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บทคัดย่อ 
	 งานวิจัยเรื่อง	 “การจัดการการตลาดและการส่ือสารการตลาดของ	
บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	 จ�ากัด”	 นี้	 จัดท�าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางการจดัการการตลาดและการสือ่สารการตลาดภาพยนตร์ของ	บริษทั	
จเีอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั	ทีท่�าให้ภาพยนตร์ของบรษิทัประสบความส�าเรจ็ในด้าน
รายได้จากการฉาย	งานชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยใช้แนวคิด	ทฤษฎี	
ต่าง	 ๆ	มาประกอบการวิจัยอันได้แก่	 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดภาพยนตร	์	
แนวคดิเร่ืองการสือ่สารทางการตลาด	แนวคดิการสือ่สารการตลาดภาพยนตร์	
และ	 แนวคิดแผนการตลาดโซเชียลมีเดีย	 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหาร
การตลาด	 ผู้บริหารการสื่อสารการตลาด	ผู้เขียนบทภาพยนตร์	 และผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์	ของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	ภาพยนตร์ที่น�ามาเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษาได้แก่	ภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอ	ภาพยนตร์เรื่องกวน
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มึนโฮ	และ	ภาพยนตร์เรื่อง	ATMเออรักเออเร่อ	ซึ่งภาพยนตร์ทั้ง	3	เรื่องนี้เป็น
ภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยเลือกมาจากภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุดจากการเข้าฉายใน
รอบ	9	ปีของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
	 ผลการวิจัยพบว่า	การจัดการการตลาดในภาพยนตร์ทั้ง	 3	 เรื่องของ	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	นั้น	มีบางส่วนที่วางแผนควบคู่ไปกับแผนการ
ผลิตภาพยนตร์	เช่น	การเลือกแนวที่จะสร้างภาพยนตร์	การสร้างความแปลก
ใหม่	การหาการตลาดเสริม	เป็นต้น	โดยที่	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	มี
แนวทางในการจัดการการตลาดทั้งหมด	 6	 ข้อด้วยกัน	 คือ	 การเลือกแนว
ภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่ให้ภาพยนตร์	การก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	
การก�าหนดงบประมาณการผลติ	การก�าหนดจดุขายของภาพยนตร์	การหาการ
ตลาดเสรมิ	และ	การก�าหนดช่วงเวลาการฉาย	ในส่วนของการส่ือสารการตลาด
นั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับแผนการตลาดในลักษณะของการเสริม
กัน	โดยที่	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	มีแนวทางในการท�างานด้านสื่อสาร
การตลาดทั้งหมด	10	ข้อด้วยกัน	คือ	สรุปแนวภาพยนตร์	สรุปกลุ่มเป้าหมาย	
ตั้งชื่อภาพยนตร์	เลือกเพลงประกอบภาพยนตร์	หาวลีเด็ดจากภาพยนตร์	ตัด
ตวัอย่างภาพยนตร์	ท�าใบปิดของภาพยนตร์	ก�าหนดสิง่ทีค่วรท�าและไม่ควรท�า	
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	จัดกิจกรรมเสริม	

ค�าส�าคัญ	:	การตลาด	/	การสื่อสารการตลาด/บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
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Abstract
	 This	 research	 on	 “Marketing	management	 and	marketing	
communication	of	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd”	had	been	made	with	the	
objective	 to	 study	 the	marketing	management	 and	communicating	
communication	of	movies	of	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd	that	had	made	
the	movies	 of	 the	 company	 successful	 regarding	 the	 income	 from	
the	 showing.	 This	work	was	 qualitative	 research	 by	 using	 various	
concepts,	theories	to	accompany	the	study	including	the	concept	on	
movies	marketing,	 Product	 Placement	&	 Tie-in	 concept,	marketing	
communication	concept,	movies	communication	concept	and	social	
media	marketing	plan.	The	researcher	had	used	the	tools	in	collecting	
the	data	which	were	questionnaire	in	order	to	be	used	in	the	in-depth	
interview	of	marketing	executive,	marketing	communication	executive,	
movies	script	writer	and	movies	director	of	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd.	
The	movies	used	as	examples	in	the	study	are	“Rod	Fai	Fah	Ma	Ha	Na	
Ter”,	“Guan	Meun	Ho”	and	“ATM,	Er	Rak,	Error”.	These	3	movies	were	
the	movies	that	the	researcher	had	chosen	from	the	movies	that	had	
the	income	from	showing	in	the	9	year	time	of	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd.
	 From	the	study	it	was	found	that	the	marketing	management	in	
the	3	movies	of	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd	had	some	part	that	planned	
along	with	movies	production	such	as	to	choose	a	way	to	create	movies,	
create	novelty,	finding	more	marketing.	GMM	Thai	Hub	had	6	ways	of	
marketing	management	which	are	to	choose	movies	type	and	to	create	
novel	to	movies,	to	specify	target	group	and	to	specify	showing	time.	As	
for	marketing	communication,	it	was	related	to	marketing	plan	in	a	way	
that	helping	one	another.	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd	had	a	guideline	in	
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working	on	marketing	communication	for	10	sections	including	movies	
type	conclusion,	target	group	conclusion,	movies	naming,	choosing	
movies	soundtrack,	finding	catchy	quotes	from	the	movies,	making	a	
trailer,	making	Key	Art	of	the	movies,	specifying	Do	&	Don’t	and	use	
appropriate	media	with	the	target	group,	arranging	additional	activity.
Key Words :	Marketing	/	Marketing	Communication	/	GMM	Thai	Hub	Co.,	Ltd

บทน�า
	 คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยนับว่า
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลประกอบการไม่น้อยกว่าธุรกิจประเภทอื่น	ๆ	ดังจะ
เห็นได้จาก	ในปี	พ.ศ.	2553	ธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยท�ารายได้รวมทั้ง
สิ้น	3,414	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นรายได้ของภาพยนตร์ฮอลลีวูด	2,033	ล้าน
บาท	รายได้ของภาพยนตร์ไทย	1,242.06	ล้านบาท	และรายได้ของภาพยนตร์
อื่น	ๆ	138.94	ล้านบาท	(นิตยสารฟิล์มแม็กซ์,	เดือนมีนาคม	2555,	น.	49)	ใน
ขณะที่ปี	พ.ศ.	2554	รายได้โดยรวมของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยมียอด
เพิม่ข้ึนเป็น	4,026	ล้านบาท	โดยทีภ่าพยนตร์จากฮอลลวีดูยงัคงมรีายได้สงูสดุ
อยู่ที	่2,636	บาท	ส่วนภาพยนตร์ไทยรายได้คงใกล้เคยีงยอดเดมิคอื	1,258.59	
ล้านบาท	และภาพยนตร์อื่น	ๆ	131.41	ล้านบาท	
