รายการวีดิโอออนไลน์ เพือการเรียนรู้ (V-Learn channel)
บวร บวรสมบัติ
บทคัดย่ อ

การจัดทําแผนธุรกิจเรื อง รายการวีดิโอออนไลน์เพือการเรี ยนรู ้ (V-Learn channel) มี
วัตถุประสงค์เพือให้ผลู ้ งทุนและผูส้ นใจทีจะร่ วมลงทุนได้ทราบถึงนโยบายการบริ หารจัดการของ
บริ ษทั กลยุทธ์ในการดําเนินงาน และทิศทางในการประกอบกิจการ ตลอดจนถึงผลประโยชน์ผทู ้ ี
สนใจร่ วมลงทุนจะได้รับ เพือเป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างมี
ทิศทางทีชัดเจนตามแผนธุรกิจทีวางเอาไว้
ผลจากการจัดการทําแผนธุรกิจครังนี พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขันต้นอยูท่ ี . ล้านบาท
โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทังสิ น ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมาณการรายได้อยูท่ ี .
ล้านบาท ในปี แรกและเติบโตโดยเฉลียไม่ตากว่
ํ า เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปี ที - โดยมีกาํ ไรสุ ทธิต่อ
ยอดขายที % 41% 46% 49% และ % และมีอตั ราส่ วนตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดย
เฉลียที 45% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้ (ROE) โดยเฉลียที 45% เช่นกัน
หากแผนธุรกิจนีสามารถดําเนินไปตามทีคาดการณ์ตามกรณี ปรกติ (Base Case) กิจการจะ
สามารถคืนทุนได้ใน ปี วัน (PB = 1.07 ปี ) ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนภายใน
โครงการ IRR = 93.64% โดยกิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV เป็ นเงิน ,658,220 บาท
เมือสิ นสุ ดโครงการ ปี
จากผลวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน หรื อ IRR ทีค่อนขาง
สู ง และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หรื อ NPV เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนีเป็ นโครงการทีน่าสนใจ
น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
คําสํ าคัญ: วีดิโอออนไลน์, การเรี ยนรู้, ยูทูป, V-Learn

. บทนํา
ในปั จจุบนั รายการโทรทัศน์ถือว่ามีส่วนสําคัญในวิถีของผูค้ นอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เพราะ
สังคมสมัยใหม่ใช้ชีวติ ต้องความเร่ งรี บ ทําให้มีเวลาสําหรับการรับฟัง อ่าน ทบทวนในช่วง
ชีวิตประจําวันน้อยลง ดังนันการรับฟังข่าวสารและสิ งต่างๆทีตนเองสนใจผ่านสื อรายการโทรทัศน์
ในเวลาทีจํากัดจึงเป็ นเครื องมือสําคัญทีทําให้ผคู ้ นรับรู ้และรู ้สึกเท่าทันข่าวสารต่างๆได้อย่างทันด่วน
ทันเหตุการณ์ แต่เมือพิจารณาถึงรู ปแบบช่องรายการต่างๆใน สถานีโทรทัศน์ในเมืองไทยก็พบว่า
มีแต่รายการทีจําเจ ไม่หลากหลาย ไม่ได้ให้สาระความรู ้เท่าทีควร และทําให้ผรู ้ ับชมรายการได้รับรู ้
ข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึงเท่านัน
บริ ษทั วิริยะเรี ยนรู้ จํากัด ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ "V-Learn" จึงได้จดั ตังบริ ษทั ผลิตรายการ
โทรทัศน์ออนไลน์บนยูทูป (Youtube) ซึ งเป็ นการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตรายการและ
ช่องทางในการเผยแพร่ รับชมรายการ โดยเนือหาส่วนใหญ่ของรายการจะมีเนื อหาทีเกียวกับเรื องราว
ต่างๆในชีวติ ประจําวันของของคนไทยทีเป็ นกระแสอยูใ่ นสังคม ความรู้รอบตัวตังแต่เรื องเล็กๆจน
ไปถึงจักรวาล และคําถามต่างๆทีคนในสังคมกล่าวถึง อัดแน่นไปด้วยข้อเท็จจริ งทีถูกต้อง อ้างอิงได้
และการนําเสนอทีสนุกไม่น่าเบือ รวมถึงความสะดวกของผูช้ มทีสามารถดูรายการต่างๆของบริ ษทั
ได้ทุกทีเช่น โทรศัพย์มือถือ แท็บเล็ต ทีวีความละเอียดสู ง
. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั วิริยะเรี ยนรู้ จํากัด เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นสื อออนไลน์ยทู ูป (YouTube) โดย
ผลิตรายการเชิงวิชาการ - บันเทิง ด้วยรู ปแบบการนําเสนอเนือหาทีเป็ นทีสนใจของคนไทยเป็ น
ความรู ้หรื อความเห็นต่างๆความสงสัยในสังคม ภาพแสดงประกอบทีมีทงข้
ั อมูลทางสถิติการแสดง
สวมบทบาททีเข้าใจง่าย และเสี ยงคุณภาพทีมีการเรี ยงลําดับเนือหาการอธิบายทีกระชับ จับใจความ
ฟังเข้าใจง่าย

