก

เผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีที@สิ9นสุดในยุคโลกภิวัตน์ สิ@งที@ถูกส่งไปมันเหมือนนํ9าจิ9มให้คนเริ@ม

ค้นคว้า เมื@อมีคนสนใจคนก็อยากซื9อ”(ชยนัต์ จนัทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 

2561) 
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 “เนื9อหาและรูปแบบรายการที@ประสบความสําเร็จในบ้านเรา ที@ทาํไปขายในช่วงแรก ๆ 

อาจจะขายได้ในส่วนของประเทศเพื@อนบ้าน แต่ในปัจจุบันโลกเรามีการใช้สื@อโซเชียล จนทาํให้คน

สามารถเชื@อมโยงกันได้ทั@วโลก ทั9งคนดู ผู้ผลิต จนเกิดความสนใจใน Content ของกันและกันแบบ

ข้ามประเทศ นี@คงทาํให้พอเห็นภาพว่าทาํไมคนถึงเริ@มสนใจ Content ของเรา” (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม

, การสื.อสารระหว่างบุคคล, 9 เมษายน 2561)   

 5.เนื5อหาที.เขา้กบัประเพณีและวฒันธรรม 

 อีกหนึ.งสาเหตุที.ก่อให้เกิดการขายลิขสิทธิ; รายการในต่างประเทศนั5นผูว้จิยั พบว่า เรื.อง

ของการยอมรับ และสามารถเขา้กบัวฒันธรรมของประเทศผูซื้5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ก็ถือเป็น

สิ.งที.สําคญั ดว้ยในแต่ละประเทศต่างก็มีความนิยม ความชื.นชอบที.แตกต่างกนัซึ.ง เรื.องดงักล่าว

อาจจะส่งผลมาจาก ประเพณีวฒันธรรมที.สั.งสมกนัมาอย่างยาวนาน  

 “เรามี Concept  Format รูปแบบรายการที@แขง็แรงเรื@องความสร้างสรรค์ แม้จะเริ@มต้น

จากการสร้างเพื@อตอบสนองกลุ่มคนในประเทศก่อน แต่ด้วยรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ของเรามัน

ถูกจริตกับคนทั@วไปใครดูกช็อบ  มันจึงเป็นรูปแบบ รายการที@สามารถใช้ไปได้ทั@วโลก เข้ากับได้ทุก

วัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการติดต่อซื9อลิขสิทธิSรายการโทรทัศน์ที@มีเพิ@มขึ 9นเรื@ อยๆ”(ธนศักดิ;  หุ่น

อารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล , 2 เมษายน 2561) 

 จากขอ้มูลที.ไดจ้ากการรวบรวมดงักล่าว ผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า มี ขอ้มูลที.ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบ ไว้

ตรงกนัในเรื.องของการวดัผลความนิยมผ่านความชอบ และ ความตอ้งการของผูช้มในประเทศ เพื.อ

ตดัสินใจในการซื5อลิขสิทธิ;   

 “อันดับแรก เราต้องดูว่ามันเข้ากับวัฒนธรรม และวิถีความชอบของคนดูหรือไม่ เพราะ

ทุกรายการใช่ว่าสร้างแล้ว ผลิตแล้วคนดูจะชอบ”( Jasús Zomoro, การสื.อสารระหว่างบุคคล,  4 

เมษายน 2561) 

 จากการศึกษาพบว่า มุมมองของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลในเรื.องของการบริหาร

จัดการ ว่าสิ. งสําคัญคือหลักการบริหารธุรกิจ ซึ. งประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ 

(Material) และการจดัการ (Management)  รวมไปถึงการศึกษาตลาดเพื.อเขา้ใจความตอ้งการก่อน

การผลิต เพื.อตรงเป้าหมายขององค์กรที.ตั5งไว ้และ ตอบโจทยค์วาม ตอ้งการของตลาดรวม ไปถึง

กลุ่มเป้าหมาย ที.เป็นผูช้ม ที.สําคญัตอ้งพฒันาคนหรือทรัพยากรมนุษย ์ที.เป็นหัวใจหลกัในการทาํงาน

เพื.อความสําเร็จ และส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการซื5อขาย และลิขสิทธิ; รายการโทรทัศน์ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี5  

 1. หลักการบริหารธุรกิจ 
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 ปัจจยัในการบริหารธุรกิจอนัประกอบด้วย   คน (Man) เงิน (Money) วสัดุ (Material) 

และการจดัการ (Management) ซึ. งมีความสําคญัในระดับที.เท่า ๆ กันโดยถา้ขาดปัจจยัในขอ้ใดขอ้

หนึ. ง อาจจะไม่สามารถดาํเนินงานไปให้ถึงในระดบัที. ตั5งเป้าหมายหรือบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร

ได ้ รวมไปถึงการบริหารจดัการมนุษย์ ที.มุ่งเน้นในเรื.องของ ศกัยภาพความสามารถ และพฒันา

อย่างต่อเนื.อง เพื.อก่อให้เกิดการทาํงาน ที.บรรลุเป้าประสงค ์ 

 “สิ.งที.เป็น Key success และเป็นตวั Drive ที.สําคญัคงจะหนีไม่พน้การบริหารหลกั ใน

เรื.องของทรัพยากรมนุษย ์เพราะว่าเราใช้คนทาํงานจริง ๆ ดังนั5นการบริหารจดัการในส่วน นี5 เป็น

กระบวนการที.สําคญัเป็นอนัดับแรกเลยสําหรับองค์กรทนั.นคือฝ่ายผลิต การสร้างบรรยากาศการ

ทํางานที.ดี สําหรับคนทํางาน มวลอารมณ์ การเคารพกัน และการไว้ใจกัน สิ.งนี5 สําคัญสําหรับ

ความสําเร็จในการผลิตขั5นแรกเพราะเราใชค้นทาํงาน เงิน มนัเป็นเรื.องจริงที.ทาํงา นแลว้ตอ้งไดร้ับ

ค่าตอบแทนเพื.อเป็นแรงขับเคลื.อนให้กับองค์กร รวมไปถึงการบริหารจัดการใน  เรื. องของ

งบประมาณต่าง ๆ ที.สําคญัสําหรับการบริหารจดัการที.จะประสบความสําเร็จใน มุมมองของการ

บริหาร อีกสิ.งที.สําคญัคือ อุปกรณ์ แลว้ก็สิ.งต่าง ๆ  ที.ใช้ในการทาํงานสําหรับการ ทาํงานตอ้งพร้อม 

และละเอียดกับมนัในทุกมิติ เพราะคนพร้อมของไม่พร้อมมนัก็เหมือนมีอะไรมาดึงรั5 งกันไว ้สิ.งที.

สําคญัที.สุดสําหรับผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในองค์การทาํงาน ที.มีหลายภาคส่วนก็คือ การจดัการ ทั5ง

ประสบการณ์ความรู้แลว้ก็การลอง ผิดลองถูกผ่านชีวิตการทาํงานของผูบ้ริหาร เพื.อที.จะมาบอก เล่า

สอนคนทาํงานแลว้ก็ ควบคุมทั5งหมดยอ้นขึ5นได้ เนี.ยแหละคือสิ.งสําคญัในการบริหารจดัการเพื.อ 

ก่อให้เกิดความสําเร็จทั5งหมดในการจะส่งผลิตภณัฑไ์ปขายให้กบัคู่คา้ในต่างประเทศ” (ชยันต์  จัน

ทวงศาทร, การสื.อสารระหว่างบุคคล , 2 เมษายน 2561) 

 2. การศึกษาตลาด 

             ขอ้คน้พบในเรื.องดงักล่าวสะทอ้นความคิดเห็นของผูบ้ริหารบางท่านซึ. งเป็นคาํตอบที.

น่าสนใจ เรื. องของการบริหารในส่วนของการลงพื5นที.ศึกษาตลาดธุรกิจ ว่าปัจจุบันผู ้ผลิตใน

ต่างประเทศมีความ ตอ้งการเนื5อหา และรูปแบบรายการประเภทใด รวมไปถึงความแตกต่างของผูช้ม

ที.อยู่ในประเทศนั5น  ๆ   ว่ามีความชอบในเรื.องใด ยกตัวอย่างในประเทศเปรูที. Music Content จะมี

ความเป็นที.ตอ้งการสูง เนื.องจากประเทศเปรูให้ความสําคญักบัเรื.องของดนตรี เป็นตน้ หลงัจากที.ได้

เก็บขอ้มูลเหล่านั5น เรียบร้อย ก็นําขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาเพื.อพฒันาผลงานและผลิตภณัฑข์องบริษทั

ต่อไป 

 “มันอาจจะเกิดจากการเดินทางไปดู ไปศึกษาตลาด Content อย่างสมํ.าเสมอ จนเขา้

ใจความตอ้งการของคนอื.น ประเทศอื.น และผูผ้ลิตประเทศอื.น พอเราทาํหลาย ๆ ปีเขา้ ก็สามารถนาํมา
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ศึกษา เปรียบเทียบ และนํามาพฒันาการผลิตของเรา”  (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม, การสื.อสารระหว่าง

บุคคล, 9 เมษายน 2561)   

 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ผูบ้ริหารบางท่านยงัให้ความคิดเห็นเกี.ยวกับความสําคัญของการบริหารทรัพยากร

มนุษยท์ั5งในเรื.องของการฝึกฝน และพฒันาความรู้ความสามารถ ให้ทนักับยุคสมยั เทคโนโลยี ให้

สอดคลอ้งกับตาํแหน่งงานที.บุคลากรในองค์กรรับผิดชอบ รวมไปถึงการวางแผนการทาํงานให้ 

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และสิ.งที.สําคญัคือตอ้งสร้างโอกาสให้กบัคนเหล่านั5นได้แสดงศกัยภาพ เพื.อ

เป็นการฝึกฝนและไดท้าํงานในการทาํธุรกิจจริง ๆ 

 “เราต้องหา Opportunity  ในการที.จะให้คนทํางานได้พัฒนา ฝึกฝนจนชํานาญ การ

บริหารจดัการตรงนี5 สําคญั เพราะคนที.ทาํงานตรงนี5 เป็นด่านแรกที.จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เรา

จึงตอ้งฝึกฝนให้เขาพร้อม เขา้ใจสินคา้ของเรา เขา้ใจเป้าหมายที.วางไวนี้.แหละสําคญั” (ธนศกัดิ;  หุ่น

อารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “การบริหารจดัการส่วนนี5  ตอ้งเกิดจากการวางแผน ควบคู่ ไปกบัการจดัการทรัพยากร

บุคคล ที.จะตอ้งเขา้ใจและใชค้นให้ถูกตาํแหน่งในการทาํงาน มนัถึงจะไดง้านที.มี Quality จนส่งผล

ให้เกิดความนิยมอย่างที.เราตอ้งการ” (วิชนี ศรีสวสัดิ; , การสื.อสารระหว่างบุคคล , 2 เมษายน 2561)  

  จากการศึกษาทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบที.สําคญัในเรื.องของหลกัการบริหารจดัการที.เขา้

มามีส่วยเกี.ยวขอ้งในการบริหารงานในสายงานนิเทศศาสตร์และสื.อมวลชน ที.มีส่วนเกี.ยวขอ้งใน

การส่งผลดีก่อให้เกิดการขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ แต่ขอ้คน้พบที.สําคญัอีกสิ.งที.ถือเป็นองค์

ความรู้ที.น่าสนใจก็ คือ การจดัการของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไทย 

 การจัดการทีFสําคัญต่อความสําเร็จในการซื@อและขายลขิสิทธิB  

 จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารแต่ละท่านมีความคิดเห็น ที.ค่อนขา้งแตกต่างกันในการ 

ให้ขอ้คิด ในเรื.องดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื.องของการจดัการในดา้นผลิต ที.เป็นจุดเริ.มตน้การ จดัการ

เพื.อพฒันาคนหรือทีมงานให้ทนัสมยัและรู้เท่าทนัเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั รวมไปถึงจดัการดา้นการ

ลงทุน พฒันาธุรกิจ ตั5งเป้าประสงคข์องการทาํงานที.ชัดเจน ทาํความเขา้ใจกบัสิ.งที.ทาํ โดยผูว้ิจยัขอ

อธิบายตาม ขอ้คน้พบดงัต่อไปนี5    

1. การจดัการการผลิต   

 การจดัการการผลิตนั5นจากการศึกษาผูบ้ริหารท่านหนึ. งไดก้ล่าวว่า การจดัการการผลิต 

คือการดูแลทั5งหมด 3 ส่วน ได้แก่  Pre-production Production และ Post-production  ซึ. งถือเป็นการ

ทํางานทั5งหมดของฝ่ายผลิต เมื.อทั5ง 3 สิ.งที.กล่าวมาสามารถเชื.อมต่อกันได้ ทุกอย่างจะสามารถ

ขับเคลื.อนไปถึงเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการคัดเลือกคนทํางานและ
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บรรยากาศในการทาํงานที.จะตอ้งรักษาไว ้เพราะทุกอย่างที.กล่าวมาถูกขบัเคลื.อนโดยมนุษย ์ไม่ใช่

เครื.องจกัรหรือโรงงาน เพื.อความราบรื.นในการทาํงานสิ.งสําคญัจึงตอ้งเอาใจใส่ต่อทั5งกระบวนการ

ทาํงานและบรรยากาศในการทาํงาน 

“การบริหารจัดการที@ส่งผลให้เกิดความสําเร็จนั9น มันคือการเข้าไปจัดการในทุกเรื@อง ทุก

ขั9นตอนของกระบวนการทาํรายการโทรทัศน์ ซึ@งมีอยู่ทั9งหมด 3 โลกด้วยกัน  คือ Pre-production 

การคิดที@เราคิดการอย่างดี Production   ความพร้อมของการผลิตทั9งคนทั9งอุปกรณ์ สถานที@  และ  

Post-production ที@เรามีทุกอย่างสนับสนุนอย่างดี เมื@อสามารถรวมสามโลกนี9เข้า ด้วยกันทุกอย่างก็

ง่าย อีกอย่างที@สําคัญที@สุด คือการรักษาบรรยากาศของคนทาํงาน เพราะกระบวนการทั9งสามโลกต้อง

เจอ คนเป็นร้อย เพราะฉะนั9นการรักษาบรรยากาศคือสิ@งสําคัญ” (ชยนัต์ จนัทวงศาทร, การสื.อสาร

ระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

2. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารบางท่านให้ความสําคญักับการจดัการทรัพยากรมนุษย์

เป็น อย่างมาก เนื.องจากมนุษย ์หรือคน คือพลงัขบัเคลื.อนที.ทาํให้เกิดความสําเร็จในการทาํงาน  การ

จัดการในส่วนดังกล่าวจึงต้องเริ.มตน้ตั5งแต่การเลือกคน พัฒนาคน ให้มีศักยภาพพร้อมต่อการ

ทาํงาน ให้เขา้ใจเป้าประสงคค์วามสําเร็จของธุรกิจ มองเห็น และเขา้ใจทุกอย่างเกี.ยวกบัผลิตภณัฑ์ 

เพื.อความสําเร็จที.แทจ้ริง 

 “เราต้องฝึกฝนคนของเราให้พร้อม เพราะปัจจุบันเราต้องทํางานเชิงรุกขายคอน

เทนต์ ต่างประเทศ ต้องเร็ว เข้าใจลูกค้า สื@ อสารได้อย่างคล่องแคล่ว  ยิ@งต้องไปขายงานใน

ต่างประเทศแล้ว มันไม่ใช่เรื@ องง่าย ดังนั9น คนของเราต้องเข้าใจทุกกระบวนการอย่างละเอียด การ

จัดการเรื@องนี 9สําคัญ”  (ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 การจดัการภาพลกัษณ ์        

 ในเรื.องของการจดัการภาพลกัษณ์นั5น จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารบางส่วนเนน้ย ํ5าเป็น

อย่างยิ.งว่าเรื.องดงักล่าวมีความสําคญั และถือเป็นอีกส่วนที.ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการซื5อขาย

ลิขสิทธิ;   เนื.องจากภาพลกัษณ์ที.ดีนั5น ถือเป็นจุดเริ.มตน้ของการเจรจาทาํธุรกิจ มนัคือความน่าเชื.อถือ

