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Abstract 

 

The objectives of this study were 1) to study the process of providing tie-in 

service for the drama produced by   GMM Studio National Co. Ltd.; and 2) to 

study the process of tie-in for the Drama “Nang Sao Kon Krua”.  The results of 

this study would be beneficial for the creative advertisement services through 

online media and television. By attending the internship about tie-in, the author 

learn the process of tie-in for dramas and the ways to increase a number of 

audience members generating the audience’s chance to expose to tie-in 

advertisements. 
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บทที ่1 

    บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

การโฆษณานบัวา่มีความสําคญัส่วนหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจเติบโต เพราะโฆษณา

เป็นการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการผ่านส่ือสารมวลชนโดยมีผูโ้ฆษณา

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายโฆษณา โฆษณาจึงไม่ใช่การส่ือสารระหว่างบุคคลแต่เป็นการ

ส่ือสารมวลชนท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกระดับสถานะภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงผู ้บริโภคระดับกวา้งในระดับประเทศหรือกลุ่มไปถึงสังคมย่อยระดับบุคคล และ 

โฆษณายงัมีจุดประสงคเ์พื่อกระตุน้ชกัจูงใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรม เพื่อชงัจูงใหคิ้ดหรือกระทาํ

ตาม โฆษณาจึงทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้จกัและจดจาํช่ือยี่ห้อสินคา้และบริการตามท่ีผูโ้ฆษณา

ตอ้งการ นอกจากน้ีโฆษณายงัมีผลต่อรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมและพฒันาการ

ของสินคา้และบริการ กระตุ้นทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการใช้จ่ายมากข้ึนและกระตุ้นให้เกิดการ

ตัดสินใจในขณะท่ีไม่ เคยมีความต้องการมาก่อนและโฆษณายงัมีส่วนช่วยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีกว่าสินค้าและบริการท่ีไม่มีโฆษณา แต่โฆษณาท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีหรือมี

บทบาทผลกัดนัใหเ้กิดผลดงักล่าวไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัช่องทางการส่ือสารท่ีดีและตรงจุดเพื่อท่ีจะ

นําสารท่ีตอ้งการส่ือไปสู่ผูรั้บสารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุดเพราะช่องทางการ

ส่ือสารถือไดว้า่เป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงท่ีขาดไม่ไดใ้นกระบวนการโฆษณา ดงันั้นผูโ้ฆษณาจึง

ตอ้งการใหค้วามสาํคญัต่อการเลือกใชส่ื้อ (Media) 

ปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารมีหลายช่องทางการส่ือสารมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความ

เปล่ียนแปลงของโลกจึงทําให้เกิดช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ เพิ่มข้ึน ได้แก่ ส่ือกลางแจ้ง 

โดยเฉพาะ ส่ืออินเตอร์เน็ตออนไลน์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากในช่วงเวลาน้ี 

จากส่ือทั้งหมดท่ีกล่าวยกตวัอยา่งมาขา้งตน้นั้น ส่ือแต่ละช่องทางต่างจากจุดเด่นและจุดดอ้ย

แตกต่างกันไปดังนั้ นผู ้โฆษณาจึงต้องคํานึงถึงการเลือกใช้ส่ือท่ีถูกช่องทางและตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มและเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ทางการส่ือสารการตลาดของสินคา้
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาการใหบ้ริการการโฆษณา(Tie-in)ในละคร บริษทั จีเอม็เอม็    

สตูดิโอ เนชนัแนล 
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินคา้ในละคร “เร่ืองนางสาว กน้ครัว” 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ทาํการศึกษาดา้นบริการโฆษณา (Tie-in)ในละคร บริษทั จีเอม็เอม็ สตูดิโอ  

เนชนัแนล 
1.3.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินคา้ในละคร 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการโฆษณา(Tie-in)ในละคร บริษทั จีเอม็เอม็ 

 สตูดิโอ เนชนัแนล 

1.4.2 ทาํใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการใหก้ารโฆษณา(Tie-in)ในละคร บริษทั จีเอม็เอม็  

 สตูดิโอ เนชนัแนล 

1.4.3 สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชีพในอนาคตและ 

 นาํไปใชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 



 
 

 
 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎกีารให้บริการ 

        พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของการบริการวา่ หมายถึง การ

ปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ 

 วีรพงษ์  เฉลิมจิระวฒัน์ (2539) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การ

กระทาํ ท่ีบุคคลหน่ึงทาํให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่ง

มอบอนันั้น 

         ไพรพนา ศรีเสน (2544) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้

ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํนั้น  โดยมี

ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ

ไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้ าใจ ไมตรี เป่ียม

ดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอ

ภาค   

2.2 ลกัษณะของการบริการ 

           ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะบริการวา่สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ประการ 

ดงัน้ี 

2.2.1 ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) หมายความวา่ ผูบ้ริโภค (ลูกคา้ท่ีคาดหวงั) ไม่สามารถ

รู้สึกมองเห็น ไดย้ิน ล้ิมรส หรือไดก้ล่ิน ทาํให้ไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะทาํ

การซ้ือ เช่น การทาํศลัยกรรม หรือการโดยสารบนเคร่ืองบิน ส่ิงเหล่าน้ีผูบ้ริโภคไม่สามารถรู้

ผลของการบริการไดจ้นกว่าจะมีการผ่าตดัหรือการเดินทางจริง ทาํให้ผูบ้ริโภคพยายามจะ

แสวงหาส่ิงท่ีจะบ่งบอกถึงคุณภาพของการบริการ (Service quality) เพื่อทาํให้ตวัเองเกิด

ความเช่ือมัน่ท่ีจะใชบ้ริการนั้นๆ นกัการตลาด จึงตอ้งพยายามทาํใหบ้ริการมีความสามารถ 

ในจบัตอ้งไดใ้หม้ากท่ีสุดโดยโปรแกรมการ
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2.2.2 ส่ งเส ริม การตลาดควรช้ีให้ เห็ น ถึงป ระโยช น์ ท่ี จะได้รับ จากบ ริการอย่างชัด เจน     

       มากกวา่ท่ีจะเนน้ตวับริการเท่านั้น 

2.2.3 ความไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Service inseparability) หมายความวา่ การผลิตและการ   

บริโภคเกิดข้ึนในขณะเดียวกนั ในประเด็นน้ีจะตรงขา้มกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงเร่ิมจากการนาํ 

วตัถุดิบมาผลิต แลว้นาํไปเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ และหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือจึงจะ 

เกิดการบริโภค ส่วนบริการนั้นเร่ิมจากการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือแลว้จึงเกิดการผลิตและ 

การบริโภคในขณะเดียวกนั เช่น ผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะตดัผมท่ีร้านน้ีแลว้ช่างตดัผมจึงเร่ิม 

กระบวนการผลิต (การตดัผม) และผูบ้ริโภคไดรั้บผมทรงใหม่ในขณะเดียวกนั 

2.2.1 ความไม่แน่นอน (Service variability) กล่าวคือ คุณภาพในการใหบ้ริการจะผนัแปรไปตาม 

