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กติติกรรมประกาศ 

 
   การค้นควา้แบบอิสระเร่ืองการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิต

ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์
ช่วยเหลือจาก รศ.ดร.รวี   ลงกานี ผูใ้ห้ความกรุณารับเป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน า ขอ้คิด และให้
แนวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบวิธี จึงท าให้การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ไป
ไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
ผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทนโฆษณา และพี่น้อง ในวงการโฆษณา ทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้มูลอนั
เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและแนะน าขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จนท าใหก้ารคน้ควา้ฉบบัน้ีส าเร็จได ้

สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
ขอขอบคุณก าลังใจท่ีดีจากภรรยา ตลอดจนขอขอบพระคุณหัวหน้างานท่ีให้ความส าคัญและ
สนบัสนุนการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน า จนการศึกษา
ในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้น 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการ
จดัการ และด้านการเงิน ซ่ึงผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 2 ราย ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 1 
ราย และผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณาจ านวน 4 ราย ในส่วนของขอ้มูลทุติยภูมิ ไดท้  าการรวบรวม
และคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร และเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ผลการศึกษาดา้นการตลาด พบว่า ลูกคา้ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาคือบริษทัตวัแทน

โฆษณา ซ่ึงพิจารณาเลือกใช้บ ริการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาจากความรู้จักมักคุ้นและ

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั รวมถึงเม่ือพิจารณาจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียง 1 ราย จึงเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ผลการศึกษาด้านเทคนิค ได้ข้อมูลว่าโครงการตั้งอยู่ท่ีถนนนิมมานต์เหมินทร์ ซอย 17 ซ่ึง
เดินทางได้สะดวก และเป็นถนนเส้นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ลกัษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย ์3 ชั้น มี
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ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเดือนละ 27,000 บาท เงินประกนัความเสียหาย 81,000 บาท แบ่งออกเป็น
ส่วนต่างๆ ได้แก่ พื้นท่ีรับรองลูกค้า พื้นท่ีท างาน พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ห้อง
ประชุม ห้องสมุด ห้องตดัต่อ และสตูดิโอ โดยใช้งบประมาณในการออกแบบและตกแต่ง 850,000 
บาท 
 ผลการศึกษาดา้นการจดัการ พบวา่โครงการสามารถด าเนินการในรูปแบบบริษทั โดยการร่วม
หุน้ระหวา่งพนกังานและลูกจา้ง มีโครงสร้างองคก์รโดยมอบหมายใหผู้ก้  ากบัภาพยนตร์เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ และมีต าแหน่งต่างๆ ประกอบดว้ย ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่าย
ผลิต และ พนกังานบญัชี 
 ผลการศึกษาด้านการเงิน พบว่าโครงการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ต้องใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกจ านวน 2,623,900 บาท โดยเป็นส่วนของเจ้าของทั้ งหมด มี
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ซ่ึงหลังจากหมดอายุโครงการคาดว่าจะด าเนินกิจการต่อไป ผลของการ
วเิคราะห์โครงการ ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 9 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยมีอตัราคิดลดร้อยละ 20 
เท่ากบั 6,294,469.64 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการร้อยละ 42.85  
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปวา่ธุรกิจน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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ABSTRACT 

 
  This independent study examined the feasibility on investment in television 
commercial production business in Chiang Mai province. 
  The study focused on 4 aspects including marketing, technical, managerial, and 
financial feasibilities. The primary data on technical, managerial and financial feasibilities were 
collected from interviewing 2 television commercial production business entrepreneurs in Bangkok 
province and 1 television commercial production business entrepreneurs in Chiang Mai province. 
The primary data on marketing feasibility was collected from interviewing 4 advertising agency 
business entrepreneurs. The secondary data were collected from books, journals, articles, research 
reports, and on the internet. 
  The marketing analysis indicated that customers of television commercial 
production business are advertising agencies. The advertising agencies decided to hire television 
commercial production business under the condition of great relationship among each others. In 
addition, there is only 1 television commercial production business in Chiang Mai province. These 
lead to be a good opportunity for investing in television commercial production business in Chiang 
Mai province. 
  The results of the technical analysis were as follows. The project located on Soi 17 
Nimmanhaemin road, the famous location in Chiang Mai province. The 3 stories economic building 
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was divided into customers’ area, working area, storage, meeting room, library, editing room, and 
studio. The expenses on interior designing and decorations are 850,000 baht. 
  The feasibility study in management revealed that the project should be company 
limited. The shareholders were assigned specific position in company namely film director, assistant 
film director, producer, project manager, and accountant. 

The results of the financial study indicated that the television commercial 
production business in Chiang Mai province required 2,623,900 baht for initial investment from the 
owner. This project was set for 5 years and remains continuing business. The project analysis 
discounted payback period would be 2 years 1 month 9 days. Net present value at the discount rate 
of 20% would be 6,294,469.64 baht. Internal rate of return would be 42.85%.  

Overall results reveal that the television commercial production business in Chiang 
Mai province is feasible for investment. 
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เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 
46 

ตารางท่ี 25 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
46 

ตารางท่ี 26 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 

 
47 

ตารางท่ี 27 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
48 

ตารางท่ี 28 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 

 
48 

ตารางท่ี 29 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนของโครงการกรณีรายไดล้ดลง 
ร้อยละ 10 77 

ตารางท่ี 30 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการกรณีรายไดล้ดลง 
ร้อยละ 10 

 
78 

ตารางท่ี 31 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการกรณีรายได้
ลดลงร้อยละ 10 

 
79 

ตารางท่ี 32 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
80 

ตารางท่ี 33 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
81 

ตารางท่ี 34 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการกรณีค่าใชจ่้าย
ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 82 
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สารบัญภาพ 
 
       หน้า 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโฆษณา 4 
ภาพท่ี 2 แสดงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโฆษณา  6 
ภาพท่ี 3 แสดงแผนท่ีโครงการ 24 
ภาพท่ี 4 แสดงแผนผงัอาคาร 25 
ภาพท่ี 5 แสดงกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 27 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคท่ีการแข่งขนัในการท าธุรกิจมีความรุนแรง การสร้างการรับรู้ถึงตราสินคา้ใน
กลุ่มผูบ้ริโภคถือเป็นวิธีการหน่ึงในการสร้างความไดเ้ปรียบ(เอกชัย อภิศกัด์ิกุล, 2553) โดยองค์กร   
จะส่ือสารเน้ือหาต่าง ๆ ผ่านการโฆษณาเพราะคาดวา่จะสร้างให้เกิดการรับรู้และความจงรักภคัดีต่อ
สินคา้ได(้จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร, 2549) จากการส ารวจของบริษทั นีลสัน (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่
ในเดือนเมษายน 2558 มูลค่าตลาดโฆษณาของประเทศไทยอยูท่ี่ประมาณ 11,905 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโต
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 26.33 โดยส่ือท่ีมีมูลค่าสูงสุดคือโทรทัศน์ ประกอบด้วย
โทรทศัน์ระบบอนาล็อก เคเบิลทีวี โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม และโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ซ่ึงมีมูลค่า 
8,725 ลา้นบาท (Positioning, 2558) 
  ระบบการแพร่ภาพออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทยปัจจุบนั ท่ีเปล่ียน
จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลประกอบดว้ยช่องธุรกิจและช่องทอ้งถ่ินซ่ึงจะท าใหอุ้ตสาหกรรม
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์เติบโตข้ึนจากปีละ 6 หม่ืนลา้นบาท และอยูใ่นหลกัแสนลา้นบาทภายใน 5 ปี 
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) จากปัจจยัการเติบโตดงักล่าวจึงคาดวา่จะส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการใน
การจดัหาผูใ้หบ้ริการดา้นการโฆษณาขององคก์รต่าง ๆ มากข้ึน 
  จากการคาดการณ์ความตอ้งการดา้นการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน 
ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการโฆษณาทางโทรทศัน์ได้รับผลประโยชน์ และมีโอกาสในการสร้าง
รายได้เป็นจ านวนมาก (กสท โทรคมนาคม, 2558) โดยผูใ้ห้บริการด้านการโฆษณาทางโทรทศัน์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตวัแทนโฆษณา ท าหน้าท่ีวางแผนการผลิตและแผนการ
เผยแพร่โฆษณาผ่านทางสถานีโทรทศัน์ และบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณา ท าหน้าท่ีผลิตภาพยนตร์
โฆษณาตามความตอ้งการของผูว้า่จา้ง ซ่ึงตอ้งมีความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบักระบวนการก่อนการถ่ายท า 
กระบวนการถ่ายท า และกระบวนการหลงัการถ่ายท า โดยในแต่ละกระบวนการจะประกอบดว้ยผูท่ี้มี
ความช านาญในแต่ละดา้นแตกต่างกนัออกไป เช่น ผูอ้  านวยการผลิต ผูก้  ากบั ผูก้  ากบัภาพ ผูก้  ากบัแสง 
ผูจ้ดัหาสถานท่ี และผูต้ดัต่อ เป็นตน้ อีกทั้งยงัตอ้งมีอุปกรณ์ในการถ่ายท า องค์กรต่าง ๆ จึงเลือกใช้
วธีิการวา่จา้งบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณามากกวา่ท่ีจะลงทุนท าเอง ท าให้ธุรกิจดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ี
จะเติบโตเน่ืองจากความตอ้งการในการใชบ้ริการ  
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ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์จะเร่ิมจากบริษทัเจา้ของสินคา้
หรือบริการ ซ่ึงมีแผนกการตลาดหรือแผนกส่ือสารองค์กรมีนโยบายท่ีจะประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือ
บริการของตนให้กบัลูกคา้เป้าหมายผ่านทางโทรทศัน์ จึงไดด้ าเนินการว่าจา้งบริษทัตวัแทนโฆษณา 
(Advertising Agency) เพื่อจดัท าแนวคิดหลัก (Concept) ของภาพยนตร์โฆษณาและบทภาพยนตร์
โฆษณา รวมถึงวางแผนการออกอากาศของภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นๆ ว่าจะออกอากาศผ่านทาง
สถานีโทรทศัน์ช่องใด ในช่วงเวลาใด เพื่อให้ภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นไดถ่้ายทอดไปยงัผูบ้ริโภค
เป้าหมายของกิจการมากท่ีสุด เม่ือไดข้อ้สรุปกบับริษทัเจา้ของสินคา้แลว้ บริษทัตวัแทนโฆษณาจะเป็น
ผูด้  าเนินการว่าจา้งบริษัทผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อด าเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตามท่ีได้
น าเสนอกบัเจา้ของสินคา้ไว ้โดยในขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองจะการรับบท
ภาพยนตร์จากบริษทัตวัแทนโฆษณา เพื่อท าการปรับปรุงและพฒันาบท โดยมีผูก้  ากับภาพยนตร์
โฆษณา ผูอ้  านวยการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ท างานร่วมกบัฝ่ายครีเอทีฟของบริษทัตวัแทนโฆษณา 
เม่ือไดข้อ้สรุปเร่ืองบทภาพยนตร์โฆษณาแลว้ ผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาจึงท าการเสนอราคาค่าบริการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นก่อนท่ีจะมีการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยขั้นตอนในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์จะมีมาตรฐานในการผลิตเดียวกนั คือมีขั้นตอนในการเตรียมการก่อน
การถ่ายท า (Pre Production) ขั้นตอนในการถ่ายท า (Production) ซ่ึงจะมีการถ่ายท าในสถานท่ีต่างๆ 
ทั้งในโรงถ่ายภาพยนตร์ และในสถานท่ีจริงตามบทของภาพยนตร์โฆษณานั้น และขั้นตอนหลงัการ
ถ่ายท า (Post Production) 

จากกระบวนการในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์นั้นจะเห็นไดว้า่ ลูกคา้
ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  (Production House) คือบริษัทตัวแทนโฆษณา 
(Advertising Agency) ซ่ึงปัจจุบนับริษทัตวัแทนโฆษณาและผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล (The Advertising Book, 2014) ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจมีค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มข้ึนในการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาท่ีใช้สถานท่ีในต่างจงัหวดั โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการขนยา้ย
ทีมงานหลากหลายส่วน ไดแ้ก่ ทีมกลอ้ง ทีมไฟ และทีมงานในส่วนอ่ืนๆ รวมแลว้ไม่ต ่ากว่า 30 คน 
รวมถึงตอ้งขนยา้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการถ่ายท าไปยงัสถานท่ีถ่ายท าจริง ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในส่วน
ดงักล่าวข้ึน ซ่ึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทนโฆษณา มีการวา่จา้งบริษทัผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อท าการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัในภาคเหนือ
ตอนบนเฉล่ียต่อบริษทัประมาณ 4 เร่ืองต่อปี ซ่ึงหากมีผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับ สามารถถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และใกล้เคียง และ
บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ได้ครบวงจร ผูป้ระกอบการบริษัทตวัแทนโฆษณามี
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โอกาสท่ีจะใชบ้ริการผลิตภาพยนตร์โฆษณางโทรทศัน์ให ้เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการขนยา้ยทีมงาน
และอุปกรณ์การถ่ายท าได ้

จากปัจจยัขา้งตน้จึงถือเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจประเภทดงักล่าว ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. ท าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  2. ผูส้นใจในการพิจารณาลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดั
เชียงใหมส่ามารถใชข้อ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ    
  
1.4 นิยำมศัพท์ 
  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน หมายถึง การศึกษาเพื่อตอ้งการทราบผลท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
ใน 4 ด้าน คือด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการ และด้านการเงิน ทั้ งน้ีเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

ภำพยนตร์โฆษณำ หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอเพื่อจูงใจหรือเพื่อแจงขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ ตรายี่ห้อ เป็นส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึนเพื่อจูงใจผูบ้ริโภค โดยน าเสนอผา่น
ทางส่ือโทรทศัน์ 

ธุรกจิภำพยนตร์โฆษณำ หมายถึง การใหบ้ริการดา้นการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ ซ่ึง
ไดแ้ก่ การผลิต และการเผยแพร่  

ธุรกิจผลิตภำพยนตร์โฆษณำทำงโทรทัศน์ หมายถึง บริษทัท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะส่วนการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเท่านั้น ไม่ไดมี้การวางแผนเผยแพร่ส่ือตามสถานท่ีและส่ือต่าง ๆ  

ธุรกิจตัวแทนโฆษณำ หมายถึง บริษทัท่ีท าหนา้ท่ีในการวางแผนผลิตส่ือ เพื่อเผยแพร่
ตามสถานท่ีและส่ือต่าง ๆ 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎเีอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่นั้ น ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาโครงสร้างธุรกิจโฆษณา รวมถึงทฤษฎี แนวคิด และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษา ดงัน้ี 
 
2.1 โครงสร้างธุรกจิโฆษณา 

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด าเนินธุรกิจโฆษณาโดยทั่วไป จึงขออธิบายการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี  

อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นผูส่้งสารระหวา่งผูผ้ลิตสินคา้หรือเจา้ของสินคา้ท่ีตอ้งการ
ขายสินคา้หรือบริการซ่ึงเป็นเจา้ของสารกบัผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูรั้บสาร (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2553) 
ส าหรับในอุตสาหกรรมโฆษณามีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1 แสดงโครงสร้างของอุตสาหกรรมโฆษณา 
 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2553 

Target Audiences 
 

Media Organization 
 

External Facilitators 
 

Production Houses 
 

Advertising Agencies 
 

Advertisers 
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ผูโ้ฆษณา (Advertiser) หมายถึง เจา้ของสินคา้หรือบริการท่ีมีขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสาร
ออกไป โดยมีวตัถุประสงคท์างการตลาดเพื่อท่ีจะเสนอคุณสมบติัของสินคา้และบริการของตน รวมถึง
น าเสนอภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรือส่ิงอ่ืนใดไปยงักลุ่มผูรั้บสาร ซ่ึงผูโ้ฆษณาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
4 กลุ่มดงัน้ี 

- กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้และบริการ 
- กลุ่มผูจ้ดัจ  าหน่าย 
- กลุ่มองคก์รเพื่อสังคม 
- กลุ่มภาครัฐ 
ตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) หมายถึง บริษทัท่ีท าหน้าท่ีวางแผนผลิตส่ือ 

และแผนการเผยแพร่ส่ือท่ีเหมาะสมตามสถานท่ีต่างๆ ทั้ งน้ีตวัแทนโฆษณาเป็นผูท้  าการวางแผน
ประสานงาน โดยวา่จา้งใหบ้ริษทัผูผ้ลิตโฆษณาเป็นผูผ้ลิตให ้

บริษทัผลิตโฆษณา (Production House) หมายถึง บริษทัท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนของ   
การคิดและผลิตโฆษณาเท่านั้น ไม่ไดมี้ส่วนในการวางแผนการเผยแพร่โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ 

ธุรกิจสนับสนุน (External Facilitators) หมายถึง ธุรกิจท่ีสนับสนุนการผลิตงาน
โฆษณา เช่น ธุรกิจผลิตแอนิเมชั่นและกราฟฟิคในงานภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจวิจยัตลาดเพื่อเป็น
ขอ้มูลในการวางแผนการใชส่ื้อ ธุรกิจใหเ้ช่า ยมื หรือขายอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบังานโฆษณา 

องค์กรส่ือ (Media Organization) หมายถึง เจ้าของส่ือซ่ึงเป็นช่องทางท่ีใช้ในการ
ส่ือสารถึงผูบ้ริโภค  

ผูบ้ริโภคส่ือ (Target Audience) หมายถึง ผูรั้บสารทัว่ไป 
 

ส าหรับธุรกิจซ่ึงจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทศัน์ ซ่ึงหากวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานตามโซ่อุปทานของจะประกอบดว้ยธุรกิจตน้น ้ าซ่ึงมี
องคป์ระกอบหลกัคือ เจา้ของสินคา้หรือบริการ และบริษทัตวัแทนโฆษณา โดยมีธุรกิจผลิตภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ และธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจเช่าอุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์ ธุรกิจ
บนัทึกเสียง ธุรกิจตดัต่อ เป็นธุรกิจกลางน ้ า และมีธุรกิจปลายน ้ าคือ สถานีโทรทศัน์ และผูบ้ริโภคหรือ
ผูรั้บสาร 
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ภาพที ่2 แสดงโซ่อุปทานของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2553  
 

