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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษากลยุทธทางการตลาดของบริษัทผูผลติภาพยนตรวีซดีี โดย
ทําการศกึษาปญหาในดานตางๆทีเ่กิดขึน้ในธุรกิจ จากการสัมภาษณผูบริหารและการใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย รวมถงึขอมูลทตุิยภูมิทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจมาทําการวเิคราะหขอมูลเพื่อใช
เปนการศึกษากลยุทธทางการตลาดนํามาสรุปและสรางขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพของปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบของปญหา 

2. เพ่ือกําหนดกลยุทธและการแกไขปญหาภายในบรษิัท 
 3. เพ่ือกําหนดกลยุทธทางดานการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
 
จากการศึกษาพบวา  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการการกําหนดกลยุทธเพ่ือแกปญหาในการดําเนินงาน
และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดีโดยแบงวิธีการศึกษา
ออกเปน 2 สวนคือการศึกษาขอมูลทุติยภูมิโดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูล
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากกลุมตัวอยางจํานวน 125 คน รวมถึงการเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญเพ่ือนํามาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทาง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยจากการวิจัยสรุปผลไดวาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาด เร่ิมตั้งแตในดานของตัวผลิตภัณฑพบวากลุมผูบริโภคใหความสําคัญกับเนื้อเร่ือง
มากที่สุด รองลงมาคือนักแสดงนํา และราคาในการจัดจําหนายตามลําดับ 



 จ 

ปญหาในขั้นตอนการผลิตและการดําเนินงานที่พบจากการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ปญหา
ตนทุนในการผลิตต่ํา ทําใหผลงานที่ออกมาไมมีคุณภาพเทาที่ควร ปญหาการขาดการทําตลาด
และการสงเสริมการขาย ปญหาดานความไมแนนอนของรายได ปญหาดานนักแสดงไมเปนที่
รูจัก และบุคลากรขาดทักษะในการทํางาน  

ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ไดแก การละเมิดลิขสิทธิ์ภายในตลาด (แผนผี)  
คูแขงในธุรกิจมีความแข็งแกรงอยูเปนจํานวนมาก และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
 บริษัทมายาแชโดกอตั้งโดยหุนสวนจํานวน 10 คน ทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ลาน
บาท โดยมีราคาหุนจํานวนหุนละ 100 บาท เงินลงทุนประกอบไปดวยผูถือหุนรายใหญ 1 
คน ถือหุนจํานวน 2,500 หุน รองลงมา 6 คนถือหุนคนละ 1,000 หุน และ 3 คนถือหุน
จํานวนคนละ 500 หุน เพ่ือดําเนินธุรกิจดาน Home Entertainment ทําการผลิตสื่อ
ภาพยนตรวีซีดี บริษัทมายาแชโดมีความมุงม่ัน และตั้งใจในการเปนสื่อภาพยนตรวีซีดีที่มี
คุณภาพ เพ่ือผลิตผลงานตอบสนองความตองการของผูชมอยางสูงสุด โดยมีความมุงม่ันที่
จะพัฒนางานดานการผลิตอยางตอเน่ือง บริษัทมายาแชโดจึงไดคาดการณไววาเม่ือทําการ
ผลิตภาพยนตรวีซีดีจนเปนที่ยอมรับของตลาด และผูบริโภคในระดับหนึ่งจึงจะเขาทําการ
ผลิตรายการทางดานโทรทัศนตอไปในอนาคต 

สําหรับภาพยนตรวีซี ดีที่ทางบริษัทมายาแชโดไดทําการผลิตประกอบดวย
ภาพยนตร 2 แนวคือ แนวสยองขวัญ และแนวขบขัน ที่ผานมาบริษัทมายาแชโดมีผลงานที่
ผลิตออกมาสูตลาดจํานวน 2 เร่ืองไดแก ภาพยนตรเร่ืองเจตภูต และภาพยนตรเร่ืองราง 2 
วิญญาณ 

 
บริษัท มายาแชโด ไดวางขั้นตอนการผลิตและการดําเนินงานดังนี้ ไดแก 

• การวิเคราะหสภาพตลาดในอนาคตเพื่อหาแนวเรื่องของภาพยนตรและ
เวลาในการวางจําหนาย    

• การคํานวณงบประมาณในการผลิตโดยฝายบริหาร รวบรวมเงินทุน 

• การเขียนบทภาพยนตร 

• การคัดเลือกผูกํากับ 

• การคัดเลือกนักแสดง 
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• การหาสถานที่การถายทํา 

• การดําเนินการถายทํา 

• การนําผลงานที่ไดมาทําการตัดตอภาพและเสียง 
 
จากนั้นจึงนําสินคาออกสูตลาดผานชองทางการจัดจําหนายทั้งศูนยเชาวีดีโอซีดี และ

ตลาดคลองถม ซึ่งตลาดคลองถมนี้สามารถกระจายสินคาออกสูตลาดตามภูมิภาคตางๆไดอยาง
ทั่วถึง รวมไปถึงทีมงานที่ชวยกระจายสินคาอีกทางหนึ่งทั้งกรุงเทพมหานครและตามจังหวัด
ตางๆโดยกลุมเปาหมาย (TARGET GROUP) อยูที่ตลาดกลุมลาง เชน กลุมผูบริโภคที่ไมเนน
คุณภาพของภาพยนตรแตเนนไปที่ราคามากกวาซึ่งเปนสัดสวนของตลาดตามตางจังหวัด
มากกวากรุงเทพมหานคร  
 

สภาพการแขงขันและผูแขงขันหลักขององคกร 
 
 ธุรกิจ Home Entertainment เกิดขึ้นอยางเปนทางการในประเทศไทยครั้งแรก โดยผูจัด
จําหนายวีดีโอภาพยนตรลิขสิทธิ์ บริษัทแรกในเครือขายเมเจอรฮอลลีวูดเม่ือป พ.ศ.2527 
ปจจุบันมีบริษัทผูจัดจําหนายวีดีโอภาพยนตรลิขสิทธิ์เกิดขึ้นมากมาย เชน บจ.ยูไนเต็ด โฮม 
เอ็นเตอรเทนเมนท บจ.ไรท บียอน บจ.อีวีเอส เอ็นเตอรเทนเมนต บจ.แอททาลิสท อัลลาย 
แอนซ (ประเทศไทย) บจ.แปซิฟก มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท บมจ.แมงปอง บจ.เจ 
บิ๊กส ฟลม  และบจ.แฮปป โฮม เอ็นเตอรเทนเมนท เปนตน  
 
 ธุรกิจ Home Entertainment เกิดการขยายตัวสงผลใหเกิดบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดี
ขึ้นมากมาย เชน Sony Picture Home Entertainment , Buena Vista Home Entertainment , 
Twenty Century Fox Home Entertainment และMGM/UA Home Entertainment  เปนตน จะ
เห็นไดวาบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดีชั้นนําภายในประเทศไทยเหลานี้เปนของชาวตางชาติ ซึ่งมี
ทุนในการดําเนินงานมากโดยมีกลุมเปาหมายที่ตลาดกลุมบน สภาพการแขงขันมีคอนขางสูง 
ดังนั้นทางบริษัทมายาแชโดจึงไมไดตั้งเปาหมายในตลาดกลุมน้ี เน่ืองจากขอจํากัดของเงินทุนทํา
ใหไมสามารถแขงขันกับผูแขงขันในตลาดกลุมน้ีไดจึงไปเนนที่ตลาดกลุมลางแทนโดยเนน
กลุมเปาหมายไปที่ตลาดตามตางจังหวัด  เนื่องจากมีตนทุนในการดําเนินงานที่ต่ํากวา และ
สามารถจะเขาทําการตลาดไดงายกวาตลาดกลุมบน โดยภาพยนตรวีซีดีในตลาดกลุมลางนี้จะ
ถูกเรียกวา “หนังแผน” ซึ่งใชงบประมาณในการสรางไมสูงมากนัก เน้ือหาของหนังแผนที่นิยมมี
อยู 3 แนวคือ  
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1. แนวอีโรติค เปนแนวภาพยนตรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด มีความสะดุดใจตั้งแตหนา
หนังเน่ืองจากมีการโชวสรีระของนักแสดงเพื่อเรียกความสนใจจากผูชม 

2. แนวขบขัน เปนแนวภาพยนตรที่สามารถชมไดทั้งครอบครัวเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะของ
ผูชม 

3. แนวสยองขวัญ เปนแนวภาพยนตรผี ที่ใชวิญญาณหรือผีเปนตัวแสดงนําในการดําเนิน
เรื่อง  

 
บริษัทมายาแชโดจะเนนผลิตภาพยนตรแนวสยองขวัญเปนหลักเนื่องจากเปนนโยบาย

ของทางบริษัท และมีคูแขงขันนอยกวาภาพยนตรแนวอีโรติค   
  

นอกเหนือจากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจจากคูแขงขัน ธุรกิจ  Home Entertainment 
ไมไดเปนเพียงการแขงขันระหวางผูประกอบการในธุรกิจดวยกันเองเหมือนเชน การแขงขันใน
ตลาดอื่นๆ แตประสบปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และถูกเรียกขานกันในตลาดวา “แผนผี” จาก
ขอมูลทางตัวเลขในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ระบุถึงขอมูลใน
ตลาด Home Entertainment ในเมืองไทยป 2549 มีมูลคายอดขายสินคาถูกตองตามลิขสิทธิ์อยู 
8,000 ลานบาท แตเปนเพียงรอยละ 30 ของมูลคาตลาด Home Entertainment สวนที่เหลืออีก
รอยละ 70  เปนยอดขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ จะเห็นไดวาสภาพการแขงขันในธุรกิจน้ีมีอยูรอบ
ดาน ทั้งจากคูแขงที่ดําเนินการตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมาย   
                                  
2.ปญหา และลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร 
 
 ปญหาภายในที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานประกอบดวย ขั้นตอนในการผลิตที่ไมมี
คุณภาพทําใหผลงานที่ออกมาไมเปนที่ยอมรับของตลาด สาเหตุใหญของปญหามาจากเรื่องของ
เงินทุน ซึ่งถือเปนปจจัยหลักของการผลิตผลงาน เร่ิมตั้งแตผูกํากับ นักแสดง และฝายเทคนิค
ของบริษัทที่เปนมือสมัครเลนจึงขาดประสบการณความรู ความชํานาญในการทํางาน เน่ืองจาก
กลุมมืออาชีพที่มีราคาคาตัวที่สูงมากทําใหตนทุนในการผลิตสูงเกินกวางบประมาณที่ตั้งไวจึงไม
สามารถจางงานกลุมมืออาชีพ และทําใหผูบริโภคมักเกิดขอเปรียบเทียบดานคุณภาพของหนัง
แผนกับหนังทุนสูงที่เขาฉายในโรงภาพยนตร  นอกจากนี้ทางบริษัทยังขาดขั้นตอนของการ
วางแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการผลิตซ่ึงไมมีสวนของการวิจัยตลาด การขาด
การประชาสัมพันธที่ดีทําใหไมสามารถเขาถึงชองทางการจัดจําหนายที่แทจริงได และการขาด
การติดตามสภาพตลาดหลังการขายทําใหไมทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของยอดขายที่ไมเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไวโดยที่ปญหาตางๆเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอองคกรใน



 4 

ระยะยาวทําใหตลาดภาพยนตรวีซีดีของบริษัทไมประสบความสําเร็จและไมสามารถขยายเติบโต
ไดมากกวานี้  
  

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามยุคสมัยปจจุบัน ปญหาภายนอกที่เกิดจากเทคโนโลยี คือ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ ไดแก การลอกเลียนแบบ หรือ แผนผี ซึ่งตอนนี้เปนปญหาใหญอีกทั้งยังเปน
ปญหาที่ไมสามารถควบคุมได สงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทโดยตรง เห็นไดจากยอดการ
ขายของตลาดรวมของ Home Entertainment ที่ถูกตองตามกฎหมายมีมูลคาเพียงรอยละ 30 
ในขณะที่ยอดมูลคาตลาดของแผนผี มีมูลคาสูงถึงรอยละ 70 เม่ือเทียบสัดสวนแลวจึงเปนปญหา
ที่สําคัญและสงผลกระทบตอธุรกิจมาก โดยหากพิจารณาปญหาตางๆของบริษัท สามารถทําการ
พิจารณาในมิติตางๆไดดังนี้ 
 

ประเด็นปญหา สภาพปญหา 

1.บริษัท 

ปจจัยภายในบริษัท 
1. คุณภาพงานไมเปนที่ยอมรับของตลาดเนื่องจากปจจัยในเรื่อง

ของเงินทุน 
  2. ไมสามารถทํายอดในการจัดจําหนายไดตามเปาหมายที่วางไว 

  

3. ขาดการทําการตลาดและการวางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ทางดานการผลิตและชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยภายนอกบริษัท 
1. การละเมิดลิขสิทธิ์ภายในตลาด 
2. คูแขงขันในตลาดมีจํานวนมากราย 
3. เทคโนโลยีที่เขามาใหม 

2.พนักงาน 1. ขาดความรูทักษะการทํางานและประสบการณ 
  2. ทีมงานการตลาดขาดประสิทธิภาพ 
    
3.ลูกคา 1. คุณภาพในการผลิตที่ต่ําและขาดการทําการตลาดทําใหสินคา

ไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและผูแทนจําหนายในตลาด 

  

2. ผูบริโภคมองไมเห็นจุดแตกตางระหวางแผนภาพยนตรลิขสิทธิ์
กับแผนภาพยนตรละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตารางที่ 1.1 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจมีความผันผวนไมแนนอนทําใหผูบริโภค
จับจายใชสอยนอยลง 
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3.ความสําคัญ และผลกระทบของปญหา 
 
 ในธุรกิจดานภาพยนตรวีซีดีนั้นหัวใจหลักอยูที่คุณภาพของการผลิต และการวางแผน
ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ปญหาการผลิตภาพยนตรวีซีดีที่ไมตรงใจกับกลุมเปาหมาย ขาด
การวิจัยทางการตลาด และการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเขาไมถึงความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ทําใหกลยุทธทางการตลาดของบริษัทไมมีประสิทธิภาพในการแขงขัน  
 นอกจากนี้ปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ในการผลิตแผนภาพยนตรที่ผิดกฎหมาย หรือแผนผี ทํา
ใหยอดขายลดลงเนื่องจากแผนผีมีราคาถูกกวาของแท และลูกคามองไมเห็นถึงจุดแตกตาง
ระหวางสินคาทั้ง 2 ชนิด  
 จากปญหาขางตนสงผลกระทบตอการทําธุรกิจดานนี้อยางรุนแรง เน่ืองจากบริษัทไมมี
การวางแผนกลยุทธทางการตลาด ทําใหบริษัทไมสามารถขายภาพยนตรวีซีดีไดตามเปาหมายที่
วางไว  
 
4.วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาสภาพของปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบของปญหา 
2. เพ่ือกําหนดกลยุทธและการแกไขปญหาภายในบริษัท 
3. เพ่ือกําหนดกลยุทธทางดานการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

   
5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  ระยะสั้น 

1. ไดทราบถึงสาเหตุของปญหาอยางแทจริง 
2. ไดทราบถึงวิธีการเลือกใชเครื่องมือในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
3. ไดทราบถึงแนวทางการแกไขปญหา 

 ระยะกลาง 
1. ไดทราบถึงลูกคากลุมเปาหมายที่แทจริง 
2. คาดวาจะสามารถผลิตผลงานไดตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
3. คาดวาจะสามารถแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธี 

 ระยะยาว   
1. คาดวาสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด 
2. คาดวายอดขายมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
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6.ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

1. ใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เชน เอกสารทางธุรกิจ เว็บไซต 
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพออนไลน และวารสารเอกสารงานวิจัยตางๆ 

2. สัมภาษณพนักงาน หัวหนางาน และผูบริหารภายในบริษัทเพื่อหาสาเหตุของปญหา 
3. เก็บขอมูลจากแบบสอบถามผูชมภาพยนตรวีซีดี เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูชมในการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรวีซีดี 
4. วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา และแนวทางแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 

 



 
 

บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการศึกษา 
 
 การศึกษาถึงการวางกลยุทธทางการตลาด จะตองทําการวิเคราะหตัวบริษัทและปจจัย
จากสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลกระทบตอธุรกิจ โดยแบงเปนการวิเคราะหโดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาที่ศึกษา คือ 
 2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis)Five Forces 
Model 
 2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT- Analysis  
 2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห TOWS Matrix 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ความหมายของการตลาด และสวนประสมทางการตลาด 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับ ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัผูบริโภค และ
พฤติกรรมของผูบริโภค 
 2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
 2.7  แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร 
  
2.1 ทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรม  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
อุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินกิจการอยู การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกของกิจการ
ประกอบขึ้นดวยเหตุการณตางๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของกิจการ (สมยศ,2538)  

 
 สภาพแวดลอมภายนอกประกอบดวย สภาพแวดลอมมหาภาค และสภาพแวดลอม

จุลภาค ในสวนของสภาพแวดลอมมหาภาค ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม 
สังคม ประชากร เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ กายภาพ และสภาพแวดลอมจุลภาค ไดแก คู
แขงขัน ลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย ผูขายปจจัยการผลิต และกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ 
สภาพแวดลอมจุลภาคมักถูกเรียกอีกอยางวา “ไมเคิล พอตเตอร (อางใน สมยศ,2538) ไดยืนยัน
วา กิจการการแขงขันภายในอุตสาหกรรมจะถูกกําหนดโดยพลังการแขงขันทั้ง 5 ดังภาพที่ 2.1 
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                                                                                   การคุกคามของ
คูแขงขันรายใหม 
 
อํานาจการเจรจาตอรอง                 อํานาจการเจรจา
ตอรอง   
    ผูจําหนายวัตถุดิบ                                                            ของผูซื้อ 
 
 
 
      
                       การคุกคามของผลิตภัณฑ
ทดแทน  
 
 
 

ภาพที่  2.1. พลังการแขงขนัภายในอุตสาหกรรม  ที่มา: สมยศ,2538 
 
กิจการตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกอยางมาก และเปนไป

ไมไดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกทุกอยาง การวิเคราะหจึงควรมุง
เฉพาะปจจัยตามสภาพแวดลอมที่สําคัญเทานั้น (สมยศ,2538)  

 

คูแขงขันรายใหม 

คูแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

ผูจําหนายวัตถุดิบ ผูจําหนายวัตถุดิบ ผูซื้อ / ลูกคา 

ผลิตภัณฑทดแทน 

1. การวิเคราะหบริษัท  สามารถทําไดโดยวิธีตางๆ เชน การวิเคราะหกรอบขาย 
7-S การวิเคราะห PIMS การวิเคราะหลูกโซคุณคา และการวิเคราะหตามหนาที่ การศึกษานี้ใช
การวิเคราะหตามหนาที่เน่ืองจากความไมซับซอน ใชประโยชนอยางกวางขวาง และเปนวิธีการ
ที่ดีอยางหนึ่งเพ่ือที่จะเริ่มตนวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกิจการ (สมยศ,2538) 

 
เอช ไอ แอนดซอฟท (อางในสมยศ,2538) ไดเสนอแนะวา ทักษะและทรัพยากรของ

กิจการสามารถแยกไดตามหนาที่ธุรกิจโดยทั่วไป คือ การตลาด กานเงิน การผลิต และการ
จัดการ 
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2. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม เปนการพิจารณาปจจัยที่เปนตัวกําหนด
สภาพแวดลอมในการแขงขัน และแนวโนมความสามารถในการทํากําไรในอุตสาหกรรม ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ปจจัยดังน้ี 

 
1. การแขงขันระหวางคูแขงขันที่ มีอยู ในปจจุบัน  เชน  จํานวนกิจการใน

อุตสาหกรรม ยิ่งมีมาก การแขงขันยิ่งรุนแรง ขนาดของกิจการแตละกิจการ ถามีขนาดพอๆกัน
การแขงขันยิ่งรุนแรง เปนตน 