ผูใ้หบ้ริการ และข้ึนอยูก่บัวา่ใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน และอยา่งไร ตวัอยา่ง ภาพรวมการ 

ใหบ้ริการของโรงแรมแมริออท (Marriott) อาจสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป แต่การใหบ้ริการ 

ของพนกังานภายในโรงแรมแต่ละคนอาจไม่เหมือนกนั บางคนอาจใหบ้ริการดีกวา่อีกคน 

หน่ึง ซ่ึงทาํใหก้ารใหบ้ริการเกิดความไม่แน่นอน เป็นตน้ 

2.2.2 ความไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเก็บไวใ้นโกดงัหรือ 

คลงัสินคา้ เม่ือบริการเกิดข้ึนนกัการตลาดจะไม่สามารถเก็บไวเ้พื่อขายหรือใชใ้นภายหลงั 

ได ้ความไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้และไม่เกิดปัญหาถา้อุปสงคท่ี์มีต่อบริการนั้นคงท่ีแต่เม่ืออุป 

สงคท่ี์มีต่อบริการมีความผนัผวนมาก จะทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการบริหาร เช่น ในช่วงท่ี 

ไม่ใช่วนัหยดุเทศกาล โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ จะคิดราคาหอ้งพกัในระดบัตํ่า หรือกรณี 

ข อ งร้าน อ าห ารจ้าง พ นั ก งาน ชั่ ว ค ราว  เพื่ อ เสิ ร์ ฟ อ าห าร ใน ช่ วง ท่ี มี ลู ก ค้ าม าก

 

นิติพล ภูตะโชติ (2549) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของงานบริการ (characteristics of service) มีความ

แตกต่างจากสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์เพราะงานบริการมีลกัษณะเฉพาะตวั ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของงาน

บริการแบ่งไดด้งัน้ี

1. จบัตอ้งไม่ไดแ้ละมองไม่เห็น (Intangibility) งานบริการมีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจบั

ตอ้งได ้มองไม่เห็น และไม่มีรูปร่าง แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถรับรู้ไดจ้ากความรู้สึก หรือ

การแสดงออกบางอยา่งของลูกคา้ เช่น ความชอบ ความเกลียด ความพอใจ ความไม่พอใจความ

โกรธ เป็นตน้ 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseparability) งานบริการบางชนิดไม่สามารถแบ่งแยกไดอ้ยา่งชดัเจน

เพราะนอกจากเร่ืองบริการแลว้ ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากบริการ เช่น ถา้เดินทางจากกรุงเทพฯ 
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ไปประเทศเวียดนามโดยเคร่ืองบิน บริการท่ีไดรั้บคือไดเ้ดินทางถึงจุดหมายปลายทางและใน

ระหว่างการเดินทาง พนกังานบริการบนเคร่ืองบินยงัเสิร์ฟอาหาร เคร่ืองด่ืมและอ่ืน ๆ ซ่ึงส่ิงท่ี

ไดรั้บไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางถึง 

จุดหมายปลายทางเท่านั้ น แต่ยงัได้รับบริการอ่ืน ๆ อีกด้วย ดังนั้ น บริการ สินค้า และ

ผลิตภณัฑบ์างอยา่งจึงไม่สามารถแบ่งแยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. สูญเสียง่ายหรือเสียหายง่าย (Perish ability) บริการต่าง ๆ ไม่สามารถกกัตุนจดัเก็บหรือสต็อก

เอาไวไ้ด้เหมือนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทั้ งน้ีเพราะงานบริการมีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเข้ามา

เก่ียวขอ้ง จึงไม่สามารถเก็บบริการเอาไวข้ายได ้เช่น ในฤดูการท่องเท่ียว ห้องพกัของโรงแรม

จะมีลูกคา้เขา้พกัเต็ม และยงัมีลูกคา้อีกจาํนวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถจองห้องพกัในเวลานั้นได ้

แต่ในช่วงฤดูฝน ห้องพกัของโรงแรมวา่งเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงห้องพกัท่ีวา่งจาํนวนมากเหล่าน้ีก็

ไม่สามารถนาํไปขายในฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีผา่นมาได ้ 

เพราะมีเง่ือนไขของเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง

4. งานบริการมีลักษณะทาํซํ้ า ๆ (Repetitiveness) งานบริการจะมีลักษณะเป็นการทาํงานซํ้ า ๆ 

หลายคร้ัง เช่น พนกังานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารมีหนา้ท่ีตอ้นรับลูกคา้ รับคาํสั่งจากลูกคา้ นาํ

คาํสั่งไปสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม นาํอาหารและเคร่ืองด่ืมมาเสิร์ฟลูกคา้ คอยดูแลความเรียบร้อย 

เก็บเงินเม่ือลูกคา้ตอ้งการจะกลบั จดัโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมตอ้นรับลูกคา้คนใหม่ การทาํงานของ

พนักงานเสิร์ฟอาหารในห้องอาหารจะทาํงานในลักษณะเช่นน้ีซํ้ าแล้วซํ้ าอีกหลาย ๆ คร้ัง 

จนกวา่จะถึงเวลาเลิกงาน จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของงานบริการจะปฏิบติังานซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกหลาย 

ๆ คร้ัง ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างจากงานอ่ืน ๆ 

5. ความเขม้ขน้รุนแรงต่อความรู้สึกของพนกังาน (Labor Intensiveness) เน่ืองจากลกัษณะงานของ

การใหบ้ริการพนกังานจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีแตกต่าง อุปนิสัยท่ี

ไม่เหมือนกัน อารมณ์ของลูกค้าอาจเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดล้อมหรือปัจจยัอ่ืน ๆ การ

ใหบ้ริการไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บความพึงพอใจเหมือนกนั พนกังานอาจจะพบกบั

ลูกค้าท่ีมีอารมณ์ร้ายหรือลูกค้าท่ีจู ้จ้ีจุกจิกสร้างปัญหา พนักงานให้บริการจะต้องเข้าใจใน

ลกัษณะงานใหบ้ริการเป็นอยา่งดีจึงจะสามารถทาํงานในอาชีพน้ีได ้

6. ความไวว้างใจ (Trust) เน่ืองจากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้วา่จะไดรั้บริ

การท่ีดีจากสถานบริการหรือไม่ ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการตอ้งอาศยัความเช่ือถือหรือความไวว้างใจใน

สถานบริการเหล่านั้น เช่น อาจจะได้รับการบอกต่อถึงบริการจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดหรือ

อาจจะได้รับรู้จากประสบการณ์โดยตรง หรืออาจจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนจนเกิด
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ความไวว้างใจและตดัสินใจไปใชบ้ริการ ลูกคา้ก็คาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการท่ีดี เพราะเกิดความ

เช่ือถือไวใ้จในสถานบริการดงักล่าว  

ลกัษณะของการบริการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การบริการมี 6 ลกัษณะ ลกัษณะแรก 

ความไวว้างใจ (Trust) เป็นการบริการท่ีผูรั้บบริการไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะไดรั้บการปฏิบติัเช่นไร