ธุรกิจตน้น ้ า ได้แก่ เจา้ของสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์
สินค้าหรือบริการของตนให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising 
Agency) รับผดิชอบในการวางแผนผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา  

ธุรกิจกลางน ้ า ได้แก่ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) และธุรกิจ
สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท าและการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจ
บนัทึกเสียง ธุรกิจตดัต่อ และบนัทึกภาพ 

ธุรกิจปลายน ้ า ได้แก่ สถานีโทรทศัน์ท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาตามท่ี
บริษทัตวัแทนโฆษณาได้วางแผนการออกอากาศไว ้และผูป้ริโภคเป้าหมายของเจา้ของสินคา้หรือ
บริการ 

 
 
 

 

ธุรกจิต้นน า้ 
 

ธุรกจิกลางน า้ 
 

ธุรกจิปลายน า้ 
 

เจา้ของสินคา้/บริการ 
 

บริษทัตวัแทนโฆษณา 

ผูผ้ลิตภาพยนตร์

โฆษณาทางโทรทศัน์ 
 

สถานีโทรทศัน์ 
 

ผูบ้ริโภค/ผูรั้บสาร 
 ธุรกิจเช่าอุปกรณ์การ

ถ่ายท าภาพยนตร์ 
 

ธุรกิจบนัทึกเสียง 
 

ธุรกิจตดัต่อ 
 



 
 

 

7 
 

2.2 แนวคิดความเป็นไปได้ของโครงการ 
  การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2551) เป็นการศึกษาเพื่อ
ต้องการทราบถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาด้าน
การตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน โดยมีการระบุรายละเอียดและวิเคราะห์ส่ิงท่ี
จ  าเป็นเก่ียวกบัการตลาด สถานท่ีตั้งโครงการท่ีมีความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งก่อนการ
ด าเนินโครงการและระหว่างด าเนินโครงการ เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์
ความเป็นไปได ้จะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ ดงัน้ี 
 2.1.1 การวเิคราะห์ด้านการตลาด (Market Analysis) 
  เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาด ประกอบด้วยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้าง
โอกาส และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจประเภทการบริการ โดยในการวิเคราะห์ทาง
การตลาดจะใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์การแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) ของไมเคิล อี 
พอร์ตเตอร์ เพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นคู่แข่งขนั ลูกคา้ 
และคู่คา้ของธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัขา้งตน้นั้นส่งผลกระทบอย่างมากในธุรกิจ โดยการวิเคราะห์น้ีจะประเมินผลกระทบจาก
ปัจจยั 5 ประการ คือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541) 
  1. อุปสรรคจากคู่แข่งขนัภายในธุรกิจเดียวกนั (Threat of intense segment rivalry) มี
ประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ จ  านวนผู ้แข่งขันเดิม อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ความ
หลากหลายของผูแ้ข่งขนั 
  2. อิทธิพลจากการเพิ่มอ านาจการต่อรองของคู่ค้า (Threat of suppliers’ growing 
bargaining power) โดยจะพิจารณาจากกิจการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
ธุรกิจหอ้งบนัทึกเสียง ธุรกิจตอ้งตดัต่อ ธุรกิจโรงถ่ายภาพยนตร์ เป็นตน้ 
  3. อิทธิพลจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Threat of substitute products or service) 
พิจารณาจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ทดแทน ค่าใช้จ่ายท่ีเปล่ียนไปเม่ือลูกคา้ใช้ผลิตภณัฑ์
ทดแทนนั้นๆ รวมถึงขอ้แตกต่างของผลท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑท์ดแทน 
  4. อิท ธิพ ลจากก าร เพิ่ ม อ าน าจ ต่อรองของผู ้ ซ้ื อ  (Threat of buyers’ growing 
bargaining power) โดยพิจารณาจากสัดส่วนธุรกิจตวัแทนโฆษณาซ่ึงเป็นลูกค้าหลกัของธุรกิจเม่ือ
เทียบกบัจ านวนผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
  5. อิทธิพลจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) โดยพิจารณาจากโอกาสของผู ้
ท่ีจะประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาวา่มีความยาก-ง่ายเพียงใด 
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หลงัจากท่ีมีการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายแลว้ การจดัส่วนประสมทางการตลาดจะ
ใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการหรือ 7 P’s มาประกอบการวิเคราะห์แต่ละด้าน 
เพื่อพิจารณาองคป์ระกอบส าคญัทางดา้นการตลาดของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษารูปแบบของ
การบริการ ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand) การสนองตอบความตอ้งการ (Supply) ส่วนประสม
ทางการตลาด กลยทุธ์ธุรกิจบริการ และแนวโนม้ของตลาด ดงัน้ี 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และสร้างความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของลูกค้าได้  โดยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์นั้นจะมีความแตกต่างกนัตามประสบการณ์และความถนดัของผูก้  ากบั
ภาพยนตร์โฆษณา 

2. ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแของตัวเงิน ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาท่ีตอ้งจ่ายก่อนการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น
การก าหนดราคาจึงตอ้งค านึงถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ รวมถึงตน้ทุนสินคา้ การแข่งขนั
ในตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
  3. สถานท่ีตั้ ง (Place) การให้บริการต้องสามารถเข้าถึงผูท่ี้ต้องการใช้บริการใน
สถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวข้องกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้างการรับรู้และท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้
ข่าวสารหรือจูงใจลูกคา้ใหเ้ลือกซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
  5. บุคลากร (People) หมายถึงพนักงานหรือผู ้ให้บริการ ซ่ึงได้รับการพิจารณา
คดัเลือก และผ่านการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึน 
และเกิดความแตกต่างซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 
  6. กระบวนการบริการ (Process) คือ กระบวนการในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงอาจมี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ สร้างให้เกิดความรวดเร็ว
และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 
  7. ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) เป็นการพัฒนา
รูปแบบการใหบ้ริการโดยสร้างคุณภาพรวม เพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 2.1.2 การวเิคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) 
การวิเคราะห์ด้านเทคนิค จะบ่งบอกความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของโครงการ

และเป็นพื้นฐานในการประมาณการตน้ทุนของโครงการ ท าให้สามารถทราบขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นใน
การด าเนินการ เช่น การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยถ์าวร การวางแผนกิจการ การเลือก
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน ซ่ึงขอ้มูลทางเทคนิคน้ีจะใชใ้นการประมาณการตน้ทุนเพื่อจดัหาแหล่ง
เงินทุนส าหรับโครงการต่อไป การพิจารณาดา้นเทคนิคจะพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1. สถานท่ีตั้ งโครงการ ท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินการธุรกิจผลิตภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น อยูใ่นยา่นธุรกิจ สามารถเดินทางไดส้ะดวก 
  2. รูปแบบโครงการ มีการออกแบบตกแต่งส านกังานให้มีบรรยากาศกระตุน้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถส่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการรับรู้ถึงการบริการท่ีเป็นมืออาชีพ นอกจากน้ียงั
รวมถึงการจดัแบ่งส่วนการท างานตามแผนกต่างๆ และการเลือกส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  3. ขนาดของโครงการและความคาดหวงัของตลาด เพื่อท าแผนการรองรับความ
ตอ้งการใชบ้ริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ของตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
  4. วสัดุท่ีใช้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายท า
ภาพยนตร์โฆษณา และอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับงานประเภทธุรการ 
  5. ปริมาณและคุณภาพแรงงานท่ีต้องการ ในการศึกษาจะวิเคราะห์ขอบเขตการ
ท างานของการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ เพื่อก าหนดจ านวนพนกังานท่ีจ าเป็น วิธีการสรร
หาพนกังาน และขอบเขตการท างาน 
  6. ก าหนดการด าเนินงานของโครงการ 
  7. การประมาณค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโครงการ 

2.1.3 การวเิคราะห์ด้านการจัดการ (Management Analysis) 
  เป็นการศึกษาถึงการจดัการก่อนการด าเนินงาน และการศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบใน
การด าเนินงานของโครงการ การจดัโครงสร้างการบริหาร การก าหนดคุณสมบติัหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหาร การสรรหาพนักงานและการจดัหาสวสัดิการให้แก่พนักงาน 
รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละต าแหน่ง และการด าเนินงานต่างๆ ก่อนการด าเนินโครงการ 
  รูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม โดยส่วนใหญ่รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีนิยมมี 3 รูปแบบคือ 
  1. เจา้ของคนเดียว (Single Proprietorship) 
  2. หา้งหุน้ส่วน (Partnership) 
  3. บริษทัจ ากดั (Corporations) 
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  ทั้งน้ี การเลือกรูปแบบในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของธุรกิจ
ท่ีผูป้ระกอบการด าเนินงาน 

2.1.4 การวเิคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) 
  เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินวา่โครงการท่ีจดัข้ึนมีความคุม้ค่าในการลงทุนหรือไม่ 
คือ ถ้าลงทุนไปหน่ึงหน่วย ผลตอบแทนท่ีได้มานั้นตอ้งมากกว่าหน่ึงหน่วยท่ีลงทุนไป ถ้ามากกว่า
แสดงวา่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุน ถา้เท่ากบัหน่ึงแสดงวา่เสมอตวั แต่ถา้นอ้ยกวา่หน่ึงแสดง
วา่ผลตอบแทนต ่ากวา่ทุน 
  หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดา้นการเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้
ของโครงการมีดงัน้ี 
  1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) คือวิธีท่ีคิดระยะเวลาคืนทุนโดยหา
ก าไรท่ีไดรั้บจากโครงการวา่ใชร้ะยะเวลานานเท่าใดจึงจะคุม้กบัรายจ่ายในโครงการเม่ือแรกเร่ิมพอดี 
โดยท่ีก าไรหมายถึงก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีรวมกบัตน้ทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ีย) และค่าเส่ือมราคาแลว้ 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบัระยะเวลาท่ีท าใหก้ระแสเงินสดรับสะสมมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก 

2. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือการประเมินหาผลรวม
สุทธิของมูลค่าปัจจุบนัจากกระแสเงินสด ทั้งรับและจ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายขุองโครงการ โดยการ
ลดค่าดว้ยอตัราลดค่า ซ่ึงสามารถแสดงผลออกมาในรูปสมการไดด้งัน้ี 
 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼0

𝑛
𝑡=1  

 
  โดย 𝑁𝐶𝐹t       คือ กระแสเงินสดสุทธิรายปีตั้งแต่ปลายปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n 
   𝑟               คือ อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ หรือตน้ทุนของเงินทุน 
   𝐼0              คือ เงินลงทุนตอนเร่ิมแรก 
  การประเมินโครงการดว้ยวิธีค่าปัจจุบนัสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบนัสุทธิไดค้่าเป็น
บวก แสดงวา่คุม้ค่าท่ีจะลงทุนในโครงการนั้น และถา้มีค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นลบก็ควรปฏิเสธการลงทุน
ในโครงการ 

3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) หมายถึง อัตรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการโดยเฉล่ียต่อปีตลอดอายุการลงทุน ซ่ึงอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Internal Rate of Return) คือ อตัราส่วนลดท่ีท าให้ผลรวม
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรกพอดี โดยค านวณได้
จากสมการ 
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𝐼0 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑖=0
 

 
  โดย 𝑟              คือ Internal Rate of Return 
  การประเมินโครงการสร้างด้วยอัตราผลตอบแทนของโครงการ น้ี หากอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการมีค่าสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือตน้ทุนของเงินทุน แสดงวา่ควร
ลงทุนในโครงการ แต่ถา้ไดน้อ้ยกวา่ ก็ควรปฏิเสธการลงทุนในโครงการ 

4. วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความไวเป็นการประเมินค่า
โครงการโดยเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆอีกคร้ังหน่ึง โดยผูว้ิเคราะห์โครงการจะก าหนดเหตุการณ์ใน
อนาคตภายใต้เง่ือนไขท่ีแตกต่างกันออกไปจากสถานการท่ีได้คาดหมายไวซ่ึ้งจะมีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดของโครงการ 
 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปาริชาติ ศรีสมเพ็ชร์ (2545) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชส่ื้อโฆษณาของธุรกิจ 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้ส่ือโฆษณาของธุรกิจต่างๆ ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป ในธุรกิจ
ประเภทพาณิชยกรรมซ่ึงไม่มีแผนกโฆษณาภายในบริษทั โดยการตดัสินใจเลือกใชส่ื้อโฆษณาจะเป็น
การตดัสินใจตามนโยบายของบริษทั ซ่ึงผูมี้อ  านาจในการเลือกใช้ส่ือโฆษณาจะเป็นหุ้นส่วนบริษทั 
หรือกรรมการผูจ้ดัการ โดยมีเกณฑ์การเลือกส่ือโฆษณาของตนเอง ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ในการใช้ส่ือโฆษณาของธุรกิจ โดยมีงบประมาณในการใช้จ่ายส าหรับส่ือโฆษณาอยู่ท่ี 10,000 – 
50,000 บาทต่อปี ทั้งน้ีการก าหนดงบประมาณในการใชส่ื้อโฆษณาจะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารตลาด
และนโยบายการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาประกอบดว้ย ปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนัของตลาด และระดบัความตอ้งการใชจ่้ายของตลาด 
ส าหรับปัจจยัภายในองค์กร ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์ององค์กร นโยบายการบริหารองค์กร ขั้นตอนการ
ท างานขององค์กร ปัจจยัระหว่างบุคคล ได้แก่ อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การตดัสินใจจาก
ความชอบส่วนตวั ปัจจยัการเลือกส่ือโฆษณา ได้แก่ ลกัษณะของตลาดกลุ่มเป้าหมาย วตัถุประสงค์
ของการโฆษณา ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของส่ือโฆษณา ตน้ทุนในการบริหารส่ือโฆษณา 
งบประมาณ กลยุทธ์ในการสร้างส่ือโฆษณา แผนการโฆษณาท่ีจะใช้ ฤดูกาล การใช้ส่ือโฆษณาของ
คู่แข่ง ปัจจยัด้านการผลิตงานโฆษณา ได้แก่ คุณภาพของผลงานโฆษณา มาตรฐานของงาน ความ
เช่ียวชาญในการผลิตงาน ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณา ค่าบริการเน้ือท่ีหรือเวลา
ของส่ือโฆษณา การให้เครดิตในการช าระค่าบริการ ปัจจยัด้านสถานท่ี ไดแ้ก่ สะดวกในการติดต่อ 
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สามารถเข้าตรวจเช็คงานได้ การเดินทางสะดวก ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้
ส่วนลด การแถมเวลาและเน้ือท่ีโฆษณา การเป็นผูส้นับสนุนงานท่ีลูกคา้ขอ ปัจจยัด้านขบวนการ 
ได้แก่ ส่งมอบงานตรงเวลา ปัจจยัดา้นการให้บริการ ได้แก่ การบริการส ารวจตลาด การบริการครบ
วงจร การบริการวิจยัตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความสามารถของพนกังาน มนุษยสัมพนัธ์ของ
พนกังาน มนุษยสัมพนัธ์ของผูบ้ริหาร และการรู้จกักบัผูบ้ริหาร 
  รวีศักดิ์ รักใหม่ (2545) ศึกษาการบริหารบริษทัผลิตส่ือภาพยนตร์โฆษณาในประเทศ
ไทย โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารและจดัการธุรกิจบริษทัผลิตส่ือภาพยนตร์โฆษณา
ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นเฉพาะบริษทัผลิตส่ือภาพยนตร์โฆษณาท่ีใชฟิ้ล์มภาพยนตร์ในการถ่ายท า 
และสร้างภาพยนตร์โฆษณาด้วยกระบวนการทางภาพยนตร์เท่านั้ น ไม่นับรวมถึงบริษัทท่ีผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาดว้ยระบบวิดีโอ โดยท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการส ารวจขอ้มูลจากเอกสาร 
เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดและรูปแบบในการด าเนินกิจการและการบริหารธุรกิจบริษทัผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบริษัทผลิตส่ือภาพยนตร์โฆษณา พบว่า ในการ
บริหารบริษทัผลิตส่ือภาพยนตร์โฆษณานั้น มีการแบ่งโครงสร้างของการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
โครงสร้างการบริหารจดัการในส่วนของส านกังาน และโครงสร้างการบริหารจดัการในส่วนของการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยมีผูมี้อ  านาจสูงสุดในการบริหารจดัการซ่ึงเป็นทั้งกรรมการผูจ้ดัการและผู ้
ก  ากบัภาพยนตร์โฆษณา โดยมีปัจจยัในการบริหารจดัการประกอบดว้ยองค์ประกอบภายใน ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงทางด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี การปรับเปล่ียนขนาดขององค์กรและการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร การปรับเปล่ียนด้านบุคลากร และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ 
ผลกระทบจากการควบคุมของบริษทัตวัแทนโฆษณาและเจา้ของสินคา้ การก าหนดกฎหมายเก่ียวกบั
การโฆษณา และปัจจยัทางดา้นคู่แข่ง 
  วรินญา ศรีวาลัย (2551) ศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ธุรกิจในการจา้งออแกไนเซอร์ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แนวความคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วยประสมการตลาด ไดท้  าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ องค์กรท่ีเคยใช้บริการธุรกิจออแกไนเซอร์ จ  านวน 50 ราย 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการออแกไนเซอร์ในรอบปีท่ีผา่นมาจ านวนมากท่ีสุด 1 คร้ัง โดยส่วน
ใหญ่ใช้บริการออแกไนเซอร์ในโอกาสงานประชุมและงานสัมมนา โดยรูปแบบท่ีใชบ้ริการ คือ การ
วางแผนการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ และการออกแบบรวมถึงผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยมี
เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการออแกไนเซอร์ คือ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความเช่ียวชาญและช านาญใน
การให้บริการเฉพาะดา้น รวมถึงราคามีความเหมาะสม ส าหรับผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการออแกไนเซอร์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือผูอ้  านวยการ โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการ ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัดา้น
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ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 
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บทที ่3 
ระเบียบและวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดั

เชียงใหม่ มีการน ากรอบการศึกษาดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน มาใช้
ในการวิเคราะห์ผลท่ีเรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซ่ึงพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ของหนา้ท่ีหลกัทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการด าเนินการตามโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดั
เชียงใหม่ มีการน ากรอบการศึกษาดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน มาใช้
ในการวิเคราะห์ผลท่ีเรียกว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซ่ึงพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ของหนา้ท่ีหลกัทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการด าเนินการตามโครงการ ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด เป็นการศึกษาเพื่อวางแผนการตลาดเพื่อ
ส ารวจสภาวะ และความตอ้งการในการใชบ้ริการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาของตลาด รวมถึงศึกษา
ส่วนประสมการตลาดซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการบริการ การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการตลาด ตลอดจนการพยากรณ์รายรับ ตน้ทุนการตลาด และดา้นช่องทางการตลาด 

2. การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค เป็นการศึกษาเพื่อประมาณการค่าใชจ่้ายใน
การลงทุน ท าให้ทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการลงทุน เช่น การก าหนดขอบเขตการให้บริการ และ
การลงทุนในอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ เป็นการศึกษาการจัดการซ่ึงเป็น
กระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและประสานงานกนั ซ่ึงประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์ร 
การจดัคนเขา้ท างาน และการควบคุม แนวทางในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร เพื่อท าใหท้ราบขอ้มูล
ในการคาดคะเนค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

4. การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน เป็นการศึกษาถึงเงินลงทุนและผลตอบแทน
ของโครงการ โดยการจดัท างบการเงินล่วงหน้า เพื่อน ามาประเมินโครงการในเชิงพาณิชย ์ก าหนด
ขนาดเงินทุนท่ีตอ้งการ และแหล่งท่ีมาของเงินทุนในการจดัท างบดงักล่าวจะน าขอ้มูลจากการศึกษา
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ด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจดัการ มาประกอบการคาดคะเนรายรับและต้นทุนของ
โครงการ เพื่อจดัท างบการเงินล่วงหนา้ ไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุนล่วงหนา้ งบดุลล่วงหนา้ และงบกระแส
เงินสด โดยมีกลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้วิเคราะห์โครงการคือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
อตัราผลตอบแทนลดค่า (Internal Rate of Return) และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) พร้อม
ทั้ งวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) โดยเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
โครงการ เช่น อตัราดอกเบ้ีย ผลตอบแทนของเจา้ของท่ีตอ้งการ อายโุครงการ และโครงสร้างเงินทุน 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ศึกษาจากประชากร คือ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงมีทั้งส้ิน 93 แห่ง 
และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณา ซ่ึงมีทั้งส้ิน 113 แห่ง (The Advertising Book, 2014) 
 3.1.3 กลุ่มตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบตามจุดมุ่งหมาย (Purposive 
Sampling) โดยพิจารณาบุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. ผู ้ประกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาจ านวน 3 ราย ประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 1 ราย และผูป้ระกอบการธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาในกรุงเทพมหานคร 2 ราย ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ มีการบริการ
ดา้นการผลิตภาพยนตร์โฆษณาครบวงจร คือ มีพนกังานประจ า และมีอุปกรณ์ในการถ่ายท าเป็นของ
ตนเอง เพื่อทราบขอ้มูลส าหรับใชว้เิคราะห์ทางดา้นเทคนิค การเงิน และการจดัการ 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณาซ่ึงเป็นผูว้่าจ้างในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
จ านวน 4 ราย ซ่ึงเป็นกิจการท่ีดูแลภาพยนตร์โฆษณาของลูกคา้ท่ีออกอากาศอยูใ่นระยะเวลาการวิจยั 
เพื่อทราบขอ้มูลส าหรับใชว้เิคราะห์ทางดา้นการตลาด 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
  1 . ข้ อมู ลป ฐมภู มิ  (Primary Data) ใช้ วิ ธี ก าร เก็ บ ข้อมู ล จาก ก ารสั ม ภ าษ ณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาและผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทนโฆษณา 
  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการคน้ควา้หาขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ ์เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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 3.2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขอ้มูลในการศึกษาใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการอุปนยั (Induction) โดยใชข้อ้มูล

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาและผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทน
โฆษณา 
 
3.3 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
บริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาและบริษทัตวัแทนโฆษณา 
 
3.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาศึกษาเร่ิมตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2557 – มิถุนายน 2558 
โดยท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์จะน ามาใชใ้นการประเมินผลการลงทุน โดยท าการศึกษาใน
ดา้นต่าง ๆ คือ 

- ดา้นการตลาด 
- ดา้นเทคนิค 
-  ดา้นการจดัการ 
- ดา้นการเงิน 

 
ส่วนที่ 1 การศึกษาด้านการตลาด 
  ในส่วนน้ีใชก้ารวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบกบัใชข้อ้มูลปฐม
ภูมิจากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ และ
ผูป้ระกอบการบริษทัตวัแทนโฆษณา เพือ่ก าหนดกลยทุธท์างการตลาด รวมถึงประมาณการรายไดจ้าก
ส่วนแบ่งการตลาดที่ตอ้งการ 
 
ส่วนที่ 2 การศึกษาด้านเทคนิค 
  ในส่วนน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากผูป้ระกอบการบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณา โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ รวมถึงขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดขั้นตอนและวิธีการให้บริการ 
ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย ์และกระแสเงินสดที่ใชต่้อเดือน 
 
ส่วนที่ 3 การศึกษาด้านการจัดการ 
  ในส่วนน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการบริษทัผลิตภาพยนตร์
โฆษณา รวมถึงข้อมูลทุ ติยภูมิจากเอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่ และ                
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง รวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่าย
ก่อนการด าเนินการ 
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ส่วนที่ 4 การศึกษาด้านการเงิน 
  ในส่วนน้ีใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการจดัการ 
มาสรุปและจดัท าประมาณการกระแสเงินสดสุทธิรายปีตลอดอายโุครงการ เพือ่จะน าขอ้มูลมาประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปไดท้ี่จะลงทุนในโครงการน้ีหรือไม่ 
 
ส่วนที่  1 การศึกษาด้านการตลาด 

การศึกษาสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
การศึกษาสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Forces Model ของ ไมเคิล 

อี พอร์ตเตอร์ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจยัด้านคู่แข่งขนั 
ลูกค้า และคู่ค้าของธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัขา้งตน้นั้นส่งผลกระทบอยา่งมากในธุรกิจ โดยการวิเคราะห์น้ีจะประเมินผล
กระทบจากปัจจยั 5 ประการ คือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2541) ดงัน้ี 

อุปสรรคจากคู่แข่งภายในธุรกิจเดียวกัน (Threat of intense segment rivalry) 
 การแข่งขนัในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น อยู่

ในระดบัต ่า โดยมีผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่เพียง 1 
แห่ง เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศน์ที่สูงขึ้ น ท าให้มีความ
น่าสนใจและเป็นที่ตอ้งการของตลาด 

อิทธิพลจากการเพิ่มอ านาจการต่อรองของคู่ค้า (Threat of suppliers’ growing bargaining 
power) 

 อ านาจการต่อรองของคู่ค้าอยู่ในระดับต ่ า เน่ืองจากธุรกิจสนับสนุนการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณามีจ านวนมากทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่เองและในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่างมีศกัยภาพ
ในการให้บริการดา้นการสนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เช่น ธุรกิจตดัต่อบนัทึกภาพและเสียง 
เป็นตน้ 
 อิทธิพลจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Threat of substitute products or service) 
  ปัจจยัดา้นอิทธิพลจากสินคา้หรือบริการทดแทนอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจากการโฆษณา
ทางโทรทศัน์มีค่าใชจ่้ายในการออกอากาศที่สูง เจา้ของสินคา้อาจเลือกใชช่้องทางการโฆษณาผา่นทาง
ส่ืออ่ืนๆ เช่น ส่ือส่ิงพมิพ ์อินเตอร์เน็ท ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายที่ต  ่ากวา่ 
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 อิท ธิพลจากการเพิ่มอ านาจต่อรองของผู้ ซ้ื อ (Threat of buyers’ growing bargaining 
power) 
  อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้ออยูใ่นระดับสูง บริษทัตวัแทนโฆษณาซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหรือ
ลูกคา้หลกัของธุรกิจน้ีมีตวัเลือกที่จะใช้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่หลากหลาย แตกต่างกนัทั้ง
ระดับความสามารถในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา รูปแบบการให้บริการ และพื้นที่การให้บริการ 
ส าหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจังหวดัเชียงใหม่ แม้จะมีคู่แข่งเพียง 1 ราย แต่พื้นที่การ
ใหบ้ริการของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในกรุงเทพที่สามารถเดินทางมาถ่ายท าในต่างจงัหวดัได ้ท า
ใหเ้ป็นตวัเลือกของบริษทัตวัแทนโฆษณาเน่ืองจากมีความใกลชิ้ดและคุน้เคยจากการท างานร่วมกนัมา
ก่อน 
 อิทธิพลจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of new entrants) 
  ในอุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทศัน์ การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดบัต ่า 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการผลิต ได้แก่ การถ่ายท า การตัดต่อ การ
บนัทึกภาพและเสียง รวมถึงความรู้ดา้นการบริหารจดัการและการประเมินราคาค่าบริการ นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณายงัจะตอ้งมีเครือข่ายลูกคา้และทีมผูผ้ลิตเพื่อโอกาสใน
การตลาดและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
  จากการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยรวมของธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่มีความน่าสนใจในการลงทุน เน่ืองจากการแข่งขนั
ในธุรกิจอยู่ในระดับต ่ า อ  านาจการต่อรองของคู่ค้าอยู่ในระดับต ่ า อิทธิพลจากการเข้ามาใน
อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับต ่า ถึงแม้ว่าปัจจยัด้านอิทธิพลจากสินค้าหรือบริการ
ทดแทน และอ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์น้ีจะน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยทุธก์ารแข่งขนัต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 
  จากขอ้มูลการศึกษาสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรม สามารถน ามาใช้ในการ
ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของธุรกิจไดด้งัน้ี 
  Product ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจคือการให้บริการดา้นการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
ได้แก่การถ่ายท า บันทึกเสียง ตัดต่อภาพและเสียง และบนัทึกในรูปแบบเพื่อการออกอากาศทาง
โทรทศัน์ 
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  จุดขายหลกัของธุรกิจ คือ การใหบ้ริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในพื้นที่
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยธุรกิจตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่จึงมีความช านาญดา้นการหา
สถานที่ถ่ายท าในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง นอกจากน้ี การที่ธุรกิจตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่
ยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุนในการขนยา้ยทีมงานและอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณา
จากกรุงเทพมหานครซ่ึงบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่ตั้งอยู ่
  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย คือ บริษทัตวัแทนโฆษณาที่มีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทศัน์ ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
  Price ด้านราคา 
  ดา้นการตั้งราคาค่าบริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ของธุรกิจจะใชก้ารตั้ง
ราคาตามต้นทุนการผลิตโดยขึ้ นอยู่กับรายละเอียดที่ใช้ในการผลิต เช่น ระยะเวลาในการถ่ายท า 
สถานที่ที่ใชใ้นการถ่ายท า ผูแ้สดง จ านวนผูแ้สดง ค่าสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์ที่ใชใ้น
การถ่ายท า ซ่ึงรายละเอียดดงักล่าวสามารถปรับลดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
ตารางที ่1 แสดงโครงสร้างตน้ทุนเฉล่ียในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

รายการ ร้อยละของต้นทนุรวม 
ค่าใชจ่้ายในกระบวนการการผลิต 
     - ค่าตอบแทนบุคลากร 
     - ค่าตอบแทนนกัแสดง 
     - ค่าสถานทีถ่่ายท าและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
     - ค่าเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า 
     - ค่าเดินทาง 
     - อ่ืนๆ 

 
20 
20 
20 
20 
10 
10 

ที่มา: จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 
  กลยุทธ์หลักในการตั้ งราคาของธุรกิจคือตดัลดตน้ทุนในการขนยา้ยทีมงานและ
อุปกรณ์ในการถ่ายท า ซ่ึงจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนในการเดินทางถ่ายท าภาพยนตร์
โฆษณาในต่างจงัหวดัสูงถึงร้อยละ 10 เม่ือกิจการตั้งอยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม่จะสามารถก าจดัตน้ทุน
ดงักล่าว และสามารถตั้งราคาค่าบริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาไดถู้กกวา่ผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาใน
กรุงเทพมหานคร 
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  Place การจัดจ าหน่าย 
  เน่ืองจากโครงการให้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาโดยท าการถ่ายท าที่จงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นหลกั จึงมีที่ต ั้งโครงการอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีไดจ้ดัให้มีการ
เดินทางพบปะลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนโฆษณาในกรุงเทพมหานคร เพือ่เป็นการสร้างการ
รับรู้ต่อลูกค้า รวมถึงเป็นการน าเสนอผลิตภัณฑ์การบริการด้านการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของ
โครงการ 
  Promotion การส่งเสริมการตลาด 
  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการตวัแทนโฆษณา การตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์
โฆษณาส่วนใหญ่เกิดจากความสนิทสนม น าไปสู่การเสนอผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาให้แก่เจา้ของ
สินคา้ ดงันั้นจึงใชก้ารพบปะกบับริษทัตวัแทนโฆษณา โดยการน าเสนอผลงานให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
ในการเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการจดักิจกรรมร่วมกบับริษทัตวัแทนโฆษณา และการ
มอบของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ 
  Process กระบวนการ  

กลยุทธ์หลักในกระบวนการท างานคือการท างานที่เป็นมืออาชีพ เป็นระบบ มี
ระเบียบแบบแผนและมีแผนในการท างานที่ชดัเจน เพือ่ให้สามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณาไดท้นัตาม
ก าหนดเวลาที่ลูกคา้วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนของตารางเวลาที่ชดัเจน 
  People บุคคล 
  โครงการใชว้ิธีการคดัเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มี
ความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความทนัสมยัและทนัต่อการพฒันาการ
ทางดา้นเทคโนโลยอียูเ่สมอ โดยมีการส่งเสริมและเพิม่พนูความรู้รวมถึงสนบัสนุนการท ากิจกรรมเพื่อ
การพฒันาตนเองของบุคลากรที่ค ัดเลือกมา เช่น การส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีการประกวด
ภาพยนตร์ต่างๆ 
  ด้านสวสัดิการและค่าครองชีพ มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงมี
นโยบายมอบค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) และมอบสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสงัคม 
  Physical Evidence ลักษณะทางกายภาพ 
  เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงแรกที่ลูกคา้มองเห็นได้ และเป็นปัจจยัในการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดงันั้นจึงก าหนดใหมี้การออกแบบตกแต่งส านักงานให้ดูมีความทนัสมยั การ
ออกแบบภายในส่ือถึงความกระตือรือร้นในการท างาน 
  นอกจากน้ี ของที่ระลึกต่างๆที่มอบให้ลูกค้ารวมถึงเอกสารต่างๆ เช่น นามบัตร 
ตวัอยา่งผลงาน Show reel จะตอ้งส่ือถึงรูปแบบในการท างานที่ไปในทศัทางเดียวกนั  
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 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ 
อุตสาหกรรมโฆษณามีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2557 มีสัดส่วนในการใชจ่้าย

โฆษณาทางโทรทศัน์สูงที่สุดร้อยละ 60.1 คิดเป็นมูลค่า 68,106 ลา้นบาท 
 
ตารางที ่2 แสดงมูลค่าการใชจ่้ายในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ปี 2552 - 2557 (ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
โทรทศัน์ 51,581 54,535 62,537 62,528 68,755 68,106 
หนงัสือพมิพ ์ 14,821 14,513 15,038 14,650 14,993 14,729 
โรงภาพยนตร์ 4,155 5,037 6,382 7,231 7,566 8,049 
วทิย ุ 6,739 6,208 6,057 6,027 6,335 6,136 
นิตยสาร 5,872 5,490 5,764 5,715 5,635 5,361 
ส่ือกลางแจง้ 4,158 3,883 3,962 4,319 4,472 4,159 
ระบบขนส่งมวลชน 1,498 1,828 2,262 2,650 3,189 3,522 
ส่ือในหา้งสรรพสินคา้ 847 846 1,198 1,760 2,813 2,486 
อินเตอร์เน็ต 170 287 328 500 645 860 
ที่มา: บริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ  ากดั (มหาชน), 2557 
 
  การศึกษาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ารายได้รวมของอุตสาหกรรม
โฆษณาในประเทศไทย สามารถจ าแนกไดต้ามประเภทธุรกิจดงัขอ้มูลในตารางที่ 3  
 
ตารางที ่3 แสดงสดัส่วนรายไดต้ามประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมโฆษณา 

ประเภทธุรกิจ สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ) 

ธุรกิจตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) 59 
ธุรกิจผลิตโฆษณา (Production House) 30 
ธุรกิจออกแบบ/สร้างสรรคผ์ลงานโฆษณา (Creative House) 7 
ธุรกิจบริการกิจกรรมโฆษณา (Organizer) 4 
ที่มา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2553 
 
  ทั้งน้ีขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้พบว่าธุรกิจโฆษณาตั้ งอยู่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑลร้อยละ 90 ตั้งอยูใ่นต่างจงัหวดั ร้อยละ 10 
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จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถค านวณหามูลค่าตลาดของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง

โทรทศัน์ของโครงการไดด้งัน้ี 
มูลค่าการใชจ่้ายในการโฆษณาทางโทรทศัน์   68,106.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นรายไดธุ้รกิจผลิตโฆษณา ร้อยละ 30    20,431.80 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นธุรกิจในต่างจงัหวดั ร้อยละ 10       2,043.18 ลา้นบาท 
โครงการตั้งเป้าสร้างส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4 ในปีที่แรก          9.19 ลา้นบาท 

 
ตารางที ่4 แสดงประมาณการรายไดต้ลอดอายโุครงการ 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 