ตราผลิตภัณฑ์ (Brand Name)
"V-Learn" (วี-เลิร์น) เป็ นการเลียนเสี ยงการพูดจากภาษาอังกฤษ คําได้แก่ We learn ซึ ง
สามารถแปลตรงตัวได้ความว่า พวกเราเรี ยนรู ้ ตราของรายการของบริ ษทั ทีจดจําง่ายจะสามารถ
สื อสารถึงกลุ่มเป้าหมายหลักและผูร้ ับชมทีสนใจทราบถึงจุดยืนของรายการทีมีจุดประสงค์และ
เนือหาทีมุ่งเน้นถึงสาระความรู ้ ทังยังสร้างความแตกต่างจากผูผ้ ลิตรายการอืนๆอย่างชัดเจน
Brand Mark
ภาพ ตรารายการ V-Learn

การออกแบบตรารายการเน้นความเรี ยบง่าย โดยเน้นไปทีตัวอักษร "V" ทีพ้องเสี ยงกับคําว่า
"We" ทีแปลว่าพวกเราให้ใหญ่ชดั เจน โดยมีขีดกลางมาขันและตามมาด้วยคําว่า "Learn" ทีแปลว่า
เรี ยนหรื อเรี ยนรู ้ สุ ดท้ายใส่ เครื องหมายคําพูดทังข้างหน้าและข้างหลัง เพือเป็ นการเน้นยําใจความ
สําคัญและจุดมุ่งหมายของรายการทีมีความชัดเจนมุ่งเน้นสาระการเรี ยนรู ้เป็ นสําคัญ
บริ ษทั วิริยะเรี ยนรู ้ จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์คุณภาพในชือรายการ "V-Learn" ซึ งมี
เนือหารายการทีหยิบยกสิ งต่างๆทีมีในชีวิตประจําวัน สิ งรอบตัว ความรู ้รอบตัวตังแต่เรื องเล็กน้อย
จนถึงเรื องของอวกาศนอกโลก หรื อเป็ นทีสนใจในกระแสสังคม ณ ขนาดนันมาตังคําถามแล้วให้ให้
ความรู ้ทีมาทีไปเชิงวิชาการ บนข้อเท็จจริ งทีถูกต้อง นอกจากนียังมีการนําเสนอทีน่าสนใจด้วยกราฟ
ฟิ คดีไซน์ทีสวยงาม เรี ยบเรี ยงภาพได้สอดคล้องกับเนือหาทีนําเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยเผยแพร่
รายการผ่านสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ยทู ูป (Youtube) ทําให้ผชู ้ มทีสนใจสามารถเข้ามารับชมรายการ
ได้ทุกทีทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยคุณภาพระดับความชัดสู ง (High Definition) ด้วยความ
แปลกใหม่และเขาถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทําให้ของรายการเกิดจากค่าโฆษณา และสปอนเซอร์
สนับสนุนรายการจากผูท้ ีสนใจสนับสนุนรายการ "V - Learn"
ภาพ แสดงแบบจําลองทางธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ "V-Learn"