ที.ทาํให้คู่คา้เชื.อใจ และไวใ้จที.จะเลือกผลิตภณัฑข์องเรา จึงจาํเป็นตอ้งจดัการให้เกิดภาพลกัษณ์ที.ดี

ขององคก์รควบคู่ไปกบัการผลิตรายการตั5งแต่เริ.ม 

 “การสร้างความน่าเชื@อถือความน่าสนใจในตัวสินค้ามันคือการสร้างแบรนด์และ 

ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกต่าง ถ้าจะทาํธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ การ จัดการส่วนนี9

สําคัญนี 9ต้องวางแผนควบคู่กนัไป กับการทาํงาน การสร้างหรือคิด Content ตั9งแต่ต้น”(วิชนี ศรี

สวสัดิ; , การสื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 
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4.  การจดัการเทคโนโลยี         

  ข้อค้นพบสําคัญประการหนึ. งที.ผู ้บริหารบางท่าน  ให้ข้อมูลในประเด็นนี5 คือเมื.อ

เทคโนโลยี มีการเปลี.ยนแปลง สิ.งที.สําคญัคือการพฒันาคนให้เท่าทนัเทคโนโลยีจนสามารถจดัการ

กบั เทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คนทาํงานตอ้งเขา้ใจและสามารถใช้เทคโนโลยี ได้

อย่างถูกต้อง และมีความชํานาญ จึงจะสามารถตามทันคู่ค้าทางธุรกิจ และคู่แข่งได้ เพราะเรื. อง

เทคโนโลยีถือเป็นเรื.องสากลที.คนทั.วโลกยอมรับ  

 “สิ@งที@เด่นชัดคือเราต้องพัฒนาคนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ต้องเข้าใจการเปลี@ยนแปลง

และ ตามให้ทัน เราจึงต้องศึกษาเพื@อจัดการกับเทคโนโลยีที@เปลี@ยนไปทุกวนั เพราะรูปแบบการเจรจา

ธุรกิจที@เปลี@ยนไป ถ้าเรายังช้าเราจะล้าหลัง”( ชลากรณ์ ปัญญาโฉ, การสื.อสารระหว่างบุคคล , 9 

เมษายน 2561)  

 

4. 3 พลวัตรของการซื@อขายลิขสิทธิBรายการโทรทัศน์ข้ามประเทศต่ออุตสาหกรรมรายการโทรทัศน์

ของไทย 

จากการศึกษาเรื. องดังกล่าวผูว้ิจัยพบข้อค้นพบที.ว่า การขายลิขสิทธิ; ระหว่างกัน ทําให้

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยนั5นได ้มีการเปลี.ยนแปลงไปในทิศทางที.ดีหลายด้าน ทั5งในเรื.องของการ

สร้างมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ (ในที.นี5 คือรายการโทรทศัน์) ที.เป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย 

ความน่าเชื.อถือในฐานะผูผ้ลิต รายการโทรทศัน์ไทยในตลาดโลก การแลกเปลี.ยนวฒันธรรมผ่าน

การซื5อ และขาย ลิขสิทธิ;  รายการโทรทศัน์ รวมไปถึงการต่อยอดทางธุรกิจที.มีแนวโน้มการลงทุน

ร่วมในทั5งแง่มุมของการซื5อ ขายและการลงทุนทาํผลิตรายการร่วม จนสามารถยกระดบักลายเป็น 

เนื5อหารายการระดับโลก และที.สําคญัยงัเป็นการเริ.มตน้สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรม

โทรทศัน์และอุตสาหกรรม บนัเทิงของไทยเพิ.มขึ5นอีกดว้ย ดงัขอ้คน้พบต่อไปนี5   

1.  การสร้างมูลค่าให้กบัความคิดสร้างสรรคค์นไทย      

 ในขอ้สรุปดังกล่าวจากการซื5อขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์นั5น นอกจากรายได้มูลค่า

มหาศาลแลว้สิ.งสําคญัที.เกิดขึ5นคือ การสร้างมูลค่าให้กับความคิด สร้างสรรค์ของคนไทย ทั5งใน

แง่มุมของความสร้างสรรค์ในการคิด กระบวนการผลิตที.มี เอกลกัษณ์จนกลายเป็นที.ยอมรับใน

ตลาดการซื5อขายรายการระดบัโลก 

 “สิ@งที@เกิดขึ 9นโดยตรงกับบ้านเรามันคือการสร้าง Value ให้กับความคิดของคนไทยที@มี

ทั9ง ความครีเอทีฟ ความแปลกใหม่ อีกอย่างหนึ@งคือมันเหมือนกับทาํให้โลกนี9รู้ว่าคนไทยกท็าํได้ 

นอกจากเราจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจขายได้สร้างรายได้ มันถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ 
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คนทั@วโลกรู้ว่าเรามีศักยภาพในด้านของความคิดสร้างสรรค์เพิ@มขึ 9นด้วย”(ชยนัต ์จนัทวงศาทร, การ

สื.อสารระหว่างบุคคล, 2 เมษายน 2561) 

 “เราได้รับการผลักดันให้ไปเปิดบูทในต่างประเทศ เมื@อเราเริ@มขายได้ มีคนเริ@มสนใจ 

เขาซื9อ และได้ศึกษางานของเรา เขาก็จะเจอว่างานของเรามีคุณภาพ สิ@งที@เด่นชัดต่อมาจากความ

สร้างสรรค์ ของไอเดียคือภาพลักษณ์ที@เป็นมวลรวมของการประชาสัมพันธ์ประเทศ และยกระดับ 

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย”(วิชนี ศรีสวสัดิ; , การสื.อสารระหว่างบุคคล , 2 เมษายน 2561) 

 2. การพฒันาและต่อยอดธุรกิจ          

 จากการศึกษาพบขอ้คน้พบเรื.องดังกล่าวถือเป็นสิ.งที.น่าสนใจเป็นอย่างยิ.ง ผูบ้ริหาร

บางส่วน ไดใ้ห้ขอ้มูลที.น่าสนใจว่าจากการเปิดตลาดการ ซื5อขายในระดบัโลก ส่งผลให้เกิดการต่อ

ยอดธุรกิจในแง่มุมของการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จนพฒันากลายเป็น

การร่วมลงทุน ผลิตรายการในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ เรียกว่าเป็นการ Co-Production  เพื.อให้เกิด

การสร้างสรรค ์เนื5อหาระดบัสากล  

 “จากการไปเปิดตลาดต่างประเทศมันทาํให้เรากลายเป็นที@รู้จัก และน่าเชื@อถือ ไม่ใช่แค่

ในฐานะบริษัท เวิร์คพอยท์ ฯ แต่มันคือภาพรวมของทั9งประเทศ มันทาํให้เห็นว่า ไอเดียของคนไทย

น่าสนใจและเป็นที@ต้องการ ในขณะที@เป้าหมายต่อไป คือ การโคโปรดักชัน ร่วมกับพันธมิตรใน

ต่างประเทศ เพราะตอนนี9ต่างประเทศก็เริ@มมีติดต่อเข้ามาให้ผลิตคอนเทนต์ร่วม กันบ้างและอยู่

ระหว่างเจรจาเพื@อร่วมลงทุน ดังนั9นในก้าวต่อไปมันจะยิ@งทาํ ให้ไอเดียของคน ไทยแข็งแรงและ

ยั@งยืน” (ธนศกัดิ;  หุ่นอารักษ,์ การสื.อสารระหว่างบุคคล , 2 เมษายน 2561) 

3.  การสร้างภาพลกัษณ์ ให้กบัอุตสาหกรรมบนัเทิงไทย 

 จากการศึกษาผูบ้ริหารบางท่านทาํให้ได้ขอ้มูลที.น่าสนใจว่า ปัจจุบนัการออกสู่ตลาด

การ ขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ในตลาดโลก คือ การเพิ.มมูลค่าของลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ของ

ไทย  และวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยโดยรวม  แต่ อีกสิ. งที. สําคัญที.จะสนับสนุนให้

อุตสาหกรรม โทรทศัน์ไทยเป็นที.น่าสนใจของตลาดโลกคือ การสร้างภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรม

บนัเทิงให้ แข็งแรงและเป็นที.จดจาํเป็นที.ยอมรับอย่างจริงจงัเพื.อต่อยอดและเกิดความได้เปรียบใน

การเจรจา ซื5อขายลิขสิทธิ;  และพฒันาธุรกิจดา้นนี5ต่อไป  

 “ในขณะที@อุตสาหกรรมบันเทิงของเรากาํลังพยายามก้าวเข้าสู่ตลาดโลก อย่างการไป

ขาย ลิขสิทธิSรายการ ทั9งในยุโรป และอเมริกา ที@เราเพิ@งเริ@มบุกตลาดกัน สิ@งหนึ@งที@เป็นเรื@องจริงเลยคือ 

ประเทศของเรายังไม่ได้สร้าง Brand ของอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างจริงจัง เมื@อเทียบกับ เกาหลี จีน 

และญี@ปุ่นจึงถือว่าเป็นการเริ@มต้นที@เหนื@อย ดังนั9นเราต้องพยายามผนึกกาํลังเพื@อให้เกิดความแข็งแรง 
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ของ Brand อุตสาหกรรมบันเทิงไทยก่อน” (ชลากรณ์ ปัญญาโฉม,การสื.อสารระหว่างบุคคล , 9 

เมษายน 2561)   

 ขอ้มูลที.ได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารที.เกี.ยวข้องกับการซื5อและขายลิขสิทธิ; รายการ

โทรทศัน์ทั5งหมด 4 ท่านของบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ ทาํให้ผูว้ิจยัพบขอ้คน้พบในเรื.องของสาเหตุการซื5อ

ลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศว่าปัจจุบนันั5น อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย มีการเติบโต

อย่าง ต่อเนื.อง  ในยุคดิจิทลั จึงทาํให้ผูผ้ลิตรายการเปลี.ยนจาก การรับจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ส่งไป 

ออกอากาศใน สถานีโทรทศัน์กลายเป็นสถานีโทรทศัน์ (หลงัจากการประมูลสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั) 

จึงตอ้งผลิต เนื5อหารายการเพื.อออกอากาศในสถานีตลอด  24 ชั.วโมง จึงก่อให้เกิดความซํ5าซากและ 

ขาดแคลน เนื5อหารายการ จึงส่งผลให้สถานีต่าง  ๆ  ต้องหาทางออกโดยการ ซื5อลิขสิทธิ; รายการ

โทรทศัน์ จากต่างประเทศ ซึ.งถือเป็นช่องทางให้เกิดการพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ จากการซื5อลิขสิทธิ;

เพื.อนํามาผลิตออกอากาศ จึงเห็นช่องทางที.สามารถส่งลิขสิทธิ; รายการ ของประเทศไทยที.เราผลิต

เอง ไปขายยงัต่างประเทศได้  ซึ. งจากการส่งออกตลาดขายลิขสิทธิ;  รายการโทรทัศน์ในตลาด 

Content โลกนี5 เองที.ส่งผลให้เกิด การเปลี.ยนแปลงที.น่าสนใจไม่ว่าจะ ในเรื.องของการเพิ.มมูลค่าของ

ผลิตภณัฑ ์ที.เป็นรายการโทรทศัน์ รวมไปถึงสร้างภาพลกัษณ์ของ ผูผ้ลิตรายการในประเทศไทยว่ามี

มาตรฐาน และความสร้างสรรค ์ของรายการโทรทศัน์ไทย ที.เทียบเท่าระดบัสากล ซึ. งส่งผลให้เกิด

การพฒันาต่อยอดทางธุรกิจใน รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื5อลิขสิทธิ; รายการ และเป็นพนัธมิตร

ร่วมลงทุนผลิตในรูปแบบ ของการ Co-Production ซึ. งทั5 งหมดเกิดจากการบริหารจัดการของ

ผูบ้ริหารที.เขา้ใจ มุมมองของการพฒันา ธุรกิจจนประสบความสําเร็จ  

 จากการศึกษาขอ้มูลที.ได้จากการ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผูบ้ริหารที.เกี.ยวขอ้งกบัการ

ซื5อและขายลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ทั5งหมด 4 ท่านของบริษทัเวิร์คพอยทฯ์ รวมไปถึงผูใ้ห้ข้อมูลที.

เป็นคู่คา้ในต่างประเทศทาํให้ผูว้ิจยัพบขอ้คน้พบในเรื.องของสาเหตุการซื5อลิขสิทธิ;  รายการโทรทศัน์

จากต่างประเทศว่าปัจจุบนันั5น อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย มีการเติบโตอย่าง ต่อเนื.อง  ในยุคดิจิทลั 

จึงทําให้ผู ้ผลิตรายการเปลี.ยนจาก  การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ส่งไป  ออกอากาศใน 

สถานีโทรทศัน์กลายเป็นสถานีโทรทศัน์ (หลงัจากการประมูลสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั) จึงตอ้งผลิต 

เนื5อหารายการเพื.อออกอากาศในสถานีตลอด  24 ชั.วโมง จึงก่อให้เกิดความซํ5 าซากและ ขาดแคลน 

เนื5อหารายการ จึงส่งผลให้สถานีต่าง ๆ ตอ้งหาทางออกโดยการ ซื5อลิขสิทธิ; รายการโทรทศัน์ จาก

ต่างประเทศ ซึ.งถือเป็นช่องทางให้เกิดการพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ จากการซื5อลิขสิทธิ; เพื.อนาํมาผลิต

ออกอากาศ จึงเห็นช่องทางที.สามารถส่งลิขสิทธิ; รายการ ของประเทศไทยที.เราผลิตเอง ไปขายยงั

ต่างประเทศได ้ ซึ.งจากการส่งออกตลาดขายลิขสิทธิ;  รายการโทรทศัน์ในตลาด Content โลกนี5 เองที.

ส่งผลให้เกิด การเปลี.ยนแปลงที.น่าสนใจไม่ว่าจะ ในเรื.องของการเพิ.มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ที.เป็น
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รายการโทรทศัน์ รวมไปถึงสร้างภาพลกัษณ์ของ ผูผ้ลิตรายการในประเทศไทยว่ามีมาตรฐาน และ

ความสร้างสรรค์ ของรายการโทรทศัน์ไทย ที.เทียบเท่าระดับสากล ซึ. งส่งผลให้เกิดการพฒันาต่อ

ยอดทางธุรกิจใน รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื5อลิขสิทธิ; รายการ และเป็นพนัธมิตรร่วมลงทุน

ผลิตในรูปแบบ ของการ Co-Production ซึ. งทั5งหมดเกิดจากการบริหารจดัการของผูบ้ริหารที.เขา้ใจ 

มุมมองของการพฒันา ธุรกิจจนประสบความสําเร็จ  

 อย่างไรก็ตาม หลังจากที.ผูว้ิจัยได้ศึกษา และรวบรวมข้อค้นพบที.น่าสนใจไว้เป็น

หมวดหมู่ จึงทาํให้ผูว้ิจยัได้เห็นขอ้คน้พบที.มีความเหมือนกนัหลายส่วน แมว้่าผูใ้ห้ขอ้มูลจะทาํงาน

คนละแผนกต่างสายงาน และ มีความหลากหลายในประเทศที.อาศยัแต่ก็มีขอ้คิดเห็นที.คลา้ยกนั ซึ. ง

ถือเป็นขอ้มูลที.จะนาํมาเปลี.ยนเป็นองคค์วามรู้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ.งผูว้ิจยัจะนาํมาสรุปและ  อภิปราย

ผลในบทต่อไป 

 

 

 

 



 
บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ข้ามชาติ
กรณีศึกษา บริษทั เวิร์คพอยทเ์อ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยุทธ์
การบริหารจดัการของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อการ ซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ และ ศึกษา
พลวตัของอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ไทยท่ีเกิดจากการซ้ือ ขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหวา่ง
กนั โดยใช้แนวคิดเร่ือง การบริหารจดัการองค์กรส่ือโทรทศัน์ แนวคิดเร่ืองการซ้ือขายลิขสิทธ์ิ 
และเเฟรนไชส์ส่ือ และ แนวคิดเร่ืองรายการโทรทศัน์ขา้มชาติ เป็นกรอบในการศึกษา 
 ทั้งน้ีวิธีการเก็บขอ้มูลคือการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการข้ึนไป
ของบริษทัเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) และ เก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัชาวต่างชาติซ่ึง เป็นผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิรายการของบริษทัเวิร์คพอยท์ ฯโดยการถามค าถามผ่านทาง
อีเมล  โดยมีปัญหาน าวิจยัท่ีก าหนดไว ้ 3 ประเด็น  ได้แก่ (1)บริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ใน
ประเทศไทยมีกลยุทธ์อยา่งไรในการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของต่างประเทศ (2) บริษทัผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ในประเทศไทยมีกลยุทธ์อย่างไรท่ีส่งผลให้ผูผ้ลิตในต่างประเทศซ้ือลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ของไทย (3)การซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ขา้มประเทศเช่นน้ีก่อให้เกิดพลวตั
อยา่งไรใน อุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ของไทยโดยมีขอ้สรุปของผลการศึกษาดงัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

 จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษาตามปัญหาน าวจิยั ท่ีก าหนดไวใ้น
บทท่ี 1 ทั้งหมด 3 ประเด็นเพื่อความเขา้ใจง่าย ผูว้จิยัจึงขอสรุปขอ้คน้พบดงักล่าวให้เห็นเป็นรูปภาพ
ตามภาพดงัต่อไปน้ี  
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ภาพที ่5.1 รูปภาพแสดงขอ้คน้พบจากงานวจิยั 
 

 จากรูปภาพขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการวิจยัมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งเป็น
พลวตั ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ในการซ้ือ และ กลยุทธ์ในการขาย ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ซ่ึงจาก
การศึกษาเร่ืองดงักล่าว ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษาตามปัญหาน าวจิยั 3 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ผลติรายการโทรทศัน์ทีม่ีต่อการซ้ือลขิสิทธ์ิรายการ
โทรทัศน์ 

 จากข้อค้นพบในการสัมภาษณ์ผู ้บริหารท าให้ผู ้วิจ ัยพบว่า ปัจจุบันผูผ้ลิตรายการ
โทรทัศน์ ในประเทศไทยมีการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และดว้ยธุรกิจดงักล่าวนั้นถือ
เป็นการด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์แสวงหาก าไรเพื่อความอยู่รอด หลังจากมีการเปล่ียนผ่าน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์แบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั จากเดิม 6 ช่องรายการเป็น 24 ช่อง จึงท าให้
ธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์มีการขยายตวับริษทัผูผ้ลิต มีการเปล่ียนแปลงจากผูผ้ลิตกลายเป็นสถานี 
(ซ่ึงในท่ีน้ีคือ บริษัท เวิร์คพอยท์ ฯ) ท่ีแต่ก่อนเคยเป็นบริษัท ผู ้รับจ้างผลิตรายการให้กับ
สถานีโทรทศัน์แลว้น าไปเสนอออกอากาศตามสถานีโทรทศัน์ต่าง    ๆ      กลาย เป็นสถานีโทรทศัน์
ของตวัเองท่ีตอ้งมีการออกอากาศเน้ือหารายการตลอด 24 ชัว่โมง จึงมีความตอ้งการเพิ่มเน้ือหา ให้
เพียงพอต่อการออกอากาศของสถานี รวมไปถึงปัจจุบนัเน้ือหา (Content) รายการมีความซ ้ าซากจ าเจ 
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ผูผ้ลิตรวมไปถึงสถานีต่าง ๆ จงตอ้งการหารูปแบบ รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศดงันั้น การซ้ือ
ลิขสิทธ์ิจึงถือเป็นการแก ้ปัญหาดงักล่าวนัน่เอง   

 อย่างไรก็ตามผลวิจยัยงัอีกพบว่า สาเหตุของการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์นั้นจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งผูผ้ลิตในประเทศไทยและผูผ้ลิตในต่างประเทศ ใหข้อ้มูลท่ี
มีทั้งความเหมือนและแตกต่างในเร่ืองของสาเหตุท่ีท าให้เกิดการซ้ือขายลิขสิทธ์ิระหวา่งกนั ซ่ึงจาก
ข้อสรุปดังกล่าวสามารถอธิบายความเหมือนและแตกต่าง ของสาเหตุดังกล่าวระหว่างไทยกบั
ต่างประเทศเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.1 ตารางเปรียบเทียบสาเหตุของการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ระหวา่ง  
                    ไทยกบัต่างประเทศ  
 

สาเหตุที่เหมือนกนั สาเหตุที่ต่างกนั 
ความซ ้าซากของเน้ือหาจนตอ้งการ 
ความแปลกใหม่ของเน้ือหารายการ  

การเติบโตของธุรกิจจากบริษทักลายเป็นสถานี 

ความส าเร็จ และความน่าเช่ือถือขององค์กร ผูผ้ลิต
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน ์

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ของผูผ้ลิต
ไปในทิศทางท่ีดีหลงัจากการซ้ือลิขสิทธ์ิ 

สามารถเข้ากับประเพณีและวัฒนธรรม ของ
ประเทศท่ีซ้ือไปผลิต 

 

ความต้องการของผู ้สนับสนุน ท่ีเข้ากันได้กับ
รายการโทรทศันท่ี์ซ้ือมา 

 

  
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความเหมือนและความแตกต่างในการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิ

รายการ โทรทศัน์ทั้งของไทยและคู่คา้ในต่างประเทศวา่มีความเหมือนกนั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1)   ความซ ้ าซากของเน้ือหาจนตอ้งการความแปลกใหม่ของเน้ือหารายการ  
  เน้ือหารายการท่ีมีความซ ้ าซากจากการผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท าให้เน้ือหา

รายการขาดความ แปลกใหม่ จึงท าใหผู้ผ้ลิตรวมไปถึงสถานีต่าง ๆ สนใจท่ีจะคน้หารูปแบบรายการ
จากต่างประเทศ เพื่อสร้าง ความแตกต่างใหก้บักลุ่มคนดู 
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 2)  ความส าเร็จ และความน่าเช่ือถือขององคก์รผูผ้ลิตลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ 
  ถือเป็นส่ิงท่ีเป็นสาเหตุในการประกอบการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงดูจากความส าเร็จของ

รายการ เป็นหลกัทั้งในเร่ืองของรางวลัและช่ือเสียงความนิยมในประเทศผูผ้ลิต เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจใน ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนจากการผลิตรายการต่อไป 

 3)  สามารถเขา้กบัประเพณีและวฒันธรรมของประเทศท่ีซ้ือไปผลิต 
  จากการศึกษาพบขอ้สรุปท่ีวา่ เม่ือผูผ้ลิตพบรูปแบบหรือลิขสิทธ์ิรายการท่ีน่าสนใจ 

ส่ิงท่ีจะ ตามมาคือการศึกษาเพื่อน ารายการดงักล่าวมาวิเคราะห์วา่จะสามารถน ามาผลิตและปรับปรุง
ใหเ้ขา้กบั ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศตนไดห้รือไม่  

 4) เขา้กบัความตอ้งการของผูส้นบัสนุน 
  การซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์นั้นจะตอ้งค านึงถึงเร่ืองของเน้ือหารายการท่ีซ้ือมา

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้นบัสนุนในประเทศ รวมไปถึงการสร้างคุณค่า และสร้าง
รายไดจ้นก่อใหเ้กิดความส าเร็จทางการตลาดอีกดว้ย 
               จากการศึกษาผูว้จิยัยงัพบขอ้สรุปท่ีแตกต่างก็ซ่ึงจะมีอยูด่ว้ยกนั 2 ประเด็น คือ 
 (1)  การเติบโตของธุรกิจจากบริษทักลายเป็นสถานี  
  ซ่ึงถือเป็นสาเหตุท่ีท าให้บริษทัผูผ้ลิตในประเทศไทยมีการเร่ิมซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
เพิ่มมาก ข้ึนเพื่อใหส้อดรับกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจโทรทศัน์ในประเทศ 
 (2) การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รผูผ้ลิต    
    ขอ้สรุปดงักล่าวเป็นขอ้มูลในมุมมองของผูผ้ลิตในต่างประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบั
การซ้ือ ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์วา่เม่ือการซ้ือลิขสิทธ์ิมาผลิตในประเทศของคู่คา้ถือเป็นการสร้าง
ภาพ ลกัษณ์ให้กบับริษทั เน่ืองจากแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในดา้นการลงทุนท่ีสามารถ คดัสรร 
เน้ือหารายการต่าง ๆ จากประเทศท่ีน่าสนใจ และท่ีส าคญัสามารถน ากลบัมาผลิตในประเทศของตน 
 จะเห็นไดว้า่จากการศึกษาขา้งตน้ท าให้เห็นสาเหตุของการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ 
ท่ีมีความเหมือนและต่างท่ีชัดเจน ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ท่ีน่าสนใจแม้จะเป็นข้อค้นพบท่ีได้จาก
ผูผ้ลิต รายการโทรทศัน์คนละประเทศกนัก็ตาม  

 แต่อย่างไรก็ตามจากสาเหตุดังกล่าวท่ีศึกษาข้างต้นท าให้เห็นว่า เม่ือมีการ “ซ้ือ” 
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหวา่งกนัไม่วา่จะเป็นไทยซ้ือต่างประเทศหรือต่างประเทศซ้ือไทย ส่ิงท่ี
ตามมาคือการ วางแผนเพื่อให้เกิดความส าเร็จสูงสุด ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของกลยุทธ์ท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการซ้ือลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 

 ทั้งน้ีขอ้คน้พบในเร่ืองของกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ทั้ง
ของไทยและของต่างประเทศ จึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
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 1) กลยทุธ์ท่ีส าคญัในการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหวา่งกนั 
  ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาในเร่ืองของกลยุทธ์ในการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์
ระหวา่งกนัน้ีถือ เป็นกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลการศึกษา ทั้งฝ่ังไทยและต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งได้
เป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

  1.1) การวางแผนเพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์  
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ก่อนท่ีบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในไทย

จะมีการตดัสิน ใจซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั้น ตอ้งมีกลยุทธ์การวางแผนเพื่อ
ศึกษารายการใน เร่ืองของช่ือเสียง ความส าเร็จ และความนิยมของรายการในประเทศผูผ้ลิตหรือ
ประเทศเจา้ของ  ลิขสิทธ์ิ เพื่อเป็นการยืนยนัความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนให้เป็นท่ีประจกัษ์ก่อนการน ามา
ผลิตในประเทศ  

 อยา่งไรก็ตาม นอกจากจะตอ้งดูท่ีความส าเร็จของตน้ฉบบัแลว้ ตอ้งมีการวางแผน และ
ประเมินผลรูปแบบรายการท่ีจะซ้ือมาผลิตว่า หากน ารูปแบบรายการโทรทศัน์ดงักล่าวมาผลิตแลว้ 
รูปแบบรายการนั้น ๆ จะสามารถพฒันาให้เขา้กบัความนิยม ประเพณี และวฒันธรรมของคนใน
ประเทศไดห้รือไม่ น่ีคือส่ิงส าคญั 

1.2) การวดัผลความส าเร็จของรายการท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ 
  เร่ืองของการวดัผลความส าเร็จของลิขสิทธ์ินั้นสามารถสรุปได้ว่า ทั้งผูผ้ลิต

รายการโทรทศัน์ ในประเทศไทย และต่างประเทศ เม่ือพบรายการโทรทศัน์ท่ีตอ้งการซ้ือแลว้นั้น 
จะต้องวางแผน เพื่อวดัผลความส าเร็จเบ้ืองต้นของรายการดังกล่าว เน่ืองจากว่าในปัจจุบนันั้น
สามารถวดัผลความนิยม ของรายการดงักล่าวไดก่้อนตดัสินใจซ้ือ ดว้ยการศึกษาผา่นข่าวสารต่าง ๆ 
การผลิตในประเทศ ท่ีเคยซ้ือลิขสิทธ์ิรายการนั้น ๆ ไปผลิต ซ่ึงปัจจุบนัสามารถศึกษาจากโซเชียล
มีเดีย ว่ารายการ ดงักล่าวได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด รวมถึงการผลิตและรายการประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ 

 จากการศึกษายงัพบวา่ขอ้สรุปเร่ืองดงักล่าวผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในต่างประเทศยงัมี
กลยุทธ์ในการ วดัผลท่ีเพิ่มเติมจากผูผ้ลิตไทย โดยผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในต่างประเทศจะเร่ิมจาก
ศึกษาเร่ืองความ นิยมและช่ือเสียงของรายการนั้น ๆ ท่ีจะซ้ือวา่ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
อีกทั้งยงัตอ้งน ามา วิเคราะห์ให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนดูในประเทศคู่คา้ ท่ีส าคญัตอ้งปรับเขา้
กบัวฒันธรรม และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งคนดูรวมไปถึงผูส้นบัสนุนในประเทศ ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1.3) ช่ือเสียงของรายการ  
  จากการศึกษาพบข้อสรุปว่า เร่ืองการวดัผลนั้นต้องดูจากความส าเร็จของ

รายการเป็นหลกัทั้งใน เร่ืองของรางวลัและช่ือเสียงความนิยมในประเทศผูผ้ลิต เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจใน ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนจากการผลิตรายการในประเทศของคู่คา้ 
  1.4) เน้ือหาท่ีเขา้กบัประเพณีและวฒันธรรม 

  จากขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมดงักล่าว ผูว้ิจยัยงัได้ขอ้สรุปอีกว่ามีขอ้มูลท่ี
ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบไวต้รงกนั ในเร่ืองของการวดัผลความนิยมผ่านความชอบ และความตอ้งการของ
ผูช้มในประเทศ และเร่ืองของการ ปรับให้เข้ากับวฒันธรรมความช่ืนชอบ ประเพณีนิยมของ
ประเทศผูซ้ื้อว่าสามารถเขา้กบัความชอบของ ผูช้มในประเทศไดห้รือไม่ เพื่อตดัสินใจในการซ้ือ
ลิขสิทธ์ิ  
  1.5)  ความน่าสนใจต่อผูส้นบัสนุน 

  จากการศึกษายงัพบขอ้สรุปท่ีมีความส าคญัในเร่ืองการวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบั
ความต้องการ และ ความสนใจของผูส้นับสนุนในประเทศ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้กับ
บริษทัผูผ้ลิต และสร้างรายไดจ้น ก่อใหเ้กิดความส าเร็จทางการตลาด 

  ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ทั้งผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไทยและต่างประเทศมีกลยุทธ์การ
บริหาร จดัการท่ีมีต่อการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญั ในการวางแผนก่อนการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์เพื่อน ากลบัไปผลิตในประเทศของตน 
  จากการศึกษาดังกล่าว ผูว้ิจ ัยยงัพบข้อสรุปในเร่ืองของปัจจัยท่ีท าให้ลิขสิทธ์ิ
รายการ โทรทัศน์ของประเทศไทยสามารถ  “ขาย” ให้กับต่างประเทศได้ อีกทั้ งยงัประสบ
ความส าเร็จ ในตลาดเน้ือหา (Content) ระดบัสากล ซ่ึงสามารถสรุปขอ้คน้พบดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี  

5.1.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ผลติรายการโทรทศัน์ทีม่ีต่อการขายลขิสิทธ์ิรายการ
โทรทัศน์ 
 1.)  ปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของประเทศไทย 

1.1) ความส าเร็จขององคก์ร  
  สาเหตุท่ีท าให้ลิขสิทธ์ิรายการของประเทศไทยขายไดใ้นต่างประเทศนั้น ส่ิง

ส าคญัก็คือเร่ืองของความส าเร็จ และช่ือเสียงขององคก์ร ท่ีมีต่อสาธารณชนผา่นการไดรั้บรางวลัจาก 
นานาชาติ ในแขนงต่าง ๆ จนท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลดีให้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีน าไป ขายในตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงในเร่ืองของส่ือสังคม    (Social Media) 
เน่ืองจากปัจจุบนัการติดต่อ ส่ือสารนั้นขยายตวักวา้งมากข้ึนไม่ใช่แค่ภายในประเทศ แต่กลายเป็น
การส่ือสารแบบขา้มประเทศ สามารถเช่ือมโยงกนัทัว่โลกทั้งการเผยแพร่และการแสดงความคิดเห็น 
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จึงมีความรวดเร็วและท าให้รับรู้ข่าวสารของกนัและกันได้ทนัที ซ่ึงถือเป็นผลดีต่อการเผยแพร่
ผลงานของผูผ้ลิตในปัจจุบนั 
     1.2) ความคิดสร้างสรรค ์