 
2. อุปสรรคตอการเขามาของคูแขงรายใหม พิจารณาวาคูแขงรายใหมสามารถเขา

สูอุตสาหกรรมไดยากหรืองายเพียงใด 
 
3. อุปสรรคตอการเขามาของสินคาทดแทน หากอุตสาหกรรมใดมีสินคาทดแทน

อยู จะทําใหเกิดขอจํากัดในแนวโนมการทํากําไร เพราะจะทําใหไมสามารถกําหนดราคาสูงๆได 
ในการเปรียบเทียบสินคาทดแทนจะตองพิจารณาวา สินคานั้นมีราคาและประโยชนการใชสอย
ใกลเคียงกันหรือไม 

 
4. อํานาจการตอรองของผูซื้อผลิตภัณฑ ผูซื้อสามารถมีอิทธิพลตอความสามารถ

ในการทํากําไร เน่ืองจากผูซื้อสามารถเสนอราคาซื้อถูกลง หรือเรียกรองสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
หรือเรียกรองบริการที่ดีขึ้น โดยการตอรองในสิ่งเหลานี้กับคูแขง 

 
5. อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต ผูขายปจจัยการผลิตสามารถเพิ่ม

ราคา หรือลดคุณภาพและบริการลงได 
 
 

2.2 การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกิจการ 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ ทําใหเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
กิจการ การวิเคราะห SWOT  ไดแบงออกเปน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกของกิจการ ประกอบขึ้นดวยเหตุการณ
ตางๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของกิจการ (สมยศ,2538) วัตถุประสงคเพ่ือกิจการจะ
ไดปรับกลยุทธใหสามารถแสวงหาผลประโยชนจากโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรคไปได   

 
 

• โอกาส (Opportunities) เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหเกิดกําไรแกกิจการ เชน 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การขยายตัวของตลาดทั่วโลก กฎหมายที่มีเอ้ือตอการแขงขัน 
เปนตน 

 

• อุปสรรค (Threats) เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่ขัดขวางเปาหมาย
กิจการ เชน การแขงขันที่รุนแรง ตนทุนของวัตถุดิบสูง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แรงกดดัน
จากลูกคา เปนตน 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน กระทําโดยเปรียบเทียบปจจัยเหลานี้กับผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาของกิจการ คูแขงขันรายสําคัญ และอุตสาหกรรมโดยรวมเพื่อวิเคราะหถึง 

 

• จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงลักษณะเดน ศักยภาพ หรือความสามารถที่
กิจการมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน เม่ือเทียบกับความสามารถของคูแขง เชน มีตราสินคาเปน
ที่รูจัก เปนผูนําดานตนทุน มีพนักงานที่มาความสามารถ เปนตน 

 

• จุดออน (Weaknesses) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ปญหาของกิจการ หรือสิ่งที่
กิจการไมสามารถทําไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน เชน ฐานะการเงินไมดี มีพัฒนาการสินคา
ต่ํา เปนตน 

 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห TOWS Matrix คือการนําปจจัยตางๆทั้ง 4 (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) มาจับคูกันในรูปแบบ แมททริกซ เพ่ือความเขาใจ 
โปรดดูตาราง SWOT / TOWS Matrix 
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SWOT / TOWS Matrix 

  Strengths Weaknesses 

 
Opportunities S-O strategies W-O strategies 

 
Threats S-T strategies W-T strategies 

(www.quickmba.com) 
ภาพที่ 2.2 

 
ขั้นตอนในการจัดทําประกอบดวย 8 ขั้นดังนี้ 

1. เขียนรายการปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส(O) ที่สําคัญที่ของบริษัท 
2. เขียนรายการปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค(T) ที่สําคัญที่ของบริษัท 
3. เขียนรายการปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง(S) ที่สําคัญที่ของบริษัท 
4. เขียนรายการปจจัยภายในที่เปนจุดออน(W) ที่สําคัญที่ของบริษัท 
5. จับคูจุดแข็งภายใน (S) กับโอกาสภายนอก(O) เพ่ือรวมเปนกลยุทธ SO 
6. จับคูจุดออนภายใน (W) กับโอกาสภายนอก(O) เพ่ือรวมเปนกลยุทธ WO 
7. จับคูจุดแข็งภายใน (S) กับอุปสรรคภายนอก(T) เพ่ือรวมเปนกลยุทธ ST 
8. จับคูจุดออนภายใน (W) กับอุปสรรคภายนอก(T) เพ่ือรวมเปนกลยุทธ WT 

 
การจัดทํากลยุทธมีวิธีจัดทําดังนี้ 

1. กลยุทธ SO (SO strategies) ใชจุดแข็งที่มีอยูสรางความไดเปรียบจากโอกาสที่มี 
2. กลยุทธ WO (WO strategies) การปรับปรุงจุดออนที่มีอยูใหดีขึ้น ดวยการใช

ประโยชนที่มีอยูจากโอกาสภายนอก แตจุดออนภายในนั้นทําใหไมอาจใชโอกาสไดแตเต็มที่ 
3. กลยุทธ ST (ST strategies) เปนการใชจุดแข็งเพื่อหาทางลดความเสี่ยง หรือ

ลดผลกระทบจากอุปสรรค  
 

กลยุทธ WT (WT strategies) เปนยุทธวิธีปองกันตัว (defensive tactics) ของบริษัท
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลดจุดออนภายในใหเหลือนอยที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือ ภยันตราย
ที่เกิดขึ้นจากภายนอก 

http://www.quickmba.com/
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ความหมายของการตลาด และสวนประสมทางการตลาด 
  

คําวาตลาดสําหรับนักการตลาด จะมีความหมายในสองนัย คือ 

1. สถานที่ที่ผูซื้อและผูขายมาพบกัน เพ่ือตกลงแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายสินคาหรือ
บริการระหวางกัน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเปนเจาของในสินคาหรือบริการ
นั้นๆ ดวย (Kotler 2003:9) 

2. กลุมบุคคลหรือองคกรที่มีความจําเปนและความตองการ (Needs and Wants) ใน
ผลิตภัณฑ มีความเต็มใจ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน และมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 
เพ่ือใหไดรับความพอใจของตน (Kotler 2003:5) 

3. การตลาด (Marketing) 

การตลาด ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน และมีผูใหความหมายหรือ
นิยามของการตลาดไวเปนจํานวนมาก เชน 

• Peter Drucker ใหความหมายของการตลาด ดังน้ี "การตลาด คือความพยายามทําให
การขายขยายกวางออกไป และดวยความรวดเร็วที่สุด" 

• William J. Stanton ไดกลาวไววา "การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่
สามารถสงผลกระทบระหวางกันได เชน การกําหนดราคา การจัดจําหนายสินคาหรือบริการ 
และการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหตอบสนองความตองการใหกับลูกคา ทั้งในปจจุบันและผูที่คาด
วาจะเปนลูกคาในอนาคต"  

• สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association: AMA) ให
นิยามคําวาการตลาดไวดังน้ี "การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารในดาน
แนวความคิด การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด การจัดจําหนายสินคาหรือบริการ เพ่ือให
เกิดการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ ซึ่งทําใหผูบริโภคไดรับความสุขความพอใจและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร"  

• Philip Kotler ไดใหนิยามของการตลาดวา "การตลาด คือ กิจกรรมตางๆ ที่มนุษย
กระทําขึ้นเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนและความตองการใหเปนที่พอใจโดยผานกระบวนการ
การแลกเปลี่ยน"  

กลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบของการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้ 

• จะตองประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การผลิตสินคาและการใหบริการ จากผูผลิตไปสู
ผูบริโภค (รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน: 2546: 25) 
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• จะตองเปนการตอบสนองตอความจําเปน (Need) และความตองการ (Want) ของมนุษย
หรือผูบริโภค ในที่นี้ ความจําเปน หมายถึง ความตองการในปจจัยแหงการดํารงชีวิตที่มนุษย
ขาดไมได คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ในขณะที่ ความตองการ 
หมายถึง ระดับของความตองการที่อยูนอกเหนือความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย (รศ. ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน: 2546: 25) 

• จะตองมีการแลกเปลี่ยน ซึ่งการแลกเปลี่ยนในปจจุบันไดใชมาตรฐานเงินตรา (Money 
System) เปนเครื่องมือในการประเมินมูลคาของสินคาหรือบริการ (รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน: 2546: 
25) 

 

ทฤษฎีทางการตลาด (Marketing Concept)  
 
 องคประกอบสวนผสมการตลาด (4 P’s Components of Marketing Mix) 
 

 
Figure 1-4: p.19: Kotler,2003 

ภาพที่ 2.3  องคประกอบสวนผสมการตลาด (4 P’s Components of Marketing Mix) 
 

2.4.1 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ชุดของเครื่องมือกิจกรรม
การตลาดทีบ่ริษัทใชรวมกนั เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคขององคกรในการสนองความตองการของ
ตลาดเปาหมาย (Kotler 2000: 15) หรืออาจหมายถึงความเกี่ยวของกันของ 4 สวนคือ 
ผลิตภัณฑ (Product)โครงสรางราคา(Price)ระบบชองทางการจัดจําหนายหรือสถานที่ (Place) 
และกิจกรรมการสงเสริมการตลาด(Promotion) ซึ่งทั้ง 4 สวนจะกําหนดหลักเกณฑของระบบ
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การตลาดขององคการที่ใหบริการแกลูกคา จากความหมายนี้ ไดแสดงลักษณะของสวนประสม
การตลาด คือเปนสวนประสมที่ธุรกิจควบคุมได ซึ่งรวมเรียกวาสวนประสมการตลาด หรือ 4 P’s 
และมีวตัถุประสงคของการใช คือเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหเกิดความ
พึงพอใจ (Kotler 2003:19) 

 
- กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy)  

- มีผลิตภัณฑใหเลือกมาก (Product variety) 
- มีแนวโนมจะใชกลยุทธหลายตรา (Multi brand Strategy) 
- กลยุทธการขยายตรา (Brand extension Strategy) 
- กลยุทธคุณภาพผลิตภัณฑ (Quality Strategy) 
- นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 
 

- กลยุทธดานราคา (Price Strategy) ราคาสําหรับสินคาสะดวกซื้อจะคอนขางต่ําเพื่อใหขาย 
ไดปริมาณมาก  เปนอัตราที่มีการหมุนเวียนสูง ผลติภัณฑสามารถใชแทนกันได มีคูแขงมาก แต
ก็สามารถตั้งราคาใหแตกตางจากราคาตลาดได โดยการทําผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง 
(Product Differentiation)  
 
 - กลยุทธดานการจัดจําหนาย (Distribution Strategy) เปนการนําผลิตภัณฑออกสู
ตลาดเปาหมาย จะแยกเปน 2 กรณี คือ 

- จํานวนระดับของชองทางการจัดจําหนาย (Level of distribution) มีแนวโนม 
จะผานคนกลางหลายระดับ เพ่ือใหผลิตภัณฑกระจายไปยังผูบริโภคไดอยางทั่วถึง 

- จํานวนพอคาปลีกที่จําหนายผลิตภัณฑ มักจะใชวธิีการจัดจําหนายแบบ 
ทั่วถึง (Intensive distribution) เพราะผูบริโภคมีอยูกระจัดกระจายทั่วไปจํานวนมาก 
 
 - กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เครื่องมือในการสงเสริม
การตลาดมีดังนี้ 

- การโฆษณา (Advertising) 
- การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 
- การขายโดยใชพนักงานขาย (Sale Force) 

 
สวนประสมการตลาด (4Ps) แสดงถึงมุมมองจากผูขายซึ่งใชเปนเคร่ืองมือกระตุนผูซื้อ  

สวนทางดานมุมมองของผูซื้อ  เครื่องมือทางการตลาดถูกออกแบบเพื่อสงมอบประโยชนใหแก



 15 

ลูกคา Robert Lauterborn แนะนําวา 4Ps ในมุมมองของผูขายจะสะทอนถึง 4Cs ในมุมมองของ
ผูซื้อ 

บริษัทที่จะไดรับชัยชนะในการแขงขันทางการตลาด คือ บริษัทที่สามารถเขาถึงความ
ตองการของลูกคา ดวยความประหยัด สะดวก และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  
 
4 Ps  McCarthy  &  4 Cs Robert Lauterborn 
4Ps      4Cs 
Product (ผลิตภัณฑ) Customer Solution (การแกปญหาใหลูกคา) 
Price  (ราคา) Customer Cost (ตนทุนของลูกคา) 
Place  (การจัดจําหนาย) Convenience  (ความสะดวก) 
Promotion (การสงเสริมการตลาด) Communication  (การติดตอสื่อสาร) 

 
2.4.2 แนวความคิดผลติภัณฑใหม (New Products/Services) หมายถึง การเสนอ

ผลิตภัณฑ/บรกิารใหมแบบริเริ่มหรือการปรับปรุงผลติภัณฑ/บริการเดิมของธุรกิจใหมีคุณสมบัติ
ดีขึ้น หรือเปนการออกแบบผลติภัณฑ/บริการของธุรกิจที่มีลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ/บริการที่มี
อยูในตลาดทัว่ไป จากความหมายดังกลาว เราสามารถแบงลักษณะของผลิตภัณฑ/บริการใหม
ได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

-  ผลิตภัณฑ/บริการนวัตกรรม (Innovated Products/Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ/
บริการที่มีแนวคิดริเริ่มเปนครั้งแรก ยังไมมีมากอนในตลาด เชน ยารักษาโรคเอดส บริการ
ทองเที่ยวในอวกาศ เปนตน 

-   ผลิตภัณฑ/บริการปรับปรุงใหม (Modified Products/Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ
เดิมที่มีการปรับปรุงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทําใหกลายเปนผลิตภัณฑ/บริการใหมออกสู
ตลาดอีกครั้ง 

-   ผลิตภัณฑ/บริการเลียนแบบ (Me –too Product/Services) หมายถึง ผลิตภัณฑใหม
ของธุรกิจซ่ึงเลียนแบบผลติภัณฑ/บริการของคูแขงขันที่มีอยูแลวในตลาด 
 นอกจากนี้คําวา ผลิตภัณฑใหม ยังสามารถแยกไดอีกตามลักษณะความสัมพันธระหวาง 
ผลิตภัณฑใหมในแงของบริษัท กับผลิตภัณฑใหมในแงของตลาด มีดังนี้ 

- ผลิตภัณฑใหมสําหรับโลกของผลิตภัณฑ (New-to world-Product) หมายถึง 
ผลิตภัณฑใหมที่สรางขึ้นมาสําหรับเขาสูตลาดใหมโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ ผลิตใหมแบบนวตักรรม
นั่นเอง ในกรณีนี้ผลิตภัณฑใหมในแงของบริษัทและในแงของตลาดจะสูงมากที่สุด 
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 -  การเพิ่มผลิตภัณฑใหมเขาไปในสายผลติภัณฑเดิมทีมี่อยู (Additions to existing 
product lines) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่เสนอเขาไปในสายผลติภัณฑเดิมของบริษัท ในกรณีนี้
ผลิตภัณฑใหมที่เพ่ิมขึ้นของบริษัท และเปนการเขาสูตลาดที่มีอยูเปนครั้งแรก 
 -  ผลิตภัณฑที่เกิดจากการปรับปรุงผลติภัณฑเดิมที่มีอยู (Improvements in 
revisions of existing product) หมายถึง ผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการปรับปรุงผลติภัณฑเดิมใน
เร่ืองของลักษณะและคุณคาของผลิตภัณฑ และเปนการเขามาแทนที่ผลติภัณฑเดิมที่มีอยู เรียก
อีกอยางวา ผลิตภัณฑปรบัปรุงใหม (Modified product) 
 -  ผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑขึ้นมาใหม (Repositioning) 
หมายถึงผลิตภัณฑใหมที่เกดิจากการนําผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูเขาสูตลาดเปาหมายใหม หรือสวน
ตลาดใหม อันเปนการเปลี่ยนจุดยืนของผลิตภัณฑใหแตกตางจากเดมิ 
 - ผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการลดตนทุนการผลิต (Cost reductions) หมายถึง 
ผลิตภัณฑใหมที่ปรับปรุงขึน้เพื่อลดตนทนุการผลิต โดยมีคุณสมบัติเหมือนเดิม 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

• กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค  

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:218) ใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภควา มีขั้นตอนดังนี้ 

• การยอมรับปญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะที่ผูบริโภครูและ
ประจักษชัดวา ความปรารถนาของเขากับความเปนจริงที่ดํารงอยูยังมีขอแตกตางกัน เชน 
ผูบริโภคที่เปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง ยอมมีความปรารถนาจะใหเครื่องยนตทํางานทุกครั้งที่ทํา
การติดเครื่องในเวลาเชา เพ่ือขับขี่ออกไปทํางาน แตถาปรากฏวาในหนึ่งสัปดาหตองเข็นรถ
เพ่ือใหเครื่องยนตทํางานถึงหาวัน ผูบริโภคคนนั้นยอมรูประจักษชัดวา มีความแตกตางเกิดขึ้น
ระหวางระดับของความปรารถนากับระดับของความเปนจริง นั่นคือการยอมรับปญหาน่ันเองเม่ือ
ผูบริโภคตัดสินใจหาทางแกไขปญหาหมายความวาเขาจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไป คือ
การเสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแกปญหา 

• การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธี
แกปญหาที่ผูบริโภคเสาะแสวงหาคือ สวนประสมการตลาดที่นักการตลาดจํานวนมากจากหลาย
บริษัทพัฒนาออกมาเสนอ สวนประสมการตลาดเหลานี้ ผูบริโภคจะไปแสวงหามาจากสี่แหลงคือ 

o แหลงบุคคล (personal source) 
o แหลงการคา (commercial source) 
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o แหลงสาธารณะ (public source) 
o แหลงประสบการณ (experience source) 

ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศจะทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดมาจํานวนหนึ่ง ขอมูลเหลานี้จะถูกวิเคราะหและพัฒนาขึ้นเปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภคน้ัน ๆ แลวจึงประเมินทางเลือกตอไป 

• การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) เม่ือถึงขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะ
กําหนดเกณฑตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณคาของขอมูลสวนประสมการตลาดที่
จัดเก็บรวบรวมมานั้น เกณฑเหลานี้ไดแกรายละเอียดของสวนประสมการตลาดที่พึงประสงค
หรือไมพึงประสงคนั่นเอง  

• การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก
ผูบริโภคไดเรียงลําดับคะแนนของทางเลือกตาง ๆ ความตั้งใจซื้อเม่ือเกิดขึ้นแลวการตัดสินใจซื้อ
จะเปนการเลือกเอาทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทั่วไปผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑที่ผานเกณฑมาดวยคะแนนดีที่สุด  

• พฤติกรรมหลังการซื้อ (post purchase behavior) หลังจากการที่ไดซื้อ
ผลิตภัณฑมา และไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะเรียนรูวาผลิตภัณฑนั้นสามารถแกปญหาไดจริง
หรือไม สรางความพอใจใหมากนอยเพียงใดเม่ือลูกคาไดรับความพอใจหรือพอใจมากจากการได
บริโภคผลิตภัณฑ ลูกคามักจะ 

o ซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทมากขึ้น มีความภักดียาวนาน  
o ซื้อผลิตภัณฑซ้ําอีกเมื่อบริษัทออกผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม 
o กลาวถึงผลิตภัณฑและบริษัทไปในทางบวก 
o สนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงราคา 
o เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหบริษัททราบ 
o เปนลูกคาประจําของบริษัท  

ในกรณีผูบริโภคไดรับความไมพอใจจากการไดบริโภคผลิตภัณฑ ผูบริโภคอาจเก็บ
งําความรูสึกไมพอใจนั้นเอาไวเงียบ ๆ ก็ได หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโตก็ได เปาหมายของ
การตอบโตอาจเปนตัวผลิตภัณฑหรือผูขาย 
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• กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑใหม (Decision process for new product)  