	 ถึงแม้ว่าตัวเลขรายได้ของภาพยนตร์ไทยจะใกล้เคียงของเดิมแต่เมื่อ
ดูจากจ�านวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายจะพบว่าปี	พ.ศ.2553	มีภาพยนตร์ไทยเข้า
ฉายทั้งสิ้น	57	เรื่อง	แต่ปี	พ.ศ.	2554	มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉาย	46	เรื่องซึ่งลด
ลงถึง	11	เรื่อง	แสดงว่ารายได้ของภาพยนตร์ไทยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
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ภาพที่	1	รายได้บอกออฟฟิตเมืองไทยปี	พ.ศ.	2553

ภาพที่	2	รายได้บอกออฟฟิตเมืองไทยปี	พ.ศ.	2554

รายไดรวม 3,414 ลานบาท

ภาพยนตรฮอลลีวูด
2,033 ลานบาท

ภาพยนตรไทย
1,242.06 ลานบาท

ภาพยนตรอื่นๆ
2,033 ลานบาท

รายไดรวม 4,026 ลานบาท

ภาพยนตรฮอลลีวูด
2,636 ลานบาท

ภาพยนตรไทย
1,258.59 ลานบาท

ภาพยนตรอื่นๆ
131.41 ลานบาท
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	 ในช่วงเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	มีบริษัทผลิตภาพยนตร์เพียงไม่กี่บริษัท	ที่
นับได้ว่ามีผลงานออกฉายอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	ซึ่งในจ�านวนนั้นมีบริษัท	จี
เอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	รวมอยู่ด้วย
	 บริษทั	จเีอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั	เกดิจากการรวมตวักนัของ	3	บรษิทั	คอื	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	จ�ากัด(G)	บริษัท	ไทเอนเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด(T)	และ	บริษัท	
หับโห้หิ้นฟิล์ม	จ�ากัด(H)	โดยมีแนวความคิดที่จะตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ร่วม
กันหลังจากที่จับมือกันผลิตภาพยนตร์เรื่อง	“แฟนฉัน”	และได้เสียงตอบรับทั้ง
ด้านค�าชมและรายได้เป็นอย่างดีเมื่อปี	พ.ศ.	2546	และ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	
หับ	จ�ากัด	ก็ถือก�าเนิดขึ้นมาในปี	พ.ศ.	2547	ปีถัดมานั่นเอง
	 การวจิยัเรือ่งการจดัการการตลาดและการสือ่สารการตลาดของ	บริษัท	
จเีอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั	นัน้	ผูว้จิยัมองว่าตวั	บรษัิท	จเีอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั	เป็น
มากกว่าบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ทั่ว	ๆ 	ไป	คือมีความเป็นตราสินค้าที่ได้รับการ
ยอมรับและถูกจดจ�าในสัญลักษณ์อักษร	3	ตัว	คือ	G	T	H	และผลิตภัณฑ์ของ
ตราสินค้า	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	ก็คือภาพยนตร์ที่บริษัทผลิตออกมา
สู่ตลาดซึ่งมักจะเป็นภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นน�าพาอารมณ์ผู้ชมไปในทางบวกหรือ
ที่เรียกกันจนติดปากว่า	ภาพยนตร์	 feel	 good	จนอาจจะพูดได้ว่าเมื่อนึกถึง	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	ก็จะนึกถึงภาพยนตร์	feel	good
	 	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	นั้นเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่เกิด
ขึ้นมาได้ไม่นานแต่ก็เป็นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่ผู้ชมภาพยนตร์ไทย	 นั่น
เป็นเพราะด้วยเอกลักษณ์ที่	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	มี	ทั้งในเรื่องของ
เนื้อหาที่ปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยและกระแสนิยมในสังคม	หรือเรื่องที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจ�าวันที่ทุกคนมองข้าม	ภาพยนตร์ทุกเรื่องของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	
ไท	หับ	จ�ากัด	นั้นสามารถชมได้ทั้งครอบครัวและตอบสนองได้ทุก	Lifestyles	
ของคนในสังคม	และในภาพยนตร์ทุกเรื่องของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
นัน้จะแฝงไปด้วยแนวคดิเสมอท�าให้ผูช้มได้รบัประโยชน์จากแนวคดิใหม่	ๆ 	ใน
ภาพยนตร์กลับไปใช้ในชีวิตจริงได้	นอกจากนี้	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
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ยังได้ให้การสนับสนุนและร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสังคมอีกมากมาย	ยก
ตัวอย่างเช่น	 “เวิร์กชอปสร้างไอเดีย	 เพ่ือการร่วมปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม”	
เป็นต้น
	 จากปัจจัยต่าง	ๆ	ที่กล่าวมานั้นท�าให้	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
นับได้ว่าเป็นตราสินค้าที่มีความแข็งแรงในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์	 โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นคือภาพยนตร์	 ในการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีปัจจัยหลายอย่างมาเป็นองค์ประกอบ	 ไม่ว่า
จะเป็น	บริษัทผู้ผลิต	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	เนื้อหา	นักแสดง	แต่ภาพยนตร์ที่ผลิต
ภายใต้ตราสินค้า	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	มักจะเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชม
มีแนวโน้มที่จะเลือกชมมากกว่าภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น	ๆ
	 จากบทสรุปต่าง	ๆ	ข้างต้นจึงนับได้ว่า	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ประสบความส�าเร็จในเชิงธุรกิจมากที่สุดใน
ประเทศไทย	ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการการตลาด
และการสื่อสารการตลาดของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	โดยที่ผู้วิจัยหวัง
ว่าจะสามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดการการ
ตลาดและการสื่อสารการตลาดส�าหรับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์อื่น	ๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.เพื่อศึกษาการจัดการการตลาดของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
ที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์
	 2.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
ที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 “การจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดของ
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด”	ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	
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Research)	โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	ผู้บริหาร
ด้านการตลาด	ผู้ผลิต	และ	ผูบ้รหิารด้านการสือ่สารการตลาดบริษทั	จเีอม็เอม็	
ไท	หับ	จ�ากัด	ของภาพยนตร์ที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นตัวแทนผลงานของบริษัทซึ่ง
ได้แก่ภาพยนตร์เร่ือง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมนึโฮ	และ	ATMเออรกัเออเร่อ	
แล้วจึงน�าข้อมูลทั้งหมดมาท�าการวิเคราะห์และน�าเสนอแบบเชิงพรรณนา	
(Descriptive	Method)	ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการศึกษาดังนี้

ประชากรและกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