ลกัษณะท่ีสอง เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangibility) เป็นบริการท่ีไม่สามารถมองและไม่อาจสัมผสั

ได้ก่อนซ้ือลักษณะท่ีสาม เป็นลักษณะท่ีแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) เป็นการ

ใหบ้ริการท่ีไม่สามารถแยกตวับุคคลหรืออุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีให้บริการได ้ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึน

พร้อม ๆ กบัการบริโภคทาํใหก้ารบริการไดค้ร้ังละหน่ึงราย ลกัษณะท่ีส่ีเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างไม่ 

คงท่ี (Heterogeneity) เป็นการบริการท่ีลกัษณะไม่คงท่ี และไม่สามารถกาํหนดมาตรฐานท่ี

แน่นอนได ้ลกัษณะท่ีห้า เป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาได ้(Perish ability) บริการไม่สามารถ

ผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืน ถา้ความตอ้งการมีสมํ่าเสมอการให้บริการก็จะไม่มีปัญหา หากความ

ตอ้งการซ้ือกบัความตอ้งการขายมีปริมาณท่ีตรงกนั และลกัษณะท่ีหก  เป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถ

แสดงความเป็นเจา้ของได ้(Non-ownership) การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ทาํใหผู้รั้บบริการไม่ 

สามารถเป็นเจา้ของไดเ้ม่ือมีการซ้ือการบริการเกิดข้ึน

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

           จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2544) ไดก้ล่าววา่ แนวคิดการใหบ้ริการใหเ้กิดในจิตใจผูใ้หบ้ริการ 

ตอ้งเร่ิมจากการมีทศันคติท่ีดีในการบริการ หากทุกคนมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ และถือวา่ทุกคน

ในบริษทัมีความรับผดิชอบร่วมกนั ทุกคนลว้นเป็นทูตในความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความผดิพลาด

บกพร่องในหนา้ท่ี บกพร่องในการบริการ จะมีผลต่อลูกคา้และเป็นการบ่อนทาํลาย ช่ือเสียงของ

บริษทัในท่ีสุด 

2.4 ผู้ให้บริการจะต้องคิดให้ได้เสมอว่าลูกค้าถูกเสมอ 

2.4.1 ลูกคา้ตอ้งถูกเสมอ

2.4.2 ผูใ้หบ้ริการเป็นพระเอกไม่ไดเ้ป็นแค่ตวัพระรอง 

2.4.3 งานบริการเป็นงานผูใ้ห ้

2.4.4 งานบริการเป็นงานฝึกระดบัจิตใจ 

2.4.5 รักงานบริการตอ้งทาํใจและอดทน 

2.4.6 บริการอยา่งเอาใจลูกคา้มาใส่ใจเรา 

2.4.7 ยอมรับความแตกต่างของลูกคา้ 

2.4.8 บริการลูกคา้เสมือนญาติของตนเอง  
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2.4.9 บริการเสมือนเป็นเจา้ของกิจการ 

2.5 ลกัษณะทีด่ีของผู้ให้บริการต้อนรับ 

2.5.1 แต่งกายเรียบร้อย 

2.5.2 พดูจาชดัเจน มีหางเสียงไพเราะ 

2.5.3 ทาํตนเป็นคนสุภาพ สง่าผา่เผย 

2.5.4 ยิ้มอยู่ เส ม อ ทั้ งใบ ห น้า ดวงตา แล ะริม ฝีป าก เป็ น ยิ้ม ท่ี ส ดช่ื น ป ระทับ ใจ

2.5.5 หลีกเล่ียงคาํกล่าวปฏิเสธ แต่ตอ้งพยามยามหลีกเล่ียงการรับคาํท่ียงัไม่แน่ใจ 

2.5.6 แสดงใหป้รากฏชดัวา่เตม็ใจใหบ้ริการ 

2.5.7 หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้หรือฉุนเฉียว ใส่อารมณ์โกรธต่อผูม้าติดต่อทุกกรณี 

2.5.8 ระลึกไวเ้สมอวา่ ความอดกลั้นรักษาอารมณ์ขุ่นมวันั้น คืองานหรือหนา้ท่ีของเรา 

2.5.9 ยกใหป้ระชาชนผูม้าติดต่อเป็นผูช้นะหรือถูกเสมอ 

     สรุปได้ว่า แนวความคิดในการให้บริการเพื่อให้การบริการบรรลุถึงวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายของการบริการ นั้น ผูใ้ห้บริการจะตอ้งยึดถือลูกคา้เป็นหลกั ว่าถูกตอ้งเสมอ ดงัคาํกล่าว

ท่ีวา่  ลูกคา้คือพระเจา้  พนกังานบริการเป็นพระเอก เพราะจะตอ้งแสดงบทบาทให้ดี  เพื่อให้ลูกคา้

ประทบัใจและกลบัมาเพื่อใชซ้ํ้ า  การบริการเป็นผูใ้ห้ จะตอ้งมีจิตใจอดทน เอาใจลูกคา้มาใส่ใจเรา

ยอมรับลูกคา้เป็นเสมือนญาติของเราเอง และบริการลูกคา้เปรียบเสมือนเราเป็นเจา้ของกิจการเสีย

เอง  ซ่ึงพนกังานจะตอ้งมีลกัษณะท่ีดี คือ แต่งกายเรียบร้อย พูดจาชดัเจน มีหางเสียงไพเราะ ทาํตน

เป็นคนสุภาพ สง่าผา่เผย ยิม้แยม้ แจ่มใสอยูเ่สมอ ทั้งใบหน้า และดวงตา และริมฝีปาก หลีกเล่ียงคาํ

กล่าวปฏิเสธ แสดงให้ปรากฏชดัเจนว่าเต็มใจให้บริการ ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว ใส่อารมณ์ต่อลูกคา้ 

ร ะ ลึ ก เส ม อ ว่ าต้ อ ง อ ด ท น  อ ด ก ลั้ น  ย ก ใ ห้ ลู ก ค้ า  ห รื อ  ผู ้ม า ติ ด ต่ อ เป็ น ผู ้ ถู ก อ ยู่ เส ม อ

2.6 หลกัพืน้ฐานของความสําเร็จในการบริการ 

           เอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548) ได้กล่าวไวว้่าหลกัพื้นฐานของ

ความสาํเร็จในการบริการ มีดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการรับบริการและความพึงพอใจในการทาํงาน

บริการ ซ่ึงหากความพึงพอใจทั้งสองดา้นบรรจบกนั การใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนนั้นก็จะมี

คุณภาพมากท่ีสุด แต่การมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้นเกิดจากการไดรั้บการบริการ

ท่ีตรงกบัความตอ้งการและเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ
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ความพึงพอใจของการทาํงานบริการเป็นการท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจในงานของตน 

อนัอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ค่าตอบแทน และ อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีองค์การ

ธุรกิจบริการจะตอ้งจดัให้มีข้ึนทั้งสองดา้นและประสานให้สอดคลอ้งกนั โดยส่ือสารให้ผูใ้ห้บริการ

ทาํความเขา้ใจในความคาดหวงัในการบริการของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 