 

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546:226) ใหความหมายของ กระบวนการยอมรับ
ผลิตภัณฑใหม (Adoption process) หมายถึง กระบวนการทางจิตที่เริ่มตนตัง้แตการเรียนรู
เกี่ยวกับผลติภัณฑใหม ผานขั้นตอนตาง ๆ เรื่อยมาจนถึงการยอมรับมาใช ขั้นตอนตาง ๆ 
เหลานี้ ไดแก 

เริ่มตนตั้งแตการตระหนักในผลิตภัณฑ (awareness) ไปยังขั้นตอนของความสนใจใน
ผลิตภัณฑ (interest) จากน้ันทําการประเมินผลิตภัณฑ (evaluation) ดวยการทดลองบริโภค 
(trial) และเกิดการยอมรับผลิตภัณฑ (adoption) ขึ้นตามลําดับ 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
   

2.6.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนกลยุทธทีพิ่จารณาถึงภาพรวม
ขององคกรตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคตเพื่อบรรลุเปาหมายที่องคกรตองการ  การ
ขยายตวั  หรือดําเนินการในรูปตางๆ ของลักษณะองคกร ถาตองการเติบโตและขยายตวัควรใช
การพัฒนาจากภายในหรือภายนอก เชน การซื้อบริษัท การรวมบริษัท หรือการรวมลงทุน เปน
ตน เราควรใหความสําคัญกับการดําเนินการในอุตสาหกรรมหรือขยายตัวสูอุตสาหกรรมอื่น ซึ่ง
โดยทั่วไปกลยุทธระดบัองคกรแบงออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 
2.6.1.1 กลยุทธการเตบิโต (Growth Strategy)  เม่ือการดําเนินงานของ

องคกรบรรลุผลสําเร็จมาไดในระดับหน่ึง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธนี้ในการดําเนินงานเพื่อ
สรางการเจริญเติบโตใหกบัธุรกิจ เชน การเพิ่มสวนแบงตลาด  การเพิ่มยอดขาย  การลดตนทุน 
และการเพิ่มกาํไรเปนตน โดยเฉพาะการลดตนทนุมีความสําคญัสําหรับอุตสาหกรรมที่เตบิโต
อยางรวดเร็วและคูแขงขันใชกลยุทธดานราคาเพื่อเพ่ิมสวนแบงการตลาด โดยกลยุทธการ
เจริญเติบโตจะมีอยู 2 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 
 

• กลยุทธการเจริญเติบที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy)  
องคกรจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ  โดยองคกรจะทุมเท
ทรัพยากรทางธุรกิจไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑเดียว ตลาด
เดียว หรือใชเทคโนโลยีเดียว เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในดานนั้นๆ โดยสามารถจําแนกออกเปน 
2 กลยุทธ ดังตอไปน้ี 
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o กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)  
เปนการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม  โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม  การ
ขยายสาขาไปพื้นที่อ่ืนหรือประเทศอ่ืน  การควบรวมกิจการกับธรุกิจอ่ืน หรือซ้ือกิจการอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตามแนวนอน” (Horizontal 
Integration Strategy) 

o กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เปนการ 
ขยายธุรกิจไปสูการจัดหาวัตถุดิบเองที่เรยีกวา “ กลยทุธการรวมธุรกิจไปขางหลัง” (Backward 
Integration Strategy) หรือการขยายธรุกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคกรแกลูกคา
เองที่เรียกวา “ กลยุทธรวมธุรกิจไปขางหนา” (Forward Integration Strategy) โดยกลยุทธนี้จะ
ชวยใหลดตนทุนในระยะยาวได  และชวยใหองคกรควบคุมการดําเนินงานไดดีขึ้น 
 

• กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth  
Strategy) องคกรกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ  สรางความหลากหลายและความแตกตาง
ในการดําเนินงาน  ซึ่งอาจเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพันกับผลติภัณฑเดิมขององคกรก็ได  โดย
สามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 

o กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification  
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลติภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม  กล
ยุทธนี้เหมาะสําหรับองคกรที่มีตําแหนงทางการแขงขนัที่เขมแข็ง ซึ่งการใชกลยทุธการกระจาย
ธุรกิจแบบเกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยทุธการกระจายธรุกิจแบบไมเกาะกลุม 

o กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate  
Diversification Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกจิอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกบัผลติภัณฑใน
ธุรกิจเดิม  องคกรที่เลือกใชกลยุทธนี้เน่ืองจากธุรกิจมีแนวโนมของการเจริญเติบโตที่ลดลง  จึง
ตองมองหาธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาสเจริญเตบิโตไดมากกวา  หรือองคกรที่มียอดขายตามฤดูกาล จึง
ตองหาธุรกิจที่จะสรางยอดขายตามฤดูกาลใหสอดคลองกับผลิตภัณฑเดิม 
  กลยุทธการเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองคกร ดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม  พัฒนาตลาดใหม  และขยายตลาดใหม  และภายนอกองคกร
สามารถทําไดโดยการ ซื้อธุรกิจอ่ืน (Acquisition)  การรวมธุรกิจกับองคกรอ่ืน (Mergers)  และ
การรวมลงทุน (Joint Venture) ซึ่งกลยุทธการเจริญเติบโตเปนกลยุทธทีน่ิยมใชกันมาก  
เน่ืองจากองคกรสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ และเปนเสนทาง
นําไปสูความสําเร็จยิ่งขึ้น 
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  2.6.1.2  กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) องคกรที่มีการ
เจริญเติบโตระดับปานกลางอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปานกลางมี
ความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลางและสภาพแวดลอมมีการเปลีย่นแปลงนอย สามารถ
คาดคะเนสถานการณได โดยที่กลยทุธการรักษาเสถียรภาพแบงออกเปน 3 กลยุทธ ดังนี้ 
 

• กลยุทธการยบัย้ังหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or Proceed  
with Caution Strategy) ภายหลังจากที่องคกรไดใชกลยุทธการเจรญิเติบโต โดยการเพิ่มหนวย
ธุรกิจ  ทําใหองคกรขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานขององคกร เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  การเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายขอบังคับ  สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา  หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค เปน
ตน ดังนั้นองคกรควรใชกลยุทธการยบัยัง้การเจริญเตบิโตหรือดําเนินการดวยความระมัดระวัง 

• กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการดําเนินงานตามกล
ยุทธเดิม เน่ืองจากกลยุทธเดิมที่วางแผนไวประสบความสําเร็จดวยดี และสภาพแวดลอมของ
องคกรไมเปลีย่นแปลง องคกรอาจปรับเปาหมายขององคกรตามอัตราเงินเฟอเทานั้น 

• กลยุทธการทาํกําไร (Profit Strategy) เปนกลยุทธที่องคกรจะพยายามลด 
คาใชจายตางๆ เชน คาใชจายในการทาํการวิจัยและพัฒนา  คาบํารุงรักษา คาโฆษณา และ
คาใชจายในการบริการลูกคา เปนตน  การพยายามลดคาใชจายตางๆ ลง สงผลใหกําไรของ
องคกรสูงขึ้น เงินปนผลของผูถือหุนสูงขึ้นในระยะสั้น แตการเตบิโตในระยะยาวจะหยุดชะงัก 
  2.6.1.3 กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนทางออกของการ
แกปญหาขององคกรที่ไมประสบผลสําเรจ็ หรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวงตกต่ําของวงจรชีวติ กล
ยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคกร ซึ่งแบงออกเปน 3 กลยุทธ ดังน้ี 

• กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธที่มุงปรับปรุงการดําเนินงาน 
ใหกลับสูสภาพปกติ  โดยการแกปญหาตองพยายามลดคาใชจายตางๆลง เชน การไมรับ
พนักงานเพิ่ม  การลดคาใชจายในการวจัิยและพัฒนา การควบคุมคาใชจายในสาํนักงาน และ
การลดโฆษณา เปนตน กลยุทธการฟนฟูสามารถทําไดโดยการพยายามลดคาใชจายตางๆลง 
และทําการปรบัโครงสรางองคกร (Reengineering) โดยการปรับปรุงประสทิธิภาพในการ
ดําเนินงานระยะยาว  

• กลยุทธการขายทิ้งหรือถอนการลงทุน (Sell-Out or Divestment Strategy) เปน 
การแกปญหาขององคกรที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคกรโดยรวม หรือธุรกิจมีความออนแอ
หรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ  จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกบัธุรกิจอ่ืนหรือขายธุรกิจน้ัน
ทิ้งไป 

• กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)  



 21 

กลยุทธนี้เปนวิธีสุดทายขององคกรที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน  การเลิกดําเนินงาน
จะเปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด  และยังสามารถรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
ไดดีกวาการปลอยลมละลาย  กลยุทธนี้เหมาะสําหรับองคกรที่อยูในตําแหนงทางการแขงขันที่
ออนแอและอยูในอุตสาหกรรมที่ไมมีความดึงดูด 
 
 2.6.2 กลยุทธระดับธุรกิจ  (Business  Strategy)  
  กลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy) ใชในการดําเนินงานที่มุงปรับปรุง
ฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑหรือบริการของแตละองคกร ภายในอุตสาหกรรมหรือสวนของ
ตลาดที่องคกรมีสวนรวมอยู  ซึ่งแบงออกเปนกลยุทธตางๆ ดังตอไปน้ี 
 

 
Michael E. Porter Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors: 29 
รูปที่ 2.4 Porter’s Generic Competitive Strategies 

 
 กลยุทธตนทุนต่ํา (Low Cost Strategy) เปนการใชความสามารถดานการมีตนทุนต่ํามา
เปนขอไดเปรยีบในการแขงขัน 
 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนการใชความสามารถดานการ
สรางมูลคาที่เหนือกวาในการตอบสนองความตองการของตลาดมาเปนขอไดเปรยีบในการ
แขงขัน 
 นอกจากนี้ Michael E. Porter ไดแบงกลยุทธการแขงขันออกตามขอบเขตของการ
แขงขันที่เปาหมายกวาง (Board Target) หรือการมีตลาดเปาหมายเปนตลาดมวลชน (Mass 
Market) และเปาหมายแคบ (Narrow Target) หรือตลาดมุงเฉพาะสวน (Niche Market) ซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 4 กลยุทธ ดังตอไปนี้ 

http://www.amazon.com/s/002-8286088-5130450?ie=UTF8&index=books&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank&field-author-exact=Porter%2C%20Michael%20E.
http://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=si3_rdr_bb_product/002-8286088-5130450
http://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=si3_rdr_bb_product/002-8286088-5130450
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1. การเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) เปนกลยุทธการแขงขันขององคกรที่มี
ตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ในขณะทีค่วบคุมตนทนุ
ต่ําสุด  ทําใหองคกรมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดไดในสถานการณการแขงขันที่รุนแรง  และ
การมีตนทุนต่าํจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมไดดวย 

2.การสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนกลยุทธการแขงขันขององคกรที่มุง
ตลาดเปาหมายกวาง  โดยการสรางมูลคาตางๆ ใหโดดเดนเหนือคูแขง  เชน คุณภาพ ตรา
ผลิตภัณฑ  เทคโนโลยี หรือการบริการ เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความภักดี
ของลูกคาตอตราผลติภัณฑ  ซึ่งจะลดความไวตอราคาของลูกคาลง  สามารถสรางผลกําไรทีสู่ง
ใหแกองคกร  และปองกนัการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขามารายใหมได เน่ืองจากผูเขามาราย
ใหมตองใชตนทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีกวา  เพ่ือดึงดูดความภักดีตอตรา
ผลิตภัณฑของลูกคาจากองคกรที่ใชกลยทุธนี ้
 3. การมุงที่ตนทุน (Cost Focus) เปนการใชความสามารถในการลดตนทุน ณ ระดับ
การผลิตหนึ่งขององคกร  ที่มุงตลาดสวนแคบดวยคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและ
สามารถเชื่อถอืไดในราคาที่ถูกกวาคูแขงขัน 
 4. การมุงที่ความแตกตาง (Focus Differentiation) เปนการมุงที่ความตองการของ
ลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวม  การสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความ
แตกตางที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได  จะเปนการสรางความภักดีใน
ตราผลติภัณฑของลูกคาในตลาดยอยน้ันได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกองคกรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  เน่ืองจากองคกรจะไดความเชื่อถือจากลูกคา มีฐานขอมูลในการ
คนควาวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดไดดีกวา 
 กลยุทธระดับธุรกิจจะถูกพฒันาระหวางการพิจารณาและการประเมินผลทางธุรกิจระดับ
โลก (Global Business Condition) และศักยภาพเฉพาะ (Distinctive Competence) ตลอดจน
จุดแข็งและจุดออนของแตละหนวยธุรกิจ  โดยที่สภาพทางธุรกิจระดับโลกจะรวมถงึการวิเคราะห
ตลาด สภาพการแขงขัน  เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และพัฒนาการของสังคม 
 
 2.6.3 กลยทุธระดับหนาที่ (Function Strategy) จะใหความสําคัญกับการบรรลุ
เปาหมายของหนวยธุรกิจหรือขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ  เชน การตลาด การเงิน เพ่ือเปน
การลดตนทุนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ  หรือการเพิ่มยอดขายขององคกร  โดยเฉพาะการ
เปนผูนําหรือผูตามดานเทคโนโลยี ซึ่งสงผลตอภาพลกัษณและการดําเนินการขององคกร 
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2.7 แนวความคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร 
 

อุตสาหกรรมภาพยนตร   เปนการผลิตที่มีวงจรหลายดานประกอบกันเปน
โครงสรางขนาดใหญที่จะตองพึ่งพากันทั้งในดานเงินทุน  การตลาด  การผลิต  บุคลากร ฯลฯทํา
ใหมีองคประกอบที่ซับซอนหลากหลายและตองใชความชํานาญในแตละดานที่จะทําให
อุตสาหกรรมภาพยนตรไดมีพัฒนาการเจริญเติบโตเปนธุรกิจที่มีมูลคามหาศาล  ซึ่งปจจัยสําคัญ
ที่กําหนดโครงสรางอุตสาหกรรมภาพยนตร   

 
Harold L.(1988) ไดกลาวใน Vogel ไววานับตั้งแตกลางทศวรรษที่1970เปนตน

มา อุตสาหกรรมภาพยนตรไดกาวเขาสูยุคแหงการปฏิรูป  เชนการเปลี่ยนวิธีการเผยแพรออกสู
สายตาคนดูในระบบอีเล็คทรอนิคส  และการจัดเก็บ  การลดอํานาจควบคุมการจัดจําหนายและ
การควบคุมราคา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลดีตอผูบริโภค  จึงมีทางเลือกในการรับชมมาก
ขึ้นในราคาที่ถูกกวาแตไมไดเปนผลดีตอผูประกอบการทุกสวน  เทคโนโลยีทําใหเกิดความ
เปนไปไดในวงกวางที่คนทั่วไปสามารถสรางสรรคผลงานและนําออกจําหนายไดอยางกวางขวาง
ดวยคาใชจายที่ต่ํากวาเดิม  อยางไรก็ตามธุรกิจภาพยนตรยังคงไมเหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ  ซึ่ง
นักเขียนเก่ียวกับธุรกิจภาพยนตรบางทานไดตั้งขอสังเกตวา  ภาพยนตรเปนสินคาที่ตองมี
การวิจัยและพัฒนาเปนสิ่งที่ลมเหลวไดงายและไมสามารถทดสอบตลาดในลักษณะปกติ
ทั่วไปได   

 
ปจจุบันธุรกิจภาพยนตรเปนโรงงานของผูสรางภาพยนตรที่ผลิตสินคา  คือ  

ภาพยนตร โดยผลิตสินคาจากความคิด  โครงเรื่อง  และการขาย ผูสรางภาพยนตรจะตอง
กําหนดงบประมาณได  และหาผูรวมผลิตทําการหาทุนมาใชในกระบวนการผลิต  คาใชจาย
ตางๆ มาสนับสนุนเพื่อพัฒนาความคิดเปนสินคาที่สามารถขายได   

 
การสรางหรือการผลิตภาพยนตรแตละเรื่องน้ัน  สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญในการ

กําหนดโครงสรางของการผลิตภาพยนตร  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสรางภาพยนตรหรือ
แหลงเงินทุน  ดาราหรือผูแสดงนํา  บทประพันธ ผูกํากับภาพยนตร บรรจุภัณฑ การทํา
การตลาด ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ และราคา
การจัดจําหนาย  

 
การที่จะกลาวาภาพยนตรประสบความสําเร็จทางดานการคาหรือไมคงตองถือ

จากจํานวนผูชมภาพยนตร  เพราะเปนผูกอใหเกิดรายไดในภาพยนตรเร่ืองนั้น  ทั้งรายไดที่มา
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จากคาเชาหรือการจัดจําหนายภาพยนตร  แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาความนิยมของผูดูในอดีตที่
มีตอผูสรางภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ จะเปนเครื่องประกันความสําเร็จในอนาคตเสมอไป  เพราะ
ภาพยนตรเปนสินคาชนิดเดียวที่ซื้อขายกันโดยไมมีโอกาสเห็นตัวสินคา  จึงมีความไมแนนอน
ของอุปสงค  (Demand)  กลาวคือ  มีความไมแนนอนของความตองการ  อัตราการเสี่ยงจึงอยู
ในอัตราที่สูงตามไปดวย  ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากวา  “ผูกํากับภาพยนตรถูกควบคุมโดยผูสราง 
(นายทุน)  ผูสรางถูกควบคุมโดยสายหนัง (ผูจําหนาย)  สายหนังถูกควบคุมโดยผูฉาย (โรง
ภาพยนตร)  และผูฉายถูกควบคุมจากผูดูในดานที่วาผูดูตองการอะไร  และจากเหตุผลดังกลาว  
ภาพยนตรจึงตองนําเสนอสิ่งที่ผูดูตองการมากที่สุด  ฉะนั้นภาพยนตรจึงถูกสรางขึ้นเพ่ือสนอง
ความตองการ  หรือ  เอาใจผูดูที่รสนิยมปานกลาง โดยเชื่อวาภาพยนตรสามารถเผยแพรได
อยางกวางขวาง สามารถสรางผลกระทบทางอารมณไดอยางมากและเปนที่นิยมของสาธารณชน  
ภาพยนตรจึงถูกนํามาใชเพ่ือใหความบันเทิงโดยสามารถสอดแทรกสาระไปสูผูดูไดในเวลา
เดียวกัน   
 

ในเรื่องปญหาของผูประกอบการภาพยนตรไทยนั้น นัยนา ยามสาขา (2540) ได
กลาวถึงปญหาของผูประกอบการภาพยนตรไทยวามีหลายประการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และอ่ืน ๆ ในทุกกระบวนการขั้นตอนการผลิตซึ่งผูประกอบการตองประสบปญหาหลัก ใหญ ๆ  
ไดแก 

1. ปญหาดานงบประมาณการผลิต เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงมาก 
ขณะที่รายไดหรือผลกําไรของการลงทุนไมอาจคาดหวังแนนอนได ขึ้นอยูกับความเชื่อม่ันในผู
กํากับการแสดงและนักแสดง การสรางภาพยนตรไทย 1 เร่ืองน้ันสัดสวนการลงทุนจะเปนคาตัว
นักแสดง 30 % คาทีมงานสราง 30 % คาถายทํา 40 %  

2. ปญหาในดานคุณภาพผลงาน  เปนปญหาหลักอีกประการหนึ่งที่ผูประกอบการ
ตองปรับเปลี่ยนในวงเงินลงทุนที่จํากัดซึ่งตองพยายามทําผลงานใหไดตามมาตรฐานทั้งในดาน
เน้ือหา เทคนิค และศิลปะ โดยดําเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอยางระมัดระวัง และ
แกปญหาที่จะตองประสบอยางสุขุมรอบคอบทั้งกระบวนการ 

