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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง 
โดยเปนกรณีศึกษาของผับ รูท 66 โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร และผูเกี่ยวของตางๆ 
และทําแบบสอบถามผูมาใชบริการเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการทําวิจัย ที่ครอบคลุมขอมูลใน 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
และขอมูลของปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภค และทําการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ
อุปสรรค เสนอกลยุทธทางเลือก 2 ทางเลือกใหขอดีขอเสียแตละกลยุทธ และทําการเสนอแนะ
กลยุทธทางเลือก 

 จากการศึกษาพบวา 
สวนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ Route 66 ซึ่งจะเปนสวนที่ใชศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภคเริ่มจากความถี่ในการมาใชบริการ Route 66 ใน 1 เดือนผูมาใชบริการสวนมากมา
ใชบริการนอยกวา 4 ครั้งตอเดือนอยูในอัตราสวนรอยละ 45 รองลงมาจะอยูที่มาใชบริการ 4-8
ครั้งตอสัปดาหอยูในอัตราสวนรอยละ 29 เม่ือรวมทั้งสองกลุมนี้เขาดวยกันจึงพบวาเกือบ
ทั้งหมดของลูกคาจะมาใชบริการเฉลี่ยอาทิตยละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเห็นถึงปญหาที่
ทําการศึกษาอยางชัดเจน และวันที่นิยมมาใชบริการก็จะเปน วันศุกรและเสารในอัตราสวนรอย
ละ 35 และ 32 เม่ือนําทั้งสองขอมาสรุปรวมกันจะไดคําตอบคือผูบริโภคนิยมมาใชบริการ
อาทิตยละสองวันคือวันศุกรและวันเสาร ในดานระยะเวลาที่รูจัก Route 66 จะอยูที่รูจักมา
ประมาณ 3 ปและมากกวา3 ป นับวาชื่อของรานเปนที่รูจักมานาน และปจจัยที่พิจารณามาใช
บริการที่ Route 66 จะดูที่คนมาที่มาใชบริการรอยละ 25 บรรยากาศของราน เพลงและดนตรี 
เพ่ือนชักชวน อยูในอัตราสวนรองลงมาที่ใกลเคียงกันเฉลี่ยรอยละ 18 เม่ือทราบผลการศึกษาจะ
พบวาคนจะเปนปจจัยหลักของการเขาเลือกรับบริการคือ ตองมีที่มาใชบริการที่ดูดีในราน ตองมี
คนมาใชบริการมาก และจะเกิดการชักชวนแบบปากตอปาก จนอาจจะเกิดเปนกระแสขึ้นมาได 
และเวลาที่ลูกคาใชในการมาใชบริการที่ Route 66 จะอยูที่เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงรองลงมาคือ 1 
ชั่วโมง อยูในอัตราสวนทั้งสองมากที่สุดเม่ือนํามาวิเคราะหจะพบวาลูกคามาใชบริการเปนเวลา
สั้นเกินไปซ่ึงในแงการตลาดตองแกไขใหลูกคามาใชบริการใหไวขึ้น และสิ่งที่ผูมาใชบริการ
ตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66คือทําโปรโมชั่นและขาวสารจากทางรานมากที่สุดรอยละ 
30 และ 23 และเม่ือสอบถามถึงในอนาคตถาคุณจะใชบริการสถานบันเทิงที่ใด Route 66ยังเปน
คําตอบแรกรอยละ 47 รองลงมาคือสถานบันเทิงอ่ืนในยานอารซีเอ ซึ่งนับเปนคูแขงหลักของ
รานรอยละ 25 เม่ือดูตัวเลขนับวาสูงมากเลยทีเดียวที่ลูกคาเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง 



 จ 

 กลยุทธที่เลือก ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบ
ครบวงจร สามารถแกปญหาไดตรงจุดสงผลดีตอเน่ืองในระยะยาว สรางความภักดี มีความ
เคลื่อนไหวไมซ้ําซากจําเจลูกคามาใชบริการและไมเกิดการเบื่อบรรยากาศเดิมๆ เกิดการบอก
ตอถึงความแปลกใหม สรางลูกคาใหมไดๆ ทําใหเกิดความถี่และจํานวนของผูมาใชบริการ เกิด
ความคุนเคยตรงกับสโลแกนของรานที่ตองการใหมาแลวรูสึกอบอุนเหมือนอยูบาน แตตองมีสิ่ง
ที่ตองปรับเปลี่ยนควบคูกันไป จัดระบบการบริหารการจัดการใหมใหเปนระบบ มีการกระจาย
อํานาจตัดสินในตามลําดับเพ่ือการสื่อสารและแกปญหาที่รวดเร็วเกิดความพึงพอใจสูงสุด และ
ตองทําความเขาใจแกพนักงานถึงเปาหมายและรูปแบบดําเนินงานแบบใหมที่ตองใชเวลาและ
ความอดทน แตเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและไมตกกระแส ทางเลือกการทําตลาดแบบครบวงจรจึง
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 บริษัท รูท 66 ผับ เปดดําเนินการตั้งแตเดือนพฤจิกายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียน
ประมาณ15ลานบาท พรอมๆกับสมัยที่ถนน รอยัล ซิตี้ อเวนิว หรือเรียกสั้นๆวาอารซีเอ เปด
ถนนแหงนี้ขึ้น ชวงแรกบริษัทดําเนินธุรกิจเปนรานอาหารกึ่งผบั เปดบริการ 5โมงเย็นจนถึงเวลา
เที่ยงคืน มีวงดนตรีแจสคอยเลนขับกลอม กลุมลูกคาสวนใหญเปนกลุมคนทํางาน  