	 ประชากรที่ท�าการศึกษา	คือ	บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	 หับ	 จ�ากัด	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่อง	 รถไฟฟ้ามาหานะ
เธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	เท่านั้น	ได้แก่
	 1.ผู้รับผิดชอบการตลาดของภาพยนตร์ของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	
จ�ากัด
	 	 1.1	ไพโรจน์	เทวนิบรุานวุงศ์	หวัหน้าฝ่ายการตลาดและส่ือสาร
องค์กร	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
	 	 1.2	วรรณฤดี	พงษ์สิทธิศักดิ์	ผู้อ�านวยการสร้าง	บริษัท	จีเอ็ม
เอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
	 	 1.3	อัมราพร	แผ่นดินทอง	ผู้เขียนบทภาพยนตร์	บริษัท	จีเอ็ม
เอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
  1.4	เมษ	ธราธร	ผูก้�ากบัภาพยนตร์	บรษิทั	จเีอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั
	 	 1.5	บรรจง	ปิสัญธนะกูล	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	
ไท	หับ	จ�ากัด
	 2.	ผู้รับผิดชอบการวางแผนการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ของ	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
	 	 2.1	ปรียาวรรณ	สิริทรัพย์ทวี	 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เพือ่ให้ได้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัท่ีได้ตัง้เอาไว้	ผู้วิจยัมวีธิี
การเก็บข้อมูลดังนี้
	 1.เกบ็ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูปฐมภมู	ิ(Primary	Data)	ผู้วจิยัได้ท�าการ
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	
โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและผู้บริหารฝ่ายสื่อสารการ
ตลาดของ	บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	 จ�ากัด	 รวมไปถึง	 ผู้เขียนบทภาพยนตร์	
และ	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพยนตร์เรื่อง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	ซึ่ง
ผูว้จิยัได้ตัง้ค�าถามโดยแบ่งออกเป็นประเดน็ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางการ
ท�าการตลาดและการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์	โดยเป็นค�าถามที่มีรูปแบบ
ปลายเปิด	ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งค�าถามล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์	และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและตอบค�าถามอย่างอิสระ
	 2.	 เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 ด้วยวิธี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการจัดการการตลาดและการจัดการการสื่อสารการตลาดของ
ภาพยนตร์เรื่อง	 รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	ผู้
วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง	 ๆ	 อันได้แก	่
หนงัสอืต�าราเรยีน	บทความในนติยสารและวารสารต่าง	ๆ 	เอกสารทางวชิาการ	
ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลสถิติของภาพยนตร์	 และแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ดังกล่าว	

แนวค�าถามส�าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth Interview) 
	 ผู้วิจัยได้สร้างแนวค�าถามในการสัมภาษณ์	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	
ประเด็นคือ
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	 1.	เกีย่วกบัแนวทางการจดัการการตลาดของภาพยนตร์เร่ือง	รถไฟฟ้า
มาหานะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	
	 	 1.1	มกีารก�าหนดแนวของภาพยนตร์ทีจ่ะสร้างหรอืไม่	อย่างไร
	 	 1.2	มกีารก�าหนดกลุม่เป้าหมายของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองไว้
หรือไม่	อย่างไร
	 	 1.3	มกีารก�าหนดทนุการสร้างและก�าหนดรายได้ขัน้ต�า่ทีค่าด
หวังไว้หรือไม่
	 	 1.4	มีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมก่อนหรือไม่	อย่างไร
	 	 1.5	มีการประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของภาพยนตร์
หรือไม่	อย่างไร
	 	 1.6	มกีารประเมนิสภาพเศรษฐกจิในช่วงน้ันๆหรือไม่	อย่างไร
	 	 1.7	 มีการวางแผนการฉายของภาพยนตร์เอาไว้หรือไม่	
อย่างไร
	 2.	 เก่ียวกับการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง	 รถไฟฟ้ามาหา
นะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ
	 	 2.1	มีการก�าหนดหน้าของภาพยนตร์ที่จะท�าการสื่อสารการ
ตลาดหรือไม่	อย่างไร
	 	 2.2		มกีารก�าหนดกลุม่เป้าหมายผูช้มท่ีต้องท�าการส่ือสารการ
ตลาดของภาพยนตร์แต่ละเรื่องหรือไม่	อย่างไร
	 	 2.3	มีการวางแผนการตดัภาพยนตร์ตวัอย่างหรอืไม่	อย่างไร
	 	 2.4	มกีารวางแผนใช้เพลงประกอบภาพยนตร์หรอืไม่	อย่างไร
	 	 2.5	 มีการวางแผนการใช้สื่อต่าง	 ๆ	 ในการท�าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แต่ละเรื่องหรือไม่	อย่างไร
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
	 ผู้ศึกษาได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1.	การจัดการการตลาดของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	ที่ท�าให้
ประสบความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์
	 2.	การสื่อสารการตลาดของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	ที่ท�าให้
ประสบความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์	

การจดัการการตลาดของ บรษิทั จเีอม็เอม็ ไท หบั จ�ากดั  ทีท่�าให้ประสบ
ความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์
	 จากการวิเคราะห์การจัดการการตลาดของภาพยนตร์เรื่อง	 รถไฟฟ้า
มาหานะเธอ,	กวนมึนโฮ	และ	เอทีเอ็ม	เออรักเออเร่อ	ของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	
หับ	จ�ากัด	พบว่ามีองค์ประกอบที่ส�าคัญทางการตลาดที่ช่วยให้ภาพยนตร์ทั้ง	
3	เรื่องนี้ประสบความส�าเร็จทางด้านรายได้	6	อย่างด้วยกันได้แก่
 1. การเลือกแนวภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่ให้
ภาพยนตร์
	 ความแปลกใหม่ในภาพยนตร์ของ	บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	 จ�ากัด	
ไม่ใช่ความแปลกใหม่หรือแปลกตาในลักษณะท่ีไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดมา
ก่อน	แต่จะเป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนในชีวิตประจ�าวันแล้วแต่
ยงัไม่เคยมใีครน�ามาเล่าในภาพยนตร์	หรอืไม่กห็ยิบเอามมุมองท่ีแตกต่างออก
ไปในเรือ่งนัน้	ๆ 	มาเล่าจนกลายเป็นความแปลกใหม่แต่ไม่แปลกและสัมผัสได้	
ซึง่ภาพยนตร์แนวโรแมนตกิ	คอมดิี้	เรือ่ง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมนึโฮ	และ	
ATMเออรักเออเร่อ	กม็คีวามแปลกใหม่แต่จบัต้องได้ในลกัษณะนีเ้ช่นเดยีวกนั
 2. การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
	 ภาพยนตร์เรือ่ง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมนึโฮ	และ	ATMเออรกัเออเร่อ	