รายได ้(ลา้นบาท) 9.56 9.94 10.34 10.76 11.19 
หมายเหตุ: 1. โครงการตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 4 ในปีแรก 

    2. ธุรกิจมีการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี อา้งอิงขอ้มูลการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจโฆษณาจาก 
    กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 
ส่วนที่  2 การศึกษาด้านเทคนิค 
  การศึกษาดา้นเทคนิคจะบ่งบอกความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค และเป็นพื้นฐานในการ
คาดคะเนต้นทุนของโครงการ พร้อมทั้งทราบข้อมูลที่จ  าเป็นในการด าเนินงาน เช่น สถานที่ตั้ ง
โครงการ การลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนและสินทรัพยถ์าวร อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างาน เป็นตน้ 
 

สถานที่ต้ังโครงการ 
 เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกิจการคือ บริษทัตวัแทนโฆษณาซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่

ในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ตั้ งโครงการจึงต้องเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่รู้จกัและหาได้ง่าย เดินทาง
สะดวก  
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      ที่ตั้งโครงการ 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนที่โครงการ 
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   ชั้น 1          ชั้น 2    ชั้น 3 
 
ภาพที่ 4 แสดงแผนผงัอาคาร 
 

ที่ตั้งโครงการอยูท่ี่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 17 โดยท าการเช่าอาคารพาณิชย ์3 ชั้น 
มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

- ค่าเช่า 27,000 บาทต่อเดือน 
- เงินประกนัความเสียหาย 81,000 บาท 
- ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน 850,000 บาท 
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ประมาณการต้นทุน 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา พบว่าในการผลิต

ภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองจะมีตน้ทุนในการผลิตแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ ับปัจจยัต่างๆ เช่น 
ระยะเวลาในการถ่ายท า สถานที่ที่ใช ้ตวัแสดงเป็นใคร จ านวนของตวัแสดง อุปกรณ์ที่ใชใ้นการถ่ายท า 
เทคนิค การตดัต่อ ซ่ึงในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในแต่ละเร่ืองจะมีสัดส่วนของตน้ทุนน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 
50 ของค่าบริการ ซ่ึงสามารถประมาณการตน้ทุนไดต้ามรายละเอียดในตารางที่ 4 (อา้งอิงจากประมาณ
การรายไดโ้ครงการในตารางที่ 4) 
ตารางที ่5 แสดงประมาณการตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตลอดอายโุครงการ 

ปีที ่ 1 2 3 4 5 
ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 4,781,041 4,972,283 5,171,174 5,387,021 5,593,142 
 
 กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะเร่ิมตั้งแต่การรับบทภาพยนตร์โฆษณาและ 
บทภาพจากบริษทัตวัแทนโฆษณา ซ่ึงหลงัจากได้บทภาพยนตร์และบทภาพแล้วผูก้  ากบัภาพยนตร์
โฆษณา และผูอ้  านวยการผลิตจะพจิารณารายละเอียดต่างๆเพื่อค  านวณราคาและท าการเสนอราคาการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้แก่ลูกค้า เม่ือลูกค้าตกลงราคาค่าผลิตเรียบร้อยแล้ว ผูก้  ากับภาพยนตร์
โฆษณาและผูอ้  านวยการผลิตจะด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนเตรียมงานก่อนการถ่ายท า 
(Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) เม่ือ
ทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อยผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาจะท าการส่งตน้ฉบบัให้บริษทัตวัแทนโฆษณา เพื่อ
น าไปส่งยงัสถานีต่างๆที่มีการวางแผนซ้ือส่ือไว ้
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ภาพที่ 5 แสดงกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 
 หลักจากที่บริษทัตวัแทนโฆษณาตกลงราคาค่าผลิตเรียบร้อยแล้ว ตวัแทนโฆษณาจะช าระ
ค่าบริการร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในขั้นตอนต่อไป ถือเป็นการลด
ภาระความเส่ียงของกิจการ หลงัจากนั้นจะด าเนินกระบวนการผลิตไดแ้ก่ 

- ขั้นตอนเตรียมงานก่อนถ่ายท า (Pre-Production) 
- ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
- ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) 

 
 
 
 

รับบทภาพยนตร์/บทภาพ 
 

เสนอราคา 
 

ลูกคา้ยอมรับราคา 
 

ช าระค่าบริการ ร้อยละ 50 
 

เตรียมงานก่อนการถ่ายท า 

Pre-Production 
 

ถ่ายท าภาพยนตร์ 

Production 
 

ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า 

Post-Production 
 

ส่งมอบงาน 
 

ช าระค่าบริการ ร้อยละ 50 ที่เหลือ 
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ขั้นตอนเตรียมงานก่อนถ่ายท า (Pre-Production)  
 การเตรียมงานในขั้นตอนน้ีจะเป็นการประชุมรายละเอียดภาพยนตร์ระหว่างบริษทั

ตวัแทนโฆษณา ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา และผูอ้  านวยการผลิต เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั มี
การตีความหมายทั้งด้านภาพ การก ากับ และเทคนิคอ่ืนๆ ซ่ึงการตีความหมายน้ีจะได้แนวทางจาก
ภาพยนตร์เร่ืองนั้น โดยผูก้  ากับภาพยนตร์โฆษณาจะจดัท าโครงเร่ืองถ่ายท า (Shooting Board) แล้ว
พจิารณารายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบของฉาก โทนสีและอารมณ์ของภาพ การคดัเลือกนกัแสดง การ
จดัหาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหน้า การเลือกสถานที่ การจดัแสง แนวทางการวางมุมกล้อง 
ตลอดจนการวางแผนก าหนดการถ่ายท า โดยแบ่งมอบหนา้ที่ความใหก้บัส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต (Producer) ก ากบัดูแลการเตรียมการทั้งหมดเพือ่เสนองานให ้ผู ้
ก  ากบัภาพยนตร์ตดัสินใจ 

 ฝ่ายจดัหาสถานที่ (Location) จดัหาสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
 ฝ่ายคดัเลือกนักแสดง (Casting) จะคดัเลือกตวันักแสดง โดยเลือกจากบริษทัจดัหา 

นายแบบนางแบบ (Modeling House) มาท าการทดสอบหนา้กลอ้ง (Screen Test) 
 ฝ่ายฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop) รับผิดชอบการออกแบบและจดัท าฉากที่ 

เหมาะสมกบัเน้ือหาของภาพยนตร์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากอ่ืนๆ 
 ฝ่ายเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย (Costume) จัดหาแบบและสไตล์ของเคร่ืองแต่งการที่ 

เหมาะสม 
 ผูก้  ากับภาพยนตร์ (Director) จะจัดท ารายละเอียดการถ่ายท า ลักษณะของภาพ 

ก าหนดแนวทางของกลอ้งร่วมกบัผูก้  ากับภาพ (Director of Photography) เพื่อท าเป็นบทภาพ (Story 
Board) ที่สมบูรณ์ส าหรับน าเสนอใหก้บัตวัแทนโฆษณาในการประชุมก่อนการถ่ายท า 

 หลงัจากรวบรวมรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแลว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์จะท าการรายงาน
หรืออธิบายภาพของภาพยนตร์ให้แก่บริษทัตวัแทนโฆษณาและเจา้ของสินคา้ เพือ่ท  าการสรุปก่อนการ
ถ่ายท า และสร้างความมั่นใจว่าทุกผ่านเขา้ใจรายละเอียดตรงกนั ซ่ึงตอ้งมีการท าสรุปขอ้ตกลงและ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ แจกจ่ายไปยงัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการท างานขั้นต่อไป 

ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
 เม่ือประชุมตกลงรายละเอียดในการถ่ายท าภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว จะท าแผนการ

ถ่ายท า (Shooting Plan) และเอกสารใบนัดหมาย (Call Sheet) เพื่อนัดหมาย ก าหนดการถ่ายท ากับ
ทีมงาน นกัแสดง บริษทัตวัแทนโฆษณา และเจา้ของสินคา้ 

 ในวนัถ่ายท าภาพยนตร์ ผูก้  ากบัภาพยนตร์จะเป็นผูดู้แลและควบคุมการผลิตทั้งหมด 
โดยมีผูอ้  านวยการผลิตดูแลอธิบายขอ้สงสัยต่างๆของลูกคา้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์จะตอ้งรับผิดชอบและ
ตดัสินใจเลือกมุมกลอ้ง การให้แสง ตลอดจนก ากบัการแสดง ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้
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และผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา บริหารเวลาในการถ่ายท าที่มีจ  ากัด เน่ืองจากเวลาที่เพิ่มขึ้นหมายถึง
ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนที่สูงขึ้นดว้ย 

ขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-Production) 
 เม่ือถ่ายท าภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา บริษทัตวัแทน

โฆษณา และเจา้ของสินคา้จะร่วมกนัตรวจสอบการล าดบัเร่ือง (Sequence) ซ่ึงจะเป็นภาพยนตร์ที่ยงัไม่
สมบูรณ์ ขาดเทคนิคพเิศษต่างๆ สีของภาพยงัไม่สม ่าเสมอ แต่จะสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ภาพยนตร์นั้น
ตรงกบัเป้าหมายที่ตั้งไวห้รือไม่ โดยการดู Double Head เม่ือมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดบางอยา่งจน
ทุกฝ่ายพอใจแลว้จะเขา้สู่กระบวนการตดัต่อภาพเละเสียง ซ่ึงผูก้  ากบัภาพยนตร์อาจท าตวัเลือกหลายๆ
แบบเพือ่ใหลู้กคา้เลือก เม่ือลูกคา้ไดฉ้บบัร่างของภาพยนตร์ที่ตกลงอนุมติัแลว้ ผูก้  ากบัจะส่งใหฝ่้ายตดั
ต่อท าภาพยนตร์ฉบบัสมบูรณ์ โดยใส่เทคนิคพิเศษ ปรับปรุงคุณภาพของภาพและเสียง แกไ้ขสีของ
ภาพให้สมบูรณ์ จดัท าเป็นตน้ฉบบัเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดทา้ย จากนั้นจะจดัท า
เป็น Release Print ใหแ้ก่ตวัแทนโฆษณาน าไปส่งยงั สถานีต่างๆที่ไดมี้การวางแผนซ้ือส่ือไว ้
 
ส่วนที่  3 การศึกษาด้านการจัดการ 
  เป็นการศึกษาถึงการจดัการก่อนการด าเนินงาน เพื่อก าหนดรูปแบบขององคก์ร จดั
โครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดคุณสมบติัหนา้ที่และความรับผิตชอบในแต่ละต าแหน่ง รวมถึงการ
ก าหนดค่าตอบแทน และการด าเนินงานต่างๆก่อนเปิดกิจการ 
 รูปแบบการด าเนินงาน 
  การด าเนินธุรกิจเป็นการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั เพือ่ให้มีความน่าเช่ือถือ โดยมีผูร่้วม
ลงทุนเป็นพนักงานในบริษัท ได้แก่ผูก้  ากับภาพยนตร์โฆษณา ผูอ้  านวยการผลิต ผูช่้วยผูก้  ากับ
ภาพยนตร์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต และ เจา้หนา้ที่การเงิน 

คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายจึงไดมี้การก าหนดคุณสมบติัของผูป้ระกอบ

ธุรกิจ ดงัน้ี 
1. มีความคิดสร้างสรรค ์เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นจุดขาย 

ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถคิดคน้งานโฆษณาที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างอยา่งสร้างสรรค ์
2. ด้านเทคนิค ผู ้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านเทคนิค ด้านการผลิต

ภาพยนตร์โฆษณา แอนิเมชัน่และคอมพวิเตอร์กราฟฟิค การตดัต่อ เป็นตน้ 
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3. มีคุณสมบติัดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ มีความกลา้ตดัสินใจในการลงทุนอยา่งมี
เหตุผล มีความสามารถในการประเมินโอกาสทางธุรกิจ นัดหมายตรงเวลา ในความสามารถในการ
ตดัสินใจ สามารถใชท้รัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มีความรู้ด้านธุรกิจ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบัญชีเพื่อการบริหาร 
ความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ การส่ือสาร เป็นตน้ 

5. เป็นผูมี้การวางแผนในการลงทุนอยา่งชาญฉลาด  
 
 การจัดโครงสร้างองค์กร 
   
 
 

 
 การสรรหาและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
  ส าหรับโครงการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในจงัหวดัเชียงใหม่
ประกอบดว้ยต าแหน่งต่างๆดงัน้ี 

1. ผูก้  ากบัภาพยนตร์ (Director) ซ่ึงจะมีต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทัดว้ย มี
หน้าที่ประสานงานกบัทุกฝ่าย ตดัสินใจในทุกเร่ือง โดยจะบริหารงานสองดา้น คือ บริหารส านักงาน 
และบริหารการผลิตภาพยนตร์ 

 2. ผู ้ช่ วยผู ้ก  ากับภาพยนตร์ (Assistant Director) มีหน้ าที่ ควบ คุมการถ่ายท า
ภาพยนตร์โฆษณา ประสานงานแทนผูก้  ากบัภาพยนตร์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมงานก่อน
การถ่ายท า (Pre-Production) ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) และขั้นตอนหลังการถ่ายท า (Post-
Production) 

3. ผู ้อ  านวยการฝ่ายผลิต (Producer) มีหน้าที่ ดูแลการผลิตการสร้างภาพยนตร์ 
โฆษณา ควบคุมประสานงานระหว่างผู ้ก  ากับภาพยนตร์ และบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมทั้ ง
ประสานงานการผลิตให้เป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการผลิต ตารางการถ่ายท า นัด
หมายลูกคา้ ตวัแสดง และทีมงาน 

กรรมการผูจ้ดัการ/ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา 
 

ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา บญัชี 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

ผูอ้  านายการฝ่ายผลิต 
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4. ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต (Production Manager) มีหน้าที่ดูแลสวสัดิการของทีมงาน ใน
กองถ่ายทุกคน นกัแสดง รวมถึงลูกคา้ 

5. พนกังานบญัชี (Accountant) ดูแลดา้นเอกสารทางการเงินของบริษทั การเบิก จ่าย
งบประมาณต่างๆ 

 
การประมาณการค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ 
 ค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการแบ่งออกเป็นค่าจา้งบุคลากร การลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าใชจ่้ายในการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากร 

  อตัราเงินเดือนบุคลากรตามต าแหน่งงานดงัน้ี 
1. ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา  1 ต าแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน 
2. ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต   1 ต าแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน 
3. ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต   1 ต าแหน่ง 22,000 บาทต่อเดือน 
4. ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา 1 ต าแหน่ง 20,000 บาทต่อเดือน 
5. พนกังานบญัชี   1 ต าแหน่ง 15,000 บาทต่อเดือน 
โครงการมีนโยบายการขึ้นเงินเดือนใหบุ้คลากรในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
โครงการสมทบทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่บุคลากรในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่

ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน 
  โครงการมีนโยบายมอบค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) แก่บุคลากรเท่ากบัเงินเดือน 2 
เดือนทุกปี  
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ตารางที ่6 แสดงค่าจา้งและสวสัดิการบุคลากรตลอดอายโุครงการ 
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เงินเดือนผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 
เงินเดือนผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 
เงินเดือนผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 264,000 277,200 291,060 305,613 320,894 
เงินเดือนผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์
โฆษณา 

240,000 252,000 264,600 277,830 291,722 

เงินเดือนพนกังานบญัชี 180,000 189,000 198,450 208,884 218,791 
สมทบทุนประกนัสงัคม 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
ค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) 234,000 245,700 257,985 270,884 284,428 

รวม 1,683,000 1,764,900 1,850,895 1,941,190 2,035,999 
 
  การลงทนุในวสัดุอปุกรณ์ 
  ในโครงการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณามีการลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ดงัน้ี 
 
ตารางที ่7 แสดงการลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ของโครงการ 

รายการ จ านวน ราคา รวม 
คอมพวิเตอร์ 3 25,000 75,000 
คอมพวิเตอร์พร้อมซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์ส าหรับงานตดัต่อ 1 450,000 450,000 
ปร้ินทเ์ตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 50,000 50,000 
ระบบโทรศพัท ์ 1 30,000 30,000 
เคร่ืองปรับอากาศ 4 25,000 100,000 
โตะ๊และเกา้อ้ีท  างาน 4 12,000 48,000 
โตะ๊และเกา้อ้ีประชุม 1 42,000 42,000 
เคร่ืองฉายและจอภาพ 1 38,000 38,000 
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์ เช่น กลอ้ง เลนส์ อุปกรณ์ไฟ 1 859,900 859,900 

รวม 1,692,900  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  ในโครงการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณามีค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 
 
ตารางที ่8 แสดงค่าใชจ่้ายในการบริหารตลอดอายโุครงการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ค่าเช่าส านกังาน 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 
วสัดุส้ินเปลือง 120,000 124,800 129,792 134,984 140,383 
ค่าไฟฟ้า 36,000 37,440 38,938 40,495 42,115 
ค่าน ้ าประปา 9,600 9,984 10,383 10,799 11,231 
ค่าโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ท 96,000 99,840 103,834 107,987 112,306 
อุปกรณ์ส านกังาน 60,000 62,400 64,896 67,492 70,192 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 168,000 174,720 181,709 188,977 196,536 
ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (ปีละ1คร้ัง) 5,000 5,200 5,408 5,624 5,849 

รวม 818,600 851,344 885,398 920,814 957,646 
หมายเหตุ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดสมมติฐานในการประมาณค่าใชจ่้ายการบริหารดงัน้ี 
 1. ค่าเช่าส านกังานคงที่ตลอดอายโุครงการ (5 ปี) คือ เดือนละ 27,000 บาท 
 2. ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืนๆ มีอตัราการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี 
 

ค่าใช้จ่ายในการตลาด 
  ในโครงการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณามีค่าใชจ่้ายในการตลาดดงัน้ี 
 
ตารางที ่9 แสดงค่าใชจ่้ายในการตลาดตลอดอายโุครงการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

เอกสารน าเสนองานลูกคา้ เช่น 
ตวัอยา่งงาน Show reel 

25,000  25,000  20,000  10,000  10,000  

ของที่ระลึกแจกลูกคา้ตามเทศกาล 25,000  25,000  30,000  35,000  35,000  
ค่าใชจ่้ายการเดินทางพบลูกคา้ 15,000  15,000  15,000  15,000  15,000  