ตามนั้น ก็จะนาํไปสู่ความพึงพอใจในการบริการร่วมกนั 

 

2.6.2 ความคาดหวงั (Expectation) เป็นไปในสองแนวทาง เช่นกนั ทั้งผูรั้บบริการและ

ผูใ้ห้ บริการต่างก็มีความคาดหวงัต่องานบริการ ซ่ึงหากองค์การธุรกิจบริการสามารถ

ทราบและจดัส่ิงต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีมีอยู่ ก็จะทาํให้เกิดความพึง

พอใจในการบริการข้ึน 

2.6.3 ความพร้อม (Readiness) เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีการจดัเตรียมให้เกิดทั้งใน

ดา้นบุคลากร อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีต่างเพื่อให้เกิดการ

บริการท่ีมีคุณภาพเตม็รูปแบบได ้

2.6.4 ความมีคุณค่า (Values) เป็นคุณค่าท่ีผูรั้บบริการประเมินได้จากการได้รับการ

บริการท่ีมีคุณภาพเม่ือเทียบกบัค่าบริการท่ีเกิดข้ึน 

2.6.5 ความส นใจ (Interest) เป็นความสนใจ กระตือรือร้นของผู ้ให้บ ริการท่ีจะ

ดําเนินการให้ บริการอย่างเอาใจใส่ต่อผู ้รับบริการ และ พร้อมท่ีจะให้บริการแก่

ผูรั้บบริการอยา่งเสมอภาคกนั 

2.6.6 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) เป็นการแสดงออกของพฤติกรรมให้บริการอย่าง

จริงใจมีอธัยาศยัและความเป็นมิตร โดยไม่เป็นผูรั้บบริการเป็นงานท่ีเพิ่มข้ึน แต่เป็น 

บุคคลสาํคญัทีทาํใหง้านบริการมีคุณค่า

2.6.7 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) กระบวนการในการให้บริการจะตอ้งมีระบบท่ี

ทาํให้การบริการเกิดข้ึนอย่างมีคุณภาพสมํ่าเสมอทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจนและ

ทาํงานประสานกนัเพื่อใหเ้กิดการใหบ้ริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

 

จากองค์ประกอบของความสําเร็จในการบริการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ี

สาํคญัของความสาํเร็จในการบริการมี 7 ประการ คือ  



 

 
 

ประการแรก  

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Satisfaction) ผูใ้ห้บริการจะตอ้งถือเป็นหน้าท่ีโดยตรง ท่ี

จะตอ้งพยายามกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้  

ประการทีส่อง  

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Expectation)  ผูใ้ห้บริการจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้และเรียนรู้ 

เก่ียวกบัความคาดหวงัพื้นฐานและสาํรวจความคาดหวงัเฉพาะของผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองบริการ 

ท่ีตรงกบัความคาดหวงัซ่ึงจะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ   

ประการทีส่าม  

ความพร้อมในการบริการ (Readiness) บริการหรือธุรกิจบริการ จาํเป็นตอ้งตรวจสอบดูแล

ให้บุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ให้มีความพร้อมอยูต่ลอดเวลา ในอนัท่ีจะสอนบริการได้

อยา่งฉบัพลนั และทนัใจก็จะทาํใหผู้รั้บบริการชอบใจและรู้สึกประทบัใจ   

ประการทีส่ี่  

ความมีคุณค่าของการบริการ (Values) ทาํให้ลูกคา้ชอบและถูกใจกบับริการท่ีไดรั้บ ย่อม

แสดงถึงคุณค่าของการบริการท่ีคุม้ค่าสาํหรับผูรั้บบริการ   

ประการทีห้่า  

ความสนใจต่อการบริการ (Interest) ผูใ้ห้บริการจึงจาํเป็นตอ้งให้ความสนใจต่อลูกคา้ หรือ

ผูรั้บบริการท่ีเขา้มาติดต่อ โดยเสมอภาคกนั  ประการท่ีหก ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) 

ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีบุคลิกสง่างาม มีชีวติชีวา ยิม้แยม้แจ่มใส พดูจาสุภาพอ่อนโยน รู้จกัคน้หาความ 

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร  ท่ี มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร   แ ล ะ  

 

ประการทีเ่จ็ด  

ความมีประสิทธิภาพของการดาํเนินงานบริการ (Efficiency) การกําหนดแผน ในการ

ให้บริการและการพฒันากลยุทธ์การบริการเพื่อให้การบริการท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ย่อมแสดงให้

เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  :บริษทั จีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชนัแนล จาํกดั 

                 : GMM Studios International  

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ :50 ถนนสุขมุวทิ 21(อโศก) แขวง 

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110  

3.1.3 โทรศพัท:์   02-669-8742 

3.1.4 แฟกซ:์    02-669-9956 

3.1.5 เวบ็ไซต:์   www.Grammy-th.listedcompany.com 

 

 
รูปที ่3.1 ตราสัญลกัษณ์บริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชันแนล จํากดั

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=14469251574607745766&sa=X&ved=2ahUKEwixsN7r9JXjAhWX7XMBHZ2DCEoQ6BMwEHoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1+%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=14469251574607745766&sa=X&ved=2ahUKEwixsN7r9JXjAhWX7XMBHZ2DCEoQ6BMwEHoECBQQAg
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รูปที ่3.2 แผนทีต่ั้ง บริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชันแนล จํากดั
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
3.1.1 เก่ียวกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ เนชันแนล จาํกัดประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ สามารถแยกตามลักษณะของธุรกิจท่ีดาํเนิน

กิจการอยูไ่ดด้งัน้ี 

1) ธุรกิจหลกั  

ดําเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music 

Business) ตั้ งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตผลงานเพลง , การทําการตลาด , การ

บริหารลิขสิทธ์ิเพลงและการจดัจาํหน่ายสินคา้เพลงผา่นช่องทาง Physical และ Digital 

การจดัคอนเสิร์ต และธุรกิจบริหารศิลปิน 

1.1 ธุรกิจสินคา้เพลง การจดัจาํหน่ายสินคา้เพลง อาทิ อลับั้ม MP3 ในรูปแบบ

ของ DVD USB หรือ Box set ต่างๆ  

2.1 ธุรกิจดิจิทลัมิวสิค การนาํคอนเทนต์เพลงมาปรับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั 

เพื่อขยายธุรกิจสู่ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น YouTube, iTunes, JOOX, Line 

TV หรือ Spotify ผูใ้ช้บริการสามารถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดี

มานด ์ฟังจากเพลยลิ์สต ์หรือดาวน์โหลดเพลงเพื่อเปิดฟังออฟไลน์ 

3.1 ธุรกิจการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ การดาํเนินการบริหารและเก็บค่าลิขสิทธ์ิจาก

ผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงค์จะนาํผลงานเพลงของบริษทัฯ ไปใช้ใน

เชิงพาณิชย ์อาทิ ส่ือวทิย,ุร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ เป็นตน้ 

4.1 ธุรกิจโชวบิ์ซ การดาํเนินธุรกิจการจดังานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี 

โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการจาํหน่ายบตัร การสนับสนุนของสปอนเซอร์และ