3. ปญหาดานผูชมและตลาด ผูชมสวนใหญยังมีภาพลักษณที่ไมดีตอภาพยนตร
ไทยทั้งในดานคุณภาพ เน้ือหา และเทคนิค ตลาดภาพยนตรไทยสวนใหญจึงยังคงเปนเพียงกลุม
วัยรุน สําหรับผูที่ตองลงทุนโดยไมตองการเสี่ยงกับธุรกิจที่มีเดิมพันสูงเพราะไมมีหลักประกันใด 
ๆ ที่จะยึดไดวาภาพยนตรประเภทใดที่ผูชมในทุกระดับ ทุกวัยจะชื่นชอบไปพรอม ๆ กัน
เน่ืองจากรสนิยมการออกไปชมภาพยนตรที่ไมเอ้ือใหชมไดทุกวันทุกระดับและปญหาอ่ืน ๆ เชน 
การจราจร ภารระทางครอบครัวและหนาที่การงาน 
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4. การรวมตัวกันเปนองคกร หรือสมาคมวิชาชีพ ซึ่งผูประกอบการควรรวบตัวกัน
เพ่ือการสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในวงการและการสรางสรรค
ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อมาตรฐานที่ดี เปนปกแผนและเปนประโยชนแกสังคม 
 

ตัวแปรที่มีผลตอการผลิตภาพยนตรไทย 
 

ในการผลิตภาพยนตรไทยแตละเรื่องน้ันถาพิจารณาแลว ปจจัยตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหการผลิตภาพยนตรไทยสามารถกระทําไดอยางมีคุณภาพเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง หรือ ทําใหไมมีการพัฒนา หรือทําใหภาพยนตรมีคุณภาพที่ตกต่ําลง ซึ่งตัวแปรสําคัญ 
ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในเร่ืองดังกลาวสามารถเรียงลําดับความสําคัญได  (สบาน  งานสนิท .2531) 
คือ 
 

1. บุคลากรที่อยูในกระบวนการผลิตภาพยนตร ซึ่งยังเปนที่ตองการของการผลิต
ภาพยนตรไทยในดานความรู ความสามารถ ประสบการณ ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาของ
ภาพยนตรไทย การไมเชื่อมโยงในดานแนวความคิดของบุคลากรที่สําคัญไมมีการเรียนรูซึ่งกัน
และกัน การพัฒนาจึงเปนไปไดคอนขางชา 

2. นักแสดงจะมีอิทธิพลโดยตรงตอตลาดหรือผูชมในสวนหน่ึงแมมีอิทธิพลตอ
ตลาด แตสิ่งที่เปนสวนสําคัญของตัวผูแสดงตองประกอบดวยหลายดานที่ทําใหการผลิต
ภาพยนตรมีการพัฒนา ไดแก ความเปนมืออาชีพในการแสดงเพียงพอ การจริงจังกับงานแสดง 
ความมีจิตใจในการแสดง และการรูจักตัวเองในการแบงเวลาใหกับการแสดงแตละเรื่องอยางเต็ม
ความสามารถ 

3. เน้ือเรื่องของภาพยนตร เปนสวนสําคัญที่จะกําหนดวาภาพยนตรไทยสามารถที่
จะยกระดับตัวเองไดหรือไม เน่ืองจากมีปจจัยประกอบหลายประการที่จะทําใหพิจารณาไดวา
เน้ือเรื่องของภาพยนตรไทยจะมีลักษณะเชนใด ไดแก 

3.1 พระราชบัญญัติตรวจพิจารณาภาพยนตร ที่กําหนดขอบเขตเนื้อหาใน
การสรางภาพยนตรทําใหผูสรางภาพยนตรมีขอจํากัดในการสรางภาพยนตรใหมีความ
หลากหลาย 

3.2 ทัศนคติของการสรางภาพยนตรของผูสราง ถาเนนการสรางเพื่อธุรกิจ
หรือเพ่ือรายไดเพียงอยางเดียวก็จะเปนขอจํากัดอีกดานหนึ่งเพราะผูสรางไมกลาเสี่ยงตอ
การตลาดเนื่องจากมีโอกาสในการขาดทุน 

3.3 ความตองการของผูชมภาพยนตรเปนปจจัยกําหนดที่สําคัญ 
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3.4 ความสนใจในเนื้อหาภาพยนตร ของผูชมนอยกวาผูแสดงทําใหการสราง
ภาพยนตรที่มีเน้ือหาที่ดีแตมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดทุนสูง 

3.5 การไมสามารถเปลี่ยนเน้ือหาภาพยนตรไดเน่ืองจากเมื่อเปลี่ยนแลวไม
ประสบความสําเร็จประสบการขาดทุนจึงตองกลับมาสรางภาพยนตรแนวตลาดที่เปนที่ตองการ 

4. เทคนิคและกลวิธีในการนําเสนอ  ภาพยนตรไทยถาเปรียบเทียบกับภาพยนตร
ตางประเทศแลวมีขอแตกตางในดานการงบประมาณที่จะใชแตละเรื่องทําใหการเปรียบเทียบทํา
ไดยาก ซึ่งวิธีการนําเสนอนั้นก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหพิจารณาไดวาภาพยนตรแตละเรื่องมีความ
คุณภาพเปนอยางไร 

5. หลักการทํางานของผูสรางภาพยนตร วามีวัตถุประสงคหลักในการสราง
ภาพยนตรเปนอยางไรมุงเนนธุรกิจเพ่ือรายได หรือมุงคุณภาพที่เหมาะสมกับตลาดและ
งบประมาณ 

6. เงินทุน  เปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทําใหการธุรกิจภาพยนตรสามารถ
ผลิตไดทั้งในดานการพัฒนาและไมพัฒนา เน่ืองจากผูที่เปนเจาของเงินทุนอาจจะมีวัตถุประสงค
ไมตรงกับผูอํานวยการสรางหรือผูกํากับไดจึงสงผลโดยตรงตอการสรางภาพยนตรไทย 

7. การใชหลักการตลาด มีอิทธิพลโดยออมตอการพัฒนาการของภาพยนตร 
เน่ืองจากการใชหลักการตลาดถาใชวิธีถูกจะสงผลในทางบวก แตถาใชในวิธีที่ไมถูกก็สงผล
ในทางลบ 

8. ภาพยนตรตางประเทศ ทําใหเกิดผลในดานคูแขงขันกับภาพยนตรไทยทั้งใน
ดานผูชม 

9. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแตละชวงเวลา ถาบางชวงเวลาเศรษฐกิจไมดีก็
จะทําใหคุณภาพของภาพยนตรลดลงไดเน่ืองจากเงินทุนมีจํากัด และอิสรภาพของผูสราง
ภาพยนตรก็จะนอย 

10. ระบบความคิดของผูกํากับผูชมภาพยนตรอิทธิพลโดยออมกับการสราง
ภาพยนตรไทย 
 
 ฉะนั้นตัวแปรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเปนปญหาประการสําคัญที่ทําใหการผลิตภาพยนตร
จะตองมีการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือทําใหเปนการผลิตภาพยนตรที่มีศักยภาพ
มากขึ้น  
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การวางแผนการตลาดภาพยนตร 
 
 การตัดสินใจสรางภาพยนตรเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ผูบริหารของบริษัทผูสรางภาพยนตรตอง
มีการวางแผนลวงหนาทั้งแผนการผลิตและแผนการตลาด แผนการผลิตน้ันเปนการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของผลิต รวมทั้งกําหนดทิศทางของการปฏิบัติงานเพื่อใหการผลิต
บรรลุวัตถุประสงค ไดงานที่มีคุณภาพ ประหยัดงบประมาณและเวลา สวนทางดานการตลาดก็
ตองดําเนินการควบคูกันไป มีการวางแผนการตลาดซึ่งเปนแผนกกลยุทธ และกลวิธีในการการ
กระจายสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคเกิดความนิยมและเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ในที่สุด การวางแผนการตลาดจะชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในปญหาตาง และมีแนวทาง
ในการผลิตสินคาหรือบริการไดดีขึ้น แผนการตลาดที่ดีทําใหการดําเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโต 
ม่ันคง มีผลกําไร และไดรับการยอมรับจากสังคม ดังน้ันนอกจากผูบริหารของบริษัทผูสราง
ภาพยนตรตองมีความรูในเรื่องการผลิตภาพยนตรแลว ยังตองมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบ
การตลาดเปนอยางดี จึงจะสามารถแขงขันกับบริษัทอ่ืนได อาจกลาวไดวางานดานการตลาด
เปนงานหลักอยางหนึ่งของการดําเนินธุรกิจภาพยนตร ถาเราพิจารณาถึงสภาพปจจุบันจะเห็น
วาธุรกิจแขนงน้ีมีการลงทุนสูงมาก มีความเสี่ยงสูง และยากที่จะคาดคะเนแนวโนมของตลาดได
เพราะมีสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยภายนากซึ่งควบคุมไมไดเขามาเกี่ยวของดวย ไดแกสภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม คานิยม พฤติกรรม ของผูบริโภค สถานการณดานการตลาด สภาพ
เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ จริยธรรม จรรยาบรรณ และคูแขงขัน ซึ่งในปจจุบันน้ี นอกจากจะ
แขงขันกับบริษัทผูสรางดวยกันเองแลวยังตองแขงขันกับสื่ออ่ืน ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน  และ
สถานพักผอนหยอนใจอ่ืน ๆ อีกดวย สภาพแวดลอมตาง ๆ เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาจึงตองมีการวิเคราะหอยูเสมอเพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันกับความเปลี่ยนแปลง 
สวนปจจัยภายใน ซึ่งไดแกบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารงานก็จําเปนตอง
นํามาพิจารณาในการวางแผนดานการตลาดดวยเชนเดียวกันเพราะจะมีผลกระทบทั้งดาน
การตลาดและการผลิตดวย ถาหากขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ไมมีคุณภาพและการ
ดําเนินงานทางดานการตลาดก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายได สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกจึงมีความสัมพันธกับแผนการผลิตและการตลาด 
   

ฉะน้ันจึงอาจสรุปไดวา การวางแผนดานการตลาดมีความสําคัญและมีความจําเปน
สําหรับการบริหารงานภาพยนตรเพ่ือใหประสบความสําเร็จและสามารถตอสูกับคูแขงขันไดตาม
เหตุผล  ( สุมน อยูสินธิ์ , 2532 ) ดังนี้ 

1. เปนแนวทางสําหรับการวางแผนผลิตภาพยนตรใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
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2. ทําใหภาพยนตรกระจายไปยังผูบริโภค ไดทันเวลาและทันตามความนิยมใน
ระยะเวลานั้น 

3. ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงได 
4. การวางแผนการตลาดที่ดีจะสามารถสรางผลกําไรใหกับธุรกิจน้ันได 

  
นอกจากวางแผนการตลาดแลวผูบริหารภาพยนตรตองมีกระบวนการควบคุมหรือ

ตรวจสอบตลาดเพื่อติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน ซึ่งไดแกการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมทางการตลาด เชน การตรวจสอบรายได การตรวจสอบกลยุทธทางการสงเสริม
การตลาดวาไดผลหรือไม ตลอดจนการติดตามการ วิพากษวิจารณตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับ
แผนการตลาดตอไป 
 



 

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษา  และผลการศึกษา 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อแกปญหาในการดําเนินงานและ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดีโดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 
2 สวนคือการศึกษาขอมูลทุติยภูมิโดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากกลุมตัวอยางจํานวน 125 คน ซึ่งใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการทําวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลใน 2 สวนคือขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
และขอมูลพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม รวมถึงการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญเพ่ือนํามาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ดังผล
การศึกษาดังตอไปน้ี 

1.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

1.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

1.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

1.1.3 การสรุปและประมวลผลขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ 

3.2 แนวทางเลือกในการแกไขปญหา (Strategic Alternatives) 

3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา (Strategic Formulation & choice) 

 

3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

      3.1.1.   การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

แหลงที่มาของขอมูลทุติยภูมิไดมาจากตําราเอกสาร และขอมูลจากหองสมุด เวบไซต
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาพยนตรวีซีดีตางๆ  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับมหภาค 

การวิเคราะหปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีความผันผวน มีสาเหตุมาจากความไมแนนอนจาก
นโยบายของรัฐบาล ทําใหคาเงินบาทมีความผันผวนซึ่งนักลงทุนตางชาติไมกลาเขามาลงทุน
เพราะขาดความเชื่อม่ัน  ซึ่งจะทําใหเกิดการชะลอตัวในการบริโภคและการลงทุน แตธุรกิจ
ทางดานโทรทัศนไมวาจะเปน หนังภาพยนตรวีซีดี ละครโทรทัศน  เกมโชวตางๆ  หรือรายการ
โทรทัศน  อาจไดรับผลกระทบนอยกวาธุรกิจอ่ืนๆ 

การวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนไปจากอดีตที่มีนักแสดงเพียงไมกี่คน เพราะนักแสดงยังไม
เปนที่ยอมรับของสังคม แตในปจจุบันกลายเปนอาชีพที่ไดรับความนิยมสูง ไดรับความสนใจจาก
บุคคลตางๆทุกเพศทุกวัยที่มีความใฝฝนอยากจะเปนนักแสดง มีการประกวดและมีโรงเรียนที่
สอนเกี่ยวกับการแสดงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จึงมีนักแสดงหนาใหมเขามาในวงการบันเทิงมาก 
ทําใหเกิดการแขงขันกันสูง สวนนักแสดงที่มีชื่อเสียงแลวจะมีคาตัวที่สูงบริษัทที่ผลิตภาพยนตร
ขนาดใหญมีงบในการลงทุนสูงจะไดเปรียบในการดึงตัวนักแสดงที่มีชื่อเสียงไปรวมงาน ซึ่งจะทํา
ใหเปนที่นาสนใจของผูซื้อภาพยนตรวีซีดี อีกดวย 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม และสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

1.  สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 

จากมูลคาตลาดรวมของธุรกิจ Home Entertainment ในป 2549 ที่มีมูลคา 8,000 ลาน
บาททําการวิเคราะหไดวาสภาพการแขงขันปจจุบันมีบริษัทที่ผลิตภาพยนตรวีซีดีเปนจํานวน
มาก เชน สหมงคลฟลม มงคลเมเจอร แมงปอง เจบิ๊ก เปนตน ซึ่งบริษัทเหลานี้เปนที่นิยมอัน
เน่ืองมาจากความเชื่อม่ันของผูบริโภคในเรื่องแบรนด ความเปนมืออาชีพ และมีเงินลงทุนสูง  
สวนรายยอยที่ยังครองตลาดเปนสวนนอยจะเสียเปรียบในดานของเงินลงทุนและการตลาด 

2.  ภัยคุกคามของผูเขามาใหมในตลาด 

ในปจจุบันผูที่สนใจในธุรกิจน้ีมีอยูอยางตอเนื่อง มีผูผลิตภาพยนตรหนาใหมเกิดขึ้น
มากมายสอดคลองกับสังคมที่กระแสความการเปนนักแสดงไดรับความนิยม ทําใหเกิดคูแขงใน
ธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะดารานักแสดงหลายทานหันมาเปนผูผลิตภาพยนตรวีซีดี เชน นิกกี้  
หญิง–จุฑารัตน เปนตน จึงทําใหธุรกิจประเภทนี้มีการแขงขันกันสูง 
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3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน 

  สินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในปจจุบันมีอยูจํานวนมากและมีหลากหลายประเภท ไมวาจะ
เปนเสื้อผา  ของใชตางๆ  โดยเฉพาะสินคาประเภท ซีดี  วีซีดี  ดีวีดี (เพลงและภาพยนตร) มี
การกระจายสินคาอยูทั่วประเทศ  ทําใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดีตองประสบปญหาการ
ขาดทุน   สินคาละเมิดลิขสิทธิ์จึงเปนภัยคุกคามที่สําคัญย่ิงในปจจุบัน 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทําใหมีการ Download ทาง Internet เปนชองทางการขาย
แบบใหม รวมถึงเทคโนโลยี MP4 เครื่องเลนที่พกพาไดในขนาดที่เล็กลงไดรับความนิยมมากขึ้น 
ทําใหยอดขายสินคาประเภท ซีดี  วีซีดี  ดีวีดี มีจํานวนลดลง 

4.  อํานาจการตอรองของผูซื้อ 

อํานาจการตอรองราคาของผูซื้อภาพยนตรวีซีดี มีอํานาจมีการตอรองมาก เน่ืองจากใน
ตลาดภาพยนตรวีซีดีมีการแขงขันกันสูง และมีผูผลิตจํานวนมากทําใหผูซื้อมีทางเลือกจํานวน
มาก 

5.  อํานาจการตอรองของผูขาย 

อํานาจการตอรองของผูขายอยูในระดับต่ํา เนื่องจากผูผลิตของธุรกิจนี้มีอยูเปนจํานวน
มาก ทําใหทางผูจัดจําหนายมีทางเลือกในการเลือกสินคาอยูหลายทาง  

3.1.2  การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

การวิเคราะหขอมูลโดยผลการคํานวณจาก SPSS 

การศึกษาครั้งน้ี  เปนการศึกษาการกําหนดกลยุทธ เพ่ือแกปญหาในการดําเนินงาน 
และชองทางการตลาด ของบริษัท มายาแชโด จํากัด จากกลุมตัวอยางจํานวน  125  คน 

   

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดตลาดของกลุมตัวอยางเม่ือไมทราบขนาดของประชากรที่แทจริง เพ่ือใชใน
การสุมตัวอยางผูศึกษาไวใชวิธีการคํานวณแบบสัดสวน (Proportion Formula) ซึ่งมีสูตร และ
รายละเอียดในการคํานวณดังตอไปน้ี 
 
 สูตรการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N = Z2PQ 
      e2

 โดย  N =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  Z = ระดับของความเชื่อม่ันที่ 95% หมายถึง  
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การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งน้ี กําหนดใหมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทาดับ 0.05 ซึ่งเปนคา 
ที่ยอมรับได และจากการเปดตาราง Z.05 = 1.96 

P = คาประมาณเปอรเซ็นตที่คาดวาลูกคาที่ชมภาพยนตรวีซีดดี มี
คารอยละ 0.2  

 Q = 1 – P มีคาเทากับ 0.8  
 e = คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด เน่ืองจากการศึกษาดวยตนเองครั้ง

นี้เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการวางแนวทางเพื่อปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของผูผลิต
ภาพยนตรวีซีดี จึงกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ระดับ 7 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 
0.07 
 
ดังนั้นการคํานวณ n = (1.96)2 x 0.2 x 0.8 
                           (0.07)2

    n = 0.614656 
                   0.0049 
    = 125.44 
            ประมาณ 125 
 
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการศึกษาครั้งนี้เทากับ 125 ตัวอยาง 
 

การสุมตัวอยาง 
 ผู ศึ กษาใช วิ ธี ก ารสุ มตั วอย า งแบบ  ไม ได กํ าหนดค าความน าจะ เปน  (Non 
ProbabilitySampling) เน่ืองจากไมทราบวาประชากรมีขนาดเทาใด และอาศัยอยูในเขตใด 
จังหวัดใด แตกําหนดประชากรเปาหมาย วาเปนผูที่เคยชมภาพยนตรวีซีดี 
 

ดานสถานที่ 
 สถานที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ ศูนยเชาวีดีโอซีดี ไดแก  
แมงปอง โชวไทม ซึเทยา ราวุธวีซีดี หางสรรพสินคา ตะวันนาบางกะป รวมไปถึงตลาดนัด และ
แผงลอยทั่วไปที่จําหนายวีดีโอซีดี ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัย ครอบคลุมขอมูลใน 2 สวน คือขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  และขอมูลพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม โดยสามารถ
วิเคราะหขอมูลตางๆไดดังตอไปน้ี 
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สวนที่ 1   ปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพปจจุบัน  ระดับการศึกษา  
รายไดตอเดือน และอาชีพ วามีอิทธิพลตอการชมภาพยนตรวีซีดี อยางไร 

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage) 
และสถิติเชิงพรรณนา  เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปที่เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูล
กลุมตัวอยาง 