  ข้อสรุปส าคัญท่ีท าให้รูปแบบรายการโทรทัศน์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ 
กลายเป็นลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์ท่ีสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศก็คือเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ของรายการท่ี บริษทัเวิร์คพอยท์ฯ เป็นผูผ้ลิต ซ่ึงถือเป็นแนวความคิดใหม่ท่ีไม่ซ ้ าใคร 
โดดเด่นในส่วนของความคิด ริเร่ิมท่ีมีความแปลก และยงัสามารถส่ือสารให้เขา้ใจง่าย อีกทั้งเน้ือหา
ของรายการมีความหลากหลาย สามารถรับชมไดทุ้กเพศทุกวยั จึงท าให้ไดรั้บความสนใจจากคู่คา้
ทางธุรกิจในต่างประเทศ 

1.3) การออกบูทสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อซ้ือและขายลิขสิทธ์ิรายการ 
  อย่างไรก็ตามเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ของ  บริษทั 

เวิร์คพอยท์ ฯ เป็นท่ียอมรับในตลาดนานาชาติคือการออกไปเปิดตลาดในลกัษณะของการเปิดบูท
แสดงนิทรรศการสินค้า (Exhibition) ในระดับนานาชาติ ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อการท าธุรกิจ
เก่ียวกบัการซ้ือขาย ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์อยา่งมาก เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของผูผ้ลิต และ เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัคู่คา้ รวมไปถึงไดน้ าเสนอรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ 
เป็นรายการโทรทศัน์ ของไทยในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตโดย บริษทัเวร์ิคพอยท ์ฯ ใหก้บัคู่คา้
ไดโ้ดยตรง   

1.4) ความน่าสนใจต่อผูส้นบัสนุนท่ีเป็นสปอนเซอร์  
  อีกส่ิงท่ีเป็นขอ้สรุปส าคญัท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบก็คือ การเลือกเน้ือหาหรือลิขสิทธ์ิ

รายการ โทรทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจของผูส้นบัสนุนในประเทศ รวมไปถึง
การสร้างคุณค่าให้กบับริษทัผูผ้ลิต ตลอดจนสามารถสร้างรายได้จนก่อให้เกิดความส าเร็จทาง
การตลาดและธุรกิจ รายการโทรทศัน์ของประเทศคู่คา้ 

  จะเห็นไดว้า่ จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิด ความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของบริษทัเวิร์คพอยท์ฯ ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้ท่ีสามารถ  น าไปปรับใช้ในการผลิตรายการของบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในอนาคต
ต่อไป  

  เม่ือศึกษาลงไปในเร่ืองของปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ในต่างประเทศ ผูว้ิจยัยงัพบอีกวา่ การบริหารจดัการของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ใน
ประเทศไทย (ในท่ีน้ีคือบริษทัเวิร์คพอยท์ฯ) นั้นมีกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีมีความน่าสนใจเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงสามารถอธิบายขอ้สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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(1) หลกัการบริหารธุรกิจ 
  ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า ปัจจยัในการบริหารธุรกิจ ถือเป็นส่ิงส าคญัอนั

ประกอบด้วย    คน (Man) เ งิน (Money) วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management)  ซ่ึงมี
ความส าคญั ในระดบัท่ีเท่า ๆ กนัโดยถา้ขาดปัจจยัในขอ้ใดขอ้หน่ึงอาจจะไม่สามารถด าเนินงานไป
ให้ถึงในระดบัท่ีตั้งเป้าหมายหรือบรรลุ วตัถุประสงคอ์งคก์รได ้ รวมไปถึงการบริหารจดัการมนุษย ์
ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของศกัยภาพความสามารถ และ พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ี
บรรลุเป้าประสงค ์ 

(2) การศึกษาตลาด               
  ขอ้สรุปในเร่ืองดงักล่าวสะทอ้นความคิดเห็นของผูบ้ริหารบางท่านซ่ึงเป็นค าตอบ

ท่ีน่าสนใจเร่ือง ของการบริหารในส่วนของการลงพื้นท่ีศึกษาตลาดธุรกิจว่าปัจจุบันผูผ้ลิตใน
ต่างประเทศมีความ ตอ้งการเน้ือหา และรูปแบบรายการประเภทใดรวมไปถึงความแตกต่างของผูช้ม
ท่ีอยู่ในประเทศนั้น ๆ ว่ามีความชอบในเร่ืองใด ยกตวัอย่างในประเทศเปรูท่ี Music Content จะมี
ความเป็นท่ี ตอ้งการสูงเน่ืองจากประเทศเปรูใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของดนตรี เป็นตน้  

(3) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
  ผูบ้ริหารบางท่านยงัใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความส าคญัของการบริหารทรัพยากร

มนุษยท์ั้งในเร่ืองของการฝึกฝน และพฒันาความรู้ความสามารถ ให้ทนักบัยุคสมยั เทคโนโลยี ให้
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน ท่ีบุคลากรในองค์กรรับผิดชอบ รวมไปถึงการวางแผนการท างานให้
เหมาะสมกบัต าแหน่ง และ ส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งสร้างโอกาสให้กบัคนเหล่านั้นไดแ้สดงศกัยภาพ เพื่อ
เป็นการฝึกฝน และไดท้  างานในการท าธุรกิจจริง ๆ 

(4) การศึกษาตลาด   
  การจดัการการผลิตนั้นจากการศึกษาผูบ้ริหารท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ การจดัการ การ

ผลิต คือการดูแลทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่  Pre-production Production และ Post-production  ซ่ึงถือเป็น 
การท างานทั้งหมดของฝ่ายผลิต เม่ือทั้ง 3 ส่ิงท่ีกล่าวมาสามารถเช่ือมต่อกนัได ้ทุกอยา่งจะสามารถ
ขับเคล่ือนไปถึงเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการคัดเลือกคนท างานและ
บรรยากาศในการท างานท่ีจะตอ้งรักษาไว ้เพราะทุกอยา่งท่ีกล่าวมาถูกขบัเคล่ือนโดยมนุษย ์ไม่ใช่
เคร่ืองจกัรหรือโรงงาน เพื่อความราบร่ืนในการท างาน ส่ิงส าคญัจึงตอ้งเอาใจใส่ต่อทั้งกระบวนการ
ท างานและบรรยากาศในการท างาน 

(5) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์                          
  จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารบางท่านให้ความส าคญักบัการจดัการทรัพยากร

มนุษย์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมนุษย์ หรือคนคือพลังขบัเคล่ือนท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการ
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ท างาน  การจดัการในส่วนดงักล่าวจึงตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การเลือกคน พฒันาคน ให้มีศกัยภาพพร้อม
ต่อการท างาน ให้เขา้ใจเป้าประสงค์ความส าเร็จของธุรกิจ มองเห็นและเขา้ใจทุกอย่างเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อความส าเร็จท่ีแทจ้ริง 

(6)  การจดัการภาพลกัษณ์    
  ในเร่ืองของการจดัการภาพลกัษณ์นั้น จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารบางส่วนเนน้

ย  ้าเป็นอยา่งยิง่วา่เร่ืองดงักล่าวมีความส าคญั และถือเป็นอีกส่วนท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการซ้ือ
ขายลิขสิทธ์ิ  เน่ืองจากภาพลักษณ์ท่ีดีนั้น ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเจรจาท าธุรกิจ มนัคือความ
น่าเช่ือถือท่ีท าให้คู่ค้าเช่ือใจ และ ไวใ้จท่ีจะเลือกผลิตภณัฑ์ของเราจึงจ าเป็นต้องจดัการให้เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รควบคู่ไปกบัการผลิตรายการตั้งแต่เร่ิม 

(7)  การจดัการเทคโนโลย ี       
  ขอ้คน้พบส าคญัประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารบางท่าน ให้ขอ้มูลในประเด็นน้ีคือเม่ือ
เทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีส าคญัคือการพฒันาคนให้เท่าทนัเทคโนโลย ีจนสามารถจดัการ
กบัเทคโนโลยี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คนท างานตอ้งเขา้ใจ และสามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้
อย่างถูกตอ้ง และ มีความช านาญจึงจะสามารถตามทนั คู่คา้ทางธุรกิจ และคู่แข่งได้ เพราะเร่ือง
เทคโนโลยถืีอ เป็นเร่ืองสากลท่ีคนทัว่โลกยอมรับ 

 จากการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจุบนัลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของประเทศไทย
นั้น มีความน่าสนใจ และเป็นท่ีตอ้งการของคู่คา้ในต่างประเทศโดยมีสาเหตุหลกั คือ มีความคิด
สร้างสรรค ์และ เขา้ใจง่ายสามารถน าไปผลิตและปรับให้เขา้กบัประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละ
ประเทศคู่คา้ได ้รวมไปถึงกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับ ซ่ึงมีความส าคญั
อย่างยิ่งในการท าธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์ของประเทศไทย ดงัขอ้คน้พบขา้งตน้ซ่ึงทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนนั้นส่งผลอยา่งไรกบัพลวตัของอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ประเทศไทยผูว้ิจยัจะอธิบาย
ในหวัขอ้ต่อไป 

5.1.3 พลวัตของอุตสาหกรรมรายการโทรทัศน์ไทยที่เกิดขึ้นจากการซ้ือและขายลิขสิทธ์ิ 
โทรทศัน์ระหว่างกนั 

 จากการศึกษาไดข้อ้มูลวา่ การขายลิขสิทธ์ิระหว่างกนั ส าหรับอุตสาหกรรมโทรทศัน์
นั้นไดมี้การ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีหลายดา้น ทั้งในเร่ืองของการสร้างมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ์ 
(ในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์) ท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ความน่าเช่ือถือในฐานะผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ไทยในตลาดโลก การแลกเปล่ียนวฒันธรรมผ่านการซ้ือและขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ รวมไปถึงการต่อยอดทางธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การลงทุนร่วมทั้งในแง่มุมของการซ้ือขายและ
การลงทุนผลิตรายการร่วมจนสามารถยกระดบักลายเป็นเน้ือหารายการระดบัโลก และท่ีส าคญัยงั
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เป็นการเร่ิมตน้สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้กบัอุตสาหกรรมโทรทศัน์ และอุตสาหกรรมบนัเทิงของไทย
เพิ่มข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงสามารถอธิบายขอ้คน้พบในเร่ืองพลวตัของอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ไทยได้
ดงัต่อไปน้ี  

1) การสร้างมูลค่าใหก้บัความคิดสร้างสรรคข์องคนไทย     
  จากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์นั้นนอกจากรายได้มูลค่ามหาศาลแล้วส่ิง
ส าคญัท่ีเกิดข้ึน คือ การสร้างมูลค่าให้กบัความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยทั้งในแง่มุมของความ
สร้างสรรค์ ในการคิดกระบวนการผลิตท่ีมีเอกลกัษณ์จนกลายเป็นท่ียอมรับในตลาดการซ้ือขาย
รายการระดบัสากล 

2)  การพฒันาต่อยอดทางธุรกิจ       
 การเปิดตลาดการซ้ือขายในระดบัโลกส่งผลให้เกิดการต่อยอดธุรกิจในแง่มุมของการ

สร้างรายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จนพฒันากลายเป็นการร่วมลงทุนผลิตรายการใน
ฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ เรียกว่าเป็นการ Co-Production เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์เน้ือหาระดบั
สากล  

3)  การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัอุตสาหกรรมบนัเทิงของไทย 
 การออกสู่ตลาดการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ในตลาดโลกคือการเพิ่มมูลค่าของ
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของไทย และวงการอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยโดยรวม แต่อีกส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีจะสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยเป็นท่ีน่าสนใจของตลาดโลกคือการสร้างภาพลกัษณ์
ของอุตสาหกรรมบนัเทิงให้แข็งแรง และเป็นท่ีจดจ าเป็นท่ียอมรับอยา่งจริงจงัเพื่อต่อยอด และเกิด
ความไดเ้ปรียบในการเจรจาซ้ือขายลิขสิทธ์ิ และพฒันาธุรกิจดา้นน้ีต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยให้
มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

4)  การแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองกระบวนการผลิต 
 การซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างเน้ือหา

รายการเพิ่มให้กบัสถานียงัถือว่าเป็นการท าให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางความคิด และ
กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ในระดบัสากลท่ีไม่สามารถหาจากท่ีไหนได ้อีกทั้งยงัสามารถ
น ามาพฒันาทีมงานผูผ้ลิตในองคก์รไดอี้กดว้ย 

 จากการศึกษาวจิยัเร่ืองดงักล่าว จึงท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้สรุปท่ีมีความน่าสนใจ ในเร่ืองของ
สาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดการซ้ือ  และ การขาย ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ของประเทศไทยซ่ึงจากการ
ออกตลาดขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ในตลาด Content โลกน้ีเอง ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีน่าสนใจไม่วา่จะในเร่ืองของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรายการโทรทศัน์รวมไปถึงสร้าง
ภาพลักษณ์ของผูผ้ลิตรายการในประเทศไทยว่ามีมาตรฐาน และความ สร้างสรรค์ของรายการ
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โทรทศัน์ไทยท่ีเทียบเท่าระดบัสากล ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพฒันาต่อยอดทาง ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ และเป็นพนัธมิตรร่วมลงทุนผลิต ในรูปแบบ ของการ Co-
Production ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการบริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ีเขา้ใจมุมมองของการพฒันา ธุรกิจ
จนประสบความส าเร็จ  

 ทั้งในงานวิจยัช้ินน้ีจะไดข้อ้สรุปจากทั้งในแง่มุมของผูผ้ลิตไทยและต่างชาติซ่ึงถือว่า
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาให้เกิดประโยชน์ในการท าธุรกิจใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ ซ่ึงจะไดน้ าขอ้สรุปดงักล่าวมาอภิปรายในหวัขอ้ต่อไป 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ี
เกิด ข้ึนจากการซ้ือและขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหวา่งประเทศ และส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพลวตัของ 
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยหลงัจากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหว่างกนั เพื่อน ามา 
อภิปรายผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พื่อการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 5.2.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีต่อการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรมโทรทศัน์จากเดิม คือระบบแอนะ 
ล็อกไปสู่ระบบดิจิทลัจึงท าให้ปัจจุบนัมีสถานีโทรทศัน์ดิจิทลัเพิ่มมากข้ึนหลงัจากท่ีมีการประมูล
สถานีดิจิทลัอย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 26-27 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร CAT Tower บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน) ก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั จากเดิม 6 ช่อง
รายการ เป็น 24 ช่อง ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง  แม้ว่าใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะมีกรณีศึกษาเป็นบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) 
เท่านั้น แต่ขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการเน้ือหารายการโทรทศัน์มีเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
แต่ก่อนบริษทัผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะท าธุรกิจในฐานะผูรั้บจา้งผลิต รายการแลว้น าไปเสนอเพื่อออก
อากาศตามสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ ปัจจุบนักลายเป็นช่องทีวีดิจิทลั ท่ีตอ้งมีการออกอากาศเน้ือ หา
รายการตลอด  24 ชัว่โมงท าให้ทุกสถานีมีความตอ้งการเพิ่ม เน้ือหาให้เพียงพอต่อการออกอากาศ 
ปรากฏการณ์น้ีช้ีใหเ้ห็นภาพรวมอุตสาหกรรมโทรทศัน์ ในเมืองไทยวา่รูปแบบรายการโทรทศัน์เป็น 
ส่ิงท่ีสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ ตอ้งการในปริมาณท่ีมากข้ึน เน่ืองจากเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ของประเทศไทยนัน่เอง 