มกีารก�าหนดกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างไปจากกลุม่เป้าหมายหลักของ	บรษิทั	จี
เอม็เอม็	ไท	หบั	จ�ากดั	คอืกลุม่วยัรุน่ทีค่นในอตุสาหกรรมภาพยนตร์เรยีกกนัว่า	
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กลุ่มเซฟ	ด้วยความตั้งใจที่จะขยายฐานตลาดผู้ชมภาพยนตร์จากเดิม	ๆ	แล้ว
สร้างกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ใหม่ขึ้นมา	ซึ่งก็คือกลุ่มของคนวัยท�างานโดยเฉพาะ
ผู้หญิง	
 3. การก�าหนดงบประมาณการผลิต
	 งบส�าหรับภาพยนตร์ไทยแบ่งออกเป็น	2	ส่วนใหญ่	ๆ	ด้วยกันคือ	งบ
การผลิต	และ	งบการโฆษณาประชาสัมพันธ์	
	 การก�าหนดงบประมาณในการผลิตของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองน้ันมี
ความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่	เพราะนอกจากเป็นการก�าหนดกรอบคณุภาพ
ของงานได้ส่วนหนึ่งแล้วยังเป็นแนวทางให้ฝ่ายการสื่อสารการตลาดได้ทราบ
ว่าจะต้องโฆษณาประชาสมัพันธ์เพ่ือให้มผีูช้มภาพยนตร์จ�านวนขัน้ต�า่เท่าไหร่
เพื่อให้มีรายได้ถึงจุดคุ้มทุน
 4. การก�าหนดจุดขายของภาพยนตร์
	 จุดขายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
จะมีทั้งหมด	2	จุดขายด้วยกัน	ซึ่งอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนไปได้บ้างตาม
ความเหมาะสม	จดุขายแรกเมือ่เริม่ต้นจะท�าโปรเจค็	และจดุขายทีส่องคอืเมือ่
ผลิตภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว	
 5. การหาการตลาดเสริม
	 ในการท�า	Tie-in	สินค้านั้น	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	เริ่มต้นจาก
บทภาพยนตร์ไปสู่ตัวสินค้า	 ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้การ	 Tie-in	สินค้ามา
ท�าลายความเป็นภาพยนตร์	
	 การมองหาการตลาดเสริมให้กับภาพยนตร์จึงควรเป็นไปด้วยความ
จริงใจ	 ให้ความส�าคัญกับเนื้อหาของภาพยนตร์มากกว่าท่ีจะต้องการตัวเงิน
เป็นหลัก	และเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ได้ด้วยความจริงใจแล้วสินค้าต่าง	ๆ	ก็ย่อมจะ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทนั้นๆ	และภาพยนตร์ที่
ผลิตออกไปก็จะได้รับการยอมรับจากผู้ชมอีกด้วย	
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 6. การก�าหนดช่วงเวลาการฉาย
	 	 ในส่วนของภาพยนตร์เรือ่ง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	น้ันถกูจดัวาง
ให้เข้าฉายในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นจังหวะเวลาท่ีนักเรียนและนักศึกษาปิด
เทอมมเีวลามากพอทีจ่ะชมภาพยนตร์ได้	และยงัถอืว่าเป็นโปรแกรมทีส่บายๆ
คลายเครียดอีกด้วย
	 	 ภาพยนตร์เรื่อง	กวนมึนโฮ	ก็เข้าฉายในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่ง
ก�าลังจะก้าวเข้าสู่ฤดทู่องเทีย่วของประเทศเกาหล	ีทัง้นีเ้พือ่เป็นการปนู�าเอาไว้
ส�าหรับการต่อยอดกิจกรรมเสริมพาเที่ยวเกาหลี
	 	 ภาพยนตร์เรื่อง	ATMเออรักเออเร่อ	 เข้าฉายเดือนมกราคม
หลังจากที่มีน�้าท่วมใหญ่	เป็นช่วงที่ผู้ชมต้องการอะไรก็ได้ที่มาช่วยผ่อนคลาย
ความเครียด	ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถูกน�าออกฉายในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การสื่อสารการตลาดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัดที่ท�าให้ประสบ
ความส�าเร็จในธุรกิจภาพยนตร์
	 จากการวเิคราะห์การจดัการการสือ่สารการตลาดของภาพยนตร์เรือ่ง	
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ,	กวนมึนโฮ	และ	เอทีเอ็ม	เออรักเออเร่อ	ของ	GTH	พบว่า
มอีงค์ประกอบทีส่�าคญัทางการสือ่สารการตลาดทีช่่วยให้ภาพยนตร์ท้ัง	3	เรือ่ง
นี้ประสบความส�าเร็จทางด้านรายได้	10	อย่างด้วยกันได้แก่
 1.สรุปแนวภาพยนตร์
	 การปรบัเปลีย่นไปของแนวภาพยนตร์จากแนวท่ีวางไว้ไปสู่แนวอืน่น้ัน
เกดิขึน้ได้เสมอในระหว่างการผลติทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการควบคมุดแูลของผู้อ�านวย
การสร้างและผูก้�ากบัภาพยนตร์	แต่กจ็ะไม่ถกูปรบัเปล่ียนไปจากแนวเดมิมาก
นัก	การสรุปแนวของภาพยนตร์จะเป็นการยืนยันให้ฝ่ายท่ีต้องท�าการส่ือสาร
การตลาดกบัฝ่ายการตลาดได้มัน่ใจว่าเข้าใจตรงกนัและตรงตามเนือ้งานทีไ่ด้
ออกมาคือภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ
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 2.สรุปกลุ่มเป้าหมาย
	 การสรุปกลุ ่มเป ้าหมายเม่ือได้ดูภาพยนตร์ที่ผลิตจนเสร็จทุก
กระบวนการแล้วจะช่วยท�าให้กลุม่เป้าหมายชดัเจน	ซึง่จะส่งผลให้การวางแผน
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม	
	 การสรุปกลุ่มเป้าหมายก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวของภาพยนตร์
นัน่คือสามารถทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นไปจากเดมิได้บ้างแต่กไ็ม่ต่างกนัมากนัก
 3.ตั้งชื่อภาพยนตร์
	 การตั้งชื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่าง
มากเพราะนอกจากจะต้องให้ชื่อมีความน่าสนใจ	แปลกใหม่	 สื่อความหมาย
แล้ว	ยังต้องให้เป็นที่จดจ�าและพูดถึงอีกด้วย	
	 การตั้งชื่อภาพยนตร์ส�าหรับ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	เป็นการ
พยายามที่จะบอกเล่าทิศทางของภาพยนตร์ให้อยู่ในค�า	3	หรือ	7	ค�าแต่ต้อง
ไม่เป็นการเปิดเผยตัวตนของภาพยนตร์จนหมดไม่เหลือความน่าค้นหา	ชื่อท่ี
ได้มาของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจึงมีความแตกต่างกันท้ังในเร่ืองของท่ีมาหรือ
ระยะเวลาในการคิด	
 4.เลือกเพลงประกอบภาพยนตร์
	 เพลงประกอบภาพยนตร์อาจจะเป็นได้ทั้งเพลงท่ีแต่งขึ้นมาใหม่และ
เพลงที่มีอยู่แล้วเอามาท�าใหม่	ซึ่งก็มีแง่ดีที่แตกต่างกันไป	ในส่วนของเพลงที่
แต่งข้ึนมาใหม่นัน้อาจจะได้ความตรงกบับคุลกิของภาพยนตร์มากกว่าเพราะ
แต่งขึ้นเพื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆโดยตรง	 แต่เพลงท่ีมีอยู่แล้วก็จะได้ในเร่ือง
ของฐานแฟนเพลงอยู่เหมือนกัน	และเป็นเพลงที่คุ้นหูท�าให้ติดหูได้ง่าย	แต่ก็
มีเหมือนกันที่เพลงที่มีอยู่แล้วสามารถตอบโจทย์ให้กับบุคลิกของภาพยนตร์
ราวกับว่าแต่งขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์นั้น	ๆ	
 5.หาวลีเด็ดจากภาพยนตร์
	 นอกจากภาพรวมของงานภาพยนตร์ที่ทีมงานผลิตท�ากันด้วยความ
ตั้งใจเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพแล้วนั้น	 ยังมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญซึ่งจะ
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ช่วยส่งผลให้ผู้ชมเกิดความสนใจที่จะชมภาพยนตร์เรื่องนั้น	คือ	วลีเด็ด	ที่อาจ
จะดูเป็นเรื่องง่าย	ๆ 	แต่เอาเข้าจริง	ๆ 	แล้วกลับมีความส�าคัญไม่น้อย	เพราะวลี
เด็ด	ๆ	จากภาพยนตร์มักจะถูกน�าไปพูดต่อ	ๆ	กันจนมีส่วนผลักดันให้คนที่ยัง
ไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้น	เกิดความรู้สึกสนใจอยากชมได้	ยิ่งถ้าประโยคนั้น	
ๆ	กลายเป็นประโยคทีใ่ช้กนัแพร่หลายและยาวนานกย็ิง่ส่งผลให้ภาพยนตร์ต้น
เรื่องเจ้าของประโยคอยู่ในความจดจ�าของผู้ชมนานยิ่งขึ้น	
 6.ตัด Trailer ภาพยนตร์