สวนที่ 2 ขอมูลของพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) ของแตละปจจัยเพ่ือใชในการอธิบายพฤติกรรมที่สงผลตอการดําเนินงาน และ
ชองทางการตลาดของบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดี  

การศึกษาในครั้งน้ีทําการศึกษาปจจัยตางๆทั้งที่มาจากบุคคลทั่วไปที่มีผลตอการเลือก
ชมภาพยนตรวีซีดีในทองตลาด  โดยมีคุณสมบัติตางๆไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา  รายไดตอเดือน  และอาชีพที่แตกตางกัน 

 

3.1.2.1 การวิเคราะหคาทางสถิติ คาเฉลี่ยรอยละ โดยโปรแกรม  SPSS  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่  3.1   แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
  

กลุมตัวอยาง  
รายการ จํานวน 

( คน ) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  ชาย 58 46.4 
2.  หญิง 67 53.6 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

 
         จากตารางที่  3.1   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125  ราย  ประกอบดวยเพศ  หญิงและชาย  ผูตอบแบบสอบถามสัดสวนเพศหญิงที่สูงกวา เพศ
ชาย  คิดเปนรอยละ  53.6  และ เพศชายรอยละ  46.4 
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ตารางที่  3.2   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ ของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง  
รายการ 

 
จํานวน 
( คน ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  ต่ํากวา 18 ป 6 4.8 
2.  18 – 22 ป 8 6.4 
3.  23 – 24 ป 24 19.2 
4.  25 - 34 ป 62 49.6 
5.  35 - 44 ป 21 16.8 
6.  45 ปขึ้นไป 4 3.2 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

                   
                   จากตารางที่  3.2   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125  ราย   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง  25 – 34 มากที่สุด  รองลงมา มีอายุ
ระหวาง 23-24 ป  และ 35-44 ป  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  49.6  , 19.2 และ 16.8  ตามลําดับ   
 
ตารางที่  3.3   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานภาพ ของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง  
รายการ 
 

จํานวน 
( คน ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  โสด 95 76.0 
2.  สมรส 21 16.8 
3.  หยาราง 6 4.8 
4.  แยกกันอยู 3 2.4 
5.  อ่ืนๆ 0 0.0 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

 
                     จากตารางที่  3.3   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125  ราย   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพ โสด มากที่สุด  รองลงมามีสถานภาพสมรส  
และ สถานภาพหยาราง  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  76.0  , 16.8 และ 4.8  ตามลําดับ   
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ตารางที่  3.4   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา ของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง  
รายการ 
 

จํานวน 
( คน ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  มัธยมศึกษา 5 4.0 
2.  อาชีวศึกษา 10 8.0 
3.  ปริญญาตรี 86 68.8 
4.  ปริญญาโทขึ้นไป 22 17.6 
5.  อ่ืนๆ 2 1.6 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

                   จากตารางที่  3.4   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  

125  ราย   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด  รองลงมา 

ปริญญาโทขึ้นไป  และ อาชีวะศึกษา  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  68.8  , 17.6 และ 8.0  

ตามลําดับ   
ตารางที่  3.5   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายไดตอเดือน ของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง  
รายการ 
 

จํานวน 
( คน ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  ต่ํากวา 6,000 บาท 8 6.4 
2.  6,001 – 10,000 บาท 12 9.6 
3.  10,001 – 15,000 บาท 49 39.2 
4.  15,001 – 20,000 บาท 18 14.4 
5.  20,001 – 25,000 บาท 22 17.6 
6.  25,001 บาทขึ้นไป 16 12.8 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

                    จากตารางที่  3.5   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  

125  ราย   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่  10,001-15,000  บาท มากที่สุด   
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รองลงมา 20,001-25,000  บาท และ 15,001-20,000  บาท  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  39.2  , 

17.6  และ  14.4  ตามลําดับ   
 
ตารางที่  3.6   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ อาชีพของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง  
รายการ 
 

จํานวน 
( คน ) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1.  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 24 19.2 
2.  พนักงานบริษัทเอกชน 71 56.8 
3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 8.8 
4.  ขาราชการ 7 5.6 
5.  เจาของกิจการ 6 4.8 
6.  อาชีพอิสระ 6 4.8 
7.  อ่ืนๆ 0 0.0 
รวมทั้งสิ้น 125 100.00 

  จากตารางที่  3.6   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน  125  ราย   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ  พนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด   รองลงมา  

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  56.8  , 19.2  และ  

8.8 ตามลําดับ   
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่  3.7 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อภาพยนตรวีซีดี ของ
กลุมตัวอยาง 
 

ลําดับความสาํคัญ  
ขอสําคัญที่สุดในการตัดสินใจ 
ซื้อภาพยนตรวีซีดี 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

1.  นักแสดงนํา 31 28 29 9 7 7 7 
2.  เน้ือเรื่อง 69 23 14 10 2 2 1 
3.  ปกของภาพยนตรวีซีดี 0 2 4 6 14 14 16 
4.  การทําโฆษณา 4 4 10 18 27 16 11 
5.  บรรจุภัณฑที่ใช 0 1 1 1 6 2 2 
6.  ราคา 11 20 22 18 12 9 15 
7.  บริษัทผูผลิต 1 4 2 6 9 5 12 
8.  ความสะดวกในการซื้อ 0 3 12 15 14 25 22 
9.  การชักชวนจากบุคคลอื่น 2 4 10 14 7 19 25 
10. เปนหนังที่เคยเขาฉายในโรง 6 30 15 20 16 10 5 
11. ครอบครัวชอบ 1 6 4 8 11 16 9 
12. อ่ืนๆ 0 0 2 0 0 0 0 
รวม 125 125 125 125 125 125 125 
                     
 จากตารางที่  3.7  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  125 
ราย   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดานตางๆ ขอสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อภาพยนตร
วีซีดี ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะใหความสําคัญกับเน้ือเร่ืองของ
ภาพยนตร นักแสดงนําในเนื้อเรื่อง  และราคาของภาพยนตรวีซีดี   
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ตารางที่  3.8 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาพยนตรวีซีดีแนวใดที่ทานชอบ ของกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับความสาํคัญ  
ภาพยนตรวีซีดีแนวใดที่ทานชอบ 1 2 3 

1. แนวผีหรือสยองขวัญ 25 19 18 
2.  แนวตลกขบขัน 30 28 23 
3.  แนวสืบสวน 14 25 15 
4.  แนวอีโรติก 9 7 10 
5.  แนวแอคชั่น 39 25 25 
6.  แนวแฟนตาซี 4 21 26 
7.  แนวอ่ืนๆ 4 0 8 
รวม 125 125 125 
คาเฉลี่ย 3.28 3.43 3.89 

 
                   จากตารางที่  3.8  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125 ราย   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน  แนวของภาพยนตรวีซีดีที่ชอบ ของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะชื่นชอบภาพยนตรแนวแอคชั่น  แนวตลกขบขัน และแนวผี
หรือสยองขวัญ  ที่มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง  เทากับ 3.28 
 
ตารางที่  3.9 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ นําภาพยนตรมาโดยวิธีใด  ของกลุมตัวอยาง 
 

นําภาพยนตรมาโดยวิธีใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

จํานวน 

1.  เชาจากศูนยเชาตางๆ 94 
2.  ซื้อ 79 
3.  ขอยืมจากคนรูจัก 51 
4.  อ่ืนๆ 5 
รวม 229 

 
                  จากตารางที่  3.9  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125 ราย   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน  นําภาพยนตรมาโดยวิธีใด  ของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เชาจากศูนยเชาตางๆ  และซ้ือภาพยนตรวีซีดีที่ชื่นชอบ 
ตามลําดับ  
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ตารางที่  3.10  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากที่ใด  ของกลุมตัวอยาง 
 

เลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากที่ใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

จํานวน 

1.  หางสรรพสินคา 87 
2.  ศูนยเชาภาพยนตรวีซีดี 62 
3.  7 ELEVEN 34 
4.  ตลาดนัดตางๆ 32 
5.  รานคาแผงลอย 35 
6.  รานอ่ืนๆ 8 
รวม 258 

 
                  จากตารางที่  3.10  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  
125 รายผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน เลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากที่ใด  ของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบ ถาม สวนใหญ  เลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากหางสรรพสินคา  และศูนยเชา
ภาพยนตรวีซีดี  ตามลําดับ   
 
ตารางที่  3.11   แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ความถี่ในการชมภาพยนตรวีซีดี ตอเดือน ของกลุมตัวอยาง 
 

ความถี่ในการชมภาพยนตรวซีีดี ตอ
เดือน 

จํานวน คาเฉลีย่ 
โดยรวม 

1.  1  เรื่อง 28  
2.  2  เรื่อง 31  
3.  3  เรื่อง 24  
4.  4  เรื่อง 9  
5.  มากกวา 4 เรื่อง 30  
6.  อ่ืนๆ 3 2.93 
รวม 125  

 

               จากตารางที่  3.11  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  

125 รายผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน  ความถี่ในการชมภาพยนตรวีซีดีตอเดือน  ของกลุม

ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะชมภาพยนตรวีซีดี 2  เร่ือง ตอเดือน  , 4 เร่ือง ตอ
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เดือน และ 1  เรื่อง ตอเดือน  ตามลําดับ  โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  2.93  ที่มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง   
 

ตารางที่  3.12 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จํานวนในการซื้อวีซีดี ตอเดือน ของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวนในการซื้อวีซีดี ตอเดือน จํานวน คาเฉลีย่ 
โดยรวม 

1.  1 เรื่อง 36  
2.  2 เรื่อง 37  
3.  3 เรื่อง 11  
4.  4 เรื่อง 10  
5.  มากกวา 4 เรื่อง 16  
6.  อ่ืนๆ 15 2.82 
รวม 125  

 
                     จากตารางที่  3.12  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมี
จํานวน  125 รายผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน จํานวนในการซื้อวีซีดี ตอเดือน  ของกลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญ  ซื้อภาพยนตรวีซีดี 2  เร่ือง ตอเดือน  และ 1  เร่ือง ตอ
เดือน  ตามลําดับ  โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  2.82  ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง   
 

ตารางที่  3.13 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาที่เหมาะสมในการซื้อ วีซีดี ของกลุมตัวอยาง 
 

ราคาที่เหมาะสมในการซื้อ วีซีดี จํานวน คาเฉลีย่ 
โดยรวม 

1.  10-30  บาท 10  
2.  31-40  บาท 6  
3.  41-50  บาท 14  
4.  51-60  บาท 16  
5.  61-70  บาท 8  
6.  71-80  บาท 16  
7.  81-90  บาท 10  
8.  91-100  บาท 34  
9.  101  ขึ้นไป 8  
10.  อ่ืนๆ 3 5.66 
รวม 125  
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              จากตารางที่  3.13  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  

125 รายผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน ราคาที่เหมาะสมในการซื้อภาพยนตรวีซีดีของกลุม

ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซื้อภาพยนตรวีซีดีในราคาอยูในระหวาง 91-100 บาท , 

71-80 บาท และ 51-60 บาท ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 5.66  ที่มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับสูง   
 
ตารางที่  3.14  แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ  เคยซื้อแผนวีซีดีแผนผีหรือไม ของกลุมตัวอยาง 
 

เคยซื้อแผนวซีีดีแผนผีหรือไม จํานวน คาเฉลีย่ 
โดยรวม 

1.  เคย 91  
2.  ไมเคย 34 1.27 

รวม 125  
ถาเคยซื้อแผนผีซื้อเพราะเหตุใด จํานวน คาเฉลีย่ 

โดยรวม 
1.  ราคาถูก 61  
2.  หาซื้อไดงาย 23  
3.  รานคาไมมีแผนจริง 5  
4.  อ่ืนๆ 2 1.43 

รวม 91  

 

                จากตารางที่  3.14  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  

125 รายผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน เคยซื้อแผนวีซีดีแผนผีหรือไม  ของกลุมตัวอยาง

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยซื้อภาพยนตรวีซีดีแผนผี  และเหตุผลที่ซื้อภาพยนตรวีซีดีแผน

ผี  เพราะแผนผีมีราคาที่ถูก และหาซ้ือไดงาย  โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 1.27 และ 1.43 

ตามลําดับที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  
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 3.1.2.2 บทสรุปขอมูลจากการสัมภาษณ 

 จากขอมูลการสัมภาษณ ผูบริหาร และผูกํากับของบริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดี 
นํามาสรุปไดดังน้ี คือ 

 ปญหาดานกระบวนการกอนการผลิตภาพยนตร 
   กระบวนการผลิตภาพยนตรพบวา กลุมผูอํานวยการสราง และกลุมผูกํากับ
ภาพยนตร มีปญหาคลายคลึงกัน คือ  

• กลุมผูอํานวยการสรางมีปญหาเรื่องการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ทํางาน ปญหาการคัดเลือกเร่ืองใหถูกใจผูชม  ปญหาเรื่องเงินลงทุนเพ่ือสรางภาพยนตรไม
เพียงพอ 

• กลุมผูกํากับการแสดงมีปญหา คือ การไดรับทุนในการสรางไมเพียงพอ  
ปญหาเรื่องบทภาพยนตรที่คุณภาพไมดีพอ  ปญหาเรื่องแนวทางของภาพยนตรที่ถูกกําหนด
กรอบในการสรางจากนายทุนทําใหภาพยนตรไทยยังไมเปนสากล 

 
 ปญหาหลักที่พบเหมือนกัน คือ ปญหาเรื่องงบประมาณที่ใชในการสรางภาพยนตรซึ่ง
เปนขอจํากัดประการแรกที่ทําใหการผลิตภาพยนตรไมสามารถเปนไปไดตามแนวความคิดที่
กําหนดในการสรางเนื่องจากการอนุมัติใหทุนในการสรางภาพยนตรผูอํานวยการสรางหรือ
นายทุนซ่ึงการใชทุนเพ่ือสรางภาพยนตรจะถูกกําหนดไวในระดับหน่ึงตามศักยภาพของผูใชทุน
แตละบริษัทหรือแตละราย ฉะนั้นการผลิตภาพยนตรจะตองอยูในกรอบงบประมาณที่มีให ถา
ผูอํานวยการสรางหรือผูกํากับภาพยนตรไมมีความสามารถดานบริหารการเงินที่ดีก็จะกลายเปน
ปญหา 
 
 ปญหาการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญก็เปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่มี
ความเกี่ยวโยงกับปญหาอ่ืนๆ เชน การเขียนบทภาพยนตรยังไมดีพอ สาเหตุมาจากขาดผูที่มี
ความเชี่ยวชาญในดานการเขียนบทภาพยนตรอยางแทจริง และตองยอมรับในดานหนึ่งวาการ
เขียนบทภาพยนตรเปนเรื่องที่ตองใชความสามารถสูงที่จะถายทอดเพื่อใหเปนภาพยนตรที่มี
คุณภาพได โดยระบบการศึกษาดานนี้และดานอ่ืนๆ ของประเทศไทยก็ยังมีอยูนอยมากมี
สถานศึกษาจํานวนนอยที่มีการเรียนการสอนในดานนี้ ระบบการศึกษาของไทยสวนมากยังมุง
อยูที่การประกอบอาชีพในสาขาวิชาอ่ืน ๆ   จึงไมมีการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ภาพยนตรมากพอจะเห็นไดวาผูที่เขียนบทเปนหลักในการผลิตภาพยนตรไทยแตละเรื่อง  คือ  
ผูกํากับภาพยนตร  เพราะจะเปนผูที่ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามความตองการและอยูใน
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แนวเดียวกันจึงเปนผูเขียนบทดวยตนเองเพ่ือปองกันปญหาการไมเขากันของเนื้อเร่ืองและ
แนวความคิดที่จะถายทํา 
 
 ปญหาที่เกี่ยวโยงในดานอ่ืนๆ  คือปญหาคัดเลือกเรื่องใหถูกใจผูชมและการถูก
กําหนดกรอบในการผลิตทําใหภาพยนตรไทยไมเปนสากล  ปญหาอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวเนื่องตามมา
ของทั้งสองกลุม คือ ปญหาจากนักแสดงในดานการกําหนดนักแสดง  ความชํานาญในการแสดง 
ฯลฯ   การคัดเลือกบทภาพยนตร  รายไดของทีมงานและการกําหนดเวลาในการสราง
ภาพยนตร  เปนปญหาที่ถูกกําหนดกรอบมาตั้งแตตน  อีกทั้งเรื่องงบประมาณ  ระยะเวลาใน
การสรางซึ่งจะตองเปนไปตามที่นายทุนกําหนดจึงสงผลกระทบตอการสรางภาพยนตรอยาง
ตอเนื่อง   สวนกรณีของนักแสดงที่จะเปนจุดขาย   ถามีผลดีทางดานการตลาดมาก  
ผูอํานวยการสรางหรือผูกํากับ  จะใหความสําคัญเปนพิเศษกอใหเกิดลักษณะทางความคิดของ
นักแสดงที่ยึดถือตัวเองเปนสวนสําคัญ เพราะถาไมมีนักแสดงตรงตามความตองการของตลาด
ภาพยนตรก็จะไมประสบความสําเร็จ ฉะนั้นในชวงเวลาหน่ึงของภาพยนตร นักแสดงยอดนิยม
จึงไดรับงานจํานวนมาก และไมสามารถจัดสรรเวลาไดตรงตามตารางที่กําหนด  ประกอบกับ
นิสัยเฉพาะของนักแสดงไทยบางคนที่ชอบความเปนอิสระมีความรับผิดชอบคอนขางนอย จึง
กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับนักแสดงตามมา 
 

ปญหาระหวางการถายทํา  ทั้งกลุมผูอํานวยการสรางและผูกํากับภาพยนตรให
ความสําคัญ คือ  

• กลุมผูอํานวยการสราง คือ ปญหาเงินทุนไมเพียงพอกับการถายทํา ปญหา
สภาพดินฟาอากาศ 

• กลุมผูกํากับการแสดง คือ ปญหาดานงบประมาณที่ไดรับจํากัดไมเพียงพอกับ
การผลิตภาพยนตร  ปญหาสภาพดินฟาอากาศและปญหาเรื่องสถานที่ที่ใชถาย
ทํายังไมไดรับการอํานวยความสะดวกเทาที่ควร 

 
 จะเห็นไดวาปญหาระหวางการถายทําภาพยนตรนั้นทั้งสองกลุมใหความสําคัญในเรื่อง
เดียวกัน คือ เรื่องงบประมาณในการสรางภาพยนตรไมเพียงพอกับการผลิตซึ่งเปนปญหา
ที่ตอเนื่องมาจากกอนการถายทําทั้งสิ้นกลาวคือ งบประมาณการถายทําในแตละเรื่องของ
ภาพยนตรไทยถาหากเปรียบเทียบกับภาพยนตรตางประเทศแลวนับวานอยมาก และยังตอง
จัดสรรไปยังฝายตางๆ ของการผลิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนที่เปนคาจางทีมงาน  นอกจะไดรับ
นอยอยูแลวเม่ือเฉลี่ยเปนรายเดือนยังไดรับลาชาอีกดวยเพราะการจายคาจางใหกับบุคลากรใน
กองถายนั่นทําเปนงวด ๆ  ไมมีการเซ็นสัญญา  อาศัยความเชื่อถือเปนหลัก  หรือบางครั้ง
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ภาพยนตรออกจําหนายแลวแตยังรับเงินคาจางไมครบ  หรือไดรับเพียงบางสวนเทานั้น  ทําใหมี
ผลกระทบตอการดํารงชีพของทีมงาน  นอกจากนี้ลูกจางทีมงานมิไดรับสวัสดิการดังเชนลูกจาง
แรงงานทั่วไปและมิไดรับประกันการวาจางทํางานครั้งตอไปเม่ืองานแรกสิ้นสุดลงลูกจางทีมงาน
จึงรูสึกเหมือนถูก “ลอยแพ”  
  