 จากประสบการณ์ท างานกว่า 10 ปีของผูว้ิจยัในฐานะผูส้ร้างสรรค์รายการของบริษทั 
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทั ลักษ์ 666 จ ากัด พบว่า เน้ือหาและ
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รูปแบบรายการท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ นั้นปัจจุบนัด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะส่ือสังคมท่ีมีการพฒันาใหส้ามารถใชง่้าย และเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
อาทิ Facebook Youtube Twitter Google    จึงท าให้ผูรั้บสารสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ผูรั้บสารท่ีเป็นผูช้มมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน ก่อให้เกิดการเบ่ือหน่ายในการ
รับชมอะไรท่ีซ ้ าซากจ าเจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความเร่ืองเมืองไทยทีวีสาธารณะ ของ อศัวิน เนตร
โพธ์ิแก้ว (2551) ท่ีวิเคราะห์ว่า “สรรพส่ิงในสังคมสมยัน้ี ได้เดินหน้าไปไกล เกินกว่า “รูปแบบ” 
และ “เน้ือหา” เดิม ๆ ของวงการโทรทศัน์กระแสหลกั เพราะสาเหตุจากแรงผลกัทางเทคโนโลยี 
ควบคู่ไปกบัการต่ืนตวัของผูช้มท่ีอยากไดส่ิ้งแปลกใหม่ จึงมองหารูปแบบรายการของต่าง ประเทศ 
และของผูรั้บสารก็หนักลบัมาเป็นฝ่ายรุกผูส่้งสารโดยท่ีไม่ไดส้นใจส่ิงท่ีเหมือนเดิมและซ ้ าซากหรือ
การน ากลบัมาท า ใหม่ แมจ้ะในยคุในสมยัท่ีเปล่ียนไป”  
 จากค ากล่าวของ อัศวิน เนตรโพธ์ิแก้ว ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า  “จากแรงผลักทาง
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกบัการต่ืนตวัของผูช้มท่ีอยากไดส่ิ้งแปลกใหม่” ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจไดว้า่ เน้ือหา
รายการโทรทศัน์ในปัจจุบนักลายเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ เน่ืองจากการ
เพิ่มจ านวนของสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัในการท าธุรกิจทั้งการสร้างความนิยม
ครองใจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูช้ม และการเขา้ถึงความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการดว้ยการใช้
เน้ือหารายการท่ีสามารถขยายเวลาโฆษณาได ้จึงท าใหทุ้กสถานีรวมไปถึงบริษทัผูผ้ลิตรายการมีการ
ต่ืนตวัและต่างพยายามคิดและสร้างสรรคเ์น้ือหารายการท่ีมีความแปลกใหม่และน่าสนใจ เพื่อสร้าง
ความนิยมหรือเรตต้ิงให้กับสถานี ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวถือเป็นการท าธุรกิจเพื่อการอยู่รอดของ
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยในปัจจุบนัโดยมีตวัเลขเรตต้ิง และความนิยมของผูช้มเป็นตวัก าหนด ซ่ึง
ในเร่ืองของการสร้างฐานความนิยมเพื่อเอาใจกลุ่มเป้าหมายนั้นจึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ Bill 
Gates (2543) ท่ีกล่าวว่า  “Content is the King หรือเน้ือหาคือหัวใจหลกัท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
คนดู นัน่คือส่ิงท่ีคนเหล่านั้นจะไดจ้ากผูผ้ลิต” อยา่งไรก็ตาม นลินทิพย ์ภคัศรีกุลก าธร (2556)   และ
องอาจ สิงห์ล าพอง (2560) ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมวา่ “ความน่าสนใจของสถานีโทรทศัน์ยุคดิจิทลั
คือ เน้ือหา (Content) เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน” ซ่ึงจาก
การศึกษา พบว่า เน้ือหา หรือ Content ของรายการโทรทศัน์นั้นถือเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึง
ตรงกบั นลินทิพย ์ภคัศรีกุลก าธร และ องอาจ สิงห์ล าพอง ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ เพราะแต่ละสถานี
ต่างมีความตอ้งการเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีมีความสร้างสรรค์ แตกต่าง เพื่อสร้างฐานความนิยม 
และการติดตามจากกลุ่มคนดูเพื่อประสบความส าเร็จในธุรกิจในปัจจุบนั 
 อย่างไรก็ตามข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัช้ินน้ีส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือทั้ งผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ ในประเทศไทยและในต่างประเทศไดใ้ห้ขอ้มูลตรงกนัในเร่ืองของสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ
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ซ้ือลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์ โดยผูผ้ลิตในไทยกล่าววา่ สาเหตุหลกั ๆ ของการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์นั่น คือความซ ้ าซากของเน้ือหารายการโทรทศัน์ท่ีมีอยู่ ด้วยความไม่หลากหลายของ
รายการจึงท าให้ ผูผ้ลิตรวมไปถึงสถานีต่าง ๆ สนใจรูปแบบรายการแปลกใหม่จากต่างประเทศเพื่อ
สร้างความ แตกต่างของสถานีให้กับกลุ่มคนดู อีกหน่ึงสาเหตุท่ีมีความส าคัญเช่นกันก็คือ 
ความส าเร็จ และ ความน่าเช่ือถือขององคก์รผูผ้ลิตรายการถือเป็นสาเหตุหลกัประกอบการตดัสินใจ
ซ้ือรายการโทรทศัน์ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวนั้นจะสะทอ้นผ่านรางวลั หรือช่ือเสียงความนิยมในประเทศ
ผูผ้ลิต เพราะอาจจะส่งผลดีในการผลิตรายการหลงัจากซ้ือไปผลิตในประเทศคู่คา้ อีกทั้งรายการ
โทรทศัน์ท่ีจะซ้ือนั้นตอ้งเขา้กบั ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศคู่คา้ท่ีซ้ือไป ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัอยา่งมากต่อทั้งผูช้มในประเทศนั้น ๆ ตลอดจนผลดีต่อการขายโฆษณาอีกดว้ย  

 ยิง่ไปกวา่นั้นรายการท่ีซ้ือไปตอ้งสามารถเขา้กบัความตอ้งการ ของผูส้นบัสนุนรายการ
ใน ประเทศคู่ค้าด้วย เน่ืองจากเน้ือหารายการท่ีซ้ือมานั้นมีความน่าสนใจและสามารถปรับให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการ และมีแนวโนม้ในการสร้างคุณค่า (Value ) จน
ก่อให้เกิดความส าเร็จทางการตลาดจนสามารถเรียกเรตต้ิงให้กบัสถานี หรือรายการท่ีซ้ือกลบัไป
ผลิต ในประเทศคู่คา้ ซ่ึงตรงกบัท่ี สุภาพ คล่ีขจาย นายกสมาคมทีวีดิจิทลัแห่งประเทศไทย (2560) 
กล่าววา่ “ในส่วนของภาวะการแข่งขนัของสถานีทีวีดิจิทลัจะมีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด ทุกช่อง
จะทุ่มสุดก าลงัเพื่อแยง่เรตต้ิงจากคนดู เน่ืองจากแนวโน้มมูลค่ารวมในตลาดโฆษณาจะเพิ่มข้ึนจาก
เดิมเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ สถานีโทรทศัน์” 

 นอกจากน้ี ขอ้คน้พบดงักล่าวในประเด็นสาเหตุของการซ้ือรายการโทรทศัน์ ผูว้ิจยัพบ     
กลยุทธ์การบริหารจดัการในการคดัสรรเน้ือหารายการโทรทศัน์จากต่างประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิด       
กลยุทธ์ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระหว่างกนั ไม่ว่าจะเป็น
ไทยซ้ือต่างประเทศหรือต่างประเทศซ้ือไทย ส่ิงท่ีมีควบคู่กนัไปก็คือ การวางแผน และการบริหาร
จดัการโดยมีประเด็น อภิปรายดงัต่อไปน้ี   

 ในประเด็นการวางแผนเพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ จากการศึกษาสามารถ
อภิปราย ขอ้คน้พบได้ว่า ก่อนท่ีบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ทั้งไทย และต่างประเทศจะมีการ
ตดัสินใจซ้ือ ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์จากต่างประเทศนั้นจะตอ้งมีกลยุทธ์การวางแผนเพื่อศึกษา
ลิขสิทธ์ิรายการ โทรทศัน์ท่ีจะซ้ือในเร่ืองของช่ือเสียงความส าเร็จของรายการโทรทศัน์ในทุกแง่มุม 
ไม่ว่าจะในเร่ือง ของรางวลัการประกนัผลงานท่ีไดรั้บจากเวทีต่าง ๆ รวมไปถึงช่ือเสียงสั่งสมของ
องค์กรหรือบริษทัผูผ้ลิต อีกทั้งยงัตอ้งวางแผนศึกษาเร่ืองขอความนิยมรายการในประเทศผูผ้ลิต 
หรือ ประเทศเจา้ของลิขสิทธ์ิรายการนั้น ๆ ทั้งกระแสความนิยมหรือตวัเลขเลขเรตต้ิงท่ีเกิดใน
ประเทศ เจา้ของลิขสิทธ์ิ และกระแสตอบรับท่ีเกิดข้ึนในส่ือสังคม (Social Media) เพื่อเป็นการยนืยนั
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ในความส าเร็จเบ้ืองตน้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนก่อนการน ามาผลิตในประเทศผูซ้ื้อ ซ่ึงตรงกบัท่ี สมบติั ธ ารง
ธัญวงศ์ (2540)  ท่ีกล่าวว่า ลักษณะการวางแผนท่ี ก่อให้เกิดความส าเร็จนั้นจะต้องครอบคลุม 
(Comprehensiveness) มีความเฉพาะเจาะจงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีท่ีเป็นเหตุ เช่นมองจากความส าเร็จ 
หรือวิธีการแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงการสามารถคาดคะเนความส าเร็จไดจ้ากการวางแผน เพราะว่า
การวางแผนคือกระบวนการการตดัสินใจในปัจจุบนัเพื่อการปฏิบติัการในอนาคต    

 ดงันั้นการวางแผนในการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์นั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือควร
พิจารณาไตร่ตรองและศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยตอ้งใช้การวางแผนท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาความส าเร็จผา่นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนตดัสินใจตกลงซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ 
เพื่อการตอบสนองการผลิตรายการโทรทศัน์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มขีด 
ความส าเร็จในการผลิตรายการในธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการบริหาร
จดัการลิขสิทธ์ิให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ และรายไดข้องบริษทัผูผ้ลิต
ภายใตบ้ริบทการแข่งขนัเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในยคุปัจจุบนั ดงันั้นการ
วางแผนจึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในการบริหารธุรกิจโทรทศัน์ท่ีจ  าเป็น 

 นอกจากน้ี ขอ้คน้พบท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการศึกษาเร่ืองดงักล่าวก็คือ กลยุทธ์การวดัผล และ
ประเมินผลรายการโทรทศัน์ ท่ีจะซ้ือมาผลิตวา่รูปแบบรายการโทรทศัน์ดงักล่าวหากน ามาผลิตแลว้
จะสามารถเขา้กบัประเพณีและวฒันธรรมของคนในประเทศได้หรือไม่ จากขอ้คน้พบเร่ืองการ
วดัผลความส าเร็จของรายการโทรทศัน์ สามารถอภิปรายไดว้า่ผูผ้ลิตรายการทั้งในประเทศไทย และ 
ต่างประเทศเม่ือพบรายการโทรทศัน์ท่ีตอ้งการซ้ือแลว้นั้นจะตอ้งประเมินผลความส าเร็จเบ้ืองตน้ 
ของรายการดงักล่าวก่อนตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงปัจจุบนัสามารถศึกษาจากส่ือสังคม (Social Media) ว่า 
รายการโทรทศัน์ท่ีก าลงัจะตดัสินใจซ้ือนั้นไดรั้บความนิยมและมีกระแสตอบรับมากนอ้ยเพียงใดใน 
การผลิต ท่ีผ่านมาในประเทศเจา้ของลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ซ่ึงตรงกบังานเขียนของ วรรณพร 
ธรรมเลิศมงคล(2553) ท่ีพูดถึงการวดัผล การประเมินผล ว่าเป็นการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้การ
เปรียบเทียบวดัผลความส าเร็จจากการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีผ่านมาเพื่อใช้เป็นการตดัสินใจใน
การก าหนดทิศทางการท างาน หรือการท าธุรกิจ  

 ดงันั้นการวดัผลก่อนการตดัสินใจซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ จึงเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จในกลยุทธ์การบริหารจดัการรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากการวดัผลเป็นส่ิงส าคญัในการ
ท าธุรกิจท่ีจะตอ้งมีการติดต่อซ้ือขาย เพราะการวดัผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาความจริงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ 
ผา่นการศึกษาเปรียบเทียบซ่ึงในท่ีน้ี คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีผา่นมาของ
บริษทัผูเ้ป็นเจ้าของเพื่อเป็นการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นแนวทางท่ีชดัเจนก่อนตดัสินใจซ้ือและ น าไปผลิตนัน่เอง   
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 จะเห็นไดว้า่ ทั้งผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไทย และต่างประเทศต่างก็มีกลยทุธ์การบริหาร 
จดัการท่ีมีต่อการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกลยุทธ์ดงักล่าวถือเป็นส่ิงส าคญัใน 
การวางแผนก่อนการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์เพื่อน ากลบัไปผลิตในประเทศของตน จึงกล่าวได้
ว่าการวางแผนเพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ และ การวดัผลเพื่อประเมินคุณค่า ความส าเร็จใน
อนาคตก่อนซ้ือลิขสิทธ์ิรายการถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในประเด็นการซ้ือลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์
ทั้งของผูผ้ลิตไทย และต่างประเทศ  
 5.2.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีต่อการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ 

 ในงานวิจยัน้ียงัพบอีกวา่ ปัจจยัท่ีท าให้รายการโทรทศัน์ของประเทศไทยสามารถขาย 
ให้กบัต่างประเทศไดส้ าเร็จรวมไปถึงไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากในแถบประเทศเพื่อนบา้นใน
ภูมิภาคเดียวกนันัน่ก็คือช่ือเสียงสั่งสมหรือผลงานในอดีตขององคก์รเน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเป็น ส่ิง
ท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือขององค์กรผ่านการได้รับรางวลัจากนานาชาติในแขนงต่าง ๆ ส่ง 
ผลดีให้กบัผลิตภณัฑ์ (รายการโทรทศัน์) ท่ีน าไปขายในตลาด (Content) ต่างประเทศ  ดงันั้นส่ิงท่ี
เห็นไดช้ดัคือความน่าเช่ือถือนั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิ รายการ
โทรทศัน์ ซ่ึงตอ้งเป็นการสะสมรางวลัและความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ ความ
มัน่ใจ ท่ีพิสูจน์ไดต่้อคู่คา้ทางธุรกิจ  จนประสบความส าเร็จในการติดต่อทางธุรกิจ     

 และข้อค้นพบท่ีถือเป็นสาเหตุหลักท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือเร่ืองของความคิด
สร้างสรรค์ หรือท่ีเรียกว่า Creative Thinking ท่ีอยู่ในรูปแบบรายการต่าง ๆ ของผูผ้ลิตในประเทศ
ไทยซ่ึงขอ้คน้พบเร่ืองความสร้างสรรคท่ี์มีส่วนในการท่ีท าให้ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของประเทศ
ไทย ขายได้นั้น ขอ้มูลจากคุณ ธนศกัด์ิ หุ่นอารักษ์ ท่ีว่าส่ิงส าคญัท่ีก่อให้การขายได้ของลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ คือความคิดสร้างสรรคข์องเน้ือหา (Content) รวมไปถึงไอเดียเร่ืองราวการน าเสนอ
รูปแบบรายการและการผลิตท่ีมีจุดเด่นมีความน่าสนใจ ตรงกบัความตอ้งการของตลาดในประเทศท่ี
นั้ น   ๆ และมีความเป็นสากลไม่มุ่ง เน้นประเพณีและวัฒนธรรมของผู ้ผลิตมากจนเกินไป    
 ดงันั้นความคิดสร้างสรรค์จึงมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนผลิตรายการโทรทศัน์ในทุก
ขั้นตอน ดว้ยเหตุน้ีเองความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจในการสร้างความแตกต่างและน่าสนใจ ใน
ตลาด Content โลก เพราะจากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ต่างประเทศนั้นให้ความส าคญักบัเน้ือหา
รายการท่ีมีความริเร่ิมสร้างสรรค ์และท่ีส าคญัตอ้งเขา้ใจง่าย จากการศึกษา ทั้งในฝ่ังผูผ้ลิตไทย และ
ผูผ้ลิตต่างประเทศ ก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าสาเหตุท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิรายการนั้น ความแปลกใหม่ และ
สร้างสรรค ์ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ จึงกล่าวไดว้า่ หากผูผ้ลิตตอ้งการท่ีจะผลิตรูปแบบรายการ
โทรทศัน์ ให้ประสบความส าเร็จในแง่มุมของการขายลิขสิทธ์ิ จะต้องมีการพฒันาในส่วนของ
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รูปแบบรายการให้มีความคิดสร้างสรรคน์ัน่เองนอกจากน้ีความคิดสร้างสรรคย์งัมีบทบาทส าคญัใน
การรักษาความ สมดุลระหวา่งความตอ้งการทางการตลาดกบัศิลปะในการผลิตรายการโทรทศัน์ดงั
จะเห็นไดจ้าก ความสร้างสรรค ์และริเร่ิม ในการสร้างรูปแบบรายการท่ีมีความแปลกใหม่ไม่ซ ้ าใคร 
เพราะรูปแบบ รายการโทรทศัน์ของผูผ้ลิตในประเทศไทย (ในท่ีน้ีคือ บริษทัเวิร์คพอยท์ ฯ) ท่ี
กลายเป็นลิขสิทธ์ิ รายการโทรทศัน์จนสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศ ส่ิงท่ีเป็นจุดสนใจหลกั
คือ ความคิด สร้างสรรคข์องรายการและยงัสามารถส่ือสารให้เขา้ใจง่าย อีกทั้งเน้ือหาของรายการมี
ความหลากหลาย อยา่งเช่น รายการ ปริศนาฟ้าแลบ แฟนพนัธ์ุแท ้เลขอวดกรรม ท่ีปัจจุบนัมีหลาย
ประเทศซ้ือไปผลิต อีกทั้งการรุกตลาดต่างประเทศดว้ยการออกบูทสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อซ้ือและ
ขายลิขสิทธ์ิรายการ หรือ  ท่ีเรียกว่า การออกไปเปิดตลาดในลักษณะของการเปิดบูทแสดง
นิทรรศการสินคา้ (Exhibition) ในระดบันานาชาติซ่ึงถือวา่มีความส าคญัต่อการท าธุรกิจเก่ียวกบัการ  

 ซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์อย่างมาก เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของผูผ้ลิต และเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัคู่คา้ ทั้งในระดบัภูมิภาค และระดบัโลก เพราะ
เป็นงานพบปะระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากประเทศต่าง ๆ และเป็นโอกาสแสดง
ศักยภาพ ความน่าสนใจของคอนเทนต์ของประเทศไทย รวมถึงเป็นการได้น าเสนอรูปแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรายการโทรทศัน์ของไทย ในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตโดยบริษทัเวิร์คพอยท ์ฯ 
ใหก้บัคู่คา้ไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัคอนเทนตไ์ทยพฒันาไปมาก ดงันั้นการผลกัดนัรายการ
ไทยไปอยูใ่นตลาดโลกก็มีโอกาสสูงข้ึน จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิด
การซ้ือลิขสิทธ์ิจากผูผ้ลิตในประเทศไทยนั้น เร่ืองของการออกไปเปิดตลาดเชิงรุกดว้ยการเปิดบูท
แสดงนิทรรศการสินคา้ (Exhibition) อาจจะเป็นส่ิงท่ียืนยนัได้ว่า เป็นการสร้างความเข้าใจและ
สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่คู่คา้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากต่อการขายลิขสิทธ์ิรายการของ
ผูผ้ลิตในประเทศไทย ซ่ึงตรงกบัท่ี สิทธิกร ตั้งศิริ ท่ีว่าการเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศเพื่อสร้าง
ช่องทางรายได้ใหม่จากการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์นั้ นนอกเหนือจากรายได้แล้ว การท่ี
สถานีโทรทศัน์ต่างประเทศซ้ือรายการของไทยไปออกอากาศนั้นเพราะมีเน้ือหาตรงใจกลุ่มผูช้ม
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น ปัจจุบนัผูผ้ลิตโทรทศัน์ของไทยรุกตลาดต่างประเทศ ผ่านการออก 
Roadshow ตามงานโทรทศัน์ต่าง ๆ จนสามารถประสบความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิ (License) 
รายการไดอ้ยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั   

 ดงันั้นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยควรให้ความสนใจ และตอ้งมีการบริหาร
จดัการอยา่งจริงจงัในการเปิดตลาดเชิงรุก ผา่นการเปิดบูทแสดงนิทรรศการสินคา้ (Exhibition) ใน
ตลาดซ้ือขายคอนเทนต์ระดบัสากล ซ่ึงตรงกบัขอ้คน้พบในงานวิจยัช้ินน้ีว่า เร่ืองดงักล่าวถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คู่คา้ในต่างประเทศไดเ้ห็นผลงาน และผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตรายการในประเทศ
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ไทยโดยตรง จนเกิดความส าเร็จในการตกลงซ้ือลิขสิทธ์ิรายการของไทย ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ 
ประเด็นดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งรีบพฒันาทั้งในส่วนของภาครัฐท่ีตอ้งใหก้ารสนบัสนุน การ
เดินทางไปออกบูทและการเผยแพร่เน้ือหารายการโทรทศัน์ของผูผ้ลิตไทยในต่างประเทศ และ
ตลาด  Content ในระดบันานาชาติ รวมไปถึงภาคเอกชนในฐานะผูผ้ลิตท่ีตอ้งพฒันามาตรฐานการ
ผลิตรายการ และศึกษาความตอ้งการของตลาดให้มากข้ึน ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
ท่ีมีความน่าสนใจเทียบเท่าระดบัสากล ก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมไปถึง
การศึกษาตลาดในต่างประเทศ การพฒันาพนักงานท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการเปิดบูทแสดง 
นิทรรศการสินคา้ (Exhibition) ในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายของผูผ้ลิตฝ่ังไทยเป็นอย่าง
มากท่ีต้องต่อสู้กับประเทศผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีทั้ งช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ อย่าง
สหรัฐอเมริกา และองักฤษ รวมไปถึงผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ยกัษ์ใหญ่ในเอเชีย อย่าง ญ่ีปุ่น และ
เกาหลี ดงันั้นการพฒันาในเร่ืองดงักล่าวจึงถือเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตในประเทศไทยตอ้งเร่ิมใส่ใจอย่าง
จริงจงั โดยเฉพาะมุมมองของผูบ้ริหารในองคก์รผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีจะตอ้งบริหารจดัการดว้ย
ความเขา้ใจ เพื่อสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการของตลาด และปรับกลยุทธ์ให้ทนักบักระแสต่าง ๆ 
ในปัจจุบนั 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิ 
รายการโทรทศัน์ระหว่างประเทศ ผูว้ิจยัยงัพบว่า ปัจจยัดงักล่าวยงัมีเร่ืองของกลยุทธ์การบริหาร
จดัการซ่ึงสามารถอภิปรายตามขอ้คน้พบจากงานวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี  

 จากขอ้คน้พบในการศึกของผูว้ิจยั ส่ิงท่ีส าคญัในกระบวนการซ้ือขายลิขสิทธ์ินั้น คือ
เร่ืองของการบริหารจดัการ ดว้ยหลกัการบริหารธุรกิจหรือ 4M ซ่ึงเดิมทีผูว้ิจยัไม่ไดค้าดคิดมาก่อน
วา่ ปัจจยัในการบริหารธุรกิจ หรือ 4M  จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ รวมไปถึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ แต่เร่ืองดงักล่าวกลับเป็น
แนวคิดท่ีส าคญัในการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จของผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย ซ่ึงหลกัการบริหารธุรกิจหรือ 4M นั้น สมคิด บางโม (2556) กล่าววา่ การบริหารกิจการ
เพื่อความส าเร็จนั้นตอ้งใชห้ลกับริหาร 4M ซ่ึงหลกับริหาร 4M ประกอบดว้ย  Man หรือการบริหาร
ก าลงัคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกบังานให้มากท่ีสุด  Money หรือ 
การบริหารเงิน จะจดัสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุด และให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล Materials หรือวตัถุดิบ  การบริหารวสัดุในการด าเนินงาน วา่จะท าอยา่งไรใหส้ิ้นเปลือง
นอ้ยท่ีสุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุด สุดทา้ยคือ Management หรือการจดัการ คือกระบวนการจดัการ
บริหารควบคุมเพื่อใหง้านทั้งหมดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี   
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 ดงันั้นผูว้จิยัจึงคน้พบวา่ หลกัารบริหารนั้น แมว้า่จะเขา้มาอยูใ่นสายของส่ือสารมวลชน
ก็ตาม แนวคิดดา้นการบริหารธุรกิจ หรือ 4M ก็สามารถน ามาประยกุตใ์ช ้เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จ 
ในการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้ ซ่ึงหลักการบริหารธุรกิจจึงเป็นเ ร่ืองของ
ประสบการณ์ความรู้ การลองผดิลองถูกผา่นการท างานของผูบ้ริหารท่ีถือเป็นประสบการณ์ส าคญัท่ี
จะมาบอกเล่าสอนคนท างานในระดบัผูป้ฏิบติัการให้เขา้ใจและสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมใน
การท างานท าให้บรรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร ดงันั้นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยควรมี
ความตระหนัก และเข้าใจในเร่ือง 4M ท่ีมีความส าคัญในการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม
โทรทศัน์  เน่ืองจากในบริบทของการท าธุรกิจโทรทศัน์นั้นโดยเฉพาะในยุคดิจิทลั ท่ีมีการแข่งขนั
ทางธุรกิจสูง หลกัการบริหารธุรกิจจึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัเน่ืองจากหลกัการดงักล่าวครอบคลุม
การบริหารจดัการทั้งในเร่ืองของทรัพยากรมนุษย ์เพราะการบริหารเงิน การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจดัการ ท่ีจะเป็นตวัส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงต่อการท าธุรกิจในปัจจุบนั แต่
อยา่งไรก็ตามทั้งน้ีส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย จากการศึกษาผูว้ิจยัคิด
วา่ คือการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ให้มีความพร้อมทั้งในเร่ืองของสภาพกายและจิตใจ รวม
ไปถึงการพฒันาความรู้ความสามารถให้เท่าทนัการเจริญเติบของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนัเพื่อ
สามารถเขา้ถึงความตอ้งการและการติดต่อส่ือสารเขา้ประเทศอยา่งรวดเร็ว รวมไปถึงฝึกฝนทางดา้น
ภาษาเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองท่ีมีความแม่นย  าไม่ผดิพลาด เพราะดว้ยปัจจุบนัคู่คา้ทางธุรกิจส่วน
ใหญ่จะใชภ้าษาท่ีเป็นสากลอยา่งภาษาองักฤษในการติดต่อประสานงาน และท าการตกลงทางการ
คา้ในระดบัสากล รวมไปถึงการส่งเสริมวิชาชีพท่ีสนบัสนุนการท างานอยา่งสร้างสรรคไ์ม่วา่จะเป็น
เร่ืองของบรรยากาศการท างาน สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคข์องรูปแบบ
รายการ ส่งผลใหเ้กิดการไดรั้บความนิยมและรางวลัในสาขาต่าง ๆ ท่ีถือเป็นส่ิงส าคญั รวมไปถึงการ
สนบัสนุนในเร่ืองของอุปกรณ์การท างานท่ีมีความทนัสมยั ทนัต่อเทคโนโลย ีและเพียงพอต่อการใช้
งานของบุคลากร เพื่อให้ทุกส่วนท่ีกล่าวมานั้นกลายเป็นส่วนขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการสร้างมูลค่า
ของรายการโทรทศัน์ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ต่อไป 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษายงัมีขอ้คน้พบท่ีส าคญัอีกส่ิงหน่ึงคือ การศึกษาตลาด เพราะ
ถือเป็นอีกกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีส าคญั ท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ เน่ืองจากถา้ผูผ้ลิตในประเทศไทยจะขายลิขสิทธ์ิ ก็จ  าเป็นตอ้งศึกษาต่างประเทศวา่มีความ
ตอ้งการเน้ือหาและรูปแบบรายการประเภทใด รวมไปถึงความสนใจของผูช้มในประเทศท่ีผูติ้ดต่อ
ขายลิขสิทธ์ิ แต่ในทางกลับกันหากผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยต้องการซ้ือลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์จากต่างประเทศก็จ  าเป็นตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูช้มในประเทศวา่มีความช่ืน
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ชอบรายการโทรทศัน์แบบใด และความตอ้งการของผูส้นบัสนุน เพื่อก่อให้เกิดการขายโฆษณาใน
ประเทศ  ถือวา่เป็นการรู้เขารู้เราซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัในการท าธุรกิจ  

 ดังนั้นการศึกษาตลาดจึงถือว่ามีความส าคญัในแง่มุมของการค้นควา้หาข้อมูลและ
การศึกษาตลาดก่อนลงทุนท าธุรกิจเก่ียวกับการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ จึงมีความส าคญั 
เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจ ในปัจจุบนัการศึกษาตลาดนั้นจะเน้นท่ี
กลุ่มเป้าหมาย  (Target Marketing) หรือประเทศท่ีเป็นคู่คา้นบัวา่มีความส าคญัต่อการด าเนินงาน ใน
การขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ใหป้ระสบความส าเร็จ เพราะการท่ีจะขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์
ไดน้ั้น จากการศึกษา ทั้งจากผูผ้ลิตในประเทศไทยและคู่คา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ใน
ต่างประเทศ ให้ขอ้มูลตรงกนัว่า เน้ือหารายการตอ้งมีความสอดรับกบัความตอ้งการและประเพณี
วฒันธรรมของประเทศผูซ้ื้อไปผลิต ดงันั้นการท่ีจะสามารถเขา้ใจเร่ืองดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
ตลาดให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ส่ิงน้ีเองจึงถือเป็นหัวใจหลกัท่ีส าคญัท่ีจะน าองค์กรสู่ความส าเร็จใน
อนาคต William J. Stanton (1987) กล่าววา่ การตลาด คือ กิจกรรมของธุรกิจทั้งหมด ท่ีส่งผลถึงกนั
ได้ เช่น การก าหนดราคาสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการให้กับลูกค้า ทั้ งในปัจจุบนัและลูกค้าในอนาคต รวมไปถึง Philip Kotler (2000) นักการ
ตลาดช่ือดงัของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนิ้ยามความหมายของการตลาดวา่ การตลาด คือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดก้ระท าข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นและความตอ้งการให้เป็นท่ีพอใจระหวา่ง
ผูซ้ื้อและผูข้าย โดยผ่านกระบวนการการแลกเปล่ียนและการศึกษาซ่ึงกนัและกนั หรืออาจสรุป
โดยรวมไดว้า่ การศึกษาตลาด คือ การท าความเขา้ใจสถานท่ีท่ีผูข้ายและผูซ้ื้อไดท้  าการตกลงเพื่อซ้ือ
ขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ร่วมกนั ทั้งยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสิทธ์ิในความเป็นเจา้ของ
ร่วมกนัตามมา ดงันั้นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย จึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการ
บริหารจัดการเพื่อศึกษาตลาดก่อนการน าลิขสิทธ์ิรายการท่ีตนเป็นผู ้ผลิต ไปขายแก่คู่ค้าใน
ต่างประเทศ เพื่อความเขา้ใจและสามารถเจรจาต่อรองในการท าธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิตลาดการซ้ือขาย Content รายการโทรทศัน์ในตลาด
สากล ต่อไปในอนาคต  

 เม่ือเป็นเช่นนั้นการศึกษาตลาดจึงมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการธุรกิจโทรทศัน์
เป็นอยา่งมาก เพราะสามารถเป็นตวัช้ีวดัและบอกถึงอนาคตของธุรกิจการตลาดของลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ ซ่ึงถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารและจดัการท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ และมีความส าคญั
มากต่อการท าธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทศัน์  ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยจะตอ้งค านึงถึง
และศึกษาตลาดให้เขา้ใจอย่างถ่องแทก่้อนการท าธุรกิจดงักล่าว เพราะหากไม่เขา้ใจตลาดก็จะไม่



113 

สามารถหาคู่คา้ท่ีดีมารองรับได้อย่างเหมาะกบัลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของตน ก็จะส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินการท าธุรกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและยาวนาน 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ การจดัการท่ีมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดความ 
ส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิท่ีน่าสนใจอีกหน่ึงกลยุทธ์ คือ การจดัการผลิตนั้น ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญั
เน่ืองจากการจดัการการผลิต คือ การดูแลทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่  Pre-production Production และ Post-
production ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า เม่ือการผลิตทั้ง 3 ส่วนแข็งแรงมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ 
รายการโทรทศัน์ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพ ก่อใหเ้กิดความน่าสนใจในตลาดเน้ือหา (Content) โลก จน
ประสบความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ต่อคู่คา้ในต่างประเทศ 