รวม 65,000  65,000  65,000  60,000  60,000  
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ส่วนที่  4 การศึกษาด้านการเงิน 
  การศึกษาด้านการเงินจะเร่ิมตน้โดยการจดัท างบประมาณการเพื่อท าการวิเคราะห์
ทางการเงิน ได้แก่ งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ธุรกิจมีความสามารถในการอยูร่อดไดห้รือไม่ การประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนจะใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period 
Method) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return 
หรือ IRR) วเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 
 
 สมมติฐานในการศึกษา 

1. เงินลงทุนในโครงการเป็นของเจา้ของทั้งหมด 
2. ผลตอบแทนที่คาดหวงัของโครงการ คือ ร้อยละ 20 ต่อปี ดังนั้ นโครงการมี

ตน้ทุนเงินทุนเท่ากบั ร้อยละ 20 
3. การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาโครงการทั้งส้ิน 5 ปี 
4. อตัราภาษี ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 
5. ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาโครงการ คือ 5 ปี 
6. ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงานทั้งหมดตดัจ าหน่ายในปีแรก 
7. ประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการมีค่าเพิม่ขึ้นร้อยละ 4 ทุกปี 

 
ตารางที ่10 แสดงค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ในโครงการ 

รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

คอมพวิเตอร์    15,000     15,000     15,000     15,000     15,000  
คอมพวิเตอร์ส าหรับงานตดัต่อ    90,000     90,000     90,000     90,000     90,000  
ปร้ินทเ์ตอร์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000  
ระบบโทรศพัท ์      6,000       6,000       6,000       6,000       6,000  
เคร่ืองปรับอากาศ    20,000     20,000     20,000     20,000     20,000  
โตะ๊และเกา้อ้ีท  างาน      9,600       9,600       9,600       9,600       9,600  
โตะ๊และเกา้อ้ีประชุม      8,400       8,400       8,400       8,400       8,400  
เคร่ืองฉายและจอภาพ      7,600       7,600       7,600       7,600       7,600  
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์  171,980   171,980   171,980   171,980   171,980  

รวม  338,580   338,580   338,580   338,580   338,580  
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             ตารางที่ 11 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดข้องโครงการ         8,499,629          8,839,614          9,193,199          9,560,926          9,943,364  
หกั ค่าใชจ่้าย           
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน         6,751,414          7,036,051          7,332,892          7,642,467          7,965,327  
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด             65,000              65,000              65,000              60,000              60,000  
ค่าเส่ือมราคา            338,580             338,580             338,580             338,580             338,580  

รวมค่าใชจ่้าย         7,154,994          7,439,631          7,736,472          8,041,047          8,363,907  
ก าไรก่อนหกัภาษี         1,344,634          1,399,983          1,456,726          1,519,880          1,579,456  
หกั ภาษ ี            403,390             419,995             437,018             455,964             473,837  
ก าไรสุทธิ            941,244             979,988          1,019,709          1,063,916          1,105,619  
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                  ตารางที่ 12 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการ 
 ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดข้องโครงการ                   -            8,499,629          8,839,614          9,193,199          9,560,926          9,943,364  
ค่าเส่ือมราคา                   -               338,580             338,580             338,580             338,580             338,580  
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน                   -            8,838,209          9,178,194          9,531,779          9,899,506        10,281,944  
เงินสดจ่าย             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน                   -            6,751,414          7,036,051          7,332,892          7,642,467          7,965,327  
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด                   -                65,000              65,000              65,000              60,000              60,000  
ภาษีเงินได ้                   -               403,390             419,995             437,018             455,964             473,837  
สินทรัพยถ์าวร             
อุปกรณ์ส านกังาน            833,000                    -                      -                      -                      -                      -    
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์            859,900                    -                      -                      -                      -                      -    
รวมสินทรัพยถ์าวร         1,692,900                    -                      -                      -                      -                      -    
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน             
เงินประกนัความเสียหาย             81,000                    -                      -                      -                      -                      -    
ออกแบบตกแต่งภายใน            850,000                    -                      -                      -                      -                      -    
รวมเงินสดจ่าย         2,623,900          7,219,805          7,521,046          7,834,910          8,158,431          8,499,164  
เงินสดสุทธิ        (2,623,900)         1,618,404          1,657,148          1,696,869          1,741,076          1,782,779  
บวก ทุนของเจา้ของ         2,623,900                    -                      -                      -                      -                      -    
บวกเงินสดยกมา                   -                      -            1,956,984          3,952,712          5,988,161          8,067,817  
รวมเงิน                   -            1,956,984          3,952,712          5,988,161          8,067,817        10,189,176  
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              ตารางที่ 13 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการ 
  ปีท่ี0 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
สินทรัพย์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสด                     -              1,956,984            3,952,712            5,988,161            8,067,817          10,189,176  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                     -              1,956,984            3,952,712            5,988,161            8,067,817          10,189,176  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             
อุปกรณ์ส านกังาน             833,000              833,000              833,000              833,000              833,000              833,000  
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์             859,900              859,900              859,900              859,900              859,900              859,900  
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                     -               (338,580)            (677,160)         (1,015,740)        (1,354,320)         (1,692,900) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(สุทธิ)           1,692,900            1,354,320            1,015,740              677,160              338,580                      -    
สินทรัพยอ่ื์น             
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน             850,000                      -                        -                        -                        -                        -    
เงินประกนัความเสียหาย               81,000                81,000                81,000                81,000                81,000                81,000  
รวมสินทรัพย์         2,623,900          3,392,304          5,049,452          6,746,321          8,487,397        10,270,176  

หนีสิ้น             
ภาษีคา้งจ่าย                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
รวมหน้ีสิน                     -                        -                        -                        -                        -                        -    
ส่วนของเจ้าของ             
ทุน           2,623,900            2,623,900            2,623,900            2,623,900            2,623,900            2,623,900  
ก าไรสะสม                     -                768,404            2,425,552            4,122,421            5,863,497            7,646,276  
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         2,623,900          3,392,304          5,049,452          6,746,321          8,487,397        10,270,176  
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การวเิคราะห์ดา้นการเงินเพือ่ประเมินโครงการดงัน้ี 
  1. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) คือวิธีที่คิดระยะเวลาคืนทุนโดยหา
ก าไรที่ได้รับจากโครงการว่าใชร้ะยะเวลานานเท่าใดจึงจะคุม้กบัรายจ่ายในโครงการเร่ิมแรกพอดี โดยที่
ก  าไรหมายถึงก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีรวมกบัตน้ทุนทางการเงิน และค่าเส่ือมราคาแลว้ (ดอกเบี้ย) ระยะเวลา
คืนทุนเท่ากบัระยะเวลาที่ท  าใหก้ระแสเงินสดมีค่าเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก 
   
ตารางที ่14 แสดงเงินสดรับของโครงการ 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 
ปีที่ 1 1,618,404  0.8333  1,348,670.07  1,348,670.07  
ปีที่ 2 1,657,148  0.6944  1,150,797.28  2,499,467.35  
ปีที ่3 1,696,869  0.5787  981,984.11  3,481,451.46  
ปีที่ 4 1,741,076  0.4823  839,639.21  4,321,090.67  
ปีที่ 5 1,782,779  0.4019  716,459.06  5,037,549.73  

จากสมมติฐานในการศึกษา ตน้ทุนทางการเงินของโครงการคือร้อยละ 20 
 
  เงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการเท่ากบั 2,623,900 บาท 
  เม่ือพจิารณาจากเงินสดรับของโครงการพบวา่ระยะเวลาคืนทุนคือ 2 ปี 1 เดือน 9 วนั 
 
  2. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือการประเมินหาผลรวมสุทธิ
ของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด ทั้งรับและจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายขุองโครงการ โดยการลดค่า
ดว้ยอตัราลดค่า การประเมินโครงการดว้ยวิธีค่าปัจจุบนัสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบนัสุทธิไดค้่าเป็นบวก 
ควรลงทุนในโครงการนั้น และควรปฏิเสธโครงการลงทุนถา้มีค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นลบ 
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ตารางที ่15 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

2,413,649.73 

ปีที่ 1 1,618,404  0.8333  1,348,670.07  1,348,670.07  
ปีที่ 2 1,657,148  0.6944  1,150,797.28  2,499,467.35  
ปีที ่3 1,696,869  0.5787  981,984.11  3,481,451.46  
ปีที่ 4 1,741,076  0.4823  839,639.21  4,321,090.67  
ปีที่ 5 1,782,779  0.4019  716,459.06  5,037,549.73  

 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 5,037,549.73 - 2,623,900 = 2,413,649.73 บาท 
 
  หากผูล้งทุนด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองตั้ งแต่ปีที่ 6 เป็นตน้ไป โดยมีอัตราการเติบโตและ
ผลตอบแทนหรือตน้ทุนเงินทุนที่คงที่ สามารถค านวณหามูลค่าของโครงการไดจ้ากสมการดงัน้ี 
     

Terminal Value  = 
NFC(n) × (1+g) 

k-g 
 
  โดย NFC(n) คือ กระแสเงินสดสุทธิในปีสุดทา้ยของโครงการ 
   g คือ อตัราการเติบโตของโครงการ 
   k คือ อตัราผลตอบแทบหรือตน้ทุนเงินทุน 
 
  แทนค่าในสมการไดด้งัน้ี 

Terminal Value  = 
 1,782,779  × (1+0.04) 

0.2-0.04 
=   11,588,066.16 

 
  ดงันั้น หากด าเนินกิจการต่อเน่ืองหลงัจากจบโครงการในปีที่ 5 จะท าให้มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของโครงการตามตารางดงัน้ี 
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ตารางที ่16 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 
 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

6,294,469.64 

ปีที่ 1 1,618,404  0.8333  1,348,670.07  1,348,670.07  
ปีที่ 2 1,657,148  0.6944  1,150,797.28  2,499,467.35  
ปีที ่3 1,696,869  0.5787  981,984.11  3,481,451.46  
ปีที่ 4 1,741,076  0.4823  839,639.21  4,321,090.67  
ปีที่ 5 1,782,779  0.4019  716,459.06  5,037,549.73  

Terminal Value 11,588,066.16 0.3349 8,918,369.64 8,918,369.64 
 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 8,918,369.64 - 2,623,900 = 6,294,469.64 บาท 
 

3. อัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return หรือ  IRR) หมายถึ ง อัตรา
ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะได้รับจากการลงทุนในโครงการโดยเฉล่ียต่อปีตลอดอายุการลงทุน อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ (Internal Rate of Return) คือ อตัราส่วนลดที่ท  าให้ผลรวมของค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิตลอดโครงการมีค่าเท่ากับเงินลงทุนเร่ิมแรกพอดี การประเมินโครงการ
สร้างด้วยอัตราผลตอบแทนของโครงการ หากอัตราผลตอบแทนของโครงการมีค่าสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้งการหรือตน้ทุนเงินทุน ควรลงทุน แต่ถา้ไดน้อ้ยกวา่ ควรปฏิเสธโครงการลงทุน 
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ตารางที ่17 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

30.63% 

ปีที่ 1 1,618,404  0.8333  1,348,670.07  
ปีที่ 2 1,657,148  0.6944  1,150,797.28  
ปีที ่3 1,696,869  0.5787  981,984.11  
ปีที่ 4 1,741,076  0.4823  839,639.21  
ปีที่ 5 1,782,779  0.4019  716,459.06  

 
ตารางที ่18 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

42.85% 

ปีที่ 1 1,618,404  0.8333  1,348,670.07  
ปีที่ 2 1,657,148  0.6944  1,150,797.28  
ปีที ่3 1,696,869  0.5787  981,984.11  
ปีที่ 4 1,741,076  0.4823  839,639.21  
ปีที่ 5 1,782,779  0.4019  716,459.06  

Terminal Value 11,588,066.16 0.3349 8,918,369.64 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ 
เคร่ืองมือทางการเงิน หลักเกณฑ์ ผลการค านวณ ผลการวิเคราะห์ 

ระยะเวลาคืนทุน < 5 ปี 2 ปี 1 เดือน 9 วนั ยอมรับโครงการ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV > 0 6,294,469.64 บาท ยอมรับโครงการ 
อตัราผลตอบแทนภายใน IRR > 20% 42.85% ยอมรับโครงการ 
 
 



 

42 
 

 

  4. วิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความไวเป็นการประเมินค่า
โครงการอีกคร้ังหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขที่เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากตน้ทุนและรายได้ของโครงการอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การประเมินโครงการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนผูศึ้กษาจึงจ าลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดย
แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีที่ 1 วเิคราะห์ความไวของโครงการกรณีที่รายไดล้ดลงร้อยละ 10 
กรณีที่ 2 วิเคราะห์ความไวของโครงการกรณีที่ค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา

เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
 
การวเิคราะห์ดา้นการเงินเพือ่ประเมินโครงการเม่ือรายไดล้ดลงร้อยละ 10 ดงัน้ี 
  1. วธีิระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) 
   
ตารางที ่19 แสดงเงินสดรับของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 
ปีที่ 1 921,856  0.8333  768,213.39  768,213.39 
ปีที่ 2 960,600   0.6944  667,083.38  1,435,296.77  
ปีที ่3 1,000,321  0.5787  578,889.20  2,014,185.96  
ปีที่ 4 1,044,528  0.4823  503,726.78  2,517,912.74  
ปีที่ 5 1,086,231  0.4019  436,532.04  2,954,444.78  

จากสมมติฐานในการศึกษา ตน้ทุนทางการเงินของโครงการคือร้อยละ 20 
 
  เงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการเท่ากบั 2,623,900 บาท 
  เม่ือพจิารณาจากเงินสดรับของโครงการพบวา่ระยะเวลาคืนทุนคือ 4 ปี 2 เดือน 16 วนั 
 
  2. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 
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ตารางที ่20 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 
 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

2,954,444.78 

ปีที่ 1 921,856  0.8333  768,213.39  768,213.39 
ปีที่ 2 960,600   0.6944  667,083.38  1,435,296.77  
ปีที ่3 1,000,321  0.5787  578,889.20  2,014,185.96  
ปีที่ 4 1,044,528  0.4823  503,726.78  2,517,912.74  
ปีที่ 5 1,086,231  0.4019  436,532.04  2,954,444.78  

 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 2,954,444.78 - 2,623,900 = 330,544.78 บาท 
 
  หากผูล้งทุนด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองตั้ งแต่ปีที่ 6 เป็นตน้ไป โดยมีอัตราการเติบโตและ
ผลตอบแทนหรือตน้ทุนเงินทุนที่คงที่ สามารถค านวณหามูลค่าของโครงการไดจ้ากสมการดงัน้ี 
     

Terminal Value  = 
NFC(n) × (1+g) 

k-g 
 
  โดย NFC(n) คือ กระแสเงินสดสุทธิในปีสุดทา้ยของโครงการ 
   g คือ อตัราการเติบโตของโครงการ 
   k คือ อตัราผลตอบแทบหรือตน้ทุนเงินทุน 
 
  แทนค่าในสมการไดด้งัน้ี 

Terminal Value  = 
 1,086,231 × (1+0.04) 

0.2-0.04 
=   7,060,504.06 

  ดงันั้น หากด าเนินกิจการต่อเน่ืองหลงัจากจบโครงการในปีที่ 5 จะท าให้มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของโครงการตามตารางดงัน้ี 
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ตารางที ่21 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 
 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

2,695,093.30 

ปีที่ 1 921,856  0.8333  768,213.39  768,213.39 
ปีที่ 2 960,600   0.6944  667,083.38  1,435,296.77  
ปีที ่3 1,000,321  0.5787  578,889.20  2,014,185.96  
ปีที่ 4 1,044,528  0.4823  503,726.78  2,517,912.74  
ปีที่ 5 1,086,231  0.4019  436,532.04  2,954,444.78  

Terminal Value 7,060,504.06 0.3349 2,364,548.52 5,318,993.30 
 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 5,318,993.30 - 2,623,900 = 2,695,093.30บาท 
 

3. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
ตารางที ่22 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

4.53% 

ปีที่ 1 921,856  0.8333  768,213.39  
ปีที่ 2 960,600   0.6944  667,083.38  
ปีที ่3 1,000,321  0.5787  578,889.20  
ปีที่ 4 1,044,528  0.4823  503,726.78  
ปีที่ 5 1,086,231  0.4019  436,532.04  
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ตารางที ่23 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการ
ต่อเน่ือง 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

20.33% 

ปีที่ 1 921,856  0.8333  768,213.39  
ปีที่ 2 960,600   0.6944  667,083.38  
ปีที ่3 1,000,321  0.5787  578,889.20  
ปีที่ 4 1,044,528  0.4823  503,726.78  
ปีที่ 5 1,086,231  0.4019  436,532.04  

Terminal Value 7,060,504.06 0.3349 2,364,548.52 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการกรณีที่รายไดล้ดลงร้อยละ 10 
เคร่ืองมือทางการเงิน หลักเกณฑ์ ผลการค านวณ ผลการวิเคราะห์ 

ระยะเวลาคืนทุน < 5 ปี 4 ปี 2 เดือน 16 วนั ยอมรับโครงการ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV > 0 2,695,093.30 บาท ยอมรับโครงการ 
อตัราผลตอบแทนภายใน IRR > 20% 20.33% ยอมรับโครงการ 
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การวเิคราะห์ดา้นการเงินเพื่อประเมินโครงการเม่ือค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 10 ดงัน้ี 
  1. วธีิระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) 
   
ตารางที ่24 แสดงเงินสดรับโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 
ปีที่ 1 1,059,181 0.8333  882,650.89  882,650.89 
ปีที่ 2 1,078,001 0.6944  748,611.47  1,631,262.36  
ปีที ่3 1,096,942  0.5787  634,804.46  2,266,066.82  
ปีที่ 4 1,118,329  0.4823  539,317.71  2,805,384.53  
ปีที่ 5 1,137,433  0.4019  457,108.61  3,262,493.14  