การจดักิจกรรมต่างๆ 

5.1 ธุรกิจบริหารศิลปิน 

6.1 ธุรกิจอ่ืนๆ ทาํธุรกิจเช่าพื้นท่ี จดังานแสดง,กิจกรรม และจดัคอนเสิร์ต

ขนาดกลาง ภายใตช่ื้อ เมืองไทย GMM Live House ณ ชั้น 8 ศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัลเวลิด ์ และมีโรงเรียนสอนดนตรี GR Vocal ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ี

สนบัสนุนธุรกิจโชวบิ์ซและธุรกิจบริหารศิลปิน
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2) กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

2.1 ธุรกิจภาพยนตร์ เช่น นอ้งพี่ท่ีรัก , ไอฟายแตง้ก่ิวเลิฟยู ้, ฉลาดเกมส์โกง 

พีม่ากพระขโขนง เป็นตน้ 

2.2 ธุรกิจโฮม ช้อปป้ิง เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบตลอด24ชัว่โมง ผ่าน

ทางรายการช่ือว่า โอ ช้อปป้ิง (O-Shopping) ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นรายการแมอ้ยูภ่ายในบา้น 

 

3) ธุรกิจจากการร่วมคา้ ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ร่วมกบั บริษทั เดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั และดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี, ธุรกิจวิทยุและธุรกิจผูผ้ลิต

คอนเทนต ์ร่วมกบั บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลด้ิง จาํกดั 

       1) ธุรกิจดิจิทลั 2) ธุรกิจวทิย ุ

สถาถีวทิยุ วนัและเวลาออกอากาศ / รัศมีครอบคลุม สัปทาน 

EFM 

“เพลงเพราะ อารมณ์ดี” 

 

ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง / กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

(FM 104.5 MHz)และออนไลน์ทัว่โลก 

(www.efm.fm,แอพพลิเคชัน่ Atime Online) 

สถานีวทิยโุทรทศัน์ 

กองทพับก 

Green Wave 

“เพลงดีดีกบัความรู้สึกดี

ดี” 

 

ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง / กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 

(FM 106.5 MHz)และออนไลน์ทัว่โลก 

(www.greenwave.fm, แอพพลิเคชัน่

AtimeOnline) 

สาํนกังานกสทช 

Chill Online 

 

ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง / ออนไลน์ 

(www.Chill.fm ,แอพพลิเคชัน่AtimeOnline) 

- 

 

ตารางที ่3.1 ตารางธุรกจิวดีีทัลและวทิยุ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            
 

   
 

รูปที ่3.3 ลกัษณะผังงานการทาํงานและการบริหารงานของบริษัท จีเอม็เอม็แกรมมี่ จํากดั

คณะกรรมการบริษทั 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนด

 

คณะกรรมการบริหาร

กลุ่ม 

คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการ

บริหารการเสีย่ง 

ฝ่าย

ตรวจสอบ

 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

กลุ่มบริหาร 

สายงานการ

บญัชีการเงิน 

สายธุรกิจ 

จีเอม็เอม็มิวสิค 

สายธุรกิจการ

ลงทุน 

สายธุรกิจ

อ่ืนๆ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารกลยทุธ์

ธุรกิจมิวสิคท่ี1 

ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารกลยทุธ์ธุรกิจ

มิวสิคท่ี1 

 

ฝ่ายกฎหมายและกิจการ

กาํกบัดูแล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายกิจการองคก์ร 
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3.4  ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นามสกุล: นางสาวอริสา อมาตยนนท ์

ตําแหน่งงาน:  online marking 

ลกัษณะการทาํงาน:   ขั้นตอนในการดาํเนินงานดา้นการโฆษณาแฝง(Tie-in) เม่ือลูกคา้

มีความประสงค์ท่ีจะทาํการ(Tie-in)สินค้า ว่าจะมีการดาํเนินการอย่างไร และได้เรียนรู้

วธีิการและขั้นตอนการทาํการ(Tie-in)สินคา้ และรับงานจากพนกังานท่ีปรึกษา 

3.5  ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล: นายสรายทุธ   ใบงาม   

ตําแหน่งงาน:  Senior Marking 

3.6  ระยะเวลาปฏบัิติงาน  
3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงานวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2562 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

3.6.2 วนัและเวลาการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 10:30 – 18:00 น. 

3.7  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

3.7.1 ทบทวนเอกสารหรือศึกษารายละเอียดของงาน 

3.7.2 วเิคราะห์งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

3.7.3 จดัทาํโครงร่าง 

3.7.4 รวบรวมเน้ือหา 

3.7.5 จดัทาํเอกสารและออกแบบโครงงาน 

3.7.6 เสนอโครงการทาํงานแก่พนกังานท่ีปรึกษา 
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ตารางที3่.2 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ทบทวนเอกสารหรือศึกษารายละเอียดของงาน     

2. วเิคราะห์งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน     

3. จดัทาํโครงร่าง     

4. รวบรวมเน้ือหา     

5. จดัทาํเอกสารและออกแบบโครงงาน     

6. เสนอโครงการทาํงานแก่พนกังานท่ีปรึกษา     

 

ตารางที3่.3 รายงานการปฏบัิติงานสหกจิ 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏบัิติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที1่ แนะนาํตวักบับริษทัและประชุมการวางแผนการทาํงานร่วมกบัพนกังานบริษทั 

สัปดาห์ที2่ อ่านบทละครเพื่อหาสินคา้ท่ีสามารถTie-in ในละครในปี2019 – 2020 

สัปดาห์ที3่ - ทาํรายช่ือนกัแสดงแต่ละเร่ืองเพื่อ Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

- ผูช่้วยการวางแผน Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

สัปดาห์ที4่ ผูช่้วยฝ่าย Marking ในการออกกองละคร เพื่อคุมงานและแกไ้ขปัญหาในการ Tie-in

สินคา้ 

สัปดาห์ที5่ อ่านบทละครเพื่อหาสินคา้ท่ีสามารถTie-in ในละครในปี2019 – 2020 

สัปดาห์ที6่ - ทาํรายช่ือนกัแสดงแต่ละเร่ืองเพื่อ Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

- ผูช่้วยการวางแผน Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

สัปดาห์ที7่ ผูช่้วยการวางแผน Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 
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ตารางที3่.3 รายงานการปฏบัิติงานสหกจิ (ต่อ) 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏบัิติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที8่ ผูช่้วยฝ่าย Marking ในการออกกองละคร เพื่อคุมงานและแกไ้ขปัญหาในการ Tie-in

สินคา้ 

สัปดาห์ที9่ - ทาํรายช่ือนกัแสดงแต่ละเร่ืองเพื่อ Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

- ผูช่้วยการวางแผน Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

สัปดาห์ที1่0 อ่านบทละครเพื่อหาสินคา้ท่ีสามารถTie-in ในละครในปี2019 – 2020 

สัปดาห์ที1่1 ผูช่้วยการวางแผน Tie-in สินคา้ในละครแต่ละเร่ือง 

สัปดาห์ที1่2 ผูช่้วยฝ่าย Marking ในการออกกองละคร เพื่อคุมงานและแกไ้ขปัญหาในการ Tie-in