ในป 2539 ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสที่เปนที่นิยมของถนนแหงนี้ รานเปลี่ยนจาก
รานอาหารปรับเปนผับเต็มตัว มีวงดนตรีสลับดีเจ กลุมลูกคากลายเปนกลุมวัยรุน แตจะอยูใน
เกรดที่คอนขางสูง เม่ือเทียบกับคูแขงเวลานั้น โดยมีคูแขงที่อยูในถนนเดียวกันน้ีมากกวา 40 
ราน แตบริษัท ถือวาอยูในกลุมผูนํา และเริ่มขยับขยาย จาก 4 คูหา เปน 12 คูหา ใน 3 ปมี
ลูกคามาใชบริการมากถึง 700-1000 คนในวันอาทิตยถึงวันพฤหัสบดี สวนในวันศุกรและเสารมี
คนมาใชบริการมากถึง 2000-3000 คน  

ในป 2544 ถือเปนยุคตกต่ําของบริษัทและถนนอารซีเอ เหตุเพราะวา ขาดการ
ควบคุมดูแลโดยรวมของยานนี้ จึงเกิดปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดจนทําใหภาพลักษณ
ของยานและรานคาในยานเสียหายมาก จึงเหลือผูประกอบการไมถึง 10 ราย แตบริษัทก็ยัง
ประคองตัวมาได  

จนป 2545 เหลือผูประกอบการบนถนนแหงน้ีเพียง 3 รายเทานั้น คือราน รูท66 ราน
มอรแกน และรานเซลริ่ง เน่ืองจากการเปดของโซนสถานบันเทิงบนถนนโซนรัชดาภิเษกแยง
สวนทางการตลาดไปไดมากและสถานบันเทิงบนถนนทองหลอเปนที่นิยมมากดวยเชนกัน  

ในป 2547 บริษัทไดทําการปรับปรุงครั้งใหญ แบงออกเปน 4 โซน ทั้งดีเจ และวงดนตรี
หลากหลายแนวเปดบริการตั้งแต 20:00-02:00 น. รวมถึงพ้ืนที่ใหเชาจัดงานตางๆ สราง
ภาพลักษณของรานใหมเปนกลุมวัยรุนทันสมัย ลบภาพลักษณ รูท66 ในอดีต  

ในปจจุบัน ถนนอารซีเอ กลับมาสูยุครุงเรืองอีกครั้ง เน่ืองจากไดจัดอยูในเขตโซนนิ่งเปด
บริการไดถึง 2 นาฬิกา และภาพลักษณของถนนที่ดีขึ้นมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
และมีการรวมมือกับตํารวจในทุกๆดานเพื่อปองกันปญหายาเสพติด   
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สภาพการแขงขันและผูแขงขันหลักของบริษัท 
ปจจุบันการแขงขันทวีความเขมขนมากขึ้น กลาวคือผูประกอบการประมาณ 25 บริษัท 

เนื่องจากยานนี้เปนที่นิยมของผูลงทุนอีกครั้ง เหตุผลจากอยูในเขตโซนนิ่งการแขงขันแบง
ออกเปน 3 ประเภทหลักๆ  

แบบที่ 1 ผับมีประมาณ 11 บริษัท  
แบบที่ 2 ผับกิ่งรานอาหารประมาณ 6 บริษัท  
แบบที่ 3 รานอาหาร   
คูแขงหลักของบริษัท คือบริษัท สลิม หรือ ในชื่อเดิม มอรแกน ที่ไดทําการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญจนทําใหมีลูกคาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยบริษัทสลิมเปนเจาแรกที่ทํา
การแบงโซนของรานออกเปน 3 โซน ตามแนวดนตรี และแบงกลุมลูกคาแตละโซนอยางชัดเจน 
โซนที่หน่ึง ฝงดนตรีสด กลุมลูกคาจะเปนกลุมคนทํางาน และมีอาหารบริการ โซนที่สอง ดนตรี
ฮิพฮอพ กลุมลูกคาจะเปนกลุมวัยรุนและนักศึกษาทั่วไป ราคาคาบริการจะถูกที่สุดใน 3 โซน 
และโซนสุดทาย ฝงเพลงอันเดอรกราวดกลุมลูกคาเปนคนสมัยใหม นักเรียนตางประเทศ และ
ชาวตางชาติ ซึ่งมีราคาคาบริการสูงที่สุด และการตกแตงรานออกแบบอยางสวยงามในทุกโซน 
มีการบริการที่เปนมืออาชีพ มีการบริหารงานอยางเปนระบบทําใหเกิดการพูดปากตอปากจนทํา
ใหกลุมลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบโดยตรงตอรานรูท66 ที่จะตองทําการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญเชนกัน โดยบริษัทไดแบงโซนออกเปน4โซน แบงเปนดนตรีฮิพฮอฟ 
ดนตรีอีเล็คโทรนิค ดนตรีสด และโซนพักผอน กลุมเปาหมายหลักของบริษัทเด็กมหาวิทยาลัยป
3-4และกลุมคนเริ่มทํางานและไมไดแบงกลุมเปาหมายตามแนวดนตรี โดยทุกโซนของรานจะ
เปนราคาเดียวกันหมด และราคาของสินคาจะอยูในระดับกลางราคาเหลาจะอยูที่ 950 บาท 
ราคามิกเซอรอยูที่ 30 บาทซึ่งวางภาพลักษณของรานใหทันสมัยถูกใจวัยรุน แตจุดที่แตกตาง
จากรานอ่ืนคือจะมีการคัดสรรลูกคาที่จะเขารานโดยดูลักษณะบุคลิกและการแตงตัวดวย  

 

2. ปญหาลักษณะและปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
จากการแขงขันที่มีมากขึ้นในยานอารซีเอ และคูแขงหลักไดทําการปรับปรุงธุรกิจ และ