ปญหาอ่ืนๆที่ทั้งสองกลุมประสบคือ นักแสดงไมมีพ้ืนฐานการแสดง ความมีวินัย ความ
ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตองานมีนอยนั้น อธิบายไดวาเปนลักษณะหนึ่งทางพฤติกรรม
ของคนไทยโดยทั่วไปที่ไมคอยใหความสําคัญอยางเต็มที่เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ในการ
ทํางาน หรือเปนความ เขาใจวานักแสดงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสรางภาพยนตร แตละ เรื่ อง
ซึ่งลักษณะตลาดของภาพยนตรไทยนั้นคอนขางจะใหความสําคัญกับนักแสดงคอนขางมากใน
การสรางภาพยนตรแตละเรื่องในอดีตถานักแสดงไมมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ การสรางภาพยนตร
จะทําไดยากเพราะไมมีสิ่งที่เปนจุดเดนในการดึงดูดผูชมสิ่งเหลานี้จึงปลูกผังมาโดยตลอด 
ในชวงระยะเวลาไมกี่สิบปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงไปบางในเร่ืองคานิยมเกี่ยวกับนักแสดง
ใหมไดรับการยอมรับและตอบรับมากขึ้น ซึ่งนักแสดงที่แสดงสวนใหญมักไมคอยมีพ้ืนฐานการ
แสดง เน่ืองจากมีการชักชวนนักแสดงวัยรุนเขามาในวงการ ไมผานการศึกษาเกี่ยวกับดานการ
แสดงประกอบกับมีสถานศึกษาเกี่ยวกับการแสดงนอยมากในการใหความรู ความชํานาญใน
ดานนี้และตองใชระยะเวลาฝกฝนเปนเวลานาน ผูชมสวนใหญยึดติดกับนักแสดงที่รูปรางหนาตา
ที่ดีเปนหลัก จึงทําใหผูชมไมใหความสําคัญกับพ้ืนฐานการแสดงมากนัก ปญหาเหลานี้จึงเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหภาพยนตรไทยมีมาตรฐานการแสดงนอยกวาจึงมีโอกาสนอยที่จะไปแขงขันกับ
ภาพยนตรตางประเทศไดยกเวนบางเรื่องที่มีการสรางที่เปนสากลพอ 
  

ปญหาภายหลังการถายทํา ทั้งสองกลุมใหความสําคัญเรียงตามลําดับ 3 ประการคือ 
- กลุมผูอํานวยการสราง คือ การเซ็นเซอรภาพยนตร ปญหาของผูทําเทคนิคตางๆขาด

ประสบการณ เครื่องมือตางๆยังสูตางประเทศไมได 
- กลุมผูกํากับภาพยนตร ขาดบุคลากรที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

ปญหาดานการตลาด 
- ดานสาเหตุของปญหาการตลาดที่จะมีขึ้นจากกรณีตางๆ ดังนี้ 

 ผูกํากับภาพยนตร คิดวาคุณภาพของภาพยนตรเปนปญหามาก เพราะอยูในฐานะ
ของผูควบคุม การผลิตภาพยนตรซึ่งตองการผลิตภาพยนตรใหมีคุณภาพมากที่สุดแตก็ประสบ
กับปญหาตาง ๆ เชน งบประมาณที่ถูกจํากัดไมสามารถใชไดอยางที่ตองการ การถูก
กําหนดกรอบทั้งในดานบทภาพยนตร นักแสดงที่ใชแสดงหรือฉากตางๆที่จะใชในการผลิตที่จะ
ใหเปนไปตามความตองการของนายทุนหรือผูอํานวยการสรางจึงทําใหเกิดปญหาในระดับมาก 
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ดานแนวคิดที่จะทําใหภาพยนตรมีคุณภาพดีขึ้น คือ  
 กลุมผูอํานวยการสราง คือ งบประมาณในการสรางจะตองเหมาะสมกับงาน บุคลากร  
 และมีมาตรฐาน มีระบบการตลาดที่ดี มีความใสใจในการสรางภาพยนตร 
 กลุมผูกํากับภาพยนตร คือ บทภาพยนตรตองดี มีเน้ือหาสาระนาสนใจ เงินทุนที่จะ
สรางและ บุคลากรตองมีพรอม ควรแกไขในเรื่องของระบบการเซ็นเซอร 

 
ทั้งสองกลุมมีแนวคิดที่ไมเหมือนกันโดยกลุมผูอํานวยการสรางเนนที่การสราง

ภาพยนตรที่เหมาะสมทั้ง เงินทุน ความใสใจ และการตลาด สวนผูกํากับภาพยนตรเนนที ่
เน้ือหา เงินทุน และการตรวจพิจารณา ซึ่งการที่จะผลิตภาพยนตรไทยใหดีขึ้นนั้นทุนในการ
สรางเปนสิ่งที่สําคัญเพราะจะทําใหการดําเนินการผลิตเปนไปไดอยางเต็มที่และไมมีขอจํากัด 
เชน บทภาพยนตรสามารถจะใชงบประมาณที่สูงเพ่ือจางผูที่มีความสามารถในการเขียนบทให
เหมาะสมได หรือการทําเทคนิคพิเศษ หรือการจางนักแสดงที่มีความสามารถเหมาะสมกับบท
ภาพยนตร และจะทําใหมีระบบการผลิตที่ดีในทุกขั้นตอนซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางจะมีปญหาใน
บริษัทผลิตภาพยนตรไทยที่มีทุนคอนขางจํากัด จึงตองจํากัดการใชงบประมาณใหเพียงพอใน
ทุกๆดาน บางครั้งจึงเปนเหตุทําใหไมสามารถจะผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพที่ดีได 

ระบบการตลาดที่ดี เปนสวนสําคัญที่ภาพยนตรไทยยังขาดอยูมาก การตลาดหลักจะ
ขึ้นอยูกับ การสรางกระแสทางการตลาด ซึ่งตองอาศัยประสบการณสวนตัวการเก็งกําไร 
และการคาดคะเน รวมทั้งการสงเสริมการขายแบบพื้นฐานโดยการโฆษณาในสื่อชนิดตางๆ ขาด
การใชหลักการวางแผนดานการตลาดที่ครบถวนตามกระบวนการการตลาดที่ดีซึ่งอาจจะตองใช
นักการตลาดหรือผูจัดจําหนายที่มี ความรูความสามารถแทจริง จึงจะประสบผลความสําเร็จใน
ดานการขาย ระบบการเซ็นเซอรจะตองมีการแกไขใหทันสมัยหรือยกเลิกเพราะไมเหมาะสมกับ
ปจจุบันและเปนการจํากัดกรอบความคิดในการสรางภาพยนตร กฎหมายนี้ใชมานานเกินไปไม
เหมาะสม รวมทั้งผูที่พิจารณาภาพยนตรยังเปนผูที่มีความหลากหลายอาชีพ ไมอยูในกลุมที่มี
ความรูเพียงพอ และเขาใจเกี่ยวกับภาพยนตร จึงทําใหการตัดสินใจวาภาพยนตรเร่ืองใดมีความ
เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ไมอยูในเกณฑที่มีมาตรฐานควรมีการเปลี่ยนแปลงระบบของการ
เซ็นเซอร ซึ่งภาพยนตรไทยและตางประเทศมีการเลือกปฏิบัติในการตรวจพิจารณาดวยเหตุผล 
ความแตกตางของสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงเหตุผลของเนื้อหาทั้งหมด
ของภาพยนตร มิใชในแตประเด็นของเรื่อง เพราะภาพยนตรเปนการนําเสนอสาเหตุของความ
ขัดแยงและผลที่ไดรับเปนเรื่องปรุงแตงใหความบันเทิง และสะทอนเปนปญหาของสังคมเพื่อผูที่
มีสวนเกี่ยวของดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
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สวนการสรางภาพยนตรควรจะเนนแนวที่เปนสากลเพื่อใหเปนสื่อที่สามารถเขาใจไดกับ
ทุกกลุมชาวตางชาติ เน่ืองจากแตละชาติจะมีลักษณะเฉพาะตนที่มีความเขาใจตามลักษณะทาง
สังคมผูสรางภาพยนตรควรจะรวมมือกันเพ่ือเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับกลุมอาชีพ
เดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ แลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาวิชาชีพอยางมากแตลักษณะเฉพาะของคนไทย คือ ชอบทํางานคนเดียว ไมชอบมีความ
คิดเห็นหลากหลายและใหการยอมรับผู อ่ืนยาก มีการแกงแยงชิงดีชิงเดนสูง ถามีเรื่อ
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของจะทําใหมีการเปลี่ยนความคิดหรือการกระทําไดงายซึ่งจะจําใหการ
รวมกลุมทํางานไมคอยประสบความสําเร็จ  

 กลุมสื่อมวลชน หรือนักวิชาการจะเปนสวนสําคัญที่ชวยผลักดันดานการยอมรับ
ภาพยนตรไทยได เพราะเปนผูนําทางดานความคิดที่สําคัญ เน่ืองจากในสังคมยึดวาเปนผูที่มี
ความรูสูง และมีโอกาสที่เผยแพรความคิดเห็นออกสูสังคมไดมาก ฉะน้ันถาบุคคลทั้งสองกุมน้ี
เขามามีบทบาทในการชี้นําใหเกิดการยอมรับภาพยนตรไทยก็จะทําไดไมยาก ขณะเดียวกัน
ภาพยนตรไทยก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองใหใกลเคียงกับตางประเทศดวย มิฉะน้ันการผลักดัน
จะเหมือนเปนการยองยองเกินความเปนจริง เนื่องจากภาพยนตรสวนใหญมีโอกาสที่จะไดชม
ภาพยนตรตางประเทศจํานวนมากและสามารถเปรียบเทียบไดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการ
กอใหเกิดการยอมรับตองทําควบคูพรอมๆ กันหลายดานจึงจะสามารถยกระดับภาพยนตรใหดี
ขึ้นตามที่ตองการได 
 
 การวิเคราะหสถานการณภายในและภายนอก  (SWOT) 
 

1. จุดแข็ง (S) 
- เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการถายทําเปนของบริษัทเอง 
- มีจํานวนหุนสวนหลายคนทําใหลดความเสี่ยงลง 
- สามารถควบคุมบุคลากรไดงาย 

      
2. จุดออน  (W) 
- งบประมาณในการดําเนินงานมีอยูนอย 
- ไมมีการทําการตลาดและการสงเสริมการขาย 
- ความไมแนนอนในเรื่องของรายได 
- นักแสดงไมเปนที่รูจัก 
- บุคลากรขาดทักษะในการทํางาน 
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3. โอกาส  (O) 
- สรางใหเกิดความคุมคามากขึ้นจากอุปกรณการถายทํา โดยการรับงานนอกตางๆจาก

ลูกคาใหมๆหรือ การรับงานจากบริษัทอ่ืนๆเพ่ือมาทําตออีกทอดหนึ่ง เชน งานถายโฆษณา 
ถายมิวสิควีดีโอ หรือ รับงานจากบริษัทรับจัดงานวิวาห ถายวีดีโอในงานวิวาห อาจจะจัดทําใน
รูปแบบของหนังสั้นเพื่อใชประกอบภายในงานวิวาห 

- สรางพันธมิตรทางธุรกิจใหมๆขยายธุรกิจไดกวางขึ้น เชน การสรางพันธมิตรกับ
บริษัทผูผลิตภาพยนตรโฆษณา คายเพลง หรือ บริษัทรับจัดงานวิวาห เปนตน 

- ขายลิขสิทธิ์แผนฟลมใหกับทางผูจัดฉายหนังกลางแปลงตางๆเปนการโฆษณาใหกับ
ทาง สปอนเซอรอีกทางหนึ่ง 

- จัดหาสปอนเซอรเพ่ือเขารวมในการผลิตเปนการลดตนทุน โดยใหผลตอบแทนเปนการ
 โฆษณาใหกับทางสปอนเซอร 

 
4. อุปสรรค  (T) 
- แผนผี ( การละเมิดลิขสิทธิ์ภายในตลาด ) 
- คูแขงในธุรกิจมีความแข็งแกรง และมีจํานวนมาก 
-    เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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การวิเคราะห TOWS Matrix 
 
  S W 

 
 
 
 
 
 
 
 
     O 

SO 
1.  การมีหุนสวนจํานวนมากทําใหสามารถที่

จะหาสปอนเซอรไดงายและมากขึ้น 
เน่ืองจากหุนสวนแตละคนทํางานตางกัน
ในแขนงตางๆ 

2. การมีเครื่องมือในการถายทําเปนของ
ตัวเองสามารถลดตนทุนในการผลิต ทํา
ใหราคาที่ออกขายสูตลาดมีราคาที่ถูกกวา
ทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะเติบโตสูงและ
สามารถรับงานการถายทําตางๆ
นอกเหนือจากภาพยนตรที่ผลิต 

3. การรับงานนอกตางๆทําใหสามารถขยาย
ธุรกิจไดกวางขึ้นเปนการสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจท่ีดีและยังสามารถสรางชื่อเสียง
ใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง 

 

WO 
1. การมีสปอนเซอรหลายๆรายจะชวยแกไขใน

เร่ืองงบประมาณตางๆ  เชน  การจางดารา
นักแสดงที่เปนที่รูจักและสามารถที่จะทํา
การตลาดไดมากขึ้น ที่สําคัญสําคัญสามารถ
ที่จะจางบุคลากรที่มีความสามารถมาดูแล
ในการผลิตได เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 

T 

ST 
1. ใชอุปกรณที่ทางบริษัทมีใหไดประโยชน

มากที่สุดเพ่ือลดตนทุนใหมากที่สุด เพ่ือ
จะไดตั้งราคาขายใหเกิดชองวางระหวาง
ใหนอยที่สุดระหวางสินคาของบริษัทกับ
แผนผี ซีดีเถ่ือน ซึ่งจะเปนการกําจัด
อุปสรรคเหลานี้ใหหมดไป 

2. การมีคูแขงจํานวนมากและแข็งแกรง ทาง
บริษัทสามารถแกไขอุปสรรคนี้ไดโดยการ
เพ่ิมแนวภาพยนตรใหมากขึ้นและตองมี
คุณภาพ  โดยตองควบคุมระยะเวลาการ
ผลิตใหอยูในขอบเขตที่วางไว เพ่ือสินคา
ที่ออกสูตลาดจะไดมีความหลากหลาย
มากขึ้นและทันตอความตรงการของตลาด 

3. การระดมทุนจากหุนสวนหลายคน ทําให
มีเงินทุนเพื่อท่ีจะพัฒนาทางเทคโนโลยีที่
มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  

 

WT 
1. ผลิตสินคา ออกมาใหมีคุณภาพและใช

ตนทุนในการผลิตต่ําเพ่ือจะไดมาแขง ใน
ดานราคากับบริษัทอื่นๆ หรือแมกระทั่งกับ
สินคาผิดกฎหมาย 

2. หาชองทางการจัดจําหนาย การทํา
การตลาดและการสงเสรมิการขายใหเปนที่
สนใจของตลาด เพ่ือสรางภาพพจนที่ดี
ใหกับทางบริษัทเพ่ือการแขงขันภายใน
ตลาด 
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3.2 แนวทางเลือกในการแกไขปญหา 
 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลเปนทางเลอืกในการแกปญหาไดทั้งทางกลยุทธระดับ
องคกร (Corporate Strategy Level) ระดับธุรกิจ (Business Strategy Level) และระดับ
หนวยงาน (Functional Strategy Level)  

 ทางเลือกกลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) จากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกรแลว จึงกําหนดทางเลือกกลยุทธในระดับ
องคกรเปน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 เลือกกลยุทธเติบโต (Growth Strategy) 
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจมีความนาสนใจปานกลางคอนขางสูง และกิจการมีความแข็งแกรง เม่ือ
เทียบกบัอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกัน  มีเปาหมายในเพิ่มสวนแบงตลาด การเพิ่มอํานาจ
ตอรอง ลดตนทุนตอหนวย และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
 ทางเลือกที่ 2  เลือกกลยุทธคงตัว (Stability Strategy) อุตสาหกรรมหรือธุรกิจมี
ความนาสนใจปานกลางคอนขางต่ํา มุงเนนการสรางกําไร โดยกลยุทธนีส้ามารถควบคุม
คาใชจายใหสามารถดําเนินการไดตามสถานะเดิม  ไมมีการลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพย กลยุทธ
นี้เหมาะสมตอธุรกิจในระยะสั้น หากเปนในระยะยาวตองพิจารณาใหเหมาะสมทีจ่ะยังคงกลยุทธ
นานเพียงใด 
 ทางเลือกกลยุทธระดับธรุกิจ (Business Strategy) กําหนดทางเลือกกลยุทธใน
ระดับองคกรเปน 2 ทางเลือก คือ 
 ทางเลือกที่ 1  เลือกกลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยทุธ
การแขงขันขององคกรที่มุงตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางมูลคาตางๆใหโดดเดนเหนือคูแขง 
เชน คุณภาพ ตราผลิตภัณฑ เทคโนโลย ีหรือบริการ เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนจะ
สรางความภักดีของลูกคาตอตราผลิตภัณฑ  ซึ่งจะลดความไวตอราคาของลูกคาลง สามารถ
สรางผลกําไรที่สูงและปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขารายใหม 
 ทางเลือกที่ 2 เลือกการมุงที่ความแตกตาง (Focus Differentiation) เปนการมุงที่
ความตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวม  การสรางผลิตภัณฑหรือ
บริการที่มีความแตกตางทีส่ามารถตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะได  จะเปนการ
สรางความภักดีในตราผลติภัณฑของลูกคาในตลาดยอยน้ันได  และจะสามารถสรางผลกําไรสูง
ใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เน่ืองจากองคกรจะไดความเชื่อถือจากลูกคา  มี
ฐานขอมูลในการคนควา  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดไดดีกวา 
 ทางเลือกกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ใหความสําคัญกับการบรรลุ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การตลาด การเงิน การผลิต เพ่ือลด
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ตนทุนการผลติ การพัฒนาผลิตภัณฑ การเพิ่มยอดขาย โดยการเปนผูนําทางเทคโนโลยีซึง่
สงผลตอภาพลักษณองคกรและการดําเนนิงานขององคกร 

 

1.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 
จากการศึกษาขอมูลและปญหาขององคกร ทําใหตัดสนิใจแนวทางในการแกปญหาดังนี้ 

 3.3.1 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนแบบกลยทุธเติบโต
(GrowthStrategy) โดยใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูผลติภัณฑชนิดอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิมเพ่ือจะ
สรางตําแหนงในการแขงขันใหเขมแข็งขึ้นและสรางผลกาํไรใหกับองคกรไดในระยะยาวดวยการ
นําเอาเครื่องมือในการถายทําที่มีอยูมาใชใหเกิดประสทิธิภาพเพิ่มขึน้โดยการรับถายงาน
โฆษณา งานถายมิวสคิวีดีโอโดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกบัคายเพลงตางๆหรือการหา
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมการลงทุนทําการผลิตภาพยนตรเพ่ือเขาฉายในโรงภาพยนตร เปน
ตน เปนการขยายตัวขององคกรเพิ่มขึ้นจากตลาดเดิมซึ่ง ณ ปจจุบันมีปญหาที่ผูแขงขันรายใหม
เขามาแขงขันมากขึ้นจนทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลงเรื่อยๆ   
 สาเหตุที่ไมเลอืกกลยุทธแบบคงตวั (Stability Strategy) เน่ืองจากวิเคราะหแลววา 
ตลาดวีซีดีในปจจุบันมีคูแขงเขามาแยงสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึน้อยางตอเน่ือง หากไมคิด
หาทางสรางรายไดเพ่ิมเขามา สถานะของบริษัทคงจะไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ซึ่งถา
ยังคงใชกลยทุธแบบคงตวั และดําเนินธุรกิจแบบเกาเพยีงอยางเดียว รายไดของบริษัทจะตกต่ํา
ลงอยางมาก 
 3.3.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ใชการมุงที่ความแตกตาง (Focus 
Differentiation) เปนการมุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอยทีมี่ความแตกตางจากตลาด
รวม  การสรางผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความแตกตางที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดเฉพาะได  จะเปนการสรางความภักดีในตราผลติภัณฑของลูกคาในตลาดยอยน้ันได  และ
จะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เน่ืองจากองคกรจะไดความ
เชื่อถือจากลูกคา  มีฐานขอมูลในการคนควา  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดได
ดีกวา โดยการผลิตหนังสั้นเพ่ือใชประกอบงานตางๆเชน งานวิวาห เปนตน เพ่ือมุงสรางฐาน
ลูกคาในตลาดใหมสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักทําการเนนไปที่ธุรกิจรับจัดงานตางๆเพื่อการเขาทํา
ตลาดทีต่รงกบักลุมเปาหมาย  
 สาเหตุที่ไมเลอืกกลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) เน่ืองจากตองเสีย
คาใชจายมากในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินคาเพื่อใหเกิดความแตกตางทางดานสินคา 
คุณภาพ ลักษณะการหีบหอบรรจุภัณฑ ที่โดดเดนแตกตางจากคูแขง  
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3.3.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ทั้งดานการพัฒนาวิจัยผลติภัณฑและบริการ ที่จะตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาในปจจุบันและอนาคต ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตางๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับ
คูแขงขันได โดยมีกลยุทธของแตละฝาย ดังนี้ 