	 บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	 หับ	 จ�ากัด	 มีการวางแผนในส่วนของการท�า	
Trailer	อย่างเป็นระบบเพราะถ้าจะให้ได้ผลดต้ีองมกีารวางล�าดบัขัน้ตอนและ
เวลาให้เหมาะสม	 ในภาพยนตร์เรื่อง	 รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	
ATMเออรักเออเร่อ	 มีการวางแผนงานในส่วนนี้เป็นล�าดับขั้น	 น่ันคือเริ่มต้น
ด้วยการท�า	Teaser	ของภาพยนตร์ออกเผยแพร่ก่อน	ซึ่งจะเป็นการบอกล่าว
ให้ผู้ชมทราบว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายให้ชมโดยท่ียังไม่บอกเร่ืองราว
อะไรในภาพยนตร์	อาจจะเป็นการน�าเอาจุดขายของภาพยนตร์มาโชว์
	 หลังจากท่ีเผยแพร่	 Teaser	แล้วเมื่อภาพยนตร์มีก�าหนดการฉายที่
แน่นอนก็จะมีการตัด	Trailer	คือภาพยนตร์ตัวอย่างที่สมบูรณ์	มีการเล่าเรื่อง
ของภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้เห็นทิศทางว่าเมื่อเข้าชมแล้วจะได้ชมอะไร	 เพื่อน�า
เผยแพร่ต่อไป	
 7.ท�า Key art ของภาพยนตร์
	 Key	 art	 หรือที่ผู ้ชมโดยทั่วไปมักจะรู ้จักในชื่อเรียกว่า	 โปสเตอร์
ภาพยนตร์	เป็นได้ทั้งการเล่าเรื่องผ่านทางภาพหรือจะแค่สร้างความน่าสนใจ
ให้ผู้ชมภาพยนตร์หันมาดูโดยที่ยังไม่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น	เกี่ยวกับอะไร	
Key	 art	 ที่ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่างดีนั้นจะท�างานได้อย่างเต็ม
ที่	 ทั้งบอกเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์	 เชิญชวนให้ผู้ชมอยากค้นหา	และอื่นๆ	
ซึ่งทั้งหมดมีจุดหมายเดียวกันคือสร้างความต้องการชมภาพยนตร์ให้เกิดกับ
ผู้ชมนั่นเอง
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 8.ก�าหนด Do & Don’t
	 Do	&	Don’t	 ของภาพยนตร์ก็คือการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุด
อ่อนของภาพยนตร์แต่ละเรื่องของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	แล้วน�าเอา
จุดแข็งและจุดอ่อนนั้นมาเป็นข้อก�าหนดในการท�าการสื่อสารการตลาด
	 การท�า	Do	&	Don’t	ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องไม่จ�าเป็นต้องมีข้อห้าม
ในการส่ือสารการตลาดก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าภาพยนตร์เรื่องน้ันมีความ
สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน
 9.เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
	 ด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายหลักของ	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	
เป็นกลุ่มวยัรุน่ซึง่มชีวีติผกูพนักบัการออนไลน์	สือ่ทีเ่คยเป็นส่ือทางเลือกอย่าง
อินเตอร์เนต็หรอืส่ือออนไลน์จงึกลายมาเป็นสือ่ที	่บรษัิท	จเีอม็เอม็	ไท	หับ	จ�ากดั	
ใช้อย่างได้ผลมาก
	 การเลือกส่ือให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั
ในการท�าการสือ่สารการตลาดเพราะท�าให้สารทีต้่องการส่ือออกไปน้ันถงึกลุ่ม
เป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลกลับมายังตัวภาพยนตร์เองอีกด้วย
 10.จัดกิจกรรมเสริม
	 การจัดกิจกรรมเสริมให้กับภาพยนตร์เป็นการสร้างความน่าสนใจให้
กับภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี	ดังจะเห็นได้จากความส�าเร็จของภาพยนตร์เรื่อง	
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	ที่กิจกรรมเสริมส่งผลให้มีผู้ชมภาพยนตร์มากขึ้น	
	 การจัดการการตลาดและการจัดการการสื่อสารการตลาดที่จะเกิด
ประสทิธภิาพน้ันจะต้องเป็นไปในลกัษณะสอดคล้องกนั	การวางแผนการตลาด
ในบางส่วนอาจจะต้องใช้การวางแผนการสือ่สารการตลาดเข้าไปมส่ีวนร่วมด้วย	
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การอภิปรายผล 
	 จากการศกึษาวจิยัการจดัการการตลาดและการสือ่สารการตลาด	ของ
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	ท�าให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นถึงประเด็นต่าง	ๆ	ใน
งานวิจัยและได้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้
การจัดการการตลาด 
	 บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	 หับ	 จ�ากัด	 มีการวางแผนทางการตลาดของ
ภาพยนตร์เรื่อง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	ไว้
อย่างเป็นขั้นตอน	คือ	
การเลือกแนวภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่ให้ภาพยนตร์ 
	 บริษัท	 จีเอ็มเอ็ม	 ไท	 หับ	 จ�ากัด	 ให้ความส�าคัญกับการเลือกแนว
ภาพยนตร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมในช่วงเวลานั้น	 ๆ	และการสร้าง
ความแปลกใหม่ให้ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความ
แปลกใหม่ให้ภาพยนตร์	ดงัจะเหน็ได้จากภาพยนตร์เรือ่ง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	
กวนมึนโฮ	และ	ATMเออรักเออเร่อ	ที่ถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์ในแนวเดียวกัน
คือ	โรแมนติก	คอมิดี้	 เหมือนกันแต่ภาพยนตร์ทั้ง	3	เรื่องก็มีความแปลกใหม่
ในตัวเองไม่ซ�้ากัน	
การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	จ�ากัด	มีการก�าหนดและวิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมายของภาพยนตร์ที่จะผลิตออกไปทุกเรื่องเพื่อความชัดเจนในการสื่อสาร
ของภาพยนตร์เรื่องนั้น	 ๆ	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	 ธงชัย	 สันติวงษ์[1]	 กล่าวไว้ว่า	
ปัจจัยทางด้านผู้ชมภาพยนตร์มีความส�าคัญต่อผู้สร้างภาพยนตร์เป็นอย่าง
มาก	ทั้งนี้เพราะการผลิตภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นต้องส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายสูง
มาก	ฉะนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันการขาดทุนและได้ภาพยนตร์ที่ตรงกับความ
นิยมของผู้ชม	ผู้สร้างภาพยนตร์จึงต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้า
หมายในการสร้างภาพยนตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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การก�าหนดงบประมาณการผลิต 
	 ในส่วนของการก�าหนดงบประมาณการผลติน้ีเป็นไปตามองค์ประกอบ
ของตลาดภาพยนตร์ที่มีลักษณะเป็น	4Cs	โดยที่การเลือกแนวของภาพยนตร์
และสร้างความแปลกใหม่ให้ภาพยนตร์นี้ตรงกับ	1	ใน	4	ข้อของ	4Cs	คือการ
ตั้งราคา	 (Cost)	คือเมื่อผลิตภาพยนตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการตั้งราคาขาย	
ราคาของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีภาษาภาพยนตร์
เรียกว่า	 “ฟอร์มหนัง”	หมายถึง	 เนื้อเรื่อง	ผู้ก�ากับ	ดารา	ทุน	และเทคนิคการ
ถ่ายท�า	เป็นต้น	ถ้าภาพยนตร์เรือ่งใดมีฟอร์มใหญ่กจ็ะมรีาคาสงูกว่าภาพยนตร์
ฟอร์มเล็ก
การก�าหนดจุดขายของภาพยนตร์
	 การก�าหนดจุดขายของภาพยนตร์ของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	
นั้นมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของภาพยนตร์แต่ละเร่ือง	 เช่น	
จุดขายของภาพยนตร์เรื่อง	รถไฟฟ้ามาหานะเธอ	คือการน�าเอานักแสดงชาย