ประสบความสําเร็จมากขึ้นหลังจากทําการปรับปรุง จนทําใหองคกรตองทําการเปลี่ยนแปลงตาม
เพราะสวนแบงทางการตลาดหายไปมาก การปรับปรุงรานของคูแขงหลักครั้งน้ีไดชวยปรับปรุง
ภาพลักษณของผูมาใชบริการในยานอารซีเอ ดวยภาพลักษณของรานที่จับกลุมลูกคาคนวัยเร่ิม
ทํางานและกลุมคนทํางานเปนหลัก ประกอบดวยวิสัยทัศนที่ตองการใหที่มาใชบริการรูสึกวาเม่ือ
มาใชบริการที่นี่แลวจะทําใหดูดีชวยสรางลักษณใหกับคนมาใชบริการเองดวย ตลอกจนยังทํา
กิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ืองใหเกิดความเคลื่อนไหว เชนการจัดโมเดลไนท เพ่ือใหมี
เหลาดารานางแบบมาใชบริการจํานวนมาก จนทําใหเปนตัวตอยอดใหมีผูมาใชบริการในของคืน
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อ่ืนๆและสวนในภาพลักษณของราน และทุกครั้งที่จัดกิจกรรมตางๆก็จะมีการติดตอสื่อสารถึง
ลูกคาอยางรวดเร็วโดยมีฐานขอมูลลูกคาเกาและใหมในมือเปนจํานวนมาก 

โดยบริษัทรูท66 จึงทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานทั้งการตกแตงแนวเพลงรวมถึง
ราคาและนโยบายการคัดคนเขาราน อยางไรก็ตามความลาชาในการปรับปรุงเนื่องดวยตัว
องคกรเองและคิดวาตนยังคงเปนผูนําในตลาดยานนี้ ทําใหสวนแบงทางการตลาดหายไปมาก 
และขาดการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยไมเคยเก็บขอมูลของลูกคาไวเลยตลอด8ปที่ผานมา 
ซึ่งแตกตางกับคูแขงอยางชัดเจน   
 

3.  ความสําคัญและผลกระทบของปญหา 
หัวใจธุรกิจการบริการของสถานบันเทิงอยูที่การสรางความสัมพันธกับลูกคา ความ

จริงใจ ความที่เปนมืออาชีพ ตลอดจนสิ่งบันเทิงตางๆ ในรูปแบบของสัมผัสในหลายๆดาน รูปก็
คือการตกแตงรานใหสวยงามมีความทันสมัยและรูปลักษณของผูมาในบริการเองดวย ดานรสก็
คือรสชาติอาหารและเครื่องด่ืม ดานกลิ่นก็คือในดานของความสะอาด ดานเสียงก็คือในรูปของ
ความบันเทิงตางๆ ที่จะสามารถมัดใจใหลูกคามาใชบริการตอเน่ืองที่ทําใหคนรูสึกสนุกและมี
ความพอใจในทุกๆดาน ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ เพราะธุรกิจบันเทิงมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานที่สูง เชนตอเดือนตองจายเงินเดือนพนักงานคิดเปนเงิน 2 ลานบาทตอเดือน 
คาใชจายดานเอ็นเตอรเทนเมนตดนตรีและดีเจกวาหาแสนบาทตอเดือน คาใชจายดานน้ําไฟ
และซอมบํารุงสวนตางๆ ซึ่งบริษัทตองหารายไดมาใหเพียงพอตอสวนการใชจายและการสราง
ผลกําไร  

การแขงขันในปจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นและคูแขงก็เตรียมที่จะโจมตีทางการตลาด
และพรอมจะแขงขันกับทุกรูปแบบ ซึ่งจะสงผลตอไปในระยะสั้นที่เราจะตองทําการโปรโมตเพื่อ
แยงชิงสวนแบงทางการตลาดคืนมา และปรับปรุงงานบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
และบริการเพื่อความพอใจสูงสุด และผลในระยะยาวเพื่อจะรักษาสวนแบงทางการตลาดและ
สรางความสัมพันธเชิงลึกและสรางความภักดีตอบริษัท  

การสรางความสัมพันธกับลูกคา จากการที่องคกรธุรกิจตางๆ ตองเผชิญกับปญหา อาทิ 
การที่ผูขายในตลาดประเภทหนึ่งๆมีจํานวนมากขึ้นในขณะที่ลูกคา หรือความตองการในตลาด
นอยลงหรือมีตัวเลือกมากขึ้น ทําใหแตละองคกรตองแขงขันกันมากขึ้น เพ่ือชิงสวนแบงตลาดที่
มีขนาดเล็กซึ่งยังผลใหตนทุนสําหรับการหาลูกคาใหมมีมูลคาสูงขึ้น 

การที่ลูกคามีความตองการที่ซับซอนขึ้นซึ่งบางครั้งเพียงกลยุทธดานราคาเทานั้น อาทิ 
การลดราคา ก็เร่ิมใชไมไดผลในระยะยาวในการจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือดึงลูกคา
ไวใหอยูกับองคกรใหนานที่สุดจึงเห็นผลมากกวา เนื่องจากคูแขงในทองตลาดทุกรายตางมี
ศักยภาพในการผลิตสินคา และบริการหลักไดอยางทัดเทียมกันมากขึ้น ทําใหลูกคาเริ่มมองหา
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ขอแตกตางในสินคา และบริการจากคุณคาเพิ่มอ่ืนๆ อาทิ พิจารณาวาองคกรใดสามารถ
ใหบริการที่เปนมิตรไดมากกวา เปนตน 

ปจจุบันองคกรธุรกิจตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
ซึ่งสามารถจะจัดการกับปญหาตางๆดังที่ยกตัวอยางไวขางตนนี้ไดอยางดี  เนื่องจากการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาเปนการอาศัยกลวิธีตางๆ เพ่ือมุงใหความสําคัญกับลูกคามากขึ้น ให
ลูกคารูสึกเปนคนสําคัญที่มีคาสําหรับองคกร อันจะทําใหลูกคารูสึกผูกพันกับองคกรดวยความ
เต็มใจ และไมตองการที่จะไปเปนลูกคาขององคกรอ่ืนหรือไปใชบริการที่อ่ืน ซึ่งนับเปนวิธีการ
อันดีที่จะทําใหองคกรไมตองเสี่ยงกับเพียงการหาลูกคาใหมซึ่งเริ่มยากมากขึ้นที่จะหาได และ
การที่องคกรหนึ่งๆ สามารถผูกพัน หรือรักษาลูกคาใหอยูกับองคกรไดมากขึ้นแมเพียงรอยละ  
5 จะทําใหองคกรไดรับผลกําไรระยะยาวที่เพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 20-85 เลยทีเดียว 

ทั้งน้ีการผูกพันลูกคาไวดวยการสรางความสัมพันธอันดี ใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีกับ
องคกรอยางแทจริงก็เปนวิธีที่จะดึงลูกคาไวใหเต็มใจเปนลูกคาขององคกรในระยะยาวไดดีกวา
วิธีการซึ่งหวังผลระยะสั้น อาทิ การลดราคาอีกดวยโดย ระบุวาความผูกพันอันเกิดจาทัศนคติที่
ชื่นชอบนั้นเสื่อมสลายไดยากยิ่งกวาความผูกพันดานการเงินที่ผูกพันลูกคาไวกับองคกรเพราะ
คาใชจายที่ต่ําเพียงอยางเดียว 

นอกจากนี้ ขอดีอ่ืนๆ จากการสรางความสัมพันธกับลูกคาก็ยังมีอีกมาก อาทิ เม่ือลูกคา
ไดรับการปฏิบัติที่ดีจนเกิดความภักดีกับองคกรแลว โอกาสที่ลูกคาจะบอกตอ หรือกระจายขอดี
เกี่ยวกับองคกรไปยังบุคคลอื่นๆ ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยดึงลูกคาใหมสูองคกรไดอีกในทางหนึ่ง
เปนตน 

ดังน้ัน องคกรซึ่งประสบความสําเร็จหลายๆ องคกร จึงกําลังปรับเปลี่ยนจากการมุง
เพียงบริหารสวนผสมทางการตลาด เพ่ือกระตุนใหลูกคาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับองคกรอยาง
รวดเร็วจบสิ้นเปนครั้งคราวไปเทานั้น มาสูการมุงสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวมาก
ขึ้น นักวิชาการกลุมแรกๆที่ผลักดันแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ระบุวา การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการตลาดยุคใหม และ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานก็เปนเคร่ืองมือสําคัญ ที่จะสนับสนุนใหการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวนี้มีความเปนไปได 

และจากการธุรกิจบริการในประเทศไทยนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก โดยที่ผานมา มูลคาที่
เกิดจากธุรกิจบริการในภาพรวมเปนถึงราวรอยละ 48-50 ของมูลคาทั้งหมดอันเกิดจากการผลิต
มวลรวมภายในประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะสรางมูลคา ตลอดจนเพิ่มจํานวนมากขึ้นอีก
อยางตอเนื่อง ทําใหองคกรธุรกิจบริการในประเทศไทยอยูภายใตสภาวะการแขงขันที่สูง และ
ตองพยายามมากขึ้นที่จะสรางจุดเดนใหผูบริโภคตัดสินใจเปนลูกคาขององคกร ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดเพื่อสรางความสําพันธกับลูกคา ก็เปนกลยุทธที่องคกรธุรกิจบริการจํานวนมากขึ้นให
ความสําคัญนํามาปรับใชเพ่ือสรางจุดเดนดังกลาว 
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ที่สําคัญ ธรรมชาติของธุรกิจบริการเองก็มีแนวโนมที่จะเกี่ยวของ และใชประโยชนจาก
การสรางความสําพันธกับลูกคาอยางชัดเจน เพราะในกระบวนการใหบริการนั้นมักตองอาศัย
การที่ลูกคา และผูใหบริการจะตองติดตอสื่อสารระหวางกันเสมอไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเปนการ
อาศัยลักษณะสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึง
เหมาะสมที่จะศึกษากับธุรกิจบริการและยอมจะเปนประโยชนสวนหน่ึงตอการพัฒนาธุรกิจ
บริการซึ่งมีความสําคัญ และมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
• เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ สภาพ และผลกระทบของปญหาที่มีตอบริษัท  

• ศึกษากลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท 
 

5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
• ศึกษาระบบการทํางานของบริษัท รวมทั้งภาพรวมของการบริการของสองบริษัท 

• สัมภาษณผูบริหารเพื่อทราบถึงวิศัยทัศนและแนวทางบริหารของทั้งสองบริษัท 

• ทําแบบสอบถามผูมาใชบริการของทั้งรานรูท66 

• วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 
 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอองคกร 
ระยะสั้น 

1.บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ 
2.บริษัทสามารถแยงชิงสวนแบงตลาด 

ระยะกลาง 
1.บริษัทสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคา 
2.บริษัทสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาด 

ระยะยาว 
1.บริษัทสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาเชิงลึก และมีการสื่อสารกับลูกคา และ
สรางความจงรักภักดีและมาตรฐานใหมของงานบริการ 
2.บริษัทสามารถกลับมาเปนผูนําในสถานบันเทิงยาน อาร ซี เอ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอผูนําไปศึกษา 
1.เปนประโยชนตอนักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจทั่วไปในการจะนําขอมูลตางๆ ที่ไดจาก

การศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือประยุกตใชตอไป 
2.เปนประโยชนตอองคกรธุรกิจตางๆ โดนเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจบริการในการจะ
นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกตใช 
3.เปนประโยชนในอีกแงมุมหน่ึงที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจบริการใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะศักยภาพของธุรกิจบริการในดานการสรางความสัมพันธอันดี
กับลูกคา 

 4. ไดเห็นถึงวสิัยทัศนของผูบริการและกลยุทธแนวคิดการจัดการ และพฤติกรรมของ
 ผูบริโภค 

 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 
ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง 

กรณีศึกษาผับ รูท 66 ประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา 
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT- Analysis 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 
 
2.1.1ความหมายของการบริการ 
Gronroos (1990, cited in Gronroos, 2000) การบริการคือ กระบวนการอัน

ประกอบดวยกิจกรรม หรือชุดของกิจกรรมซึ่งมีลักษณะที่จับตองไมไดมากนอยตางกันไป และ
มักเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางลูกคา กับฝายผูใหบริการ ซึ่งอาจเปนบุคคล หรือระบบตางๆ 
ของผูใหบริการก็ได โดยกระบวนการนั้นจะสามารถชวยแกปญหาบางประการใหกับลูกคา 
 American Marketing Association (cited in Bennett, 1996) การบริการหมายถึง 
คุณลักษณะที่ จับตองไมได ไมมีตัวตนใหขนยาย ระบุรูปพรรณไดยาก ประกอบไปดวย
องคประกอบที่แยกจากกันไมได ซึ่งมักจะถูกแลกเปลี่ยนกันโดยตรงระหวางฝายผูผลิต กับฝาย
ผูรับไปใช โดยผูผลิต หรือผูขายมักไมสามารถถายโอนความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบริการ
หนึ่งๆ ใหกับผูรับไปใช หรือผูซื้อไดอยางถาวร และเปนคุณลักษณะที่จะเกิดมีอยูเพียง ณ เวลาที่
กําลังถูกซื้อ หรือบริโภคเทานั้น ซึ่งจะสูญสลายไปอยางรวดเร็ว ไมสามารถเก็บรักษาไวได 
 ในอีกความหมายหนึ่ง การบริการก็คือ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรที่ใหคุณคาและ
ประโยชนกับผูบริโภค ณ สถานที่ และเวลาที่เหมาะสม ดวยการแลกเปลี่ยนเพื่อสนองความ
ตองการของผูรับการบริการ ผลประโยชนที่ผูบริโภคมักจะไดรับจากการบริการนั้น มักเปน
ผลประโยชนที่ จับตองไมได และมักไมสามารถถายโอนความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
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ผลประโยชนนั้นไดอยางถาวรดวย อาทิเชน การใหบริการของผับ ทั้งในดานของสถานที่ แสง สี 
เสียง ความสนุกสนานที่ไดนั้นเปนสิ่งซึ่งไมอาจจับตองไดเปนตน 
 ลักษณะเฉพาะของการบริการ 4 ประการซึ่งระบุวา การบริการจับตองไมได การบริการ
มีลักษณะที่แตกตางหลากหลาย ชองทางการใหบริการ และการใชบริการตองเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน และการบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได ซึ่งการทราบถึงลักษณะเดนของการบริการ
เหลานี้จะมีผลตอการจัดการการตลาด ตลอดจนการสื่อสารการตลาดไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 การบริการจับตองไมได  
 Kotler (2000) เปนลักษณะที่โดดเดนที่สุดซึ่งทําใหการบริการแตกตางจากสินคา 
บริการตางๆมักไมสามารถสัมผัส หรือมองเห็นไดเหมือนกับสิ่งของ หรือตัวสินคา แตมักรับรูได
เพียงในรูปของประสบการณ ณ ขณะที่บริการนั้นกําลังถูกสงมอบมายังผูบริโภคเทานั้น และเปน
ลักษณะที่สรางความเสี่ยงเพราะยากที่ผูบริโภคจะตัดสินคุณภาพจากสิ่งที่จับตองมองเห็นไมได 
  
 การบริการมีลักษณะที่แตกตางหลากหลาย  
 Lovelock et al. (2002) ในการผลิตสินคานั้น ผูผลิตสามารถควบคุมการผลิตสินคาใหมี
มาตรฐานเดียวกันไดอยางชัดเจนกอนที่จะนําสินคานั้นออกจําหนายสูผูบริโภค แตในการ
ใหบริการ มักยากที่จะควบคุมใหการบริการที่สงมอบออกไปนั้นมีมาตรฐานเดียวกันไดในทุก
สถานการณ เน่ืองจากในแตละสถานการณนั้น ก็มักไดรับอิทธิพลจากเหตุปจจัยหลายประการที่
สามารถทําใหการบริการในแตละครั้งนั้นแตกตางกันออกไป 
 เวลาและสิ่งแวดลอมที่ตางกันออกไปซึ่งควบคุมไดยากก็เชนเดียวกัน พนักงานคน
เดียวกันอาจใหบริการไมเหมือนกันในแตละวัน โดยในวันที่มีลูกคานอยพนักงานก็อาจใหบริการ
ไดดีกวาในวันที่มีลูกคามากเปนตน 
 ดังนั้น เพ่ือจัดการกับลักษณะที่แตกตางหลากหลายของการบริการ องคกรหนึ่งๆ จึง
ควรพยายามที่จะควบคุมใหการบริการในทุกสถานการณนั้นมีมาตรฐานเดียวกันใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได โดยอาจมีการคัดเลือกและฝกฝนพนักงานเปนอยางดี วางแผนแบงงานใหกับแต
ละฝายอยางเหมาะสมเปนขั้นตอน และติดตามสอบถามความพึงพอใจจากลูกคาอยางตอเน่ือง 
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 ชองทางการใหบริการ และการใชบริการตองเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน หรือการ
บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกจากกันได  
 Lovelock et al. (2002) เม่ือผูใหบริการไดใหบริการกับผูบริโภคแลว ผูบริโภคก็จะไดรับ
การบริการนั้นทันที และกระบวนการบริการนั้นก็จะตองประกอบไปดวยทั้งฝายผูให และ
ผูรับบริการ 
 ผูรับบริการเองก็จะตองเขามาเกี่ยวของดวยในกระบวนการใหบริการดวยจึงจะทําใหเกิด
การบริการขึ้นได ผับ บาร ซึ่งผูบริโภคเปนผูทําใหเกิดการบริการขึ้นเอง หากไมมีผูมาใชบริการ
ก็ไมสามารถเกิดการบริการทําขึ้นไดเปนตน ซึ่งตางจากในธุรกิจสินคา ที่ผูบริโภคไมจําเปนตอง
มีสวนรวมในการผลิตสินคา แตสินคาก็ยังสามารถทําใหเกิดมีขึ้นได 