ฝายสนับสนุนการขายและการตลาด ใชกลยุทธการพัฒนาตลาดใหม (Market 
Penetration) และกลยุทธทางดานราคา คือ  

- การเปดตลาดใหมซึ่งอาจสงไปขายยังตลาดในตางจังหวัด หรือ ประเทศเพื่อน
บาน  เชน ประเทศลาวซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกัน  เปนตน 

- จัดตั้งรานคาขนาดเล็กตามศูนยเชาภาพยนตรและหางสรรพสินคาตางๆเพื่อ
เปนการกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภค 

- การขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพ่ือจัดฉายตามหนังกลางแปลง 

-  ราคาของภาพยนตรวีซีดีควรจะตองปรับระดับใหเหมาะสมเทากับราคากลาง
ตามทองตลาด  

- มีการลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษใหกับลูกคาตามความเหมาะสม
โดยใหมีความสอดคลองกับสภาพของตลาด 

- ในกรณีที่มีสปอนเซอรรวมในการผลิตทําใหคาใชจายในการผลิตเทากับ
จุดคุมทุนสามารถทําราคาเทากับวีซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไดเพ่ือลดปญหายอดขายลดลงเพราะ
สินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาพยนตรวีซีดี  โดยผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
เชน หนังสือพิมพ  นิตยสารในคอลัมนที่เกี่ยวของกับภาพยนตร 

- โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาพยนตรวีซีดี  โดยผานรายการวิทยุ สื่อ
โทรทัศนในรายการที่เกี่ยวกับภาพยนตร 

- มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพโปสเตอรใบปลิว เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแจงขาวเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและภาพยนตรวีซีดีที่
ออกมาใหม เชน การออก Event รวมกับงานแตงงานตางๆ และทําการโปรโมทภาพยนตรวีซีดีที่
ออกมาใหม โดยนักแสดงนําภายในเร่ืองฝายการผลิต ใชกลยุทธพัฒนาสินคา (Product 

Development)  คือการพัฒนาคุณภาพของเนื้อเร่ือง แสงสีเสียงของภาพยนตรวีซีดี  และรูปแบบ

ปกของภาพยนตรวีซีดีใหเปนที่สะดุดตาและดึงดูดผูบริโภค รวมไปถึงการพัฒนาในเรื่องของ

คุณภาพนักแสดง 
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- สรางกลุมเปาหมายทางการตลาดคือบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร
วีซีดี โดยเนนตลาดไปที่กลุมคนวัยทํางาน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความบันเทิงและสรางแบรนด
ใหเปนที่รูจักแกประชาชน 

- ใชนักแสดงที่มีคุณภาพในการแสดง เชน นักแสดงหนาใหมที่ผานเวทีการ
ประกวด หรือ นักแสดงหนาเกาที่วางงานอยู 

- สรางเน้ือเรื่องที่นําเสนอใหมีความสอดคลองตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายที่จากการวิเคราะหเปนกลุมคนวัยทํางานที่มีชีวิตโสด แนวเรื่องที่นิยม คือ แนว
แอคชั่น แนวตลกขบขัน และแนวผีหรือแนวสยองขวัญ  

- จัดหาสปอนเซอรให เขามามีสวนรวมในการผลิตเ พ่ือลดตนทุน  สราง
งบประมาณเพิ่มในการผลิตโดยผลตอบแทน คือ การโฆษณาใหกับทางสปอนเซอรที่เขารวม 

- ใชเครื่องมืออุปกรณที่มีอยู เพ่ือใชในงานที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เชน การรับงานถายโฆษณาหรือการรับทําหนังสั้นในการวิวาห เปนตน 

 
สรุปแนวทางการแกไขปญหา 

สภาพการดําเนินงานและการแขงขันของผูผลิตภาพยนตรวีซีดีมีการแขงขันกันสูงซึ่ง
บริษัทจะตองวางรากฐานใหกับบริษัทใหเปนที่รูจัก โดยการผลิตภาพยนตรวีซีดีที่ตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค นักแสดงตองมีคุณภาพและเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป ควรมีการขยาย
ธุรกิจไปในดานตางๆเพิ่มขึ้น เพ่ือใชปจจัยในการผลิตที่มีอยูไดอยางคุมคา รวมถึงการหา
พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรวมลงทุนใหเขามามีสวนรวมในการผลิต ประกอบกับการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดและชองทางการจัดจําหนายที่มีประสิทธิภาพจะทําใหบริษัททําการแขงขันใน
ธุรกิจได 

 

 



 

 

 

บทที่ 4 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ จากกลุมตัวอยางจํานวน 125 คน 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปน้ี 

 4.1.  สรุปผลการศึกษา 
 4.2.  ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ 
 4.3.  ขอเสนอแนะ 
 

1.1 สรุปผลการศึกษา 
จากวัตถุประสงคของการศึกษา 
1 เพ่ือศึกษาสภาพของปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบของปญหา 
2 เพ่ือกําหนดกลยุทธและการแกไขปญหาภายในบริษัท 
3 เพ่ือกําหนดกลยุทธทางดานการตลาดเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

   
  จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้กําลังมีความผันผวนมีสาเหตมุาจากความไม

แนนอนของนโยบายของรัฐบาล  ทําใหเกิดการชะลอตัวในการบรโิภคและการลงทุนซ่ึงอาจจะ
ทําใหไดรับผลกระทบกบัธุรกิจประเภทหนังภาพยนตรวีซีดีบางเล็กนอย สถานการณภายใน
ตลาดมีบรษิัทที่ผลติภาพยนตรวีซีดีมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหอํานาจการตอรองของผูซื้อมีมาก 

 ในปจจุบันมีผูที่สนใจในธุรกจิน้ีมีอยูอยางมากมายจึงทําใหธรุกิจประเภทนี้มีการแขงขัน
กันสูง ทั้งในเรื่องการวางกลยุทธ การผลติ และการตลาด จากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอทําใหเกดิสินคาทดแทนจากเทคโนโลยีใหมๆขึ้นมากมาย เชน การDownload ตางๆผาน
ทางสื่ออินเตอรเนต นอกจากนี้ยังพบปญหาภัยคุกคามจากสินคาละเมิดทําใหบริษทัผูผลติ
ภาพยนตรวีซดีีตองประสพปญหาการขาดทุน จากปญหาที่พบทําใหควรมีการพฒันากลยุทธอยู
เสมอซึ่งสวนสาํคัญในธุรกิจนี้คือเรื่องของเงินทุน การผลิตและการตลาด ที่มีการวางแผนงานที่ดี 
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สรุปการวิเคราะหขอมูลโดยผลการคาํนวณจาก SPSS   

สวนที่ 1 สรุปขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน  125  ราย  ประกอบดวยเพศ  
หญิงและชาย  ผูตอบแบบสอบถามสัดสวนเพศหญิงที่สูงกวา เพศชาย   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุระหวาง  25–34 มากที่สุด  รองลงมา มีอายุระหวาง 23-
24 ป  และ 35-44 ป  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  49.6  , 19.2 และ 16.8  ตามลําดับ  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพ โสด มากที่สุด  รองลงมามีสถานภาพสมรส  และ 
สถานภาพหยาราง  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  76.0  , 16.8 และ 4.8 ตามลําดับ       ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด  รองลงมา ปริญญาโท ขึ้น
ไป  และ อาชีวะศึกษา  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  68.8  , 17.6 และ 8.0  ตามลําดับ   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่  10,001-15,000  บาท มากที่สุด   
รองลงมา 20,001-25,000  บาท และ 15,001-20,000  บาท  คิดเปนอัตราสวนรอยละ  39.2  , 
17.6  และ  14.4  ตามลําดับ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ  พนักงาน
บริษัทเอกชน มากที่สุด   รองลงมา  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเปน
อัตราสวนรอยละ  56.8  , 19.2  และ  8.8 ตามลําดับ   

 
สวนที่  2 สรุปผลการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน  125 ราย   ผลการ
วิเคราะหพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อภาพยนตรวีซี ดี ของกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ  จะใหความสําคัญกับเนื้อเร่ืองของภาพยนตร นักแสดงนําในเนื้อเร่ือง  
และราคาของภาพยนตรวีซีดี   

แนวทางของภาพยนตรวีซีดีที่ชอบ  ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะ
ชื่นชอบภาพยนตร แนวแอคชั่น  แนวตลกขบขัน และแนวผีหรือสยองขวัญ   

นําภาพยนตรมาโดยวิธีใด   ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เชาจาก
ศูนยเชาตางๆ  และซื้อภาพยนตรวีซีดีที่ชื่นชอบ ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา   

เลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากที่ใด  ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เลือก
ซื้อภาพยนตรวีซีดีจากหางสรรพสินคา  และศูนยเชาภาพยนตรวีซีดี  

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน  ความถี่ในการชมภาพยนตรวีซีดีตอเดือน  ของกลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จะชมภาพยนตรวีซีดี 2  เร่ือง ตอเดือน  , 4 เร่ือง ตอ
เดือน  และ  1  เรื่อง ตอเดือน  ตามลําดับ   
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จํานวนในการซื้อวีซีดี ตอเดือน  ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญ  ซื้อ
ภาพยนตรวีซีดี 2  เรื่อง ตอเดือน  และ 1  เรื่อง ตอเดือน  ตามลําดับ   

ราคาที่เหมาะสมในการซื้อภาพยนตรวีซีดี  ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ซื้อภาพยนตรวีซีดีในราคาอยูในระหวาง 91-100 บาท , 71-80 บาท และ 51-60 บาท 
ตามลําดับ   

รายงานผลการวิเคราะหพฤติกรรมในดาน เคยซื้อแผนวีซีดีแผนผีหรือไม  ของกลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยซื้อภาพยนตรวีซีดีแผนผี  และเหตุผลที่ซื้อภาพยนตรวี
ซีดีแผนผี  เพราะแผนผีมีราคาที่ถูก และหาซื้อไดงาย    
 
4.2  ขอจํากัดในการศึกษาครั้งน้ี  

 
   สถานที่ในการเก็บขอมูลอยูเฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร 

 
4.3 ขอเสนอแนะ 
          4.3.1. ขอเสนอแนะสําหรับ บริษัท ผูผลิตภาพยนตรวีซีดี จากการศึกษาการปญหา ควร
เริ่มจากการ วางแผนกลยุทธ คือ 
 กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนแบบกลยุทธเติบโต(GrowthStrategy) 
โดยใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 
นําเอาเครื่องมือในการถายทําที่มีอยูมาใชใหเกิดประสทิธิภาพเพิ่มขึน้โดยการรับถายงาน
โฆษณา งานถายมิวสคิวีดีโอโดยการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกบัคายเพลงตางๆหรือการหา
พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมการลงทุนทําการผลิตภาพยนตรเพ่ือเขาฉายในโรงภาพยนตร เปน
ตน เปนการขยายตัวขององคกรเพิ่มขึ้นจากตลาดเดิมซึ่ง ณ ปจจุบันมีปญหาที่ผูแขงขันรายใหม
เขามาแขงขันมากขึ้นจนทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลงเรื่อยๆ   
 
 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ใชการมุงทีค่วามแตกตาง (Focus 
Differentiation) โดยการผลิตหนังสั้นเพ่ือใชประกอบงานตางๆเชน งานวิวาห เปนตน เพ่ือมุง
สรางฐานลูกคาในตลาดใหมสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักทาํการเนนไปทีธุ่รกิจรับจัดงานตางๆเพื่อ
การเขาทําตลาดที่ตรงกับกลุมเปาหมาย  
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  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) ฝายสนับสนุนการขายและการตลาด ใชกล
ยุทธการพัฒนาตลาดใหม (Market Penetration) และกลยุทธทางดานราคา คือ  

- การเปดตลาดใหมซึ่งอาจสงไปขายยังตลาดในตางจังหวัด หรือ ประเทศเพ่ือน
บาน เชน ประเทศลาวซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกัน  เปนตน 

- จัดตั้งรานคาขนาดเล็กตามศูนยเชาภาพยนตรและหางสรรพสินคาตางๆเพื่อเปน
การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภค 

- การขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพ่ือจัดฉายตามหนังกลางแปลง 

-  ราคาของภาพยนตรวีซีดีควรจะตองปรับระดับใหเหมาะสมเทากับราคากลางตาม
ทองตลาด  

- มีการลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษใหกับลูกคาตามความเหมาะสมโดย
ใหมีความสอดคลองกับสภาพของตลาด 

- ในกรณีที่มีสปอนเซอรรวมในการผลิตทําใหคาใชจายในการผลิตเทากับจุดคุมทุน
สามารถทําราคาเทากับวีซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไดเพ่ือลดปญหายอดขายลดลงเพราะสินคาที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

- โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาพยนตรวีซีดี  โดยผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน 
หนังสือพิมพ  นิตยสารในคอลัมนที่เกี่ยวของกับภาพยนตร 

- โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาพยนตรวีซีดี  โดยผานรายการวิทยุ สื่อ
โทรทัศนในรายการที่เกี่ยวกับภาพยนตร 

- มีการจัดทําสื่อสิ่งพิมพโปสเตอรใบปลิว เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อแจงขาวเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและภาพยนตรวีซีดีที่
ออกมาใหม เชน การออก Event รวมกับงานแตงงานตางๆ และทําการโปรโมทภาพยนตรวีซีดี
ที่ออกมาใหม โดยนักแสดงนําภายในเรื่อง 

 
 ฝายการผลิต ใชกลยุทธพัฒนาสินคา (Product Development)   
  - สรางกลุมเปาหมายทางการตลาดคือบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตรวี

ซีดี โดยเนนตลาดไปที่กลุมคนวัยทํางาน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความบันเทิงและสรางแบรนด
ใหเปนที่รูจักแกประชาชน 
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- ใชนักแสดงที่มีคุณภาพในการแสดง เชน นักแสดงหนาใหมที่ผานเวทีการประกวด 
หรือ นักแสดงหนาเกาที่วางงานอยู 

- สรางเ น้ือเ ร่ืองที่นํ าเสนอให มีความสอดคลองตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายที่จากการวิเคราะหเปนกลุมคนวัยทํางานที่มีชีวิตโสด แนวเรื่องที่นิยม คือ แนว
แอคชั่น แนวตลกขบขัน และแนวผีหรือแนวสยองขวัญ  

- การสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทตางๆ เพ่ือลดตนทุนในการผลิตโดยจัดหา
สปอนเซอรใหเขามามีสวนรวมในการผลิตเพ่ือลดตนทุน สรางงบประมาณเพิ่มในการผลิต 
ผลตอบแทน คือ การโฆษณาใหกับทางสปอนเซอรที่เขารวม 

- ใชเครื่องมืออุปกรณที่มีอยู เพ่ือใชในงานที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
การรับงานถายโฆษณาหรือการรับทําหนังสั้นในการวิวาห เปนตน 

   
4.3.2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 

- ในการศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามควรทําการขยายการทําแบบสอบถาม
ในตางจังหวัดมากขึ้น เพ่ือจะไดขอมูลในการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น 

- ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจในอนาคต
เพ่ิมขึ้น 

- ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเปนไปไดในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
- ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ ความแปลกใหม และคุณภาพ ซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญในธุรกิจน้ี 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาดวยตนเอง หัวขอการศึกษากลยุทธ
การตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายภาพยนตรวีซีดีกรณีศึกษา บริษัทผูผลิตภาพยนตรวีซีดี หลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
 
โปรดเลือกคําตอบโดยทําเครื่องหมาย (/) หนาขอที่ตรงกับทานมากที่สุด 
 
สวนที่ 1     ขอมูลสวนบุคคล และพฤติกรรม 
ขอมูลสวนบุคคล 
 
1.  เพศ      (    )    ชาย                          (    )   หญิง 
 
2.  อายุ      (    )    ต่ํากวา 18 ป             (    )   18-22 ป 
         (    )    23-24 ป       (    )   25-34 ป 
    (    )    35-44 ป                            (    )   45 ปขึ้นไป 
 
3.  สถานภาพปจจุบัน    (    )    โสด       (    )   สมรส 
    (    )    หยาราง                   (    )   แยกกันอยู 
    (    )    อ่ืนๆโปรดระบุ........................................................ 
 
4.  ระดับการศึกษา  (    )    มัธยมศึกษา        (    )   อาชีวศึกษา 
    (    )   ปริญญาตรี   (    )   ปริญญาโทขึ้นไป 
                              (    )    อ่ืนๆโปรดระบุ........................................................ 
 
5.  รายไดตอเดือน  (    )    ต่ํากวา 6,000 บาท   (    )   6,001-10,000 บาท 
    (    )    10,001-15,000 บาท    (    )   15,001-20000 บาท  
    (    )    20,001-25,000 บาท   (    )   25,001 บาทขึ้นไป 
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6.  อาชีพ   (     )     นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา        (     )    พนักงาน
บริษัทเอกชน 
    (    )    พนักงานรัฐวิสาหกิจ           (    )   ขาราชการ 
    (    )    เจาของกิจการ        (    )   อาชีพอิสระ 
    (    )    อ่ืนๆโปรดระบุ.................................................................. 
 
ขอมูลสวนพฤติกรรม 
 
7.  ทานคิดวาขอใดที่ทานใหความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อภาพยนตรวีซีดี  

 (เรียงลําดับความสําคัญ1- 7 โดย 1 หมายถึงความสําคัญมากที่สุด) 
 (    )  นักแสดงนํา   (    )  เน้ือเรื่อง 
 (    )  ปกของภาพยนตรวีซีดี  (    )  การทําโฆษณาประชาสัมพันธ 
 (    )  บรรจุภัณฑที่ใช   (    )  ราคา 
 (    )  บริษัทผูผลิต   (    )  ความสะดวกของสถานที่ในการซื้อ  
 (    )   การชักชวนจากบุคคลอื่น  (    )  เปนหนังที่เคยเขาฉายในโรงภาพยนตร 

 (    )   ครอบครัวชอบ   (    )  อ่ืนๆโปรดระบุ................................. 
 
8.  แนวภาพยนตรวีซีดี ที่ทานซื้อเปนภาพยนตรแนวใดมากที่สุด (โปรดใสหมายเลข 1-3 
ตามลําดับ) 

 (    )  แนวผีหรือสยองขวัญ  (    )  แนวตลกขบขัน 
 (    )  แนวสืบสวน   (    )  แนวอีโรติค 
 (    )  แนวแอคชั่น   (    )  แนวแฟนตาซี 

 อ่ืนๆโปรดระบุ..................................................................................... 
 