. ข้ อบ่ งชีความเป็ นนวัตกรรม
รายการของบริ ษทั ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบเรื องช่องทางการเผยแพร่ ทีแตกต่าง และเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
คนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต จากผลสํารวจจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์1 หรื อ
EDTAพบว่าคนไทยกลุ่มตังแต่อายุ - ปี ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลียวันละ ชัวโมงต่อวัน ทางบริ ษทั
ตัดสิ นใจเลือกลงรายการทังหมดลงเว็บไซต์ทีแบ่งปั นและดูได้ฟรี ไว้ทียูทูป www.YouTube.com
เพราะยูทูปในประเทศไทยเป็ นทีนิยมเป็ นอย่างมาก จากสถิติจากยูทูปพบว่าในแต่ละวันคนไทยใช้
เวลากับคลิปยูทูปรวมมากถึง ล้านกว่าชัวโมงต่อวัน และมากกว่า , ล้านครังต่อเดือน
นอกจากนีรายการ "V-Learn" จะใช้ความได้เปรี ยบเรื องการนําเสนอเนือหาเชิงวิชาการทีสร้างสรรค์
น่าสนใจ น่าติดตาม เป็ นสิ งทีเกียวข้องกับชีวติ ประจําวัน อีกทังยังไม่มีรายการในลักษณะนีใน
ประเทศไทย ส่ วนค่าใช้จ่ายเรื องต้นทุนและเวลาในการถ่ายทํานันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการถ่าย
รายการแบบปรกติ โดยขันตอนปรกติในการทํารายการบนสถานนีโทรทัศน์ทวไปใช้
ั
เวลาตังแต่การ
วางแผนงานจนพร้อมออกอากาศประมาณ ถึง อาทิตย์ต่อตอน ส่ วนค่าใช้จ่ายก็ขึนอยูค่ วาม
1

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (วันที สิงหาคม
). "EDTA" เผยพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของคนไทยปี
สูงสุด. สืบค้ นจาก http://www.positioningmag.com/content/

"GEN Y-เพศที " ครองแชมป์ ใช้ เน็ต

ต้องการนําเสนอเนือหาสาระและต้องลงทุนในอุปกรณ์การถ่ายทําสําหรับการออกนอกสถานทีต่างๆ
ทําให้ทงใช้
ั เวลาและค่าใช้จ่ายในการดํานินงานทีสู งกว่า การทํารายการทีวอี อนไลน์ทีการถ่ายทํา
รายการจนสามรถออกอากาศใช้เวลาเพียง ถึง วัน ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานก็นอ้ ยว่าเพราะมี
ทีมงานและการนําเสนอทีเรี ยบง่ายแต่ชดั เจนในเนือหามุ่งเน้นการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มผูช้ ม
อย่างเข้าถึง จึงนับว่าถือเป็ นนวัตกรรมทางกระบวนการ (Process Innovation)
. การวิเคราะห์ สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกโดยใช้ PESTEL
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL จะมีปัจจัยหลายๆ ทีส่ งผลทีดีต่อธุรกิจ เช่น ปัจจัย
นโยบายการเมือง (Political) ทีมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสื อสารและสารสนเทศ จาก
ภาครัฐ ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ (Economic) แม้สภาพเศรษฐกิจยังซบเซา แต่การเติบโตของผูบ้ ริ โภค
ในตลาดการสื อสารและสารสนเทศยังเติบโตอย่างต่อเนือง ปัจจัยด้ านสังคมและวัฒนธรรม
(Sociological) ก็ใช้อินเทอร์เน็ตและการดูทีวอี อนไลน์อย่างแพร่ หลาย ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี
(Technology) เทคโนโลยีการสื อสารทีไม่แพงและเข้าถึงได้คนทุกกลุ่มก็สร้างโอกาสให้กบั บริ ษทั
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม (Environmental & Industry Outlook) แม้สภาพแวดล้อมยังทรงตัวแต่
มีการคาดการถึงการเติบโตทีมากขึนในครึ งปี หลัง ปัจจัยทางด้ านกฎหมาย (Legal) กฏหมายเรื อง
ของลิขสิ ทธิและกฏหมายไซเบอร์ทีทางบริ ษทั ต้องคํานึงเป็ นอย่างดี
. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม )Industry Environment Analysis)
- การแข่ งขันระหว่างคู่แข่ งภายในอุตสาหรกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current
Competitors)
พบว่ามีการแข่งขันทีน้อย เพราะยังไม่มีคู่แข่งขันหรื อผูผ้ ลิตรายการบนยูทูปแบบเน้นการ
เรี ยนรู้ให้เห็นในตลาด
- ภัยคุกคามจากคู่แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาทํารายการแนวทางเดียวกับบริ ษทั ได้ แต่ตอ้ งสร้างอัตลักษณ์ทีมี
ความชัดเจน จึงสามารถสร้างความจดจําและแตกต่างจากคู่แข่งได้