 
 การบริการไมสามารถเก็บรักษาไวได  
 Kotler (2002) ในการนัดแพทยบางครั้ง หากคนไขไมสามารถไปพบแพทยไดตามนัด 
แพทยอาจเรียกเก็บเงินคาเสียเวลาในสวนนั้นจากคนไขได เนื่องจากเวลาไมใชสิ่งของ โดย
แพทยนั้นไมสามารถจะเก็บเวลานัดของคนไขรายหนึ่งไปมอบใหกับคนไขรายอ่ืนๆ ตอไปได 
เปนชวงเวลาที่ผานแลวเลยไป ซึ่งเทากับเปนการเสียเวลาของแพทย 
 เพ่ือที่จะรับมือกับปญหาดังกลาวนี้ ผูใหบริการก็ควรจะตองทําใหความตองการซื้อของ
ผูบริโภคสมดุลกับความสามารถ หรือความตองการขายขององคกร อาทิ ในสวนที่จัดการกับ
ความตองการซื้อ ผับก็อาจจางบริกรเพิ่มขึ้นในชวงที่มีลูกคามาใชบริการมาก เพ่ือรองรับความ
ตองการของลูกคาที่มีมากไดอยางสมดุลเปนตน  

 
 การบริการไมสามารถายโอนกรรมสิทธ์ิในการครอบครองใหกับลูกคาได  

ลูกคาสามารถใชบริการของผับไดแตทายที่สุดก็จะออกจากผับไปโดยไมไดเปนเจาของ
ในบริการใดๆ ของผับอีกเปนตนนอกจากนี้การบริการยังเปนสิ่งที่ยากจะประเมินได ซึ่งตางจาก
สินคาที่ผูบริโภคสามารถอาศัยรูปลักษณภายนอกของสินคาเปนตัวชวยในการตัดสินใจแต
สําหรับการบริการนั้นจะทราบวาดีหรือไมก็ตอเม่ือไดลองบริโภคบริการนั้นแลว และบริการมัก
ตองคํานึงถึงปจจัยดานเวลาเปนสําคัญเน่ืองจากผูบริโภคมักจะตองสละเวลาสวนหนึ่งมารวม
เพ่ือใหเกิดการบริการ ดังน้ันการใหบริการจึงควรจะตองรวดเร็ว และตรงตอเวลา เพ่ือให
ผูบริโภครูสึกวาไดใชเวลาไปอยางคุมคาและไดรับความพึงพอใจ (Lovelock et al., 2002) 
 

2.1.2ประเภทของธุรกิจบริการจากมุมมองดานความสัมพันธกับลูกคา 
ประเภทของธุรกิจบริการจากมุมมองดานความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา โดย

ระบุวา ธุรกิจบริการสามารถแบงไดโดยพิจารณาจาก 2 ปจจัยสําคัญคือ ลักษณะการสราง
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ความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคา วาลูกคาเปนสมาชิก หรือไมเปนสมาชิกขององคกร 
และลักษณะของการสงมอบการบริการวาลูกคามักใชบริการประเภทนั้นอยางตอเน่ือง หรือ
นานๆ ครั้ง  

โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธกับลูกคาแบบ Membership relationship 
หรือการที่ลูกคาเปนสมาชิกของธุรกิจบริการ องคกรจะดําเนินรูปแบบความสัมพันธอยางเปน
ทางการโดยใหลูกคาตอบรับเปนสมาชิกขององคกร ที่มุงใหทั้งลูกคา และองคกรไดรับ
ผลประโยชนรวมกันอยางชัดเจนซึ่งขอดีของการมีความสัมพันธกับลูกคาแบบใหลูกคาเปน
สมาชิกคือ จะทําใหองคกรมีขอมูลลูกคา และรู จักลูกคาดีขึ้น สามารถนําขอมูลลูกคาไป
ประกอบการวางแผนการตลาดตางๆ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาหรือสื่อสารเพื่อ
สรางความสัมพันธกับลูกคาไดอยางเปนการเฉพาะ และใกลชิดมากขึ้น อาทิ สง Direct mail 
โทรศัพทไถถามลูกคาเกี่ยวกับบริการที่ไดรับอยางเปนการสวนตัว หรือจัดกิจกรรมมอบสิทธิ
พิเศษตางๆ ใหกับลูกคาที่มีประวัติผูกพันกับองคกรมานานเปนตน ซึ่งจะทําใหลูกคามีแนวโนม
ที่จะภักดีกับองคกรในระยะยาว เพราะลูกคาจะรูสึกวาตนเองถูกจดจําไดในระดับหนึ่ง ทําให
ลูกคารูสึกเปนคนสําคัญที่ไดรับผลประโยชน และการเอาใจใสเปนอยางดี จนอาจไมตองการ
เปลี่ยนไปเปนลูกคาขององคกรอ่ืน 
 