จากสมมติฐานในการศึกษา ตน้ทุนทางการเงินของโครงการคือร้อยละ 20 
 
  เงินลงทุนเร่ิมแรกของโครงการเท่ากบั 2,623,900 บาท 
  เม่ือพจิารณาเงินสดรับของโครงการพบวา่ระยะเวลาคืนทุนคือ 3 ปี 7 เดือน 29 วนั 
 
  2. วธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 
 
ตารางที ่25 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

638,593.14 

ปีที่ 1 1,059,181 0.8333  882,650.89  882,650.89 
ปีที่ 2 1,078,001 0.6944  748,611.47  1,631,262.36  
ปีที ่3 1,096,942  0.5787  634,804.46  2,266,066.82  
ปีที่ 4 1,118,329  0.4823  539,317.71  2,805,384.53  
ปีที่ 5 1,137,433  0.4019  457,108.61  3,262,493.14  
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มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 3,262,493.14 - 2,623,900 = 638,593.14 บาท 
  หากผูล้งทุนด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นตน้ไป โดยมีอตัราการเติบโตและ
ผลตอบแทนหรือตน้ทุนเงินทุนที่คงที่ สามารถค านวณหามูลค่าของโครงการไดจ้ากสมการดงัน้ี 
     

Terminal Value  = 
NFC(n) × (1+g) 

k-g 
 
  โดย NFC(n) คือ กระแสเงินสดสุทธิในปีสุดทา้ยของโครงการ 
   g คือ อตัราการเติบโตของโครงการ 
   k คือ อตัราผลตอบแทบหรือตน้ทุนเงินทุน 
 
  แทนค่าในสมการไดด้งัน้ี 

Terminal Value  = 
 1,137,433 × (1+0.04) 

0.2-0.04 
=   7,393,311.28 

 
  ดังนั้ น หากด าเนินกิจการต่อเน่ืองหลังจากจบโครงการในปีที่ 5 จะท าให้มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของโครงการตามตารางดงัน้ี 
ตารางที ่26 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ เงินสดสะสม NPV 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 0 

3,114,598.13 

ปีที่ 1 1,059,181 0.8333  882,650.89  882,650.89 
ปีที่ 2 1,078,001 0.6944  748,611.47  1,631,262.36  
ปีที ่3 1,096,942  0.5787  634,804.46  2,266,066.82  
ปีที่ 4 1,118,329  0.4823  539,317.71  2,805,384.53  
ปีที่ 5 1,137,433  0.4019  457,108.61  3,262,493.14  

Terminal Value 7,393,311.28 0.3349 2,476,004 5,738,498.13 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ คือ 5,738,498.13 - 2,623,900 = 3,114,598.13 บาท 

3. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
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ตารางที ่27 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

8.76% 

ปีที่ 1 1,059,181 0.8333  882,650.89  
ปีที่ 2 1,078,001 0.6944  748,611.47  
ปีที ่3 1,096,942  0.5787  634,804.46  
ปีที่ 4 1,118,329  0.4823  539,317.71  
ปีที่ 5 1,137,433  0.4019  457,108.61  

 
ตารางที ่28 แสดงอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 เม่ือด าเนินกิจการต่อเน่ือง 

 กระแสเงินสด PVIF (20%) เงินสดรับ IRR 

ปีที่ 0 -2,623,900 1 -2,623,900.00 

23.61% 

ปีที่ 1 1,059,181 0.8333  882,650.89  
ปีที่ 2 1,078,001 0.6944  748,611.47  
ปีที ่3 1,096,942  0.5787  634,804.46  
ปีที่ 4 1,118,329  0.4823  539,317.71  
ปีที่ 5 1,137,433  0.4019  457,108.61  

Terminal Value 7,393,311.28 0.3349 2,476,004 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการกรณีค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
เคร่ืองมือทางการเงิน หลักเกณฑ์ ผลการค านวณ ผลการวิเคราะห์ 

ระยะเวลาคืนทุน < 5 ปี 3 ปี 7 เดือน 29 วนั ยอมรับโครงการ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV > 0 3,114,598.13 บาท ยอมรับโครงการ 
อตัราผลตอบแทนภายใน IRR > 20% 23.61% ยอมรับโครงการ 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ ผู ้
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาจ านวน 3 ราย ประกอบด้วยผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์
โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 1 ราย ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในกรุงเทพมหานคร 2 ราย 
และผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณาจ านวน 4 ราย โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเป็นการศึกษาความ
เป็นไปไดท้างดา้นการตลาด การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการ
จดัการ และการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน แล้วจึงน าข้อมูลจากการศึกษามาประเมินความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1 การวเิคราะห์ทางด้านการตลาด 
  ผลการวิเคราะห์ทางดา้นการตลาดพบว่า การลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด โดยมูลค่าการโฆษณาของผูผ้ลิต
สินคา้และบริการมีสัดส่วนการใชจ่้ายโฆษณาทางโทรทศัน์ในปี 2557 สูงถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าการ
โฆษณา ผา่นส่ือต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 68,106 ลา้นบาท และมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี ซ่ึงส าหรับธุรกิจผลิต
โฆษณามีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 59 คิดเป็นมูลค่า 20,431 ล้านบาท และเม่ือจ าแนกตามท่ีตั้งของบริษทั
แลว้ บริษทัท่ีตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพและปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 10 มีมูลค่า 2,043 ลา้นบาท 

การศึกษาสภาพการแข่งขนัของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่
พบวา่ มีความน่าสนใจในการลงทุน เน่ืองจากการแข่งขนัในธุรกิจอยู่ในระดบัต ่า อ านาจการต่อรอง
ของคู่ค้าอยู่ในระดับต ่า อิทธิพลจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับต ่า 
ถึงแมว้่าปัจจยัด้านอิทธิพลจากสินค้าหรือบริการทดแทน และอ านาจในการต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ใน
ระดบัสูง  
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  การก าหนดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณามีดงัน้ี 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ เป็นการให้บริการดา้นการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน์ ได้แก่การถ่ายท า บันทึกเสียง ตัดต่อภาพและเสียง และบันทึกในรูปแบบเพื่อการ
ออกอากาศทางโทรทศัน์โดยมีจุดขายหลักของธุรกิจ คือ ธุรกิจตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่จึงมีความ
ช านาญดา้นการหาสถานท่ีถ่ายท าในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง นอกจากน้ี ยงัเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนในการขนย้ายทีมงานและอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาจาก
กรุงเทพมหานครซ่ึงบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาส่วนใหญ่ตั้งอยู ่
  2. ดา้นราคา ดา้นการตั้งราคาค่าบริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ของธุรกิจ
จะใชก้ารตั้งราคาตามตน้ทุนการผลิตโดยข้ึนอยูก่บัรายละเอียดท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงรายละเอียดดงักล่าว
สามารถปรับลดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 
  3. การจดัจ าหน่าย ไดจ้ดัให้มีการเดินทางพบปะลูกคา้เป้าหมายซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทน
โฆษณาในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ต่อลูกคา้ รวมถึงเป็นการน าเสนอผลิตภณัฑ์การ
บริการดา้นการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของโครงการ 
  4. การส่งเสริมการตลาด ใช้การพบปะกบับริษทัตวัแทนโฆษณา โดยการน าเสนอ
ผลงานให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงการจดักิจกรรมร่วมกับ
บริษทัตวัแทนโฆษณา และการมอบของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ 
  5. กระบวนการ มีกลยุทธ์หลกัในกระบวนการท างานคือการท างานท่ีเป็นมืออาชีพ 
เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนและมีแผนในการท างานท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถผลิตภาพยนตร์
โฆษณาได้ทนัตามก าหนดเวลาท่ีลูกคา้วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนของตารางเวลาท่ี
ชดัเจน 
  6. บุคคล โครงการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี
ความเป็นมืออาชีพ พร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีความทนัสมยัและทนัต่อการพฒันาการ
ทางดา้นเทคโนโลยอียูเ่สมอ โดยมีการส่งเสริมและเพิ่มพนูความรู้รวมถึงสนบัสนุนการท ากิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีคัดเลือกมา เช่น การส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีการประกวด
ภาพยนตร์ต่างๆ ในด้านสวสัดิการและค่าครองชีพ มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมรวมถึงมี
นโยบายมอบค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และมอบสวสัดิการต่างๆ เช่น ประกนัสังคม 
  7. ลกัษณะทางกายภาพ มีการออกแบบตกแต่งส านักงานให้ดูมีความทนัสมยั การ
ออกแบบภายในส่ือถึงความกระตือรือร้นในการท างาน นอกจากน้ี ของท่ีระลึกต่างๆท่ีมอบให้ลูกคา้
รวมถึงเอกสารต่างๆ เช่น นามบตัร ตวัอยา่งผลงาน Show reel จะตอ้งส่ือถึงรูปแบบในการท างานท่ีไป
ในทศัทางเดียวกนั 
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 5.1.2 การวเิคราะห์ทางด้านเทคนิค 
  ผลการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคพบว่า การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค โดยมีสถาน
ท่ีตั้ งโครงการอยู่ท่ีถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 17 เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวบริษัทแทน
โฆษณาท่ีอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑล สถานท่ีดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป มีลกัษณะเป็นอาคาร
พาณิชย ์3 ชั้น โดยมีค่าใชจ่้ายไดแ้ก่ ค่าเช่า เดือนละ 27,000 บาท เงินประกนัความเสียหาย 81,000 บาท 
ค่าออกแบบและตกแต่งภายใน 850,000 บาท 
  กระบวนการในการให้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเร่ิมจากรับบทภาพยนตร์
โฆษณาจากบริษทัตวัแทนโฆษณา จากนั้นท าการเสนอราคาการผลิต หากลูกคา้ยอมรับราคาท่ีเสนอจะ
ท าการช าระค่าบริการร้อยละ 50 หลงัจากนั้นจะด าเนินการในขั้นตอนก่อนการถ่ายท า การถ่ายท า
ภาพยนตร์ และขั้นตอนหลงัการถ่ายท า หลังจากนั้นจึงส่งมอบงานให้ลูกค้า พร้อมกบัลูกค้าช าระ
ค่าบริการร้อยละ 50 ท่ีเหลือ 
 5.1.3 การวเิคราะห์ด้านการจัดการ 
  ผลการวิเคราะห์ทางด้านการจดัการพบว่า การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเป็นไปไดท้างดา้นการจดัการ 
โดยมีผูร่้วมลงทุนเป็นพนักงานของบริษทั ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต พนักงาน
บญัชี ผูช่้วยผูก้  ากับภาพยนตร์โฆษณา และมอบหมายให้ผูมี้หน้าท่ีผูก้  ากับภาพยนตร์โฆษณาเป็น
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั  
 5.1.4 การวเิคราะห์ด้านการเงิน 
  ผลการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินพบวา่ การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน โดยการ
ลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาน้ี จะใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกทั้งส้ิน 2,623,900 บาท ซ่ึงเป็นส่วน
ของเจา้ของทั้งหมด 
  จากอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการในการลงทุนโครงการคือร้อยละ 20  โครงการน้ีมี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน คือ มีระยะเวลาเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 ปี 1 เดือน 9 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
เท่ากบั 6,294,469.64 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 42.85  
  จากการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ต่อผลตอบแทนการลงทุนธุรกิจผลิต 
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กรณีท่ีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 โครงการจะมี
ระยะเวลาเวลาคืนทุนเท่ากบั 4 ปี 2 เดือน 16 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 2,695,093.30 บาท มีอตัรา
ผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 20.33 และในกรณีท่ีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึน
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ร้อยละ 10 โครงการจะมีระยะเวลาเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 7 เดือน 29 วนั มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 
3,114,598.13 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบัร้อยละ 23.61 
 
5.2 อภิปรายผล 
  จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่ิงส าคญัท่ีน ามาประเมินผลและใช้ในการตดัสินใจลงทุนโครงการคือการศึกษา
ด้านการตลาดและด้านการเงิน จากขอ้เท็จจริงท่ีตลาดการโฆษณาทางโทรทศัน์ของประเทศไทยมี
มูลค่าสูงมาก แต่การตั้งบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาก็มีการแข่งขนัสูงมากเช่นกนั ผลการศึกษาสภาพ
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมพบว่าอิทธิพลจากสินคา้หรือบริการทดแทน รวมถึงอ านาจการต่อรอง
ของผูซ้ื้ออยู่ในระดบัสูง ผูป้ระกอบการจะตอ้งรักษาฐานลูกคา้เดิมของตน(บริษทัตวัแทนโฆษณา)ไว้
ให้ได ้เน่ืองจากการสัมภาษณ์ลูกคา้ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การเลือกใชบ้ริการผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาจาก
การท่ีเคยร่วมงานกนัมาก่อน  

ในการสร้างฐานลูกคา้ใหม่และการรักษาลูกคา้เดิมของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
นั้นผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทนโฆษณาจะพิจารณาผลงานท่ีผ่านมาว่ามีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น 
เป็นท่ียอมรับ สามารถดึงดูดความสนใจให้ภาพยนตร์โฆษณาได ้การศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาของผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณา
พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัคือผลงานท่ีผ่านมาท่ีมีความน่าสนใจ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน คุณภาพของ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมถึงช่ือเสียงด้านการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ปาริชาติ ศรีสมเพช็ร์ (2545) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชส่ื้อโฆษณาของธุรกิจ ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัในการเลือกใชส่ื้อโฆษณาดา้นการผลิตงานโฆษณา ไดแ้ก่ คุณภาพ
ของผลงานโฆษณา มาตรฐานของงาน และความเช่ียวชาญในการผลิตงาน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของวรินญา ศรีวาลยั (2551) ท่ีท  าการศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ธุรกิจในการจา้งออแกไนเซอร์ 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้บริการออแกไนเซอร์ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเช่ียวชาญและช านาญในการให้บริการเฉพาะดา้น รวมถึงราคามีความเหมาะสม  

ด้านคู่แข่งขันพบว่า จ  านวนผู ้ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจังหวดั
เชียงใหม่ซ่ึงมีเพียง 1 ราย การเข้ามาในธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่ท าได้ยาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา รวมถึงมีเครือข่ายลูกคา้และทีมผูผ้ลิต จึงถือเป็นโอกาสในการลงทุนโครงการ 

ส าหรับดา้นการเงิน โครงการมีระยะเวลาการคืนทุนท่ีนอ้ยคือ 2 ปี 1 เดือน 9 วนั และ
มีความไวต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีต ่าจึงตดัสินใจยอมรับโครงการ 
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5.3 ข้อค้นพบ 
  จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
ในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ 

1. ในด้านการตลาดและความตอ้งการของตลาด ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาใน
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน เน่ืองจากมีคู่แข่งนอ้ยราย และการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ท าได้
ยาก เน่ืองจากตอ้งมีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน และต้องมีการสะสมผลงานภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัของบริษทัตวัแทน
โฆษณา  

2. ขอ้มูลการศึกษาดา้นการตลาด พบว่าลูกคา้หลกัของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
คือบริษทัตวัแทนโฆษณา ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจตวัแทนโฆษณา ปัจจยัในการ
เลือกใช้บริการผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณานั้น บริษทัตวัแทนโฆษณาจะเลือกจากความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนัเป็นหลกั ดงันั้นผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาควรสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับริษทัตวัแทนโฆษณาเพื่อใหมี้โอกาสไดรั้บเลือกใชบ้ริการ  

3. จากการวิเคราะห์ดา้นการเงิน พบวา่ถึงโครงการมีความไวต่อสถานการณ์ท่ีต ่า แม้
โครงการจะมีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 หรือมีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
ยงัสามารถให้อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการได้ ดังนั้ นโครงการจึงมีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมในการลงทุน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
  1. จากการศึกษาด้านการตลาดเก่ียวกับปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ของผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณา ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะส าหรับ
การลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ผูล้งทุนควรสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับริษทัตวัแทนโฆษณา เพื่อให้บริษทัตวัแทนโฆษณามอบหมายงานให้ หรือแนะน าบริษทัเจา้ของ
สินคา้ใหใ้ชบ้ริการ 
  2. จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ท าให้ได้จ้อ
เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ผูล้งทุนควรมีเครือข่าย
ของบุคลากรด้านการผลิตภาพยนตร์ เช่น ผูก้  ากับภาพ ผูต้ดัต่อภาพยนตร์ ผูจ้ดัหาสถานท่ี ผูจ้ดัหา
นกัแสดง ผูใ้ห้บริการเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์ เพื่อสามารถตอบสนองงานไดห้ลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงท าใหส้ามารถด าเนินงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาไดอ้ยา่งล่ืนไหลและต่อเน่ือง 
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  3. เน่ืองจากกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
บางส่วนท่ีตอ้งช าระก่อนท่ีจะไดรั้บค่าบริการจากลูกคา้ ดงันั้นผูล้งทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ควรมีเงินสดส ารอง เน่ืองจากในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองใช้ระยะเวลานาน และจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายในการผลิตบางส่วนก่อนท่ีจะไดรั้บช าระค่าบริการจากลูกคา้ ซ่ึงหากเงินสดขาดสภาพ
คล่องอาจท าใหเ้สียเครือข่ายของบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์ได ้
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