 ดังนั้ นการจัดการการผลิตท่ีกล่าวมานั้นจึงเป็นอาวุธส าคัญในการส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จ ในการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดว้ยการผลิตนั้นถือ
เป็นจุดก าเนิดของรูปแบบรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากการผลิตทั้ง 3 ส่วนนั้น หากมองใหลึ้กลงไปจะ
พบว่าการจัดการการผลิตดังกล่าวมีส่วนเก่ียวข้องอย่างยิ่งกับหลักการบริหารธุรกิจหรือ 4 M 
เน่ืองจากในการผลิตทั้ง 3 ส่วนนั้น ส่ิงส าคญัท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุดคือ ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ
เช่ียวชาญเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัในการผลิต รวมไปถึงเร่ืองของงบประมาณท่ีเป็นส่ิงสนับสนุน
ก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ และมีความน่าเช่ือถือในการผลิตท่ีจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรายการ
โทรทศัน์นั้นมีความน่าสนใจและแตกต่าง รวมไปถึงเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนในการท างานท่ี
ตอ้งมีความทนัสมยั ตามทนัเทคโนโลย ีเพื่อเอ้ือเฟ้ือใหก้บับุคลากรท่ีท างานในทุกภาคส่วน สุดทา้ยก็
คือ วสิัยทศัน์การบริหารของผูบ้ริหารท่ีตอ้งวางแผนการบริหารจดัการใหเ้หมาะสมส่งผลใหก้ารผลิต
ประสบความส าเร็จสูงสุด ดงันั้นเม่ือน าหลกัการบริหารธุรกิจ 4M มาผนวกกบัการบริการการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ ท่ีผลิตออกมาก็จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ จนสามารถการันตีความส าเร็จท่ีมีโอกาสจะ
ขายไดใ้นตลาดซ้ือขาย Content ในระดบัสากล  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทัศน์ของผูผ้ลิตไทยในตลาด Content ในระดับสากล ก็คือ กลยุทธ์การบริหารจัดการท่ีมี
ความส าคญัต่อการท าธุรกิจโทรทศัน์ อนัประกอบไปดว้ย การบริหารจดัการธุรกิจ การศึกษาตลาด 
และการบริหารการผลิต  อีกทั้งกลยทุธ์การบริหารจดัการ ยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จ จน
สามารถขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ ในตลาด Content โลกไดอ้ย่างในปัจจุบนั ซ่ึงต่อไปผูว้ิจยัจะ
ขอน าเสนอการอภิปรายในประเด็นตามวตัถุประสงค์การวิจัยท่ีได้ตั้ งไว้ คือเร่ืองพลวตัของ
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิต่อไป 
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 5.2.3 พลวัตของอุตสาหกรรมรายการโทรทัศน์ไทยหลังจากมีการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการ
โทรทศัน์ระหว่างกนั 

 จากการศึกษา ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายการในประเทศไทยท่ีวา่
หลงัจากท่ีผูผ้ลิตในประเทศไทยมีการซ้ือและขายลิขสิทธ์ิระหวา่งคู่คา้ในต่างประเทศนั้น ก่อให้เกิด
หลายส่ิงกบัพลวตัอุตสาหกรรมโทรทศัน์ซ่ึงถือเป็นการส่งผลดีหลายดา้นทั้งในเร่ืองของการสร้าง
มูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ (ในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์) รวมไปถึงการรับรู้ของคู่คา้ในต่างประเทศท่ีมี
ต่อเน้ือหารายการโทรทศัน์ (Content) ของผูผ้ลิตในประเทศไทยว่า มีความคิดสร้างสรรค์ และ มี
ความน่าเช่ือถือในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพระดบัโลก รวมไปถึงการต่อยอดทาง
ธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการลงทุนร่วมในทั้งแง่มุมของการซ้ือขายและการลงทุนผลิตรายการร่วมจน
สามารถยกระดับกลายเป็นเน้ือหารายการระดับนานาชาติ และท่ีส าคญัยงัเป็นการเร่ิมต้นสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัอุตสาหกรรมโทรทศัน์ และอุตสาหกรรมบนัเทิงประเทศไทยในภาพรวมอีก
ดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัจะขออภิปรายในแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

 จากการศึกษาของผู ้วิจ ัยท าให้เห็นข้อค้นพบว่า พลวตัท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ไทยหลงัจากการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ให้กบัคู่คา้ในต่างประเทศนั้น คือการสร้าง
มูลค่า (Value) ให้กบัความคิดสร้างสรรคข์องคนไทย เพราะหลงัจากท่ีมีการขายลิขสิทธ์ิให้กบัคู่คา้
ในต่างประเทศได้ส าเร็จ จึงท าให้การรับรู้ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาว
ต่างประเทศเปล่ียนไป ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากคู่ค้าในต่างประเทศในฐานะผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ ท่ีมีศกัยภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจนสามารถเปิดตลาดและการขาย
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ระดบัโลกได ้

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้ จึงกล่าวไดว้า่ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทยนั้นจะตอ้ง
เน้นในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์ในรายการโทรทศัน์ ทั้งการผลิต รูปแบบรายการ การพฒันา
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ และรูปแบบรายการให้แปลกใหม่ อีกทั้งยงัต้องเพิ่มเติมความคิด
สร้างสรรคใ์นรายการจากเดิมท่ีเป็นอยูใ่ห้เพิ่มมากข้ึน เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทัศน์ ในตลาดนานาชาติ เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้ นจะเห็นได้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์ในรายการโทรทศัน์ไทยนั้นก าลังได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากใน
ปัจจุบนัการติดต่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ของผูผ้ลิตไทยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จาก
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ คุณธนศกัด์ิ หุ่นอารักษ์ ท่ีกล่าวถึงการเพิ่มข้ึนของการติดต่อขอซ้ือลิขสิทธ์ิ
รายการโทรทศัน์ท่ีในช่วงปีท่ีผา่นมาไม่ว่าจะเป็นการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการส าเร็จ (Finished Program) 
หรือการซ้ือลิขสิทธ์ิรูปแบบรายการ (Format program) แมว้า่เร่ืองของ “ราคา” ก็เป็นปัจจยัหน่ึงของ
การตดัสินใจซ้ือ แต่ขอ้คน้พบของงานวิจยัน้ีความคิดสร้างสรรค์ในรายการท่ีขายถือเป็นตวัแปร
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ส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ ในการขายลิขสิทธ์ิรายการ ดังนั้นผูผ้ลิตในประเทศไทยควรต้อง
ตระหนกัและใหค้วามส าคญั เพื่อความเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย  

 นอกจากน้ี ประเด็นขอ้คน้พบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ
องค์กรผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย   พบว่า ปัจจุบนัคู่คา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตในต่างประเทศนั้น 
ต่างเร่ิมเขา้มาติดต่อเจรจาเพื่อร่วมผลิตรายการ เน่ืองจากการผลิตเน้ือหารายการในต่างประเทศนั้นก็
มีความซ ้ าซากจ าเจจนไม่สามารถหาทางสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ ๆ ได ้อีกทั้งการร่วมผลิต
รายการในประเทศไทยนั้นก็มีตน้ทุนการผลิตท่ีน้อย จึงน าไปสู่ขอ้คน้พบประเด็นท่ี 2 ของงานวิจยั
คือการร่วมผลิต หรือการร่วมลงทุนผลิตรายการในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ (Co-Production) ซ่ึง
เป็นการร่วมลงทุนในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ระหวา่งผูผ้ลิตไทย และผูผ้ลิตต่างประเทศ ก่อให้ 
เกิดการสร้างสรรคเ์น้ือหาระดบัสากล อีกทั้งเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย   

 อยา่งไรก็ตามการร่วมผลิต (Co-Production) ไม่ใช่เพียงเป็นการจบัมือกนัเพื่อลงทุนร่วม
ในทางธุรกิจเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ Co-Production คือเป็นโอกาสท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์
ของไทยจะได้เรียนรู้วิธีการผลิตรายการโทรทศัน์ร่วมกับผูผ้ลิตในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีส าคัญซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้การผลิตท่ีมีมาตรฐานโลก และเป็นกล
ยุทธ์  เทคนิคการผลิตรายการโทรทศัน์จากต่างชาติท่ีทีมงานผูผ้ลิตไทยไม่คุน้เคย ดงันั้นการเรียนรู้
เร่ืองดงักล่าวก็จะส่งผลให้เกิดการพฒันามาตรฐานการท างานและเม่ือผนวกเขา้ไปกบัความละเอียด 
ประณีตในการท างานตามแบบฉบบัของคนไทยก็จะท าให้รายการโทรทศัน์ของไทยมีโอกาสเติบโต
ขายไดใ้นระดบันานาชาติ และเน่ืองจากปัจจุบนัโลกของเรากา้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสาร สามารถเช่ือมร้อยส่ือสารกนัไดท้ัว่โลก ตามท่ี ชล อุดมพานิช (2555) กล่าวไว้
วา่ โลกาภิวตัน์นั้นมีส่วนท่ีก่อให้เกิดการศึกษาซ่ึงกนัและกนัแบบขา้มโลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้
อยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นเร่ืองการเรียนรู้ร่วมกนัในระดบันานาชาติในลกัษณะของการรู้เขารู้เรา จึงมีส่วน
ส าคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีส่งผลใหเ้กิดการพฒันาของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไทยหลงัจากร่วมผลิตรายการ
โทรทศัน์ ดงันั้นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ของไทยก็จะไม่ใช่แค่ผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อผูช้มใน
ประเทศเท่านั้น เพราะหลงัจากท่ีลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ขายไดใ้นระดบัโลกแลว้นั้นส่ิงท่ีตามมา
คือการยกระดบัฐานะของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไทยสู่ความเป็นระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 

 อย่างไรก็ตามในเร่ืองของพลวตัอุตสาหกรรมรายการโทรทศัน์ไทยหลงัจากมีการซ้ือ
และขายลิขสิทธ์ิรายการระหวา่งกนัท่ีผูว้จิยัจะอภิปรายนั้นคือเร่ืองภาพลกัษณ์ เพราะหลงัจากท่ีผูผ้ลิต
ในประเทศไทยประสบความส าเร็จในการขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ให้แก่ต่างประเทศได ้ส่ิงท่ี
ตามมาก็คือภาพลกัษณ์ท่ีดีของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยในวงกวา้ง อนัหมายถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
สายตานักธุรกิจ และบริษัทผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่างชาติท่ีมีต่อไทย  ซ่ึงจะน ามาสู่การให้
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ความส าคัญและให้ความสนใจในรายการโทรทัศน์ท่ีผลิตโดยคนไทย   เกิดการติดต่อเจรจา 
จนกระทัง่ขอซ้ือลิขสิทธ์ิรายการเพื่อน าไปผลิตหรือเผยแพร่ต่อ ทั้งหลายทั้งปวงท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวน้ี จะ
เป็นวงจรการเคล่ือนไหวให้อุตสาหกรรมการผลิตรายการโทรทศัน์ของไทยเจริญเติบโตกา้วหน้า
ต่อไป จนเป็นส่วนหน่ึงของรายไดแ้ละเศรษฐกิจท่ีดีของประเทศ 

ประเด็นสุดทา้ยในเร่ืองของพลวตั ท่ีผูว้จิยัไดค้น้พบคือ การกลืนกลายวฒันธรรมท่ีผา่น 
มาในรูปแบบของรายการโทรทศัน์จากการศึกษาเร่ืองดงักล่าว สามารถตั้งขอ้สงสัยเร่ือง การส่ือสาร
ขา้มวฒันธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ขา้มชาติในปัจจุบนัอาจจะก่อให้เกิด 
การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม  ซ่ึงมาจากการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศมาผลิต และการ
ขายลิขสิทธ์ิรายการของไทยท่ีขายออกไปยงัต่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนของวฒันธรรมของ
การเป็นผูช้มในแต่ละประเทศ เม่ือมีการส่งต่อรายการโทรทศัน์จากประเทศหน่ึงสู่ประเทศหน่ึง จึง
เกิดการท าซ ้ า ดดัแปลง ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เขา้กบัผูช้มในแต่ละประเทศ อาทิ การน ารูปแบบ
รายการแบบส าเร็จรูปมาพากยเ์สียง หรือ ใส่ค าบรรยาย การดดัแปลงรูปแบบรายการให้เขา้กบัผูช้ม 
ซ่ึงก่อให้เกิดการแพร่กระจายทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการกลายกลายทางวฒันธรรม 
ก่อใหเ้กิดความคุน้ชิน และ ท าตาม เช่น วฒันธรรมการแต่งกายท่ีแฝงมาในรูปแบบรายการโทรทศัน์ 
ก่อให้เกิดการแต่งตาม เปล่ียนแปลงวฒันธรรมของคนไทยท่ีต้องใส่เส้ือผา้มิดชิดกลายเป็นโชว์
สัดส่วนอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ซ่ึงวฒันธรรมบางอยา่งนั้นในแต่ละประเทศอาจจะยงัไม่ถูกยอมรับ
แต่เม่ือมีการน าเสนอรายการท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างหรือไม่ถูกยอมรับสักระยะ วฒันธรรมดงักล่าว
อาจจะกลายเป็นส่ิงท่ีเกิดการยอมรับนั้นประเทศนั้นโดยปริยาย  แมจ้ะมีความแตกต่างของชาติพนัธ์ุ
แต่เม่ือเกิการดกลืนกลายทางวฒันธรรการจนยอมรับความแตกต่าง ก็กลายเป็นวฒันธรรมของ
ประเทศตนแบบไม่รู้ตวั เน่ืองจากการส่ือสารข้ามวฒันธรรมนั้น สามารถลดความแตกต่างทาง
วฒันธรรมรวมถึงการลดช่องวา่งระหวา่งอ านาจ เน่ืองมาจากธรรมชาติของส่ือโทรทศัน์ท่ีมีสามารถ
ส่ือสารก่อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดร้วมถึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมใหม่ในสังคม 
ซ่ึงตรงกบั Knox  Simone (2012) และ Michele Hilmes (2014) กล่าวว่า “การเกิดการขา้มชาติของ 
รายการโทรทศัน์ ว่าเป็นการแพร่พนัธ์ุทางโทรทศัน์ ระหว่างประเทศ ระหว่างสหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจกัรและพนัธมิตรทัว่โลก”  เพราะทั้งสองประเทศถือวา่เป็นผูผ้ลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดสองราย 
ของโลก รายการโทรทศัน์ท่ีเคยท ามาจากความพยายามของบุคคลหรือบริษทัผูผ้ลิตเม่ือประสบ
ความส าเร็จจนเกิดความนิยมขา้มโลก ในประเทศไทยนั้นเห็นไดเ้ด่นชดัก็อยา่งเช่น การไดรั้บสิทธ์ิ
ในการสร้างสรรค์รายการของ สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่องเวิร์คพอยท์ จากการซ้ือลิขสิทธ์ิรายการ 
The X factor ในการผลิต และออกอากาศในสถานี   อย่างไรก็ตามTim Westcott (2013) ได้กล่าว
เพิ่มเติมอีกว่า สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจกัร ไม่เพียงแต่เป็นผูส่้งออกรายการโทรทศัน์ราย
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ใหญ่ท่ีสุดสองรายของโลกเท่านั้น แต่ยงัเป็นลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดของกนัและกนั และเป็นคู่คา้ราย
ใหญ่ท่ีสุดอีกดว้ย ความสัมพนัธ์ดงักล่าวก่อให้เกิดรูปแบบของโครงการท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุขา้มชาติกลุ่มใหม่ท่ีมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมและแนวทางปฏิบติัในการ
พฒันาอุตสาหกรรมโทรทศัน์และการเรียนรู้รูปแบบของโทรทศัน์ขา้มชาติ  จนกลายเป็นการกลืน
กลายวฒันธรรม ท่ีหลอมรวมระหวา่งวฒันธรรมตน้แบบ และ วฒันธรรมของผูช้มในประเทศผูซ้ื้อ
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ไปผลิตในประเทศของตน 