สินคา้ 

สัปดาห์ที1่3 อ่านบทละครเพื่อหาสินคา้ท่ีสามารถTie-in ในละครในปี2019 – 2020 

สัปดาห์ที1่4 ผูช่้วยการคิดคอนเทนตล์ะครแต่ละเร่ืองในปี2019 

สัปดาห์ที1่5 ผูช่้วยการคิดคอนเทนตล์ะครแต่ละเร่ืองในปี2019 

สัปดาห์ที1่6 ผูช่้วยการคิดคอนเทนตล์ะครแต่ละเร่ืองในปี2019 

 

3.8 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

3.8.1.1 โน๊คบุค๊ 

3.8.1.2 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร(Printer) 

3.8.1.3 เคร่ืองถ่ายเอกสาร(Photocopier) 

3.8.1.4 โทรศพัทมื์อถือ(Smartphone) 

3.8.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word 

3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

3.8.2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

จากการปฏิบติังานในแผนก Online Marking  ไดศึ้กษาการโฆษณา (Tie-in)ในละคร บริษทั

จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ เนชนัแนลทาํให้ไดเ้รียนรู้การให้บริการและขั้นตอนของการโฆษณา (Tie-in)ใน

ละคร เร่ือง “นางสาวก้นครัว” ซ่ึงมี  (Product Tie-in) เป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพร “ตราตรีพลา” 

 

4.1 การโฆษณา (Tie-in)หมายถึง การโฆษณาท่ีสอดแทรกตวัสินคา้หรือลกัษณะสินคา้ท่ีเขา้ไป 

มีการโฆษณาชวนเช่ือ รวมไปถึงการโฆษณาเกินจริงท่ีปรากฏในรายการท่ีอยูใ่นละครโดยมี

การใหบ้ริการดงัน้ี 

 

4.1.1 ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา หมายถึง การสร้างสรรคง์านโฆษณาผา่นส่ือโดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ 

 
4.1.2 ฝ่ายกลยุทธ์ หมายถึง กลยทุธ์ในการสร้างสรรคง์านโฆษณา(Creative Strategy)  

เป็นขั้นตอนการการสร้างสรรคง์านโฆษณาท่ีมีคุณภาพโดยใชห้ลกัเหตุผลทางดา้น 

จิตนาการเพื่อสร้างเอกลกัษณ์และความคิดท่ีเหมาะสม 

 
4.1.3 ฝ่ายประสานงานลูกค้า หมายถึง การติดต่อส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน 

ท่ีตรงกนั ไม่เกิดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ข้ึน 
 

4.1.4 ฝ่ายการเงินและบัญชี หมายถึง การจดัเก็บและวางแผนเพื่อจดัเก็บขอ้มูลทาง 
การเงินการบญัชี และการตดัสินใจในการดาํเนินกิจการต่างๆ 
 

4.1.5 ผู้รับสาร หมายถึง ผูช้มท่ีสามารถรับชมสถานีโทรทศัน์ต่างๆ 
 

4.1.6 เรตติง้ (Rating) หมายถึง จาํนวนผูช้มและความนิยมของผูช้มท่ีมีต่อรายการ ซ่ึงคิด 
เป็นอตัตราเป็นเปอร์เซ็นต ์โดยใชข้อ้มูลอา้งอิงจาก AGB Nielsen Media Research  

คือ เป็นโปรแกรมท่ีใชว้ดัเรตต้ิงรายการโทรทศัน์/ละครแต่ละช่อง เช่น ละครใน 

ช่อง3 ช่อง7 เป็นตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ผา่นโปรแกรม 
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4.1.7 Ren Rating  คือ การนบัเปอร์เซ็นตข์องบุคคลท่ีเปิดรับส่ือโฆษณา เช่น TV  ส่ือ 

วทิย ุซ่ึงนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายในกลุ่ม Advertising agencyประเทศไทย 

 

4.1.8 แร้งกิง้(Ranking)  หมายถึง จาํนวนและความนิยมของผูช้มท่ีมีต่อช่องท่ี 

ออกอากาศคิดเป็นอตัตราเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ขอ้มูลอ้างอิงจาก AGB Nielsen 

Media Researchผ่านโปรแกรมการ Ren Rating ซ่ึงนิยมใช้อยา่งแพร่หลายในกลุ่ม 

Advertising agencyประเทศไทย 

 

4.1.9 Prime Time หมายถึง ช่วงเวลาท่ีมีจาํนวนผูช้มเป็นจาํนวนมากหรือ เป็นช่วงเวลาท่ี 

มี Ratingสูง นกัโฆษณามกัใชเ้ป็นตวัวดัมูลค่าการลงส่ือโฆษณา เพราะมีความเช่ือ 

วา่ช่วงเวลาน้ีเป็น ช่วงเวลาท่ีไดผ้ลการโฆษณามากท่ีสุด เน่ืองจากคาดวา่จะมีผูช้ม 

ไดเ้ห็นโฆษณาในช่วงเวลาเป็นจาํนวนมาก 

4.1.10 จากนักศึกษาที่ได้ศึกษาเรตติ้ง (Rating) คือ จะเป็นตวัเลขเปอร์เซ็นของ

จาํนวนคนในช่วงเวลาหน่ึง ต่อ จาํนวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงถ้าจาํนวนคนท่ีดูใน

ช่วงเวลาใด มีจาํนวนมาก ก็จะมีจาํนวนเปอร์มากตาม และ เน่ืองจากจาํนวนคนดู 

เป็นเพียงการประมาณการทางดา้นตวัเลขเป็นเปอร์เซ็นเท่านั้น จึงออกมาเป็นขอ้มูล 

ดงัรูปตารางท่ี 3.4 รูปภาพเรตต้ิง (Rating) ละครช่องGmm25

 

 
 

ตารางที ่3.4 รูปภาพเรตติง้ (Rating) ละครช่องGmm25

1 

2 
3 
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จากตารางที ่3.4 เรตติง้ (Rating) ละครช่องGmm25 อธิบายได้ดังนี ้

1) ทางบริษทัไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายและทาํการจดัเก็บขอ้มูลประมาณ 

1,000ครัวเรือน 

2) ผลของเรตต้ิง (Rating) จะบอกเป็นตวัเลข 0 ข้ึนไป และตวัเลขเรตต้ิง

สูงสุดอยูท่ี่ 30 

3) การนบัเรตต้ิง(Rating)ในปัจจุบนัยกตวัอยา่งมีดั้งน้ี 

3.1 การนบัเลขแบบกลมๆ  

 หมายถึง ถา้นบัได ้1 นั้นคือ มีคนดูใช่วงเวลาท่ีออกอากาศเท่ากบั  

500,000 - 600,000 คน 

3.2 การนบัเลขแบบรายละเอียดปลีกยอ่ย 

 หมายถึง การแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามอาย ุเช่น 4+// 1 เท่ากบั  

569,000 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้นเป็นกลุ่มท่ีอาย ุ15 ปี ข้ึนไป 