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบอย่าง	เคน-ธีระเดช	วงศ์พัวพันธ์	มาแสดงน�า	ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดจุดขาย	ดาราน�าแสดง	ภาพยนตร์บางเร่ืองจะ
เป็นการขายดาราที่มีชื่อเสียง	การประกบดาราดังหลาย	ๆ	คน	รวมทั้งบทบาท
การแสดงของดารา	หรือที่เรียกกันว่า	 “ระบบดารา”	นั่นเอง	 ในปัจจุบันระบบ
ดาราอาจไม่ใช่เครื่องประกันรายได้ของภาพยนตร์	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะใช้ไม่ได้ผล	ผูค้นยงันยิมชมชอบความดงัของดาราอยู	่การมดีาราท่ีผู้คนส่วน
ใหญ่ชื่นชอบย่อมเป็นตัวเสริมที่ดีต่อความนิยมในภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ
การหาการตลาดเสริม
 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบนี้เป็น
อย่างมาก	 แต่ไม่ใช่ในแนวทางการหาการตลาดเสริมเพื่อช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว	แต่ยังค�านึงถึงความเหมาะสมระหว่างสินค้า
กับเนื้องานภาพยนตร์อีกด้วย	 รูปแบบการท�าการตลาดเสริมในรูปแบบของ	
Product	Placement	หรือ	Tie-in	ของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	นั้นมีความ
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สอดคล้องกับท่ีบทความใน	positioningmag	(www.positioningmag.com)[2]	 
กล่าวถึงผลดีของการท�า	Product	Placement	หรือ	Tie-in	ไว้คือ
 1.ลดต้นทุนในการหาสินค้า	 อุปกรณ์ประกอบฉาก	การลงทุนในการ
ผลิตภาพยนตร์คงสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก	หากอุปกรณ์ทุกชิ้น	ฉากทุก
ฉาก	ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องลงทนุเองในการซือ้	เช่า	สร้าง	หรอืตกแต่งขึน้มาใหม่	
นอกจากนี้ความประหยัดยังรวมถึงด้านค่าใช้จ่ายจิปาถะในด้านที่พัก	อาหาร	
เครื่องดื่ม	พาหนะการเดินทาง	ซึ่งเมื่อมี	Product	Placement	เข้ามาร่วม	ฝ่าย
เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้	หรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ
 2.สร้างความสมจริงให้เนื้อหา	 ในการผลิตภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะ
ต้องมอุีปกรณ์ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัร่วมอยูใ่นบทเป็นเรือ่งปกต	ิเพราะตวัละคร
ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่กค็อืตวัแทนของคนปกตใินสังคมท่ีมกีารใช้ชวิีตไม่แตก
ต่างกันนัก	 การมี	 Product	 Placement	 ในภาพยนตร์ท�าให้สามารถน�าเอา
อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	หรือเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น	 ๆ	มาใช้ในภาพยนตร์ท�าให้เกิด
ความสมจริงได้	 เช่น	ถ้าตัวละครเอกในภาพยนตร์ขับรถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว
ไม่มีการท�า	 Product	 Placement	 รถยนต์เอาไว้ก็อาจจะต้องหาเช่ารถยนต์
มาใช้เพื่อเข้าฉาก	และอาจจะมีปัญหาในเรื่องสิทธิ์จนต้องลบตราสินค้าของ
รถยนต์ออกซึง่กจ็ะท�าให้ภาพทีอ่อกมาขาดความสมจริงไปได้ส่วนหน่ึง	เป็นต้น
 3. สร้างภาพลกัษณ์ให้ภาพยนตร์	โดยเฉพาะการมสีปอนเซอร์ทีม่ภีาพ
ลกัษณ์ดกีจ็ะท�าให้ภาพยนตร์เรือ่งนัน้	ๆ 	มีภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาของผูช้มไป
ด้วย	ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจเข้าชมภาพยนตร์ของผู้ชมได้อีกด้วย
 4. เพิ่มรายได้	 ก็คือค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซึ่ง
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของตนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์
การก�าหนดช่วงเวลาการฉาย 
 การก�าหนดช่วงเวลาการฉายของภาพยนตร์เรือ่งหน่ึง	ๆ 	มผีลต่อแนวโน้ม
รายได้ของภาพยนตร์เร่ืองน้ัน	 	 เป็นอย่างมาก	ฉะนั้นผู้ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดวันเข้า
ฉายของภาพยนตร์จงึต้องมคีวามช�านาญในเรือ่งนีเ้ป็นพเิศษเพราะมข้ีอควรระวงั
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หลายประการด้วยกนั	อาทเิช่น	ความต้องการของผูช้มในช่วงเวลานัน้		ภาพยนตร์
จากผูผ้ลติรายอืน่ทีก่�าลงัเข้าฉายหรอืก�าลงัจะเข้าฉาย	ซึง่สอดคล้องกบักลยทุธ์การ
จัดฉาย	(Release	Strategy)	ที่พันธุ์ธัมม์	ทองสังข์[3]	กล่าวเอาไว้ว่าประกอบด้วย
การก�าหนดวันฉาย	(Release	Date)	ซึ่งการก�าหนดวันฉายของภาพยนตร์แต่ละ
เรือ่งจะมปัีจจัยต่างกนัไป	ต้องพจิารณาตัง้แต่ช่วงเวลาเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย	
การตรวจสอบรายชื่อภาพยนตร์ที่ก�าหนดฉายในช่วงเวลาเดียวกัน
การสื่อสารการตลาด 
	 การส่ือสารการตลาดก็คือการสื่อสารระหว่างผู ้ผลิตกับผู ้บริโภค	
(Communication)	 เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการต่าง	ๆ	 เช่นโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนั้นเพื่อ
จูงใจให้ประชาชนไปชมภาพยนตร์	 ถ้าจ�านวนผู้ดูมากน่ันหมายถึงภาพยนตร์
เรื่องนั้นสามารถท�าก�าไรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแขนงนี้
	 แนวทางในการท�าการสื่อสารการตลาดของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	 ไท	หับ	
จ�ากัด	นั้นสอดคล้องล้อไปกับการวางแผนการตลาดของภาพยนตร์เร่ืองน้ัน	
โดยเป็นการท�างานกันอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการร่วมกัน	ดังนี้	คือ
สรุปแนวภาพยนตร์และสรุปกลุ่มเป้าหมาย
	 เป็นการท�างานที่ล้อกันกับแผนการตลาดในส่วนของแนวภาพยนตร์
และกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์	ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	ซึ่ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชม	 เป็นการพิจารณาผู้ชมในบริบทของ	
เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ศาสนา	และภูมิล�าเนา	เป็นต้น	ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์ที่
มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัย่อมมคีวามต้องการชมภาพยนตร์
ที่แตกต่างกันด้วย	
ตั้งชื่อภาพยนตร์
 การตั้งชื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่าง
มากเพราะนอกจากจะต้องให้ชื่อมีความน่าสนใจ	แปลกใหม่	 สื่อความหมาย
แล้ว	ยังต้องให้เป็นที่จดจ�าและพูดถึงอีกด้วย	
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	 ในการตั้งชื่อภาพยนตร์นั้นเป็นการประกอบสร้างค�าเพื่อให้เกิดความ
หมายในเชิงสัญญะ	ซึ่ง	 กระบวนการสร้างความหมายจะมีอยู่สองขั้นตอน	
คือการตีความหมายตรง	 (Denotation)	 และการตีความหมายโดยนัยแฝง	
(Connotation)
การตีความหมายตรง (Denotation)
	 ความหมายในขัน้นีจ้ะมลีกัษณะเป็นสากล	(Universality)	คอืมคีวาม
หมายเดียวกันส�าหรับทุกคน	และเป็นภววิสัย	 (objectivity)	คือ	อ้างอิงขึ้นมา
โดยไม่มีการประเมินคุณค่า	เช่น	ค�าว่า	“แมว”	มีความหมายเป็นสากลว่า	สัตว์
สีเ่ท้าชนดิหนึง่	มหีนวด	ชอบจบัหน	ูฯลฯ	ดงันัน้ความหมายในขัน้น้ีจงึเป็นความ
หมายของการใช้ภาษาเพือ่ให้ความหมายกบัสิง่ท่ีมนักล่าวถงึ	(to	mean	what	
it	says)	อย่างไรกต็าม	ในความจรงิแล้วไม่มรีะบบความหมายใดท่ีจะมภีววิสัย