2.2 แนวคิดการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 Gronroos (2000) อธิบายวาในอดีต การแลกเปลี่ยนคุณคา (Exchange อาทิ การแลก
สินคากับเงินตรา) เทานั้น ที่ถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดสําหรับการตลาด กิจกรรมการตลาดตางๆ 
มักมุงใหลูกคาซื้อของใหไดเทานั้นไมวาลูกคาเหลานั้นจะเปนลูกคาเกาหรือไม หรือมีความ
ตองการในตัวสินคา หรือบริการมากนอยเพียงใด องคกรมุงเอาชนะใจลูกคาโดยไมสนใจวา
ลูกคาจะเคยซื้อสินคา หรือบริการนั้นไปแลวหรือไม และไมใสใจที่จะรักษาความสัมพันธกับ
ลูกคามากนัก ลูกคาในบริบทของการตลาดลักษณะนี้ จะมองปจจัยดานราคาเปนสิ่งสําคัญวา
สินคานั้นถูกตองหรือแพง หรือคุมคาที่จะซ้ือหรือไม แตปจจุบัน องคกรธุรกิจตางๆ ไดหันมาให
ความสัมคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนหลัก  
 
การตลาดมุงซื้อขายแลกเปลี่ยน กับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

การตลาดที่มุงซ้ือขายแลกเปลี่ยน จะมุงเนนในเหตุการณระยะสั้น อาทิ การขายครั้ง
เดียวจบ โดยองคกรมักไมใสใจกับผูบริโภคที่ไดซื้อสินคาหรือบริการไปแลวอีก และอาศัยเพียง
ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดหรือ 4Ps เปนสําคัญคือ เพียงมุงจัดการกับสวนผสมดานสินคา 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ใหสามารถดึงผูบริโภคมาซื้อสินคา 
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หรือบริการไดเปนจํานวนมากเทานั้น ทําใหแงมุมสําคัญอ่ืนๆ นอกเหนือจากสวนผสมทาง
การตลาดเหลานี้ที่มีสวนสรางความสําเร็จใหกับองคกรไดเชนกัน 
 นอกจากนี้ การจัดการกับสวนผสมทางการตลาดตางๆ ก็เปนความรับผิดชอบของ
หนวย 
งานฝายการตลาดขององคกรโดยตรงเทานั้น โดยมักไมมีการอาศัยความรวมมือจากทุกฝายของ
องคกรที่จะรวมกันรับผิดชอบดูแลลูกคา และการสงเสริมการทํางานที่ดีภายในองคกร หรือ
การตลาดภายในองคกร หรือการตลาดภายในองคกร ก็ไมมีความสําคัญมากนัก จะมุงแตเพียง
การทําตลาดสูผูบริโภคภายนอกเทานั้นและมักวัดความสําเร็จหรือตัดสินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจากยอดขายที่สูงหรือสวนแบงคลาดที่มากโดยไมไดใหความสําคัญกับความรูสึกของ
ผูบริโภค 
 
ตารางที่ 2.1: ความแตกตางระหวางการตลาดมุงซ้ือขายแลกเปลี่ยน กับการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา 
 
 คุณลักษณะ การตลาดมุงซ้ือขายแลกเปลี่ยน  การสรางความสัมพันธกับลูกคา 

       (Transaction marketing)        (Customer relationship) 
ระยะเวลา   มุงเหตุการณระยะสั้น   มุงเหตุการณระยะยาว 
   มุงเนนการขายใหจบสิ้นเปนครั้งคราวไป  มุงเนนการรักษาลูกคา 

จุดยืนทางการตลาด  มุงจัดการสวนผสมทางการตลาด  มุงการปฏิสัมพันธกับลูกคาโดย                       
                                                                 ไมละเลยดารสวนผสมทางการ
ตลาด 
   ติดตอกับลูกคาบาง    ติดตอกับลูกคาอยางใกลชิด 
   ไมเนนบริการลูกคา    เนนบริการลูกคา 

ราคา   ราคาเปนตัวตัดสิน    ราคาไมใชตัวตัดสิน 

คุณภาพ   มุงในคุณภาพจากการผลิต   มุงในคุณภาพกระบวนการ 
        ปฏิสัมพันธ 
   คุณภาพสําคัญที่สินคา   มุงเนนประโยชนใหกับลูกคา 

การตัดสินความพึงพอใจ ตัดสินจากสวนแบงทางการตลาด  ตัดสินจากความรูสึกของลูกคา 
ของลูกคา 

การพ่ึงพากันระหวาง ไมใหความสําคัญกับการประสานงาน  ใหความสําคัญกับการประสานงาน 
ทุกฝายในองคกร 

ความผูกพันธกับองคกร ลูกคาผูกพันกับองคกรในขอบเขตจํากัด  ลูกคาผูกพันกับองคกรสูง 
ของลูกคา 