9.  ทานนําภาพยนตรวีซีดีมาชมดวยวิธีใด (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 (     )  เชาจากศูนยเชาตางๆ  (    )  ซื้อ 
 (     )   ขอยืมจากคนที่รูจัก  (    )  อ่ืนๆโปรดระบุ..................................... 

 
10. ทานเลือกซื้อภาพยนตรวีซีดีจากสถานที่ใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 (    )  หางสรรพสินคา   (    )  ศูนยเชาภาพยนตรวีซีดีตางๆ 
 (    )  7 ELEVEN   (    )  ตลาดนัดตางๆ 
 (    )  รานคาแผงลอย   (    ) อ่ืนๆโปรดระบุ................................. 
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11. ความถี่ในการชมภาพยนตรวีซีดีที่ทานชมตอเดือน 
 (    )   1 เรื่อง   (    )   2 เรื่อง    
 (    )   3 เรื่อง   (    )   4 เรื่อง    
 (    )   มากกวา 4 เรื่องขึ้นไป    (    )    อ่ืนๆโปรดระบุ...................................... 

 
12. จํานวนเรื่องของภาพยนตรวีซีดีที่ทานซื้อในแตละเดือน 

 (    )  1 เรื่อง   (    )  2 เรื่อง     
 (    )  3 เรื่อง   (    )  4 เรื่อง     
 (    )  มากกวา 4 เรื่องขึ้นไป     (    )    อ่ืนๆโปรดระบุ........................................ 

 
13. ราคาที่ทานคิดวาเหมาะสมที่สุดในการซื้อภาพยนตรวีซีดี 

 (    )  10-30  บาท   (    )  31-40  บาท 
 (    )  41-50  บาท   (    )  51-60  บาท 
 (    )  61-70  บาท   (    )  71-80  บาท 
 (    )  81-90  บาท   (    )  91-100 บาท 

 (    )  100 บาทขึ้นไป   (    )  อ่ืนๆโปรดระบุ.................................... 
 
14. ทานเคยซื้อแผนผีหรือไม 

 (    )  ไมเคย 
 (    )  เคย เพราะ  (    )  ราคาถูก  
               (    )  หาซื้อไดงายกวา 
               (    )  รานคาไมมีแผนจริง 
                        (    )  อ่ืนๆโปรดระบุ...................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 
แนวความคิดเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 
  ในการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยนั้น   ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรทราบวาคนไทยรูจักภาพยนตรมานานแลว  และไดมีการทํากันมานานแลวตั้งแตมี
การฉายภาพยนตรครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่  5  ป  พ.ศ.2440  เม่ือชาวปารีสนําภาพยนตรเขา
มาฉายครั้งแรกที่โรงละครหมอมเจาอลังการ  ที่เรียกวาปารีแซง ซิเนมาโตกราฟ (Parisiang  
Cinematograph)  ซึ่งมีการฉายภาพยนตรเพ่ือเก็บเงินผูชม  (สมชาติ  บางแจง,  2533)   
จากนั้นก็มีกิจการภาพยนตรมากขึ้น  มีการสรางโรงภาพยนตรเพ่ือรองรับการฉายภาพยนตร
จากตางประเทศในลักษณะเปนธุรกิจ   และกิจการภาพยนตรไดเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ มีการ
พัฒนาธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาโดยตลอดจนกลายเปนธุรกิจที่มีขอบขายกวางขวาง   มีการ
ลงทุนมหาศาลและทํารายไดใหกับผูประกอบธุรกิจอยางมากมายซึ่งในการดําเนินธุรกิจ
ภาพยนตรไทยนั้นจะไดกลาวถึงประเด็นสําคัญ   ๆ  ที่จะทําใหไดรับทราบถึงความเปนมาที่
ชัดเจนของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมากขึ้น 

 
การจัดองคกรและบุคลากรที่เก่ียวของกับการผลิตภาพยนตรไทย 

 
  การจัดองคกรในการสรางภาพยนตรไทยนั้นจําเปนตองมีการดําเนินการในรูป
องคกรที่เปนมาตรฐานอันจะทําใหสามารถดําเนินการในการผลิตภาพยนตรไทยใหไดผลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว   ซึ่งการจัดองคกรและบุคลากรในการผลิตภาพยนตรไทยนั้น   
สามารถกําหนดไดเปนหลายกลุม  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532)  คือ 
  
1.  ฝายบริหาร (Executive  Department) 

 มีประธานฝายบริหารเปนหัวหนา  มีหนาที่ดูแลงานสรางภาพยนตรตั้งแตตน  ไดแก  
หาเรื่องมาสราง  หาเงินทุน  เตรียมการสราง  ตลอดจนการนําออกฉายรวมไปถึงความ
รับผิดชอบตอการขาดทุนหรือการไดกําไรของภาพยนตรเร่ืองที่จะสราง  รวมถึงการทําหนาที่
วางแผนการสรางภาพยนตรวาควรนําเรื่องอะไรมาสราง  โดยใคร  วิธีใดจึงจะประสบ
ความสําเร็จ  จัดองคกร  จัดหาบุคลากร  อุปกรณอํานวยการสรางภาพยนตร  ประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและจัดทํางบประมาณในการสรางภาพยนตร  บุคลากรที่สนับสนุน
ฝายบริหารประกอบดวย 
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แผนกหาเนื้อเรื่องที่จะมาสรางเปนภาพยนตร  โดยอาจหาจากเรื่องราวในอดีต  นว
นิยาย  หรือเขียนขึ้นใหมหรือจากเหตุการณตาง ๆ  

แผนกกฎหมาย  ทําหนาที่ในเรื่องที่ เกี่ยวของกับกฎหมายหรือนิติกรรมทั้งหมด  
นับตั้งแตการทําสัญญาซื้อบท  ซื้อลิขสิทธิ์เร่ืองที่จะมาสรางเปนภาพยนตร  สัญญาจางตาง ๆ 
ตลอดจนสัญญาการจัดจําหนาย 

แผนกจัดหาหรือคัดเลือกดาราและผูแสดงประกอบ  รวมทั้งคัดเลือกผูแสดงเสี่ยง
อันตรายแทนดารา (Stant man) ผูแสดงประกอบ (Extras)  เพ่ือสรางบรรยากาศใหเหมือนจริง  
หรือผูแสดงเขาฉากแทนดาราในระหวางจัดแสง จัดมุมกลองที่เรียกวา  สแตนดอิน  

แผนกการตลาด  วางแผนในดานการจัดจําหนาย  จัดการโฆษณาประชาสัมพันธ
ภาพยนตร  ซึ่งจะทําทั้งกอนสราง ระหวางสรางและเมื่อสรางเสร็จแลว 
 
2.  ฝายธุรการ (Office Management Department) 
 ทําหนาที่ฝายธุรการขององคกรทั้งหมดใหเปนไปอยางราบรื่น  ควบคุมดูแลการจายเงิน 
การวางบิล  การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดจางคนงานและหา
แรงงานมาสรางภาพยนตร  จัดซอมแซมบํารุงรักษา  ทําความสะอาดสํานักงาน  และอุปกรณ
การทํางานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ ทําหนาที่ประสานงานระหวางฝายบริหารกับฝาย
ปฏิบัติการ 
 
3.  ฝายปฏิบัติการ (Production Department) 
 เปนฝายที่สรางภาพยนตรโดยตรง  หลังจากฝายบริหารไดตัดสินใจในการสราง
ภาพยนตรแลวจะมีการจัดองคกรเพื่อทําหนาที่ปฏิบัติการสรางภาพยนตรซึ่งประกอบดวยแผนก
ตาง ๆ ตามความจําเปนโดยแบงออกเปน  3  สวน 

3.1 การเตรียมงานกอนการสรางภาพยนตร  โดยมีผูที่เกี่ยวของกับการเตรียมงานสราง 
คือ 

3.2 ผูกํากับภาพยนตร  (Director)  มีบทบาทมากในขั้นตอนการถายทํา  แตผูกํากับ
บางคนมีบทบาทกอนการถายทํามาก  ในดานการเขามีสวนรวมในเรื่องของบท
ภาพยนตรที่จะนํามาสรางภาพยนตรในแนวที่ถนัด  บางครั้งผูกํากับเปนผูมีสวนใน
การกําหนดดาราแสดงนําดวย  รวมทั้งตารางการถายทําและแยกบทภาพยนตรเพ่ือ
การถายทําโดยละเอียด 

3.3 ผูออกแบบภาพยนตร  (Production Designer) หรือผูกํากับฝายศิลป (Art Director)  
เปนผูทํางานดานสรางสรรคและดานศิลป  กําหนดรูปแบบของภาพยนตร  ตลอดจน
กําหนดบรรยากาศ สี แสง เสียง และอารมณ  โดยทํางานประสานกับผูกํากับ
ภาพยนตร 
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3.4 ผูเขียนบท  มีหนาที่เขียนบทภาพยนตรบางครั้งบทที่สรางเปนภาพยนตรไมมีใน
ทองตลาดจึงอาจใชนวนิยายที่เผยแพรแลว และนํามาดัดแปลงเปนภาพยนตร 

3.5 ผูคัดเลือกตัวแสดง  ทําหนาที่คัดเลือกผูแสดงตาง ๆ สวนดาราที่มีชื่อเสียงน้ันอาจมี
ตัวแทนหรือเอเยนตจัดหาให 

3.6 ผูจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  แรงงาน ในหนวยงานตาง   
3.7 ผูสํารวจสถานที่ถายทําทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ 
3.8 ผูแตงเพลงประกอบภาพยนตร 
3.9 การปฏิบัติการตอนถายทําภาพยนตร  ประกอบดวยบุคลากรตาง ๆ  จํานวนมาก

เกี่ยวของในการถายทํา  ไดแก  ผูกํากับ  ผูถายภาพ  ผูจัดการกองถาย  ผูแสดง  
ผูทําเทคนิคพิเศษ ฯลฯ 

3.10 การปฏิบัติการหลังการถายทํา  ประกอบดวยบุคลากรที่มีหนาที่ตาง ๆ คือ  ผูตัดตอ
ลําดับภาพ  ผูบันทึกเสียง  ผูประสานงานกับหองแล็ป 

  
ฉะน้ัน  การจัดองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตภาพยนตรไทยจึงเปน

เร่ืองสําคัญเพราะทําใหการผลิตเปนไปดวยความเรียบรอย  มีระบบในการทํางาน มีการแยก
หนาที่ที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการผลิตภาพยนตร 
 

  โดยทั่วไปกระบวนการผลิตภาพยนตรไทยจะเปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
มากมายหลายประการ  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเภทของภาพยนตร  ขนาดของงานการผลิต
ภาพยนตร   รวมทั้งปจจัยเกื้อหนุนและแวดลอมของภาพยนตรที่จะผลิต  ซึ่งกระบวนการผลิต
ภาพยนตรไทยนั้นสามารถจะแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2532)  ไดแก 

 
1. ข้ันตอนเตรียมงานกอนการถายทําภาพยนตรไทย 

                การเตรียมงานกอนการถายทําภาพยนตรเปรียบไดเปนการวางโครงสราง
ใหกับงานกองถายทั้งหมด  การถายทําภาพยนตรจะดําเนินการไปดวยดีหรือไมขึ้นอยูกับการ
จัดเตรียมงานเปนสําคัญ  ดังน้ันการเตรียมการทีละเอียดรอบคอบและรัดกุมจะชวยใหการถายทํา
ภาพยนตรดําเนินไปไดอยางเรียบรอยและราบรื่น  ขั้นตอนการกอนการถายทําภาพยนตรไทยที่
สําคัญมีดังนี้ 
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1.1 การจัดหาบทภาพยนตร  เปนการนําเอาเนื้อหาที่ไดจากผูประพันธหรือผูเขียน
บทที่มีแนวคิดนาสนใจมาผูกเปนเรื่องราว  แลวพัฒนาจนเปนบทภาพยนตรเพ่ือใชเปนพิมพ
เขียวใหแกผูเกี่ยวของถือเปนแนวปฏิบัติ 

1.2 การคัดเลือกผูแสดง  ผูกํากับภาพยนตรและผู อํานวยการสรางภาพยนตรจะ
พิจารณาคัดเลือกผูแสดงที่เหมาะสม  โดยเฉพาะการคัดเลือกดาราเพราะเปนบุคคลสําคัญของ
เรื่องในภาพยนตรเพ่ือใหการถายทอดขาวสารเปนไปอยางมีอรรถรสและประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการสรางภาพยนตร 

1.3 การจัดตารางการถายทําภาพยนตร  เปนการบางปริมาณงานในการถายทําตาม
สภาพงานที่ไดมาจากใบแยกบทภาพยนตร  เพ่ือใหการเตรียมงานของฝายตาง ๆ  ประสาน
สัมพันธกันโดยถือเปนแผนผังเวลาของการถายทําภาพยนตรดวย 

1.4 การจัดหาสถานที่  เปนการตระเตรียมบรรยากาศ  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่จะ
ใชเปนฉากในภาพยนตรเพ่ือใหการถายทําภาพยนตรเปนดวยความราบรื่นตามสภาพที่ควรจะ
เปน 

1.5 การออกแบบและการสรางฉากภาพยนตร  เปนการดัดแปลงหรือตกตางสถานที่ให
พรอมที่จะใชถายทําภาพยนตร  โดยใหมีบรรยากาศตามบทภาพยนตรที่กําหนดไว  รวมทั้งการ
เตรียมเครื่องแตงกายและการตกแตงอ่ืน ๆ   ที่ไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับเนื้อหา 

1.6 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  เปนการเลือกและตระเตรียมสิ่งตาง ๆ  ที่จะใชในการ
ถายทําภาพยนตรใหอยูในสภาพที่พรอมสรรพทั้งสวนที่เปนฟลมอุปกรณการถายทํา  อุปกรณ
ประกอบกลอง  อุปกรณรองรับกลอง  อุปกรณเกี่ยวกับแสงและอ่ืน ๆ  

1.7 การจัดทีมงาน  เปนการคัดเลือกทีมงานแตละฝายที่มีความสามารถและเหมาะสม
กับภาพยนตรเขาถายทําภาพยนตร  โดยทีมงานจะตองมารถประสานงานกันไดอยางสอดคลอง
สัมพันธ  และผสมผสานกลมกลืนกัน 

1.8 การกําหนดวงเงินงบประมาณ  เปนการประมาณการวงเงินที่จะใชในการถายทํา
ภาพยนตรเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางตอเน่ืองและราบรื่น 
 

2.  ข้ันตอนการถายทําภาพยนตร (Production) 
  งานในขั้นตอนนี้อยูภายใตความรับผิดชอบของผูกํากับภาพยนตรที่จะตอง
บริหารงานในกองถายทําใหดําเนินไปอยางราบรื่นที่สุด  โดยมีความงดงามทางศิลปะและการ
สื่อสารที่ดีที่สุดจากความรวมมือของทุก ๆ ฝาย  งานที่สําคัญในขั้นตอนการถายทําภาพยนตร  
มีดังนี้ 

2.1 การประชุมทีมงาน  เปนการซักซอมความเขาใจและตรวจสอบความพรอมกอนที่จะ
ยกกองถายทําออกไปปฏิบัติงาน   โดยการประสานงานและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ให
เปนไปตามแผนงานที่วางไว 
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2.2 การยกกองถาย  เปนการเคลื่อนกองถายสูการปฏิบัติงานในการถายทํา
ภาพยนตรตามแผนงานที่ไดกําหนดไว  โดยการนําอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการถายทําและ
บุคลากรไปยังที่นัดหมายลวงหนา  อันจะเปนประโยชนตอการถายทําที่ไมตองสูญเสียเวลาและ
คาใชจายโดยไมจําเปน 

2.3 การดําเนินการถายทําภาพยนตร  เปนการลงมือถายทําภาพยนตรภายใตการ
อํานวยการของผูกํากับภาพยนตรเพ่ือใหไดภาพและเสียงเกิดขึ้นบนฟลมภาพยนตร 

 
3.  ข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (Post-production) 

  ภาพยนตรที่เตรียมงานและถายทําตามกําหนดการที่เสร็จสมบูรณกอนที่จะนํา
ออกฉายใหกับผูดูไดจะตองมีงานหลังการถายทํา  แตในระหวางการถายทําก็อาจจะมีขั้นตอน
หลังการถายทําควบคูไปกับการถายทําก็ได  เชน  การสงฟลมภาพยนตรที่ถายแลวไปลางและ
พิมพฟลม  เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณของการถายทํา  ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีสวนที่สําคัญ  คือ 
 
 การสงฟลมที่ถายทําไปแลวไปดําเนินการลางและพิมพฟลม  โยสงฟลมพรอมกับใบรายงาน
การถายทําภาพยนตรใหหองแลปทําการลางและพิมพฟลมตามประเภทของฟลมที่ใชในการถาย
ทําซึ่งไดกําหนดไวแตแรกแลว 

 
 การตัดตอลําดับภาพและเสียง   เปนการนําฟลมที่ผานการตรวจสอบความสมบูรณจากผู
กํากับภาพยนตรแลวสงไปใหผูตัดตอภาพยนตรดําเนินการคัดเลือกชอต (Shot)  เพ่ือนํามาจัด
วางใหอยูในชวงของคัทหรือซีนที่ถูกตองดวยการกําหนดความยาวของแตละชอตใหเหมาะสมที่
เรียกวา  เวิรคพรินต (Work Print)  ควบคูไปกับการเรียงและตัดตอเสนเสียงที่เทียบเคียงกับ
เวิรคพรินตเพ่ือรวมเสนเสียง (Dubbling.Mixing)  จากเสนเสียงแมกเนติก (Magnetic Sound 
Track)  เปนเสนเสียงออปติเคิลเนกาตีฟ (Optical Negative Sound Track)  สําหรับภาพยนตร
ที่บันทึกเสียงตอนถายทํา  จากนั้นจึงสงมอบใหหองแลปดําเนินการตัดตอจากฟลมตนฉบับ  เขา
กับฟลมอินเตอรเนกาตีฟสําหรับทําภาพพิเศษ (Special  Effect)  เพ่ือเปนฟลมแมแบบ 
 
 การพิมพฟลมภาพยนตร   เปนการนําฟลมแมแบบไปจัดพิมพ  ซึ่งกอนที่จะพิมพเปนรีลิสพ
รินต (Release Print)  เพ่ือนําออกฉายเผยแพรนั้น  จะตองทําการแกไขสีและความสวางใหมี
ความกลมกลืนและสมดุลกันโดยทําแอนเซอรพรินต (Answer Print)  ไวเพ่ือควบคุมการพิมพ
ฟลมที่มาจากฟลมแมแบบควบคูไปกับการพิมพเสนเสียง  ซึ่งเปนฟลมรีลิสพรินตภาพยนตรที่มี
เสียงในฟลมรวมอยู การเผยแพรและการจัดจําหนาย  เปนการนําภาพยนตรที่ทําเสร็จสมบูรณ
แลวออกฉายใหผูดูไดรับสารโดยผานสื่อภาพยนตรซึ่งมีคนกลางเปนผูทําหนาที่ในการเผยแพร  
หรือจัดจําหนาย 
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จะเห็นไดวากระบวนการผลิตภาพยนตรไทยนั้น  เปนกระบวนการที่มีมาตรฐานไม
แตกตางไปจากการผลิตภาพยนตรของประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะมีกระบวนการที่เหมือนกันแตขอ
แตกตางของแตละประเทศก็ยอมจะมีสิ่งที่เปนเอกลักษณของตัวเองหรือมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน
นัก  โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่นํามาใชในการผลิตภาพยนตร ซึ่งประเทศไทยยังคง
มีนอยเน่ืองจากเปนการลงทุนที่ใชงบประมาณคอนขางมากจึงทําใหเปนขอจํากัดประการหนึ่ง
ของภาพยนตรไทย 
 
 



 
 
 

ประวัติผูศึกษา 
 

 นาย ชาตระบาญ  ศรีเจริญ เกิดเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2524 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เม่ือปการศึกษา 2545 และ
ศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ในปการศึกษา 2549 
  
 เขาทํางานที่ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด มหาชน ตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน 
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