 
  ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจตัวแทนโฆษณาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ราย เพื่อประเมินความเป็นไปไดด้า้นการตลาด และผูป้ระกอบการธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ราย ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 ราย เพื่อ
ประเมินความเป็นไปดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน โดยมีขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโฆษณารายที่ 1 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  เป็นตวัแทนโฆษณาโดยใหบ้ริการดา้นงานโฆษณา ไดแ้ก่ การออกแบบและผลิตส่ือ
ส่ิงพมิพ ์เขียนบทและผลิตโฆษณาทางวทิย ุบริการดา้นงานโฆษณาทางโทรทศัน์ทั้งเขียนบท ประสาน
การผลิต รวมถึงวางแผนการออกอากาศ 
จ านวนช้ินงานภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
  กิจการมีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เฉล่ีย 7 ช้ินต่อปี เป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ใชส้ถานที่ถ่ายท าในภาคเหนือเฉล่ีย 1-2 ช้ินต่อปี 
ปัจจัยในการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  กิจการจะเลือกใชบ้ริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาโดยพิจารณาจากบริษทัที่เคยร่วมงาน
กนัมาก่อน โดยผูท้ี่ตดัสินใจคือผูบ้ริหารบริษทัเพียงผูเ้ดียว แล้วเสนอให้บริษทัเจา้ของสินคา้เป็นผู ้
ตดัสินในอีกคร้ัง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เจา้ของสินคา้จะเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาตามที่เสนอ 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  กิจการเลือกธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่ มีผลงานในรูปแบบที่ เจ้าของสินค้า
ตอ้งการ เช่น ตอ้งการภาพยนตร์โฆษณาที่เล่าเร่ืองแบบตลก มีอารมณ์ขนั หรือภาพยนตร์โฆษณาที่เล่า
เร่ืองโดยใชอ้ารมณ์ความรู้สึก ซ่ึงจะเลือกจากบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่เคยร่วมงานกนัมาก่อน
เป็นหลกั 
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 2. ด้านราคา 
  กิจการจะทราบราคาค่าบริการคร่าวๆ ของผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาแต่ละแห่งอยูแ่ลว้ 
เน่ืองจากเคยร่วมงานกนัมาก่อน ท าให้ทราบวา่บริษทัใดมีอตัราค่าบริการสูง บริษทัใดมีอตัราค่าบริการ
ที่เหมาะสม  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  มีเจา้หน้าที่คอยประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่บริษทัตวัแทนโฆษณา 
เช่น เจา้หนา้ที่ส่งเอกสาร เจา้หนา้ที่ประสานงาน เป็นตน้ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  มีการพบปะพูดคุยกนัอย่างต่อเน่ือง อาจเป็นการท ากิจกรรมร่วมกัน หรือมีการส่ง
เจา้หนา้ที่ Account Executive เขา้มาเสนอผลงานการผลิตล่าสุด เพือ่เป็นขอ้มูลในการเลือกใชบ้ริการ 
 5. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
  บุคลากรมีความเขา้ใจในกระบวนการท างาน สามารถถ่ายทอดและส่ือสารงานได้
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงมีความสุภาพ ใหบ้ริการอยา่งเตม็ความสามารถ 
 6. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  มีกระบวนการในการผลิตที่ชดัเจน สามารถแก้ไขงานไดต้ามคอมเม้นท์ของลูกคา้ 
รวมถึงส่งมอบงานไดภ้ายในก าหนดที่วางไว ้
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  มีสถานที่ในการรองรับลูกคา้และการประชุมวางแผนงานที่เป็นกิจจะลกัษณะ ไม่ควร
นดัประชุมตามสถานที่ต่างๆ เช่นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ส าหรับการออกแบบตกแต่งสถานที่ไม่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการ เพียงแต่ให้ดูมีความเรียบร้อย ไม่มีของกองเกะกะ สามารถส่ือให้เห็นถึงความ
เรียบร้อยในการท างาน 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโฆษณารายที่ 2 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  กิจการให้บริการดา้นงานโฆษณา ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์Displayสินคา้ ส่ือโฆษณาทาง
วทิย ุและภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ 
จ านวนช้ินงานภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
  กิจการมีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์เฉล่ีย 15 ช้ินต่อปี เป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ใชส้ถานที่ถ่ายท าในภาคเหนือเฉล่ีย 3 ช้ินต่อปี 
ปัจจัยในการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  กิจการเลือกใช้บริการบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีความสัมพนัธ์อันดีต่อกัน 
โดยแต่ละคร้ังจะมอบหมายงานให้ผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่เคยผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้กบัเจา้ของ
สินคา้นั้นๆ แต่หากมีลูกคา้ใหม่จะมีการเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณารายใหม่เขา้มาร่วมเสนอราคากบั
ผูผ้ลิตรายเดิมดว้ย 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  เน่ืองจากลูกคา้ของกิจการส่วนใหญ่เป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ประเภทเสริมความงาม
และบ ารุงผิวพรรณ ดงันั้นการเลือกบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะเลือกที่มีความช านาญในการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑค์วามสวยความงาม 
 2. ด้านราคา 
  กิจการเลือกบริษทัที่สามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณาไดโ้ดยใชง้บประมาณตามที่ตั้งไว ้
รวมถึงสามารถใหส่้วนลดค่าบริการตามความเหมาะสม  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  มีออฟฟิศที่สามารถเดินทางไดส้ะดวก หาไดง่้าย รวมถึงมีการพบปะอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  มีการใหส่้วนลดค่าบริการ รวมถึงใหเ้ครดิตการช าระค่าบริการที่ยาว 
 5. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
  พนกังานมีความทุ่มเทในการท างาน พยายามที่จะท าใหง้านออกมาดีที่สุด รวมถึงการ
บริหารอารมณ์ที่ดี เน่ืองจากการท างานบางคร้ังอาจอยูใ่นภาวะตึงเครียด การระงบัอารมณ์เป็นเร่ือง
ส าคญั 
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 6. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  มีตารางการท างานที่ชดัเจน ที่ส าคญัที่สุดคือตอ้งท าตามตารางการท างานที่วางไว ้ซ่ึง
ถา้หากผดิพลาดจากตารางที่ก  าหนดอาจส่งผลเสียต่องานที่วางไว ้
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  ผูป้ระกอบการเน้นที่บุคลิกลกัษณะของทีมงาน ที่งานที่มีภาพลกัษณ์ที่ดี การแต่งกาย
ที่ดีสะอาดเรียบร้อย มีเคร่ืองแบบของตนเอง ทั้งช่างไฟ ช่างเทคนิค สามารถส่ือใหเ้ห็นถึงการที่ละเอียด 
และดูเป็นมืออาชีพ น่าเช่ือถือ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโฆษณารายที่ 3 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  ด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพ ์
รวมถึงการจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการตลาด 
จ านวนช้ินงานภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
  กิจการมีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์เฉล่ีย 14 ช้ินต่อปี เป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ใชส้ถานที่ถ่ายท าในภาคเหนือเฉล่ีย 5-6 ช้ินต่อปี 
ปัจจัยในการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  ผูป้ระกอบการเลือกใชบ้ริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีความเช่ียวชาญหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดห้ลายรูปแบบ โดยวิธีการเลือกบริษทัผลิตภาพยนตร์
โฆษณาจะให้ทีมครีเอทีฟเสนอต่อผูบ้ริหาร ดงันั้นทีมครีเอทีฟจะมีส่วนส าคญัต่อการเลือกใช้ผูผ้ลิต
ภาพยนตร์โฆษณา 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  ให้บริการผลิตภาพยนตร์ครบวงจร ทั้งถ่ายท า ตดัต่อ บนัทึกเสียง มีทีมงานมืออาชีพ
คอยใหบ้ริการ 
 2. ด้านราคา 
  มีราคาที่เหมาะสม ไม่บวกค่าบริการเพิ่มมากจนเกินไป ผูป้ระกอบการเองมีความ
เขา้ใจหากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาบางช้ินมีราคาสูงจากค่าตวันกัแสดงหรือเทคนิคพเิศษต่างๆ 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  มีสถานที่ในการให้บริการที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นห้องตดัต่อ ห้องบนัทึกเสียง 
ซ่ึงทางผูป้ระกอบการเขา้ใจว่าผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาอาจไม่มีหอ้งตดัต่อหรือหอ้งบนัทึกเสียงภายใน
บริษทั ดงันั้นในการใหบ้ริการดงักล่าวจะตอ้งจะตอ้งตั้งอยูใ่นสถานที่ที่เดินทางสะดวกดว้ย 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  มีการใหเ้ครดิตในการช าระค่าบริการส าหรับลูกคา้เก่า 
 5. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
  บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ รู้หน้าที่ของตนเอง ให้บริการอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ 
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 6. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  จดัท าแผนในการท างานที่ชดัเจน มีการประชุมงานร่วมกบัลูกคา้และทีมงาน เพือ่ให้มี
ความเขา้ใจในงานที่จะท าตรงกนั ลดขอ้ผดิพลาดจากการส่ือสาร 
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  สถานที่ที่ใชใ้นการท างานเรียบร้อย ทั้งตวัส านักงาน และกองถ่าย มีอุปกรณ์ที่เป็น
ระดบัมืออาชีพ ทีมงานท างานเรียบร้อย เป็นระบบ 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนโฆษณารายที่ 4 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  ตวัแทนโฆษณาที่ใหบ้ริการเก่ียวกบั การโฆษณาทางส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ือออนไลน์ การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ การโฆษณาที่จุดขาย รวมถึงการโฆษณาทางโทรทศัน์ 
จ านวนช้ินงานภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
  กิจการมีงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์เฉล่ีย 12 ช้ินต่อปี เป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ใชส้ถานที่ถ่ายท าในภาคเหนือเฉล่ีย 4 ช้ินต่อปี 
ปัจจัยในการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  ผูป้ระกอบการเลือกใชบ้ริการผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีความเช่ียวชาญ หรือเคย
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในประเภทที่ตอ้งการ เช่น เม่ือมีภาพยนตร์โฆษณาเก่ียวกับรถยนต ์จะเลือก
ผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่เคยผลิตภาพยนตร์โฆษณาเก่ียวกับรถยนต์มาก่อน แต่จะหลีกเล่ียงการ
เลือกใชบ้ริการผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่ผลิตภาพยนตร์โฆษณาใหก้บัสินคา้คู่แข่ง 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
  เป็นผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาประเภท
ที่ไดรั้บวา่จา้ง 
 2. ด้านราคา 
  ราคาค่าบริการที่ถูกไม่ใช่ปัจจยัในการเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณา ผูป้ระกอบการ
จะเลือกผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถผลิตงานไดต้รงตามความตอ้งการ 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  มีเจา้หน้าที่คอยประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ สามารถติดต่อ
ประสานงานไดห้ลากหลายช่องทาง 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  มีการใหเ้ครดิตการช าระเงินส าหรับลูกคา้เก่าหรือลูกคา้ที่มีปริมาณงานที่มาก 
 5. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
  มีบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์ในดา้นการโฆษณารวมถึงดา้นการตลาด ซ่ึง
จะสามารถถ่ายทอดสารที่ตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งชดัเจน ผูช้มโฆษณาเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย ทั้งน้ีจะเน้นที่ผู ้
ก  ากบัภาพยนตร์โฆษณาเป็นหลกั 
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 6. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  มีการประชุมวางแผนงานร่วมกนัระหว่างทีมผูผ้ลิตภาพยนตร์โฆษณาและลูกคา้ ให้
ความส าคญักบัลูกคา้ในกระบวนการผลิต ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะ รวมถึงสามารถให้ลูกคา้แกไ้ขงาน
ได ้
 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
  มีรูปแบบการท างาน ทีมงาน อุปกรณ์การถ่ายท าที่เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือใหลู้กคา้ของกิจการ(เจา้ของสินคา้)ได ้
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณารายที่ 1 
ข้อมูลด้านการตลาด 

รายได้ของกิจการ 
  รายได้ของกิจการส่วนใหญ่มาจากการรับผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 
นอกจากน้ีจะเป็นรายไดจ้ากการผลิตวดีีโอเพือ่กิจกรรมทางการตลาด เช่น Viral Video 

ลูกค้าเป้าหมายของกิจการ 
  ลูกคา้ป้าหมายของกิจการคือบริษทัตวัแทนโฆษณา 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

  ผลิตภัณฑ์คือการให้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณา มีความเช่ียวชาญในการท า
คอมพวิเตอร์กราฟฟิค สามารถน าเสนอในรูปแบบการใชเ้ทคนิคพเิศษต่างๆ 

2. ราคา 
  อตัราค่าบริการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของกิจการมีการค านวณ 2 แบบ คือ ประเมิน
จากองคป์ระกอบของโฆษณาเป็นหลกัแลว้เพิม่ก าไรที่ตอ้งการ หรือคิดจากงบประมาณที่ลูกคา้ก าหนด 
แลว้ปรับลดองคป์ระกอบต่างๆของโฆษณาลงใหไ้ดก้  าไรที่ตอ้งการ 

3.การจัดจ าหน่าย 
  ผูป้ระกอบการใช้ช่องทางการพบปะ พูดคุยเจรจากบับริษทัตวัแทนโฆษณาซ่ึงเป็น
ลูกคา้หลกัของกิจการ 

4. การส่งเสริมการตลาด 
  ผูป้ระกอบการเน้นการท าความรู้จักและสร้างเครือข่ายในการท างานกับบริษัท
ตวัแทนโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกับบริษทัตวัแทนโฆษณาและ
บริษทัเจา้ของสินคา้ 

5. กระบวนการ 
  ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาและผูอ้  านวยการผลิต จะท างานร่วมกบัครีเอทีฟของบริษทั
ตวัแทนโฆษณาและเจา้ของสินคา้อยา่งใกลชิ้ด เพือ่ใหไ้ดร้ายละเอียดของภาพยนตร์โฆษณามากที่สุด 
และสร้างความมัน่ในในการท างานโดยการจดัท าเอกสารประกอบการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาและ
ตวัอยา่งภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนต่างๆเห็นภาพที่ชัดเจนและเขา้ใจรายละเอียด
ต่างๆไดต้รงกนั 
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6. บุคคล 
  บุคลากรที่คอยให้บริการตอ้งมีความรู้และมีประสบการณ์ในงานของตนเอง เพื่อ
สามารถน าเสนองาน รวมถึงดูแลรับผดิชอบงานของตนเองได ้และสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

7. ลักษณะทางกายภาพ 
  มีการออกแบบส านักงาน เอกสารต่างๆ เช่น นามบตัร หัวเอกสาร รวมถึงเวบ็ไซต ์ให้
ส่ือถึงความคิดสร้างสรรค์ มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การใช้อุปกรณ์การถ่ายท าที่ทันสมัย 
คล่องตวั รวมถึงศกัยภาพของทีมงาน สามารถสร้างการรับรู้และสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกคา้ ว่าจะ
สามารถผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณาไดต้ามที่ลูกคา้ตอ้งการ 
 
ข้อมูลด้านเทคนิค 

สถานที่ต้ังกิจการ 
  กิจการตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งผลิตภาพยนตร์ เช่น หอ้งตดัต่อ หอ้งบนัทึกเสียง 

ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  ตน้ทุนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเร่ืองจะแตกต่างกนั โดยตน้ทุนส่วนใหญ่
จะเป็นค่าจา้งทีมงานและเป็นค่าเช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า  
 
ข้อมูลด้านการจัดการ 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัจ ากดั เพือ่ใหมี้การด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และ
มีความน่าเช่ือถือ 

จ านวนพนักงานและต าแหน่งงาน 
 เน่ืองจากเป็นธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาขนาดเล็ก จึงก าหนดต าแหน่งงานเฉพาะที่

จ  าเป็น เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการบริหารการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาได ้ซ่ึงประกอบดว้ยต าแหน่ง
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ผู้ก ำกบภาำยนตร โ์ฆษณาำ 

2. ผู้ช่วนผู้ก ำกบภาำยนตร โ์ฆษณาำ 

3. ผู้อ ำตวนกำ์ผลริ 

4. ผู้จบดกำ์กองถ่ำน 
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5. เจ้ำหต้ำท่ีภบญชี 

การสรรหาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เน่ืองจากเป็นธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาขนาดเล็ก จึงก าหนดให้มีบุคลากรใน
จ านวนที่เพยีงพอต่อการบริหารงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงประกอบดว้ย ผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา 
ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณา ผูอ้  านวยการผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต และเจา้หนา้ที่บญัชีเท่านั้น เพื่อลด
ตน้ทุนคงที่ในการบริหารบุคลากร โดยการรวมตวักนัของผูท้ี่อยูใ่นวงการผลิตภาพยนตร์และวงการ
โฆษณา ส าหรับต าแหน่งอ่ืนๆในการผลิตภาพยนตร์โฆษณานั้น จะจา้งผูมี้ความเช่ียวชาญในแต่ละดา้น
เป็นงานไป 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 
  มีการก าหนดค่าตอบแทนพนักงานโดยการประชุมหารือระหว่างผูร่้วมหุ้น ซ่ึงก็คือ
พนกังานบริษทัวา่แต่ละต าแหน่งตอ้งการและควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใดจึงจะเหมาะสม 
 
ข้อมูลค้านการเงิน 
 ที่มาของเงินลงทุน 
  จากผลประกอบการของผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์
พบว่าเงินลงทุนมาจากการร่วมหุ้นของหุ้นส่วนบริษัท โดยมีงบประมาณลงทุนเร่ิมต้นประมาณ 
1,000,000 บาท และมีเงินสดเพือ่ส ารองใชจ่้ายในการด าเนินงานอีก 1,000,000 บาท 
 ระยะเวลาคนืทุน 

ระยะเวลาคืนทุนของกิจการอยู่ที่ประมาณ 2 ปี โดยมีการก าหนดผลตอบแทน
หุน้ส่วนอยูท่ี่ ร้อยละ 20 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณารายที่ 2 
ข้อมูลด้านการตลาด 

รายได้ของกิจการ 
  รายได้ของกิจการมาจากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาซ่ึงเป็นรายได้หลกั และรายได้
จากการใหเ้ช่าอุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณา 

ลูกค้าเป้าหมายของกิจการ 
  ลูกคา้หลกัของกิจการคือบริษทัตวัแทนโฆษณา ซ่ึงประกอบด้วยบริษทัในประเทศ
ไทย และบริษทัต่างชาติ ไดแ้ก่ ฮ่องกง เวยีดนาม และสิงคโปร์ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

  ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ เป็นการให้บริการทางด้านการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณา ไม่
รวมถึงการตดัต่อ บนัทึกเสียง และการบนัทึกในรูปแบบเพือ่การออกอากาศ 

2. ราคา 
  เน่ืองจากบริษทัมีผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาหลานคน ซ่ึงแต่ละคนมีค่าตวัที่แตกต่าง
กนั การคิดอตัราค่าบริการจะก าหนดโดยค่าตวัของผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาเป็นหลกั หลงัจากนั้นจึงดู
รายละเอียดในส่วนขององคป์ระกอบต่างๆในภาพยนตร์ เพือ่ค  านวณราคาเสนอลูกคา้ต่อไป 