 ส่วนสุดทา้ยของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัต่อไปน้ี  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีน ามาสู่ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีผูว้จิยัจะขอน าเสนอดงัต่อไปน้ี  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลติรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาในประเด็นเร่ืองของกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีเกิดจากการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิระหว่างกัน ผูว้ิจยัขอน าเสนอว่า ในแง่มุมของผูผ้ลิตรายการนั้น จะต้องให้ความส าคญั
ความคิดสร้างสรรค ์เพราะความคิดสร้างสรรคน์ั้นเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตรายการในประเทศไทยนั้นตอ้งเร่ง 
พฒันาให้เกิดข้ึนอย่างมากในบริษทัของตนเอง โดยความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นต้องมีการ
สะท้อนผ่านการพฒันาศักยภาพของบุคลากรทางโทรทัศน์อย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วน 
ปรับเปล่ียนวิธีการคิดวา่การพฒันาความคิดสร้างสรรคน์ั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะปลูกฝังเพราะเป็นเร่ือง
ของความสามารถเฉพาะคน แต่กลบัท าใหเ้ร่ืองดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองส่วนรวมท่ีทุกภาคส่วนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสร้างและพฒันาร่วมกนั 

 การพฒันาดังกล่าวน้ีต้องให้ความส าคญักับการคดัสรรพนักงานโดยต้องเลือกเฟ้น
บุคคล ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์เป็นพื้นฐานมาอยูแ่ลว้ เพื่อพร้อมในการปฏิบติังานจริง และประการ
ส าคญัในการก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นองคก์รคือ การสร้างวฒันธรรมองคก์รใหบุ้คลากรกลา้
แสดงความคิด ไม่กลวัท่ีจะคิดพฒันาผลงานดว้ยความคิดท่ีแตกต่าง และในวิธีการท่ีไม่คุน้เคย ลอง
คน้หาส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึนในการผลิตรายการโทรทศัน์ และไม่กลวัต่อการผิดผลาด เพราะส่ิงดงักล่าว
ถือเป็นการลองเพื่อก่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีอาจจะสามารถใช้ได้จริงในการผลิตรายการโทรทศัน์ของ
บริษทั และควรพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่การเร่ิมผลิตให้เปล่ียนจากการผลิตเพื่อเผยแพร่แค่
ในระดบัประเทศ แต่ตอ้งคิดวางแผนและสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ใหส้ามารถส่งออกสู่ตลาดโลก
ได ้ 
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  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาลไทย 
ตามท่ีได้ทราบชัดเจนจากผลงานวิจัยแล้วว่า  การเปิดบูทแสดงนิทรรศการสินค้า 

(Exhibition) ในระดบันานาชาติ เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์ (ในท่ีน้ีคือรายการโทรทศัน์) ของผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ไทยในต่างประเทศนั้น เป็นเร่ืองส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากธุรกิจการซ้ือขาย
ลิขสิทธ์ิรายการน้ี มีส่วนในการสร้างรายได ้และช่ือเสียงใหก้บัประเทศ ทั้งน้ีการดูแลและรับผดิชอบ
ในกิจการดงักล่าวน้ี ปฏิเสธไม่ไดว้า่ส่วนหน่ึงก็เป็นภาระหนา้ท่ีของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ี
ตอ้งเขา้มาสนบัสนุน  ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะแนวทางปฏิบติัดงัน้ี  

1) ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ       
 งบประมาณในท่ีน้ีประกอบไปดว้ย ค่าเคร่ืองบิน ค่าท่ีพกั ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมงานและ
ค่าจดันิทรรศการในการออกไปเปิดบูทแสดงนิทรรศการสินคา้ (รายการโทรทศัน์) ท่ีต่างประเทศ ซ่ึง
ถา้หากบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมงานมากข้ึนก็จะส่งผลให้เป็น
ท่ีรู้จกัในสายตาของต่างชาติ อนัจะน ามาซ่ึงโอกาสในการขายรายการได ้

2) ประสานความร่วมมือ กบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ความร่วมมือในท่ีน้ีก็หมายถึง ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐบาลในหน่วยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม สมาพนัธ์สมาคมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย และความร่วมมือท่ีมาจากภาคธุรกิจเอกชนในการจัด
นิทรรศการแสดงสินคา้ (รายการโทรทศัน์) ระดบันานาชาติ ใหเ้กิดข้ึนในประเทศไทย เพื่อการสร้าง
ช่ือเสียง เผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ของรายการโทรทศัน์ไทย ส่งเสริมให้คู่ค้าและผูผ้ลิตใน
ต่างประเทศไดเ้ขา้มาร่วมงานเพื่อมีการเจรจาทางธุรกิจกบัผูผ้ลิตในประเทศไทยไดโ้ดยตรง 

3) สนบัสนุนใหเ้กิดการท าบญัชีรายช่ือผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในประเทศไทย   
 บญัชีรายช่ือดงักล่าวหมายถึง การรวบรวมผลงานและรายช่ือผูป้ระกอบการผูอ้ยู่ใน

วงการหรือเก่ียวขอ้งในธุรกิจบนัเทิง (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรทศัน์) รวมไปถึงช่องทางการ
ติดต่อ และหลกัฐานการจดทะเบียนการคา้ท่ีถูกต้อง ส าหรับคู่คา้หรือนักธุรกิจในอุตสาหกรรม
โทรทศัน์จากต่างประเทศ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเป็นฐานขอ้มูลทางการและน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย
รัฐบาลและเผยแพร่ในรูปแบบภาษาองักฤษในช่องทางออนไลน์ท่ีง่ายต่อการคน้หา ตลอดจนตอ้งมี
การปรับขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซ่ึงบญัชีรายช่ือน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่คู่คา้ทั้งสองฝ่าย
ในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจ 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการการซ้ือขายลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ขา้มชาติ 
กรณีศึกษาบริษทั เวร์ิคพอยทเ์อน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอส าหรับการวิจยัใน
คร้ังต่อไปดงัน้ี 

1) จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่า ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกรณีศึกษา เป็นบริษทั 
เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นองคก์รผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ของไทยแต่
เพียงฝ่ายเดียว ดงันั้นจึงควรศึกษาวิจยัในเชิงเปรียบเทียบเร่ืองรูปแบบรายการลิขสิทธ์ิท่ีประสบ
ความส าเร็จของไทย กบัต่างชาติท่ีประสบความส าเร็จ เช่น ของสหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น เกาหลี 
วา่รูปแบบรายการลิขสิทธ์ิเหล่านั้นเหตุใดจึงสามารถขายไดใ้นตลาดโลก  

2) จากการศึกษายงัพบอีกวา่ ในงานวจิยัช้ินน้ี ไดก้ าหนดให้มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่น
อีเมลกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นคู่คา้ทางธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงถือวา่ไดรั้บขอ้มูลแค่บางส่วน ดงันั้น
จึงควรมีการสัมภาษณ์คู่คา้ในต่างประเทศเพิ่มเติมมากข้ึน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบ Face to 
face  (หรือการติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์โดยตรง) เพื่อให้เกิดข้อค้นพบท่ีมีรายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึน
มากกวา่น้ี  

สุดทา้ยจากการศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ียงัเป็นการศึกษาผูบ้ริหารบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์
เทนเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) เท่านั้น หากแต่ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรใช้การสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหาร
องค์กรอ่ืน ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านข้อค าถาม เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ทศันคติท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยในภาพรวม เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการขาย
ลิขสิทธ์ิรายการโทรทศัน์ต่อไป 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
  



121 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
คณานุรักษ ์และ กญัช์ อินทรโกเศศ. (2546).การตลาด การโฆษณา 101 .กรุงเทพฯ:ทิบป้ิง พอยท.์ 
ชล อุดมพานิช (2555)การเลือกซ้ือลิขสิทธ์ิรายการจากต่างประเทศเพ่ือมาผลิตในประเทศไทย . สาร

นิพนธ์ , มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ .กรุงเทพฯ 
ชยนัต ์จนัทวงศาทร.(2556).บทความทีวนี าเข้า เพราะเรา...,มติชนonline. สืบคน้ 1 กนัยายน 2560

จาก. http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1358140562&grpid=03&catid=08 
ชลากรณ์ ปัญญาโฉม. (2560).เคาะสูตรเวิร์คพอยท์, 8 กนัยายน 2560 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489387059 
นลินทิพย ์ภคัศรีกุลก าธร (2556) จับชีพจรธุรกิจส่ือไทย เอาตัวรอดอย่างไรในยคุ4.0, สืบคน้ 1 

กนัยายน  2560 ,จาก .Nfoquest. http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/digital-
transformation-jccu/ 

ฐากร ตณัฑสิทธ์ิ.(2560).รายงานสภาพตลาดดิจิตอลทีวี, สืบคน้ 29 สิงหาคม 2560. จาก 
goo.gl/mcsuPJ  

ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน. (2559). การบริหารจัดการส่ือโทรทัศน์ในยคุดิจิทัลหลอมรวม. (รายงาน
วจิยั) กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัทิตย.์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัทิตย.์  

ธนศกัด์ิ หุ่นอารักษ.์ (2560). อเมริกาซ้ือ ปริศนาฟ้าแลบ, มติชนออนไลน์. สืบคน้ 11 กนัยายน 
2560.  จาก https://www.matichon.co.th/news/237657 สืบคน้ วนัท่ี  

นลินทิพย ์ภคัศรีกุลก าธร. (2556).สงครามแย่งชิงคนดู, สืบคน้ 25 สิงหาคม 2560. 
จาก    http://positioningmag.com/56014 

นพกร ทองมัน่. (2557). เครือข่ายโปรดักช่ันเฮาส์อินเตอร์, สืบคน้ 1 กนัยายน 2560. จาก
ttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/649106 

ปรียานุช ขนุเณร. (2554).แนวทางการขยายตลาดรายการสารคดีสู่ตลาดต่างประเทศ .(วทิยานิพนธ์ 
ปริญมหาบณัฑิต) , .กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ไพลิน จากชุม.( 2017 ).สังคมยคุโลกภิวตัน์, สืบคน้ 16  พฤศจิกายน 2560 จาก 
https://sites.google.com/site/xaseiynniyukhlokaphiwathn/system/app/pages/recentChange
s 

มายดแ์ชร์ (2559) เอเจนซ่ีการจัดล าดับเมด็เงินโฆษณาส่ือในประเทศไทยปี 2559, มายดแ์ชร์.สืบคน้ 
20 สิงหาคม 2560. จาก goo.gl/X4uMmN   

http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1358140562&grpid=03&catid=08
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489387059
http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/digital-transformation-jccu/
http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/digital-transformation-jccu/
https://goo.gl/mcsuPJ
http://positioningmag.com/56014
https://goo.gl/X4uMmN


122 

รัฐติพงศ ์ชูนาค.(2545).การบริหารการจัดรายการของกิจการโทรทัศน์ แบบฟรีทีวีเพ่ือผลเชิงพาณิชย์
(วทิยานิพนธ์ปริญมหาบณัฑิต), กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

พิชยั นิลทองค า.(2544 ). กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ .กรุงเทพฯ :      
ฑตยา มิเล็นเนียม, บจก. 

วรรณพร ธรรมเลิศมงคล. (2553).การจดัการเชิงกลยทุธ์และกลยทุธ์การตลาด เพ่ือความสามารถ ใน
การแข่งขนัของธรุกิจ  จ าหน่ายรถจักรยานยนต์กรณีศึกษา ห้างห้นุส่วน จ ากัด เจ อาร์ วาย. 
(วทิยานิพนธ์ปริญมหาบณัฑิต), กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

วชินี ศรีสวสัด์ิ. (2558).เวิร์คพอยท์ ชูเกมโชว์วาไรตี ้ย  า้ผู้น าเรตติง้ว่า “เวิร์คพอยท์ทีวี”, สืบคน้ 8 
กนัยายน 2560, จาก http://www.workpoint.co.th/news/executiveinterview/   

สุภาพ คล่ีขจาย.(2560).บทความจับชีพจรธุรกิจส่ือไทย , มติชนออนไลน์. สืบคน้ 28 สิงหาคม 2560. 
จาก https://www.matichon.co.th/economy/news_422188 

สมสุข หินวมิาน. (2558). ธุรกิจส่ือมวลชน กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สาวติรี รินวงษ.์ (2557). เช็ค "ชีพจร" ทีวดิีจิทัล ใครโคม่ากว่าใคร,. กรุงเทพธุรกิจ. สืบคน้ 1 

กนัยายน 2560 จาก goo.gl/rP74wv 
สาวติรี รินวงษ.์ (2557) .สรุป 10 ทิศทางดิจิตอลทีวี , สืบคน้ 25 สิงหาคม 2560, จาก

ttps://positioningmag.com/62618     
สกลุศรี ศรีสารคาม. (2560).  บทความ ปังเปร้ียง The mask singer,  สืบคน้ 8 กนัยายน 2560, 

จาก    https://www.thairath.co.th/content/908481     
อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้. (2551). เมืองไทยกับทีวสีาธารณะ,10 กนัยายน 2560. TBIA. 

http://www.thaibja.org/?p=1715   
อลัวนิ ทอฟฟเลอร์.(1980) .The Third Wave, สืบคน้ 6 ตุลาคม 2560. จาก 

https://www.weforum.org/reports/global-risks-2010   
 
ภาษาต่างประเทศ 
Albrow,Martin and Elizabeth King (1990 )  Globalization, Knowledge and Society London 
Bill Gates .(1996).Content is King, 28 สิงหาคม 2560, www.cookiecoffee.com. goo.gl/rEu2q3 
Certo, S.C. and Certo, S.T. (2006) Modern Management. 10th Edition, Pearson Education Inc., 

Upper Saddle River. 
Donaldson, L. (1996). The normal science of structural contingency theory. In S.R. Clegg, C.  

https://www.se-ed.com/product-publisher/%E0%B8%AD%E0%B8%91%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%81.aspx?pubc=0002470
https://www.matichon.co.th/economy/news_422188
https://goo.gl/rP74wv
https://www.thairath.co.th/content/908481


123 

Hismanoglu, M. (2012). The impact of globalization and information technology on language 
education policy in Turkey. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 31(2012) 629 – 
633. 

Hardy, and W.R. Nord (Eds.), (2000) The Sage handbook of organization studies London: Sage. 
Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press. 

p. 61. 
Jordan Hatcher. (2012) Open Licenses vs Public Licenses’20 September 2017. 

https://blog.okfn.org/2010/10/15/open-licenses-vs-public-licenses/ 
 Lemke, Jay (2004). "Critical Analysis across Media: Games, Franchises, and the New Cultural 

Order" (PDF). First International Conference on CDA. Retrieved 16 September 2013. 

Little, A. W. & Green, A. (2009). Successful globalisation, education and sustainable 
development. International Journal of Educational Development, 29(2), 166–174. 

Nissanke, M. & Thorbecke, E. (2006). Channels and policy debate in the globalization– 
inequality–poverty nexus. World Development, 34( 8), 1338–1360. 

Philip  Kotler. (2000). Marketing Management. The Millennium edition. New Jersey: Prentic -
Hall. 

Raskin, P., T. Banuri, G. Gallopín, P. Gutman, A. Hammond, R. Kates,  R. Schwartz and Malkit 
Paji and Kaka dhaliwal Singh mook. 2002. The Great Transition: The Promise and the 
Lure of the Times Ahead 

Sachs, Jeffrey (2005). The End of Poverty. New York, New York: The Penguin Press.  
William J. Stanton   (1987). Fundamentals of Marketing. 8th ed. New York: McGraw – Hill 

Book. 

http://jaylemke.squarespace.com/storage/Games-Franchises-CulturalOrder-2005.pdf
http://jaylemke.squarespace.com/storage/Games-Franchises-CulturalOrder-2005.pdf
http://www.gtinitiative.org/documents/Great_Transitions.pdf
http://www.gtinitiative.org/documents/Great_Transitions.pdf


124 
 

ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล สหพร ยีต่นัสี 

ประวติัการศึกษา นิเทศศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร พ.ศ.2547 

สถานท่ีท างานปัจจุบนั คดัสรรและพฒันาศิลปิน อาวุโส บริษทั เวิร์คพอยทเ์อน็

เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 


	Titlepage
	Abstract
	Acknowledge
	Contents
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Reference
	Profile