- อํานาจต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
พบว่าลูกค้าของบริ ษทั คือกลุ่มคนดูทีมีอาํ นาจต่อรองกับทางรายการ เพราะผูช้ มมีทางเลือก
ในการรับชมรายการอืนๆได้ ดังนันรายการจึงต้องมีความน่าสนใจอย่างต่อเนืองเพือจะดึงดูดผูช้ มได้
อย่างเหนียวแน่นต่อไป
- อํานาจต่ อรองจากซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)
การทํารายการทีวอี อนไลน์มีตน้ ทุนทีลดลงเป็ นอย่างมากทําให้อาํ นาจต่อรองจากซัพพลาย
เออร์มีอาํ นาจทีตํา
- ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน) Threat of Substitute Products or Services)
สิ นค้าทดแทนได้แก่ ฟรี ทีวี และเคเบิลทีวที ีมีกลุ่มผูช้ มสามารถรับชมได้แต่รูปแบบรายการที
จําเจ ทําให้เป็ นภัยคุกคามทีน้อย
. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภัยคุกคาม )SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
S1: เป็ นช่องรายการเชิงวิชาการ-บันเทิง ไม่กีรายการในประเทศไทย
S2: ใช้ตน้ ทุนในการทํารายการทีน้อยกว่ารายการทีวีทวไป
ั
S3: เข้าถึงผูช้ มกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
S4: สามารถสื อสารและพูดคุยกับผูช้ มได้โดยตรง
S5: ความคล่องตัวเนืองจากการเป็ นผูผ้ ลิตรายการเฉพาะทาง
จุดอ่ อน (Weakness)
W1: ช่องรายการ “V-Learn” ในระยะแรกยังไม่เป็ นทีรู ้จกั
W2: รู ปแบบของรายการทียังมีการเปลียนแปลง
W3: ผูช้ มสามารถชมรายการ "V-Learn"ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ยทู ูปเท่านัน
โอกาส (Opportunities)
O1: มีการคาดการณ์จาํ นวนผูเ้ ข้าชม “Youtube” ในประเทศไทยเพิมขึนอีกร้อยละ 50
ในปี พ.ศ.
O2: ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ดว้ ยอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคทีหลากหลาย
O3: นโยบายภาครัฐทีส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล

O4: ผูส้ นใจและเฟ้นหาสาระความรู ้มีจาํ นวนเพิมขึน
อุปสรรค (Threat)
T1: ความเข้มงวดและบทบัญญัติของกฏหมายลิขสิ ทธิ
T2: พืนทีให้บริ การของระบบอินเทอร์เน็ตกระจุกอยูเ่ ฉพาะเมืองใหญ่ๆ
T3: การเปิ ดให้บริ การเต็มตัวของดิจิตอลทีวี
T4: จํานวนผูท้ าํ รายการบนยูทูป “Youtube” มีมากขึน
5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 มูลค่ าตลาดรายการโทรทัศน์ ออนไลน์ ทางบริ ษทั จึงได้ทาํ การค้นหาสถิติมูลค้าตลาด
รายการโทรทัศน์ออนไลน์เพือวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยได้ขอ้ มูลตลาดในปี พ.ศ.
โดยพบว่าธุรกิจผลิตรายการบนโทรทัศน์ออนไลน์ (Online TV Platform) มีมูลค่าประมาณ
- ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ . ของมูลค่าตลาดผลิตรายการโทรทัศน์โดยรวมที
คาดว่าจะมีมูลค่าสู งถึง , - , ล้านบาท
5.2 การกําหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมาย ทางรายการได้กาํ หนดกลุ่มผูช้ มเป้าหมายไว้ดงั นี
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือกลุ่มผูช้ มตังแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยทํางาน ทีมีอายุตงแต่
ั
- ปี ทีชอบการเรี ยนรู ้
สิ งใหม่ๆ เป็ นกลุ่มทีเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี เสมอ เป็ นกลุ่มทีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง อยากเป็ นที
ยอมรับในความสามารถและความน่าเชือถือในสังคม มีความมันใจสู ง กล้าคิดกล้าแสดงออกถึง
ความเชือ ทังยังใช้ชีวิตในรู ปแบบทีตัวเองเชือมัน กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่วยั เด็กและผูส้ ู งวัย ทีชอบ
ในการค้นหาอะไรใหม่ๆ แต่ยงั เข้าถึงเทคโนโลยีช่องทางทีวอี อนไลน์ได้ไม่ดีนกั
. การวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ รายการ "V-Learn" วางให้ตวั เองเป็ นช่องทางการเรี ยนรู ้
ออนไลน์ ทีมีความน่าสนใจมีความสนุกสนาน และวางให้เป็ นรายการทีมีความหยืดหยุน่ ในการ
รับชมคือ ผูช้ มสามารถดูรายการย้อนหลังเมือไหร่ ก็ตามต้องการเพียงเข้ามาในยูทูปและค้นว่า "VLearn"
. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
- กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ใช้กลยุลธ์ต่างๆ เช่น การสร้างแตกต่าง
(Differentiation) กลยุทธ์การกําหนดประเภทเนือหาของรายการ (Assortment Strategy) ซึ งรายการ
เน้นความแปลกใหม่ทีไม่เคยมีมาก่อนในตลาด

- กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) รายได้หลักของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายการทีวอี อนไลน์มาจาก
การโฆษณาจาก การสนับสนุนรายการ (Sponsorship) และค่าโฆษณาตามจํานวนการคลิกผ่านเง็บ
ไซต์ยทู ูป โดยการกําหนดราคาจากการโฆษณานันยังกําหนดอัตราราคาในระดับกลางแต่คงคุณภาพ
รายการทีสูง
- กลยุทธ์ ช่องทางการนําเสนอ )Place Strategy) รายการ "V-Learn" มีช่องทางการ
เผยแพร่ หลายช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ยทู ูป(Youtube) เฟซบุ๊ค(Facebook) ทวิตเตอร์(Twitter) และ
อินสตาแกรม(Insttagram)
- กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด )Promotion Strategy) บริ ษทั มุ่งเน้นด้านการสื อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) ด้วยการการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และสร้างพันธมิตรกับกลุ่มเครื อข่ายออนไลน์ทีเกียวข้องเป็ นสําคัญ โดยบริ ษทั ได้มี
การวางแผนใช้เครื องมือเหล่านีไปพร้อมกันหลายทางตลอดทังปี เพือสร้างแรงกระตุน้ ทําให้ผชู ้ มได้
รู ้จกั สามารถเข้าถึงและรับชมรายการ
- บุคลากร (People) ส่ วนผสมสําคัญทีมีคา่ ทีสุ ดคือเรื องของ บุคลากร แม้บุคลากรของ
บริ ษทั จะมีนอ้ ย แต่หวั ใจสําคัญทีความสามัคคี ทํางานเป็ นทีม มีความรับผิดชอบ และมุ่งเน้นการ
กระทําทีตนทําได้อย่างเต็มที นอกจากค่านิยมทีดีบริ ษทั ได้สร้างระบบการสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรี ยนรู้ (Learning Organization) เป็ นสําคัญ
- การออกแบบสถานทีสถานทีการทํางานและการวางอุปกรณ์ต่างๆ (Physical
Evidence) บริ ษทั มีเป้าหมายทีจะใช้ทงทรั
ั พยากรทังบุคลากรและวัตถุอย่างเต็มประสิ ทธิภาพสูงสุด
มีสถานทีทํางาน โดยมุ่งเน้นและสร้างบรรยากาศทีทําให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ และความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ปิดกันกรอบการทํางานแบบห้องสี เหลียมเดิมๆทีจําเจ ออกแบบให้เป็ นบริ ษทั ฯ ทีมี
พืนทีอันมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลียนรู ปแบบทีทํางานตามหัวข้อรายการทีกําลังทํา ณ
ขณะนันได้อย่างเต็มที
- กระบวนการ (Process) รู ปแบบกระบวนการทํางานของช่องรายการ V-Learn จะมี
ขันตอนในการผลิตรายการด้วยกัน ขันตอน จัดการการผลิตรายการ "V-Learn" ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เริ มตังแต่ เริ มการวางแผนการดําเนิ นงานจนจบขันตอนการผลิตรายการ เพือให้เป็ นที