3.การจัดจ าหน่าย 
  ส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้จะเขา้มาติดต่อที่บริษทัเอง เน่ืองจากเป็นบริษทัที่มีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก ดงันั้นช่องทางหลกัคือที่บริษทัเอง 

4. การส่งเสริมการตลาด 
  เน่ืองจากบริษทัเป็นที่รู้จกัและมีแม่เหล็กส าคญัคือผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาจึงไม่ได้
มีการส่งเสริมการตลาดมากนัก บริษัทจะใช้การจดักิจกรรมหรือมอบของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ 
ให้แก่บริษทัตวัแทนโฆษณาและบริษทัเจา้ของสินคา้ เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้และเป็น
การรักษาฐานลูกคา้เดิมไว ้

5. กระบวนการ 
  มีกระบวนการในการท างานที่ชดัเจน สามารถลดความเส่ียงของขอ้ผิดพลาดในการ
ท างานที่จะก่อใหเ้กิดตน้ทุนเพิม่ขึ้น รวมถึงสร้างความเขา้ใจใหลู้กคา้วา่มีกระบวนการในการใหบ้ริการ
อยา่งไร 
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6. บุคคล 
  มีผูก้  ากบัภาพยนตร์โฆษณาที่มีช่ือเสียงในระดบัโลกเป็นจุดขายของบริษทั ซ่ึงท าให้
บริษทัไดรั้บรางวลัมากมาย เป็นที่ตอ้งการใชบ้ริการของเหล่าตวัแทนโฆษณา ทั้งน้ีบริษทัยงัมีการสร้าง
บุคลากรหนา้ใหม่ใหแ้ก่วงการโฆษณาไทย 

7. ลักษณะทางกายภาพ 
  มีส านักงานที่กวา้งขวาง สวยงาม มีการแบ่งสดัส่วนและแบ่งพื้นที่การท างานชดัเจน 
ท าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความเช่ือมัน่และดูเป็นมืออาชีพในสายตาลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งน่ิง
ลูกคา้ชาวต่างชาติ 
 
ข้อมูลด้านเทคนิค 

สถานที่ต้ังกิจการ 
  ส านักงานตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่มีการเดินทางสะดวก ลูกคา้สามารถเขา้มาใชบ้ริการไดง่้าย 
รวมถึงอยูใ่กลก้บัธุรกิจสนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาของบริษทัประกอบด้วย ต้นทุนภายใน ได้แก่ 
ค่าตวัทีมงาน เช่น ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูก้  ากบัภาพ ซ่ึงแต่ละทีมจะมีค่าตวัที่แตกต่างกนัออกไป รวมถึง
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการถ่ายท า และตน้ทุนภายนอก ไดแ้ก่ ค่าตวันกัแสดง ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก 
  ดงันั้นในการค านวณราคา ทีมโปรดิวเซอร์จะท าการก าหนดตน้ทุนทั้งสองส่วนน้ี
เพือ่ใหไ้ดต้น้ทุนที่เหมาะสมในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในแต่ละเร่ือง 
 
ข้อมูลด้านการจัดการ 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษทัจ ากดั โดยมีการจดทะเบียนบริษทัยอ่ยที่ใหบ้ริการ
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ กิจการใหเ้ช่าอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์ กิจการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตน้ทุนต ่า 

จ านวนพนักงานและต าแหน่งงาน 
 เน่ืองจากมีการใหบ้ริการที่หลากหลาย จึงมีจ  านวนพนกังานกวา่ 100 คน แบ่งเป็น

แผนกต่างๆ ไดแ้ก่ แผนก Production, แผนก Office, แผนกบริหาร 
การสรรหาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  การสรรหาพนักงานจะคดัเลือกผูมี้ความสามารถในแต่ละดา้นตามที่บริษทัตอ้งการ 
จากนั้นจะก าหนดใหมี้การฝึกงานในต าแหน่งนั้นๆ โดยการท างานจริงก่อนเพือ่ใหเ้กิดความช านาญใน
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ต าแหน่งของตน จากนั้นจึงพจิารณารับเขา้เป็นพนกังานโดยผา่นกระบวนการทดลองงานเพื่อพจิารณา
อีกคร้ังหน่ึง 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 
  มีการก าหนดค่าตอบแทนพนักงานแตกต่างกนัออกไปในแต่ละแผนก ซ่ึงก าหนดโดย
การสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั ทั้งน้ียงัมีการให้ค่าตอบแทนพเิศษและมีการใหส้วสัดิการแก่พนักงานทุก
คนในบริษทั 
 
ข้อมูลค้านการเงิน 
 ที่มาของเงินลงทุน 
  บริษทัมีการลงทุนทั้งในส่วนของเจา้ของ และการกู้เงินจากสถาบนัการเงิน โดยมี
ส่วนของเจา้ของร้อยละ 40 และเงินกูร้้อยละ 60 
 ระยะเวลาคนืทุน 

เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดใหญ่และมีการลงทุนสูง นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเปิด
บริษทัยอ่ยเพิม่เติมจึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4-5 ปี 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณารายที่ 3 
ข้อมูลด้านการตลาด 

รายได้ของกิจการ 
  รายไดข้องกิจการมาจากการผลิตภาพยนตร์โฆษณา การผลิตสารคดี รวมถึงการผลิต
ภาพยนตร์ 

ลูกค้าเป้าหมายของกิจการ 
  ลูกคา้เป้าหมายหลกัของกิจการ คือ บริษทัตวัแทนโฆษณาจากประเทศในทวปียโุรป
และอเมริกาที่ตอ้งการถ่ายท าภาพยนตร์โฆษณาโดยใชส้ถานที่ในประเทศไทยหรือประเทศใกลเ้คียง 
  ลูกคา้เป้าหมายรองของกิจการ คือ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศที่ตอ้งการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

  เป็นการใหบ้ริการดา้นการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์สารคดี 
2. ราคา 

  ราคาค่าบริการขึ้นอยูก่บังบประมาณของลูกคา้เป็นหลกัวา่ลูกคา้มีงบประมาณในการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเร่ืองนั้นๆเท่าใด จากนั้นผูป้ระกอบการจึงจะจดัท ารายละเอียดของการบริการ
ตามงบประมาณนั้น 

3.การจัดจ าหน่าย 
  เน่ืองจากลูกคา้หลกัเป็นชาวต่างชาติจึงใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายทางเวบ็ไซต์ โดย
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ขอ้มูลดา้นการบริการ และขอ้มูลส าหรับติดต่อเพือ่ประสานการใชบ้ริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด 
  มีการสร้างการรับรู้โดยการท าเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมทั้งลงรายละเอียดเก่ียวกับ
การใหบ้ริการ ตวัอยา่งผลงานที่ผา่นมา ทีมงาน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ รวมถึงการลงโฆษณาต่าง
ช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขา้ถึงไดง่้าย 

5. กระบวนการ 
  เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีที่ต ั้ งบริษัทอยู่ต่างประเทศ จึงต้องมี
กระบวนการใหบ้ริการที่สร้างความเช่ือมัน่วา่การเดินทางมาใชบ้ริการของบริษทันั้นคุม้ค่าที่สุด มีการ
วางแผนการถ่ายท าที่ชดัเจน มีแผนส ารองในการถ่ายท าในช่วงเวลาที่จ  ากดั มีการท าตวัอยา่งภาพยนตร์
โฆษณาเพือ่ใหลู้กคา้เห็นภาพก่อนการถ่ายท า 
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6. บุคคล 
  บุคลากรของกิจการจะประกอบด้วยเจา้หน้าที่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจาก
ลูกคา้หลักเป็นชาวต่างชาติ จึงตอ้งมีผูป้ระสานงานที่เขา้ใจภาษาและวฒันธรรม สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. ลักษณะทางกายภาพ 
  มีการสร้างส่ิงแวดลอ้มใหลู้กคา้รู้สึกเป็นกนัเอง ผอ่นคลาย กลา้ที่จะติดต่อและปรึกษา
กบัทีมงาน ซ่ึงเช่ือว่าการสร้างความเป็นกันเองเป็นจุดแข็งที่ท  าให้สามารถสร้างความสัมพนัธ์อันดี
ระหวา่งทีมงานและลูกคา้ได ้
 
ข้อมูลด้านเทคนิค 

สถานที่ต้ังกิจการ 
  ที่ตั้งของกิจการสามารถเดินทางไดส้ะดวก การเขา้ถึงไม่ซบัซอ้น อยูใ่นแหล่งชุมชน 

ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
  ตน้ทุนหลกัในการผลิตโฆษณาประกอบด้วยตน้ทุนค่าตวัทีมงานและตน้ทุนค่าเช่า
อุปกรณ์ในการถ่ายท า โดยมีอตัราส่วนของตน้ทุนต่อก าไรอยูท่ี่ประมาณ 60:40 
 
ข้อมูลด้านการจัดการ 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  ด าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษทั โดยการร่วมทุนระหวา่งผูท้ี่ท  างานในวงการภาพยนตร์
ที่เคยร่วมงานกนัจากหลากหลายประเทศ 

จ านวนพนักงานและต าแหน่งงาน 
 พนักงานของบริษทัประกอบด้วยผูท้ี่ท  าหน้าที่ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ไดแ้ก่   

ผูก้  ากับภาพยนตร์โฆษณา โปรดิวเซอร์ ซ่ึงจะเป็นทีมดูแลลูกคา้แต่ละประเทศ แตกต่างกันออกไป 
นอกจากน้ียงัมีผูท้ี่ท  าหน้าที่ในส่วนของการบริหารงานทัว่ไป ได้แก่ ผูจ้ดัการทัว่ไป และ เจา้หน้าที่
การเงิน 

การสรรหาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เน่ืองจากบริษทัมีลูกคา้หลกัเป็นชาวต่างชาติจึงมีการสรรหาทีมงานที่เป็นชาวต่างชาติ
เพือ่สามารถส่ือสารไดถู้กตอ้งและเขา้ใจถึงวฒันธรรมของลูกคา้ 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจะแบ่งเป็น  2 ส่วน ได้แก่  พนักงานในส่วนส านักงาน 
ประกอบดว้ยผูจ้ดัการ เจา้หน้าที่การเงิน ซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน นอกเหนือจากนั้นจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าตวัของแต่ละงาน 
 
ข้อมูลค้านการเงิน 
 ที่มาของเงินลงทุน 
  แหล่งเงินทุนของกิจการเป็นส่วนของเจา้ของทั้งหมด 
 ระยะเวลาคนืทุน 

ระยะเวลาคืนทุนของกิจการอยูท่ี่ประมาณ 2 ปี  
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ภาคผนวก ข 
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     ตารางที่ 29 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทนุกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดข้องโครงการ             7,649,666              7,989,651              8,343,236              8,710,964              9,093,401  
หกั ค่าใชจ่้าย           
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน             6,751,414              7,036,051              7,332,892              7,642,467              7,965,327  
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 65,000  65,000  65,000  60,000  60,000  
ค่าเส่ือมราคา 338,580  338,580  338,580  338,580  338,580  

รวมค่าใชจ่้าย             6,816,414              7,101,051              7,397,892              7,702,467              8,025,327  
ก าไรก่อนหกัภาษี 833,252  888,600  945,344              1,008,497              1,068,073  
หกั ภาษ ี 249,975  266,580  283,603  302,549  320,422  
ก าไรสุทธิ 583,276  622,020  661,741  705,948  747,651  
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ตารางที ่30 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 
 ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดข้องโครงการ -                7,649,666              7,989,651              8,343,236              8,710,964              9,093,401  
ค่าเส่ือมราคา -                    338,580                  338,580                  338,580                  338,580                  338,580  
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน -                7,988,246              8,328,231              8,681,816              9,049,544              9,431,981  
เงินสดจ่าย             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                6,751,414              7,036,051              7,332,892              7,642,467              7,965,327  
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด                     65,000                    65,000                    65,000                    60,000                    60,000  
ภาษีเงินได ้ -                    249,975                  266,580                  283,603                  302,549                  320,422  
สินทรัพยถ์าวร             
อุปกรณ์ส านกังาน                 833,000  -    -    -    -    -    
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์                 859,900  -    -    -    -    -    
รวมสินทรัพยถ์าวร             1,692,900  -    -    -    -    -    
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน             
เงินประกนัความเสียหาย                   81000                                                                                                                                                   
ออกแบบตกแต่งภายใน                 850,000  -    -    -    -    -    
รวมเงินสดจ่าย             2,623,900              7,066,390              7,367,631              7,681,495              8,005,016              8,345,749  
เงินสดสุทธิ           (2,623,900)                 921,856                  960,600              1,000,321              1,044,528              1,086,231  
บวก ทุนของเจา้ของ             2,623,900  -    -    -    -    -    
บวกเงินสดยกมา -    -                1,260,436              2,559,616              3,898,517              5,281,625  
รวมเงิน -                1,260,436              2,559,616              3,898,517              5,281,625              6,706,436  
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     ตารางที่ 31 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการกรณีรายไดล้ดลงร้อยละ 10 
  ปีท่ี0 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
สินทรัพย์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสด -    1,260,436  2,559,616  3,898,517  5,281,625  6,706,436  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน -    1,260,436  2,559,616  3,898,517  5,281,625  6,706,436  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             
อุปกรณ์ส านกังาน 833,000  833,000  833,000  833,000  833,000  833,000  
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์ 859,900  859,900  859,900  859,900  859,900  859,900  
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม -    -    -    -    -    -    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(สุทธิ) 1,692,900  1,692,900  1,692,900  1,692,900  1,692,900  1,692,900  
สินทรัพยอ่ื์น             
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 850,000  -    -    -    -    -    
เงินประกนัความเสียหาย 81,000  81,000  81,000  81,000  81,000  81,000  
รวมสินทรัพย์ 2,623,900  3,034,336  4,333,516  5,672,417  7,055,525  8,480,336  

หนีสิ้น             
ภาษีคา้งจ่าย -    -    -    -    -    -    
รวมหน้ีสิน -    -    -    -    -    -    
ส่วนของเจ้าของ             
ทุน 2,623,900  2,623,900  2,623,900  2,623,900  2,623,900  2,623,900  
ก าไรสะสม -    410,436  1,709,616  3,048,517  4,431,625  5,856,436  
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,623,900  3,034,336  4,333,516  5,672,417  7,055,525  8,480,336  
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            ตารางที่ 32 แสดงประมาณการงบก าไรขาดทุนกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดโ้ครงการ             8,499,629              8,839,614              9,193,199              9,560,926              9,943,364  
ค่าใชจ่้าย           
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน             7,498,056              7,811,156              8,137,681              8,472,713              8,827,860  
ค่าเส่ือมราคา                   65,000                    65,000                    65,000                    60,000                    60,000  

รวมค่าใชจ่้าย                 338,580                  338,580                  338,580                  338,580                  338,580  
ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี             7,563,056              7,876,156              8,202,681              8,532,713              8,887,860  
หกั ภาษี                 936,573                  963,458                  990,517              1,028,213              1,055,504  
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี                 280,972                  289,037                  297,155                  308,464                  316,651  
ก าไรสะสม                 655,601                  674,421                  693,362                  719,749                  738,853  
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ตารางที ่33 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
 ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายไดข้องโครงการ -                8,499,629              8,839,614              9,193,199              9,560,926              9,943,364  
ค่าเส่ือมราคา -                    338,580                  338,580                  338,580                  338,580                  338,580  
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน -                8,838,209              9,178,194              9,531,779              9,899,506            10,281,944  
เงินสดจ่าย             
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                7,433,056              7,746,156              8,072,681              8,412,713              8,767,860  
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด                     65,000                    65,000                    65,000                    60,000                    60,000  
ภาษีเงินได ้ -                    280,972                  289,037                  297,155                  308,464                  316,651  
สินทรัพยถ์าวร             
อุปกรณ์ส านกังาน                 833,000  -    -    -    -    -    
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์                 859,900  -    -    -    -    -    
รวมสินทรัพยถ์าวร             1,692,900  -    -    -    -    -    
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน             
เงินประกนัความเสียหาย                   81,000  -    -    -    -    -    
ออกแบบตกแต่งภายใน                 850,000  -    -    -    -    -    
รวมเงินสดจ่าย             2,623,900              7,779,028              8,100,193              8,434,836              8,781,177              9,144,511  
เงินสดสุทธิ           (2,623,900)             1,059,181              1,078,001              1,096,942              1,118,329              1,137,433  
บวก ทุนของเจา้ของ             2,623,900  -    -    -    -    -    
บวกเงินสดยกมา -    -                1,397,761              2,814,342              4,249,864              5,706,773  
รวมเงิน -                1,397,761              2,814,342              4,249,864              5,706,773              7,182,785  
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ตารางที ่34 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินของโครงการกรณีค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
  ปีท่ี0 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
สินทรัพย์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
เงินสด                               -    1,397,761  2,814,342  4,249,864  5,706,773  7,182,785  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                               -    1,397,761  2,814,342  4,249,864                 5,706,773  7,182,785  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน             
อุปกรณ์ส านกังาน                   833,000  833,000  833,000  833,000                    833,000  833,000  
อุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์                   859,900  859,900  859,900  859,900                    859,900  859,900  
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม                               -    -    -    -                                  -    -    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน )สุทธิ(                 1,692,900  1,692,900  1,692,900  1,692,900                 1,692,900  1,692,900  
สินทรัพยอ่ื์น             
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน                   850,000  -    -    -                                  -    -    
เงินประกนัความเสียหาย                      81,000  81,000  81,000  81,000                       81,000  81,000  
รวมสินทรัพย์                2,623,900  3,171,661  4,588,242  6,023,764                 7,480,673  8,956,685  

หนีสิ้น             
ภาษีคา้งจ่าย                               -    -    -    -                                  -    -    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน                               -    -    -    -                                  -    -    
ส่วนของเจ้าของ             
ส่วนของเจา้ของ                2,623,900  2,623,900  2,623,900  2,623,900                 2,623,900  2,623,900  
ก าไรสะสม                               -    547,761  1,964,342  3,399,864                 4,856,773  6,332,785  
รวมส่วนของเจ้าของ                2,623,900  3,171,661  4,588,242  6,023,764                 7,480,673  8,956,685  
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ประวตัิผู้เขยีน 
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