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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเร่ือง  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา        

1. กลยุทธ์สื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์  2. รูปแบบการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดของ 
แกรมมี่โกลด์ และ 3. ทิศทางแนวโน้มและนโยบายทางด้านธุรกิจเพลงลูกทุ่งของ แกรมมี่โกลด์  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารสื่อ ฝ่ายผลิต
รายการโทรทัศน์ ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิตมิวสิควีดีโอ ฝ่ายขายงานจ้าง
แกรมมี่โกลด์ และ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของแกรมมี่โกลด์ จ านวน 10 คน รวมถึงการสังเกตการณ์การ
จัดกิจกรรมพิเศษของแกรมมี่โกลด์จ านวน 12 คร้ัง และการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและสื่ออ่ืนๆ 
ได้แก่ โปสเตอร์ ใบปลิว  

ผลวิจัยพบว่า 
1. กลยุทธ์การสื่อสารของแกรมมี่โกลด์พบว่า มีการท าวิจัย (Research) ทางการตลาด

เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือและการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มี
ความสอดคล้องกัน รวมทั้งมีการปรับตัวในการใช้สื่อตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

2. รูปแบบการใช้สื่อแกรมมี่โกลด์จะขึ้นอยู่กับการวางแผนจากการประชุม โดยผู้บริหาร 
ศิลปินที่จะท าแผนการตลาด ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
และ ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิตมิวสิควีดีโอ และผลวิจัย (Research) ทางการตลาดของศิลปินที่จะท า
การสื่อสารการตลาด โดยยึดต าแหน่งของศิลปินเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบและเนื้อหา 
(Content) ของการท าการสื่อสารการตลาด โดยมีวิธีการเลือกใช้สื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายของแกรมมี่
โกลด์ บริโภคสื่อนั้นมากที่สุด โดยยึดข้อมูลจากผลวิจัย (Research) ทางการตลาดของแกรมมี่โกลด์
เป็นหลัก ที่มีผลต่อการรับรู้และยอดขายมากที่สุด  
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3. ทิศทางแนวโน้มและนโยบายทางด้านธุรกิจเพลงของแกรมมี่โกลด์พบว่า แกรมมี่
โกลด์ให้ความส าคัญกับคุณภาพของงานไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปิน เน้ือหาของเพลง มุ่งเน้นให้ผู้บริโภค
มีความภักดีต่อตราสินค้าของแกรมมี่โกลด์ มีการท าการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ของแกรมมี่โกลด์และเป็นผู้น าทางการตลาดของธุรกิจเพลงลูกทุ่ง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ 
การท าวิจัยในเร่ืองระบบของอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมการสื่อสารซึ่งจะเป็นแนวโน้มของ

การท าตลาดให้กับสินค้า และบริการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet Marketing) ให้มากขึ้นเพื่อสร้าง
ฐานผู้บริโภคอันจะน ามาซึ่งการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นรูปแบบการสื่อสารของแกรมมี่โกลด์ เป็นที่ประจักษ์ว่ารูปแบบของการสื่อสาร
นั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งของศิลปิน เป็นสิ่งส าคัญที่สุดเพราะต าแหน่งของศิลปินนั้นมีความชัดเจนเมื่อ
มีการสื่อสารถึงผู้บริโภคก็สามารถที่จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องท าการเรียนรู้และสร้างความ
จดจ าศิลปินใหม่ เมื่อระยะเวลาผ่านไปรูปแบบการใช้สื่อจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงควรจะมีการท าวิจัย
เกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อ ในการน าเสนอศิลปินรูปแบบใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
หรือการวิจัยเกี่ยวกับการปรับภาพลักษณ์ (Re-Branding) ศิลปิน 

จากการวิจัยพบว่าแนวโน้มธุรกิจเพลงลูกทุ่งของแกรมมี่โกลด์ มีความชัดเจนในเร่ือง
ของการสร้างตลาดใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งและสื่อโทรศัพท์มือถือในการสร้างรายได้ และการ
ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งการสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์นั้นมีกลยุทธ์ รูปแบบคล้าย 
แตกต่างและมีผลอย่างไร จึงควรมีการศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดในตลาดธุรกิจเพลงลูกทุ่งใน
ต่างประเทศ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the study about Grammy Gold’s marketing communication strategy is 
to study about 1) Grammy Gold’s marketing communication strategy, 2) the usage format of 
Grammy Gold’s marketing communication strategy, and 3) business trend and policies on country 
music business of Grammy Gold. 

The researcher by conducting qualitative research and in-depth interview with the 
management, the public relation, the media management, the TV show production, the music 
production and creation departments, the music video creation departments, AR / sale admin, and 
the strategic planner of Grammy Gold amount 10 person as well as observe event marketing by 
Grammy Gold amount 12 times and conducting research from documents and other medias such 
as posters and leaflets.  

 
The findings are as followed: 
1.  From the study of Grammy Gold’s marketing communication strategy, a 

marketing research was conducted to determine consumer demands and to be used as a guideline 
for communication and public relation planning.  There was a communication in such advertising 
channels as television, radio, newspaper, magazines and journals, internet, mobile phones, and 
coherent marketing campaigns.  Moreover, there was an adjustment of media selection in 
accordance with present and future situations. 

2. The media format of Grammy Gold depended on the plan from the board of 
director meeting, artists for whom the marketing plans were directed, the music production and 
creation department, the public relation department, the strategic planning department, the music 
video creative production department, and the marketing research findings of the artists.  The 
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artists positioning was the main point used in determining the format and the content of how the 
marketing communication was conducted.  The mostly consumed media by target customers was 
selected.  The findings from the marketing research by Grammy Gold were mainly used, affecting 
the consumer awareness and sales volume the most. 

3.  For the business trend and policies on country music business of Grammy Gold, it 
showed that Grammy Gold emphasized on the quality of both artists and music and focused on 
customer loyalty to Grammy Gold products.  The approach marketing strategy was used to 
increase distribution channel for Grammy Gold products so that the company was the marketing 
leader for country music business. 

Recommendations from this research are: 
For future researches, the topic should focus on the management of internet system to 

be ready for the Internet Marketing trend and to create customer base which would bring about 
efficient customer relation management. 

On the issue of the form of Grammy Gold communication, it is well known that the 
form of communication most importantly depends on the artist positioning as clear positioning 
makes communication reach consumers quickly.  They do not have to learn and familiarize with 
new artists.  As time goes by, the form of media used changes.  Therefore, researches should be 
conducted on new ways of presenting artists to meet customer demand or on artist re-branding. 
The findings show that the business trend of Grammy Gold country music is clear in finding new 
market for country music and in mobile phone media to generate more income as well as in 
expanding to foreign market.  How the similarities and the differences of Grammy Gold’s 
marketing communication strategy and format affect the company should be studied for foreign 
market. 
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