เข้าใจตรงกัน สามารถเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเป้าหมายและส่ งมอบรายการได้ตาม
เวลาทีกําหนดไว้อย่างมีคุณภาพและสมําเสมอ
. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

การถ่ายทําทางบริ ษทั ใช้อุปกรณ์และการถ่ายทําทีเก็บภาพแบบรายละเอียดสู ง (HighDefinition) เพือทีจะสามารถถ่ายทอดรายการได้อย่างคมชัด และนําเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดย
ใช้กล้องถ่ายรู ปและเครื องถ่ายวิดิโอแบบความคมชัดสู ง รวมถึงการมีคอมพิวเตอร์ทีใช้สาํ หรับการ
ตัดต่อตกแต่งรายการก่อนทีจะทําการเผยแพร่ ต่อ
. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทํ วิริยะเรี ยนรู ้ จํากัด ถือเป็ นผูป้ ระกอบการทีวอี อนไลน์ขนาดเล็กและมีพนักงานจํานวนไม่มาก
โดยมีลกั ษณะโครงสร้างของบริ ษทั ทีเล็ก มีลาํ ดับการบังคับบัญชาน้อย มีการแบ่งแยกงานน้อย
หน้าทีของงานจึงมีความยืดหยุน่ มีกฎระเบียบน้อย มีความเป็ นทางการน้อย เน้นการสื อสารทีไม่เป็ น
ทางการ และมุ่งเน้นการทํางานเป็ นทีม เหมาะสําหรับการแข่งขันและสภาพเศรษฐกิจทีเปลียนแปลง
รวดเร็ ว ลักษณะโครงสร้างทีบริ ษทั ใช้มีชือเรี ยกว่า โครงสร้างแบบมีชีวติ ( Organic Structure)

ภาพ แผนผังองค์ กร (Organization Chart)

8. แผนการเงิน
ประมาณการเงินลงทุนขันต้นอยูท่ ี . ล้านบาท โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทังหมด ไม่มี
การกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมาณการายได้อยูท่ ี โดยประมาณการรายได้อยูท่ ี . ล้านบาท ในปี
แรกและเติบโตโดยเฉลียไม่ตากว่
ํ า เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปี ที - โดยมีกาํ ไรสุ ทธิต่อยอดขายที %
41% 46% 49% และ % และมีอตั ราส่ วนตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลียที 45% และ
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้ (ROE) โดยเฉลียที 45%
กรณี ทีเป็ นไปตามแผนการณ์ทีเตรี ยมไว้ )Base Case Scenario) จะมีระยะเวลาคืนทุนที 1.95
ปี NPV 4,199,456 และ IRR 55.41% กรณี ทีเลวร้าย (Worst Case Scenario) โดยสมมุตฐานให้ราคา
ขายลดลง 20% ปริ มาณการขายลดลง 20 % และปรับต้นทุนผันแผรเพิมขึน 20% พบว่า มีระยะเวลา
คืนทุนมากกว่า แสดงถึงภาวะขาดทุนของบริ ษทั อย่างหนัก 803,715 - = NPV ปี 5 กรณี ทีดีทีสุ ด
(Best Case Scenario) โดยตังสมมุติฐานให้ราคาขายสู งขึน % ปริ มาณขาย สู งขึน % และ
ต้นทุนแปนผันลดลง % พบว่า มีระยะคืนทุนเหลือ . ปี NPV = , , IRR = . % ซึ ง
สามารถสร้างกําไรได้อย่างดี
สรุป
จากการวางแผนธุรกิจเป็ นอย่างดี ทําให้บริ ษทั เชือมันว่าแผนธุรกิจฉบับนีจะเป็ นแนวทางที
ทําให้รายการ "V-Learn" เป็ นรายการทีวอี อนไลน์ทีได้ความนิยมในหมู่ผชู ้ ม ซึ งผูช้ มก็รับรู ้ถึงตัวตน
จุดยืนทีเน้นการนําเสนอรายการเชิงสาระความรู ้และความสนุกในเวลาเดียวกัน เพือส่ งเสริ มสังคม
ฐานความรู ้ในสังคมไทยอย่างยังต่อไปในอนาคต
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