หรือเป็นกลางจริง	ๆ 	ยกเว้นภาษาที่เฉพาะเจาะจง	เช่น	ภาษาทางคณิตศาสตร์
การตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation)
	 ความหมายในขั้นนี้จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมในการรับ
สาร	ซึ่งจะเป็นการให้ความหมายต่อจากการตีความหมายตรง	และจะเกิดขึ้น
เมื่อสัญญะซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง
ชุดหนึ่ง	 เช่น	 “กุหลาบ”	มิใช่มีความหมายว่า	ดอกไม้สีแดงชนิดหนึ่งมีหนาม
แหลมคมและมีกลิ่นหอม	แต่มันได้กลายเป็นตัวหมายถึงในอีกระดับ	 คือ	 ใน
ฐานะทีเ่ป็นตวัแทนแห่งความรกั	เป็นต้น	ดงันัน้	ความหมายในขัน้น้ี	จงึเป็นการ
ให้ความหมายแก่สิง่หนึง่นอกเหนอืไปจากทีม่นักล่าวถงึ	(to	mean	something	
other	what	it	said)
เลือกเพลงประกอบภาพยนตร์
	 เพลงประกอบเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีสามารถ
ช่วยท�าให้ภาพยนตร์ประสบความส�าเร็จได้รับการตอบรับจากผู้ชมได้	 เพลง
ประกอบภาพยนตร์นัน้ท�าหน้าทีห่ลายส่วนด้วยกนั	ทัง้สร้างอารมณ์ร่วมให้ผูช้ม
ภาพยนตร์	เล่าเรือ่งประกอบไปกบัภาพยนตร์	รวมไปถงึการให้ความเพลดิเพลนิ	
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ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องมใีนภาพยนตร์ทกุเรือ่ง	ตามท่ีบรรจง	โกศลัวฒัน์[4]	บอก
ถึงหน้าที่ของเสียงในภาพยนตร์เอาไว้ว่า	
	 เพือ่ช่วยเสรมิบรรยากาศให้กบัภาพยนตร์	การใช้ดนตรีเข้ามาประกอบ
ภาพเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ	ใน
ขณะเดียวกันเสียงดนตรียังแต่งเติมสีสันให้กับภาพได้
	 เพื่อช่วยสร้างมิติใหม่	เป็นการสร้างความรู้สึกใหม่ที่ดูเหนือความเป็น
จรงิ	เสยีงดนตรจีะช่วยให้ภาพดไูม่เป็นความจรงิมากนัก	ภาพยนตร์เหล่าน้ี	เช่น	
ภาพยนตร์เพลง	(Musical)	ภาพยนตร์เพ้อฝัน	(Fantasy)	ภาพยนตร์เทพนยิาย	
(Fairy	Tale)	ภาพยนตร์สบืสวนสอบสวน	และภาพยนตร์เกีย่วกบัการผจญภัย
ต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 เพื่อช่วยเชื่อมฉากและตอนของภาพยนตร์	 เสียงดนตรีจะท�าหน้าที่
คล้ายสะพานเชื่อมต่อเหตุการณ์	 หรือเรื่องราวให้เข้ากันโดยท่ีทางอารมณ์
ภาพไม่ขาดตอนไป	ในขณะเดยีวกนัจะสร้างความกลมกลืนและความสัมพนัธ์
ระหว่างฉากกับตอนขึ้นได้
	 เพือ่ใช้แทนเสยีงประกอบ	ในเหตกุารณ์หรอืฉากซึง่ไม่มเีสยีงประกอบ	
เช่น	 การถ่ายภาพยนตร์เงียบที่ไม่ได้บันทึกเสียงไว้	 จึงต้องน�าเสียงดนตรีมา
ใช้แทน	ถึงแม้ว่าเสียงดนตรีจะใช้แทนกันได้ก็ตามแต่จะให้ผลทางภาพและ
อารมณ์ที่ต่างกัน	การใช้เสียงประกอบกับภาพจะให้ความรู้สึกท่ีเหมือนจริง	
ส่วนเสียงดนตรีจะท�าให้ภาพมีลักษณะคล้ายสิ่งเทียมกับความรู ้สึกที่ผิด
ธรรมดาไป
	 เพื่อใช้ประกอบหัวเรื่องภาพยนตร์	 เสียงดนตรีถูกน�ามาใช้บ่อยครั้ง
ส�าหรับหัวเรื่องภาพยนตร์	หรือประกอบไตเติ้ลเรื่อง	และใช้เป็นเพลงน�าให้กับ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นจนบางครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์ของภาพยนตร์	 เช่น	 เพลง
ประกอบไตเติ้ลของภาพยนตร์เรื่อง	เจมส์บอนด์	เป็นต้น
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หาวลีเด็ดจากภาพยนตร์
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	 เชื่อมั่นว่าวลีเด็ด	ๆ	จะได้มาจากบท
ภาพยนตร์ที่มีความสมบูรณ์ในทุกองค์ประกอบ	ดังน้ันการสร้างวลีเด็ดก็ต้อง
เริ่มต้นที่การสร้างบทที่ดีนั่นเอง	 สอดคล้องกับที่รักศานต์	 วิวัฒน์สินอุดม[5]	
กล่าวเอาไว้ว่า	บทสนทนาที่ดีจะช่วยท�าให้เรื่องด�าเนินไปข้างหน้าและท�าให้
คนอ่านติดตามหน้าต่อไป	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนเขียนบทท่ีต้องเขียนให้คน
อ่านก่อนที่จะสร้างเป็นภาพออกมา	นอกจากนี้บทสนทนายังสามารถใช้บอก
ลกัษณะของตวัละครได้	เช่น	ตวัละครทีม่คีวามสภุาพอ่อนโยนหรือก้าวร้าวมกั
ตอบสนองต่อสถานการณ์แตกต่างกนั	ขณะเดยีวกนับทสนทนาซึง่จะเป็นส่วน
หนึง่ของบุคลิกตวัละครทีช่่วยให้สามารถเข้าใจตวัละครได้	คอยท�าหน้าทีเ่สรมิ
ภาพพฤติกรรมของตัวละครให้เห็นลักษณะนิสัยชัดเจนขึ้น
ตัด Trailer ภาพยนตร์
 Trailer	มส่ีวนส�าคญัเป็นอย่างมากทีช่่วยท�าให้ผู้ชมตัดสินใจได้ว่าจะเลือก
ชมภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ 	หรือไม่	Trailer	จึงมีผลต่อทั้งผู้ผลิตในแง่ของการท�าธุรกิจ
และผู้ชมในแง่ของการตัดสินใจบริโภคสินค้าซึ่งคือการชมภาพยนตร์นั่นเอง 
	 ภาพยนตร์ตวัอย่างสามารถโน้มน้าวผูช้มให้คล้อยตามไปกบัข่าวสาร
ข้อมูลที่ผู ้สร้างน�าเสนออย่างสอดคล้องกับอารมณ์ของเรื่อง	 นอกจากนั้น	
ภาพยนตร์ตัวอย่างยังเป็นหนทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 ในการบอก
เล่าผู้ชมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง	 ๆ	ที่มีโปรแกรมจะเข้าฉายในเร็ววัน	 ใน
ขณะที่หนทางอื่นอาจเป็นสื่อที่ไม่สามารถน�าเสนอเร่ืองราวได้อย่างต่อเน่ือง	
ท�าให้การกระตุ้นการรับชมไม่ดีเท่ากับภาพยนตร์ตัวอย่าง	นอกจากน้ีผู้ชมจะ
รับรู้จินตนาการและแนวเรื่องของภาพยนตร์ได้จากภาพยนตร์ตัวอย่าง	ท�าให้
เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับภาพยนตร์ตัวอย่างได้อีกด้วย
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ท�า Key art ของภาพยนตร์
	 Key	 art	 หรือที่ผู ้ชมโดยทั่วไปมักจะรู ้จักในชื่อเรียกว่า	 โปสเตอร์
ภาพยนตร์	เป็นได้ทั้งการเล่าเรื่องผ่านทางภาพหรือจะแค่สร้างความน่าสนใจ
ให้ผู้ชมภาพยนตร์หันมาดูโดยที่ยังไม่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้น	เกี่ยวกับอะไร	
 การท�า	 Key	 art	 เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์นั้น
สอดคล้องกับที่บุญชู	เผ่าสวัสดิ์ยรรยง[6]	กล่าวถึงสื่อโฆษณาชนิดนี้เอาไว้ว่า	สื่อ
ใบปิดโฆษณา	(Poster)	สือ่ชนดินีเ้ป็นสือ่เฉพาะกจิทีถ่กูจดัท�าออกมาเพ่ือโฆษณา
สินค้าต่าง	ๆ	โดยมักจะติดไว้ตามแหล่งชุมชนต่าง	ๆ	สื่อใบปิดโฆษณามีข้อดีคือ
	 -	สามารถท�าการสื่อสารกับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง
	 -	สามารถครอบคลมุตลาดได้อย่างกว้างขวาง	โดยขึน้อยูก่บัสถานทีท่ี่
น�าใบปิดโฆษณาไปปิดไว้
	 -	 สามารถเน้นตลาดที่ต้องการโฆษณาได้	 โดยติดตั้งตามพื้นที่ที่
ต้องการจะเน้น
	 -	สามารถออกแบบ	และจัดท�าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมได้
	 -	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกวัย	และทุกระดับการศึกษา
	 สือ่โฆษณาภาพยนตร์ประเภทสือ่ใบปิดโฆษณาจะเป็นภาพท่ีออกแบบ
มาพิเศษส�าหรับโฆษณาภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง	 ๆ	 หรือเป็นภาพยนตร์จาก
ภาพยนตร์	 และอาจเป็นภาพเดียวกับภาพโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์หรือ
นิตยสาร	แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า	และมีการระบุรายละเอียดต่าง	ๆ	ซึ่งจะน�า
ไปติดเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์และแหล่งชุมชนต่าง	ๆ
ก�าหนด Do&Don’t
	 Do	&	Don’t	 ของภาพยนตร์ก็คือการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุด
อ่อนของภาพยนตร์แต่ละเรื่องของบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	แล้วน�าเอา
จุดแข็งและจุดอ่อนนั้นมาเป็นข้อก�าหนดในการท�าการสื่อสารการตลาด	ดังนี้
จดุแขง็	(Strengths)	หมายถงึข้อดขีองสนิค้าหรอืบรกิาร	เช่น	สนิค้าหรอืบรกิาร
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ที่มีคุณค่า	มีคุณภาพ	มีคุณสมบัติพิเศษ	เช่น	มีสินค้าให้เลือกมากกว่า	ราคา
ถูกกว่า	 มีหลายขนาดมากกว่า	 มีประสิทธิภาพดีกว่า	 ซึ่งค�าว่าจุดแข็งไม่ได้
หมายความถงึสนิค้าดอีย่างเดยีว	อาจจะหมายถงึการจดัจ�าหน่ายท่ีดกีว่า	หรอื
โฆษณาทีเ่น้นต�าแหน่งสนิค้าทีด่	ีซึง่เป็นจดุแขง็ทีเ่กดิขึน้จากการโฆษณาทีเ่น้น
จุดขายเน้นต�าแหน่งสินค้าที่ดี
	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 หมายถึงส่วนไม่ดีหรือข้อเสียของสินค้าหรือ
บริการที่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง	 เช่น	แพงกว่า	 ขนาดหรือจ�านวนน้อยกว่า	
มีชื่อเสียงด้อยกว่า	คุณภาพต�่ากว่า
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
	 เคร่ืองมือที่ส�าคัญอย่างมากในการท�าการสื่อสารการตลาดก็คือ	 สื่อ	
ที่เป็นช่องทางที่จะส่งสารไปถึงผู้ชม	ทั้งสื่อที่ถูกวางเอาไว้ว่าเป็นสื่อหลักเช่น	
โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	และสื่อทางเลือกคือสื่อออนไลน์	สื่อต่างๆเหล่านี้
ทาง	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด	มองว่ามีความจ�าเป็น	ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันไป	
	 จ�าเป็นจะต้องอาศยัสือ่	เพ่ือน�าพาโฆษณาไปยงัผูบ้รโิภค	สอดคล้องกบั
ที่เสรี	วงษ์มณฑา[7]	กล่าวเอาไว้ว่า	สื่อโฆษณา	(Advertising	Media)	หมาย
ถงึ	พาหนะทีน่�าเอาข่าวสารทางการตลาดเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารไปยงักลุม่
เป้าหมายทางการตลาด	
จัดกิจกรรมเสริม
 การจัดกิจกรรมเสริมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญต่อการสื่อสารการ
ตลาดภาพยนตร์	เพราะจะช่วยท�าให้ผูช้มได้รู้จกัและมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ
ภาพยนตร์ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนั้น
 การจัดกจิกรรมเสรมินบัได้ว่าเป็นการท�าการส่ือสารการตลาดร่วมไปกับ
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นอย่างมากในยคุทีก่ารแข่งขนัด้าน
ข่าวสารมคีวามเข้มข้นมากอย่างในปัจจบุนันี	้ซึง่สอดคล้องกบัทีเ่สร	ีวงษ์มณฑา[8]  
ได้สรุปลักษณะส�าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่องไว้ดังนี้
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	 1.	 เป็นกระบวนการ	 (Process)	 ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเดียว	 แต่
ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแผนเพื่อการสื่อสารการตลาด	
(Marketing	Communication)	 ไม่ใช่เพียงการโฆษณา	 (Advertising)	หรือ
ประชาสัมพันธ์	 (Public	Relations)	 เท่านั้นและจะต้องใช้การสื่อสารหลาก
หลายรูปแบบ
	 2.	เป็นการสือ่สารเพือ่จงูใจ	(Persuasive	Communication)	หลายรปู
แบบกับกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือในการสื่อสารพร้อม
กันทกุเวลา	แต่เลอืกใช้เครือ่งมอืในการสือ่สารการตลาดเฉพาะท่ีเหมาะสมกบั
โอกาส	และงดการใช้เครือ่งมอืทีย่งัไม่เหมาะสมในเวลาน้ัน	เช่น	การให้ความรู้
ความเข้าใจในการสัมมนา	(Seminar)	การกระตุน้ยอดขายด้วยวธิกีารส่งเสรมิ
การขาย	 (Sales	Promotion)	หรือการขยายตลาดด้วยการใช้วิธีการโฆษณา	
(Advertising)	เป็นต้น
	 3.	 เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดไม่ใช้เพียงสร้างทัศนคต	ิ
(Attitude)	หรือการรับรู้	 (Awareness)	 เท่านั้นแต่จะมุ่งสร้างพฤติกรรม	 ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า	
(Brand	knowledge)	ก็ยิ่งเพิ่มความชอบได้เพราะความรู้ในตราสินค้าเป็นไป
ในทางบวก	(Positive)	ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้า	(Conviction)
	 4.	 เป็นกระบวนการที่กระท�าในระยาว	 (Long	Run)	และการกระท�า
ต่อเนือ่งกนั	(Continuity)	เนือ่งจากการสือ่สารการตลาดต้องใช้หลายเครือ่งมอื
ร่วมกัน	แต่ไม่ได้ใช้ทุกเครื่องมือในเวลาเดียวกันโดยต้องพิจารณาตามความ
ส�าคญัของแต่ละเครือ่งมอื	และเนือ่งจากเครือ่งมอืไม่ได้ใช้พร้อมกนัตลอดเวลา
จงึต้องพจิารณาเลือกด้วยว่าจะให้เครือ่งมอืใดมากทีส่ดุและน้อยทีส่ดุโดยการ
ใช้ทุกเครื่องมือตามความเหมาะสม
	 5.	 ต้องใช้ทุกวิธีการเพ่ือสื่อสารตราสินค้า	 (Brand	 contacts)	 เพื่อ
ให้เกิดการเปิดรับข่าวสารโดยที่สามารถเน้นกิจกรรมที่ไม่ใช้สื่อ	 (Non-media	
activities)	ให้มากขึ้นได้
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	 จะเห็นได้ว่าการจัดการการตลาดและการจัดการการสื่อสารการ
ตลาดที่จะประสบความส�าเร็จนั้นจะต้องมีการด�าเนินงานให้เป็นไปทิศทาง
ที่สอดคล้องและส่งเสริมกัน	บางองค์ประกอบก็มีความเกี่ยวเน่ืองกัน	 ซึ่งเกิด
มาจากการวางแผนที่ดี	 เมื่อน�ามาปฏิบัติจึงเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก	
การใส่ใจในทุกรายละเอียดของการท�างานมาตั้งแต่การจัดการการตลาดของ
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะท�าให้การจัดการการสื่อสารการตลาดน้ันเป็นไปโดย
ง่ายและส่งเสริมให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นประสบความส�าเร็จในการเข้าฉายซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจของบริษัทผลิตภาพยนตร์ทุกบริษัท
ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ภาพยนตร์ในอนาคต
	 องค์ประกอบของการจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่
ผู้ศึกษาวิจัยค้นพบนั้นเป็นแนวทางที่สามารถจะน�าพาภาพยนตร์ไปสู่ความ
ส�าเร็จในด้านรายได้ในส่วนหนึ่ง	 ซึ่งน่าสนใจส�าหรับผู้ผลิตภาพยนตร์รายอื่น
จะได้น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อโอกาสทางธุรกิจต่อไป
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	 เนื่องจากภาพยนตร์ที่ผู้ศึกษาวิจัยเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นแนวเดียวกันทั้ง	3	เรื่อง	จึงน่าสนใจที่จะศึกษาการจัดการการตลาด
และการจัดการการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์แนวอื่นของทั้ง	GTH	และ
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์อื่นเพ่ือหาบทสรุปเรื่องการจัดการการตลาดและการ
จัดการการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ที่หลากหลายแนว
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการจัดการการตลาดและ
การจัดการการสื่อสารการตลาดของ	GTH	 เพียงบริษัทเดียว	 จึงน่าจะมีการ
ศกึษาวจิยัในเรือ่งเดยีวกนันีก้บับรษัิทผลติภาพยนตร์อืน่เพิม่เตมิเพือ่ดวู่ามกีาร
จดัการการตลาดและการจดัการการสือ่สารการตลาดทีแ่ตกต่างไปหรอืไม่	เพือ่
ทีจ่ะได้จดัท�าเป็นข้อสรปุส�าหรบัแนวทางการจดัการการตลาดและการจดัการ
การสื่อสารการตลาดเพื่อภาพยนตร์ต่อไป
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