4) วธีิการนบัเรตต้ิง (Rating) มีดงัน้ี 

4.1 การนบัเรตต้ิง (Rating) เร่ิมจาก 0 , 0.1 ไล่ไปถึง  0.9 มิใช่ไม่

มีคนดูในช่วงเวลาออกอากาศ แต่เป็นเพราะจาํนวนอาจนอ้ย

กวา่ 1  เรตต้ิง 1 เท่ากบั600,000 คนซ่ึงถา้เป็นตวัเลข 0.1 ก็

หมายความวา่มีคนดูนอ้ยนั้นเอง กวา่ 6,000 คน  

 

  จากตารางท่ี 3.4 พบว่าจาํนวนและความนิยมของผูช้มท่ีมีมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 = (ละคร

เร่ืองป่ากามเทพ) รองลงมาอนัดับ 2 = ละครเร่ือง (รักลองใจ) รองลงมาอันดับ 3 = ละครเร่ือง 

(ขอบคุณท่ีรักกนั To be continued) รองลงมาอนัดบั 4 = ละครเร่ือง (ละครคน) รองลงมาอนัดบั 5 = 

(เพื่อนสนิท To be continued) รองลงมาอนัดบั 6 = (หนีรักไปพกัใจ) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3.5 รูปภาพตัวอย่าง Program AGB Nielsen Media Research 

จากตารางท่ี 3.5 ตวัอยา่งการใช ้Program AGB Nielsen Media Research อธิบายวธีิการทาํงานดงัน้ี 

1) เปิด Program AGB Nielsen Media Research และเลือก Filtry (3)ข้ึนมา 

2) ใส่ช่ือเร่ืองละครท่ีจะคาํนวณเรตต้ิง (Rating) เช่น  

2.1 ละครเร่ืองป่ากามเทพ 

2.2 ละครเร่ืองรักลองใจ 

2.3 ละครเร่ืองขอบคุณท่ีรักกนั To be continued  

2.4 ละครเร่ืองละครคน 

2.5 เพื่อนสนิท To be continued 

3) ช่องจาํนวนหลงัจากคาํนวณเรตต้ิง (Rating)เรียบร้อยแลว้

1 

2 
3 
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เนือ้เร่ืองย่อ “นางสาวก้นครัว” 

เชน (ภีม ธนบดี) นักเขียนหนุ่มท่ีพยายามร้ังแฟนสาว เคลล่ี (เมโกะ ชนนิกานต์) ดว้ยการ

ทาํอาหารจานเด็ดจากสูตรของแม่พร้อมมดัใจเธอดว้ยเร่ืองราวชีวิตเปร้ียว หวาน มนั เค็ม เผ็ด 

แซ่บของแม่ 

แต๋ว (กิ๊บซ่ี ภาวิดา) จากสาวใชจ้อมโก๊ะท่ีหีออกจากบา้นเกิดจงัหวดัอุทยัธานี มาเผชิญชีวิต

ในบางกอกยคุ80s – 90s เพื่อตามหาความฝันของการเป็นเชฟในโรงแรม 5 ดาว 

และรัก 3 เส้าเคลา้นํ้ าพริกลงเรือ ระหวา่งแม่ พล (เจสัน ยงั) พ่อครัวรุ่นพี่สุดเยน็ชาและ จอม

(หลุยส์ บราโวบ่อย) ผูช่้วยกุ๊กรุ่นนอ้งท่ียอมทาํยอมโดนทุกเร่ืองเพื่อเธอ 

รายช่ือนักแสดงนําในละคร  เร่ือง “นางสาวก้นครัว” 

1. ก๊ิบซ่ี ภาวดิา เติมธนาภรณ์  รับบทเป็น  (แต๋ว) 

2. เจสัน ยงั  รับบทเป็น  (พล) 

3. หลุยส์ – ธณวนิ ธีรโพสุการ (หลุยส์ บราโวบ่อย) รับบทเป็น  จอม 

 

นกัแสดงท่ีไดรั้บเลือกในการ (Tie-in  Product) เคร่ืองด่ืมสมุนไพร “ตราตรีพลา” นั้นเป็นเพราะ  

1. ไดรั้บความช่ืนชอบในปัจจุบนั   2. มีผลงานโฆษณาท่ีโดนเด่น  และตวั Product เองยงัส้อด

คลอ้งกบัละครเร่ือง “นางสาวกน้ครัว” ไดแ้ก่ 

 

1. ภีม ธนบดี ใจเยน็  รับบทเป็น  (เชน) 

2. เมโกะ – ชนนิกานต ์เนตรจุย้  รับบทเป็น  (เคลล่ี) 

3. เบียร์ – ภสัรนนัท ์อษัฎมงคล  รับบทเป็น  (ซนัไซน์) 
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1 จากสาวใชจ้อมโก๊ะท่ีหนีออกจากบา้นเกิดจงัหวดัอุทยัธานี มาเผชิญชีวิตในบางกอกยคุ80s – 90s 

เพื่อตามหาความฝันของการเป็นเชฟในโรงแรม 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที3่.4 กิบ๊ซ่ี ภาวดิา เติมธนาภรณ์  รับบทเป็น  (แต๋ว) 

2 รัก 3 เส้าเคลา้นํ้าพริกลงเรือ ระหวา่งแม่ พล (เจสัน ยงั) พ่อครัวรุ่นพี่สุดเยน็ชา 

 

 

 

 

 

  

 

  

รูปที3่.5 เจสัน ยงั  รับบทเป็น  (พล) 
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1. รัก 3 เส้าเคลา้นํ้ าพริกลงเรือ ระหวา่งแม่ พล (เจสัน ยงั) พ่อครัวรุ่นพี่สุดเยน็ชาและ จอม (หลุยส์ 

บราโวบ่อย) ผูช่้วยกุ๊กรุ่นนอ้งท่ียอมทาํยอมโดนทุกเร่ืองเพื่อเธอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที3่.6 หลุยส์ – ธณวนิ ธีรโพสุการ (หลุยส์ บราโว่บอย) รับบทเป็น  จอม 

2. เชน (ภีม ธนบดี) นกัเขียนหนุ่มท่ีพยายามร้ังแฟนสาว เคลล่ี (เมโกะ ชนนิกานต)์ ดว้ยการ

ทาํอาหารจานเด็ดจากสูตรของแม่พร้อมมดัใจเธอดว้ยเร่ืองราวชีวติเปร้ียว หวาน มนั เค็ม เผด็ 

แซ่บของแม่ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.7 ภีม ธนบดี ใจเยน็  รับบทเป็น  (เชน) 
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3. เคลล่ี (เมโกะ ชนนิกานต)์ ท่ีโดน เชน (ภีม ธนบดี) พยายามงอ้ดว้ยการทาํอาหารจานเด็ดจาก

สูตรของแม่ 

 

 

 

 

 

 

รูปที3่.8 เมโกะ – ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย  รับบทเป็น  (เคลลี)่ 

 

4. เบียร์ – ภสัรนนัท ์อษัฎมงคล  รับบทเป็น  (ซนัไซน์) เป็นตวัละครรับเชิญท่ีมาสร้างสีสันใน

ละคร 

  

 

 

 

 

 

รูปที3่.9 เบียร์ – ภัสรนันท์ อัษฎมงคล  รับบทเป็น  (ซันไซน์) 
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ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็น (Product Tie-in  ) ในละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว”  

คือ บริษทั มี อินฟินิต้ี (ประเทศไทย) จํากดั ผูค้วบคุมการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื่อ

สุขภาพ “มีบุญ” (Mee boon) เคร่ืองด่ืมนํ้ าสมุนไพรตรีผลาเขม้ขน้ 100% ผสานคุณค่าของสมุนไพร

อายุวฒันะ 3 ชนิด ท่ีไดรั้บการคดัสรรเป็นอย่างดี ไดแ้ก่ มะขามป้อม , สมอพิเภก และสมอไทย  

อุดมดว้ยวิตามินซีสูงช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ พร้อมเสริมสร้างการทาํงานของระบบขบัถ่าย ผ่าน

กรรมวธีิการผลิตอยา่งพิถีพิถนัทุกขั้นตอน เพื่อคงคุณค่าและรสชาติเขม้ขน้ตามแบบฉบบัดั้งเดิม ไม่

มีส่วนผสมของนํ้ าตาล ปราศจากวตัถุกนัเสีย ไม่เจือสี และไม่แต่งกล่ินสังเคราะห์ เหมาะสําหรับคน

ท่ีรักสุขภาพ ด่ืมง่าย ใหร้สชาติกลมกล่อม สามารถด่ืมไดทุ้กเพศทุกวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที3่.10 รูปภาพตัวอย่าง “เคร่ืองดื่มสมุนไพรตรีผลา”
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4.2 การศึกษาข้ันตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว”  

การศึกษาขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินคา้ในละครเร่ือง “นางสาวกน้ครัว” มี 4 ขั้นตอน

ดงัน้ิ 

1. รับงานจากลูกคา้และรับสินคา้เขา้ฉากเพื่อทาํการ(Tie-in) ในละคร 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที3่.11 รับงานจากลูกค้าและรับสินค้าเข้าฉากเพือ่ทาํการ(Tie-in) ในละคร 

2. วางบล็อกก้ิงในฉากเพื่อถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร 

 

 

 

 

  

  

  

รูปที3่.12 วางบลอ็กกิง้ในฉากเพือ่ถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร 



 

3. วางบลอ็กกิง้กบันักแสดงในฉากเพือ่ถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที3่.13 วางบลอ็กกิง้กบันักแสดงในฉากเพือ่ถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร 

 

4. วางบลอ็กกิง้กบันักแสดงในฉากเพือ่ถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร 

 

 

 

รูปที3่.14 วางบลอ็กกิง้กบันักแสดงในฉากเพือ่ถ่ายทาํการ(Tie-in)ในละคร



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการโฆษณา(Tie-in)ในละคร บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ 

เนชนัแนลทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การบริการหลากหลายการโฆษณาการสร้างสรรคง์านโฆษณาและขั้นตอน

ของการโฆษณามี 4 ขั้นตอน การโฆษณาละครเร่ือง “นางสาวกน้ครัว” มีการใช้ส่ือออนไลน์ทาง

โทรทศัน์ช่องGMM25 และ ทางเพจ Facebook GMM25 ทาํใหมี้ยอดผูเ้ขา้ชม (Rating) มีจาํนวนมาก

ข้ึน 

 

5.1 สรุปโครงงานสหกจิศึกษา 

สรุปผลโครงงานหลงัจากไดป้ฏิบติังานดา้นการโฆษณาแฝง(Tie-in)ในละคร ท่ีบริษทั 

จีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชนัแนล ในตาํแหน่งนกัศึกษาปฏิบติังานดา้น Marking โดยไดป้ฏิบติังานใน

สถานท่ีจริงในคร้ังน้ี ทําให้ได้รับความรู้เก่ียวกับการบริการด้าน Marking ซ่ึงได้เรียนรู้ถึง

ขั้นตอนในการดาํเนินงานดา้นการโฆษณาแฝง(Tie-in) เม่ือลูกคา้มีความประสงค์ท่ีจะทาํการ

(Tie-in)สินคา้ วา่จะมีการดาํเนินการอยา่งไร และไดเ้รียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทาํการ(Tie-

in)สินคา้ ทาํให้ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จากการทาํงานจากสถานประกอบการจริง ทาํใหส้ามารถ

เก็บเก่ียวประสบการณ์ในการทาํงานคร้ังน้ี และนาํไปประยกุตก์บัการทาํงานจริงในอนาคตได ้

 

5.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

บางเวลาท่ีมีการสั่งงานแต่ละช้ิน อาจมีผดิพลาดในช่วงแรก และการทาํงานของตวั 
นกัศึกษาเองอาจมีลา้ชา้ เพราะยงัตอ้งปรับตวัเขา้กบัการทาํงานในบริษทัจีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชนัแนล 
 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

หลงัจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษามาเป็นระยะเวลา  14 สัปดาห์ สามารถสรุปผลได้

คือ การปฏิบติังานสหกิจศึกษาช่วยทาํให้เขา้ใจการปฏิบติังานดา้นการโฆษณา(Tie-in)ในละคร 

แ ล ะ ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร

 

 

 



30 
 

5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสกกจิศึกษา 

5.3.3.1 ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการปฏิบติัจริง 

5.3.3.2 ไดฝึ้กฝนการแกไ้ขปัญหาในสถาณการณ์จริงและ เป็นการเตรียมความ               

พร้อมในการรับมือกบั สถานการณ์ท่ีกดดนัได ้

5.3.3.3 ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยใหก้ารปรับตวัเขา้กบัองคก์รได ้

5.3.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.2.1 ยงัไม่เขา้ใจในขอ้มูลในบางส่วน ทาํใหมี้การสอบถาม และศึกษาขอ้มูล 

เพิ่มเติม 

5.3.2.2 การทํางานในบ างงานอาจทําให้กดดัน เพ ราะย ังไม่ มีความเข้าใจ 

5.4 ข้อเสนอแนะจากการทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

ควรเพิ่มพนักงานหรือนักศึกษาให้เพียงพอกบัปริมาณงานเพราะจาํนวนงานกบั

พนกังานไม่สัมพนัธ์กนักบัพนกังาน  
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รูปที ่ก.1 การปฏิบัติงานภายในบริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ก.2 การประชุมเตรียมตัวรายละเอยีดของงานภายในบริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ เนชันแนล 
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รูปที ่ก.3 การปฏิบัติงานภายในกองถ่ายละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ก.4 การถ่ายทาํโฆษณา(Tie-in)นํา้ดื่มสมุนไพรตรามีบุญในละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว” 
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รูปที ่ก.5 การปฏบัิติงานภายในกองถ่ายละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ก.6 การถ่ายทาํโฆษณา(Tie-in)นํา้ดื่มสมุนไพรตรามีบุญในละครเร่ือง “นางสาวก้นครัว” 
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รูปที ่ก.7 การปฏิบัติงานภายในบริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที ่ก.8 การปฏิบัติงานภายในบริษัท จีเอม็เอม็ สตูดิโอ
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