 
ที่มา:  Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (1994). Relationship marketing: Bringing quality, 
customer service, and marketing together. Oxford: Butterworth-Heinemann 
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 สวนคุณคา (Value) คือสินคาหรือบริการที่จะสงมอบไปยังผูบริโภคนั้น ก็มักถูกผลิตขึ้น
กอนในโรงงาน หรือแหลงผลิตโดยฝายผูขายฝายเดียวกอน จากนั้นจึงจะกระจายคุณคาที่ผลิต
แลวน้ันออกไปยังผูบริโภค กลาวคือเปนแนวคิดมุงการแจกจําหนายคุณคาที่ถูกผลิตขึ้นแลว
ออกไป และมุงผลลัพธที่ไดจากกระบวนการผลิตเปนสําคัญ 
 แตในมุมมองของการสรางความสัมพันธกับลูกคานั้น จะมุงเนนการดูแลเอาใจใสลูกคา
ในระยะยาว โดยไมละเลยลูกคาเหมือนการซื้อขายครั้งเดียวแลวยุติความสัมพันธระหวางกันไป 
และมองเพียงวาจัดการกับสวนผสมทางการตลาดเทานั้นไมเพียงพอที่จะนําองคกรไปสู
ความสําเร็จที่ยั่งยืนได แตยังจะตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับลูกคา คือการสื่อสารสองทาง
ระหวางองคกร และลูกคาอยางตอเน่ือง อาทิ การเปดโอกาศใหลูกคาสามารถพบปะพูดคุยกับ
องคกร แสดงความคิดเห็น หรือติชมองคกรไดโดยสะดวก และการมุงสงมอบบริการที่เปนมิตร 
และครบวงจรนอกเหนือจากสินคาหรือบริการหลักไปยังลูกคาอีกดวย โดยทั้งหมดนี้เปนความ
รับผิดชอบของทุกหนวยในองคกรที่จะตองรวมมือกันเอาใจใสลูกคา 
 ตามแนวคิดมุงสรางความสัมพันธนี้ จุดเริ่มตนที่ดีของระบบการจัดการภายในองคกร
เปนสิ่งสําคัญอันจะนําไปสูความสําเร็จได ซึ่งความสําเร็จขององคกรนั้นก็ไมไดตัดสินจาก
ยอดขายที่สูงเปนสําคัญ แตจะมุงตัดสินจากความรูสึกที่ดีของลูกคาตอองคกรที่มาจากการ
สอบถามลูกคาโดยตรง นอกจากนี้คุณคาสําหรับลูกคาก็ไมไดถูกสรางขึ้นมากอนจากแหลงผลิต 
หรือจากการตัดสินใจขององคกรแตเพียงฝายเดียว แตคุณคาสําหรับลูกคาจะถูกสรางใหเกิดขึ้น
ขณะที่ลูกคามีความสัมพันธกับองคกร กลาวคือ ลูกคามีสวนรวมที่กอใหเกิดคุณคา คือตัวสินคา 
หรือบริการขึ้นมาดวย ในมุมมองมุงความสัมพันธนั้น จะเนนที่การสรางคุณคารวมกันกับลูกคา 
เพ่ือลูกคา มากกวาที่จะเนนแจกจายคุณคาที่สรางไวแลวไปยังลูกคา  
 ปจจุบันองคกรธุรกิจตางๆ หันมามุงความสัมพันธกับลูกคามากขึ้น โดยเอาใจใสลูกคาที่
มีอยูเดิมมากขึ้น มองลูกคาเสมือนเปนเพ่ือนคูคิดที่องคกรตองผูกพันธดวย ไมใชเพียงผูมาซื้อ
สินคา หรือบริการจากองคกรเปนครั้งคราวแลวจากไป และใสใจในคุณภาพและคุณคาของการ
บริการที่ลูกคาจะไดรับซ่ึงลูกคาจะตองไดรับในคุณคา และคุณภาพที่แตละคนตองการ และพึง
พอใจจริงๆ นอกจากนี้องคกรจะตองพยายามรักษาไวซึ่งความรูสึกที่ดีตอลูกคา ทําใหลูกคาเตม
ใจที่จะผูกพันธกับองคกรในระยะยาว และมีแนวโนมที่จะซ้ือซํ้าในสินคา หรือบริการขององคกร
อีกในโอกาสตอๆไป 
 
นิยามความหมายของการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 ความสัมพันธในแงธุรกิจน้ัน อธิบายไดดีที่สุดวาเปนความผูกพันระหวางองคกรกับ
ลูกคาซึ่งรูปแบบความผูกพันนั้นเปนไดทั้ง ความผูกพันดวยเหตุผลเชิงโครงสราง อาทิ การ
ลงทุนรวมกันบนเง่ือนไขของสัญญาที่เปนทางการ ความผูกพันดานสังคมที่ลูกคามีกับบุคลากร
ขององคกร อาทิ การที่ลูกคารูจักคุนเคยกับพนักงานขององคกรเปนอยางดี หรือความผูกพัน
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เพราะองคกรรูจักพื้นฐานความเปนมาของลูกคา อาจเปนความผูกพันเพราะลูกคาเชื่อม่ันใน
ภาพลักษณชื่อเสียงขององคกร ซึ่งลักษณะของความผูกพันพึงประสงคนั้นก็ควรจะเกิดจาก
ความตั้งใจจริงของลูกคาที่เต็มใจจะผูกพันกับองคกรโดยไมไดฝนใจหรือจํายอม 
 การสรางความสัมพันธกับลูกคา ยังหมายถึงการทําใหไดมาซึ่งลูกคาที่แทจริง ซึ่งเปน
ลูกคาที่รูสึกยินดีที่เลือกใชบริการขององคกร เพราะไดรับคุณคาตางๆ จากองคกร ทําใหเต็มใจที่
จะใชบริการอ่ืนๆ จากองคกร หรือมีแนวโนมที่จะจายใหกับองคกรในระดับที่สูงขึ้นดวยความเต็ม
ใจและเปนลูกคาที่พรอมจะปกปอง ตลอดจนจะกระจายขอดีขององคกรออกไปยังลูกคารายอื่น
ดวยในอีกทางหนึ่ง  
 การสรางความสัมพันธกับลูกคาจึงหมายถึง แนวคิดที่องคกรจะมุงสานสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนขององคกร ดวยหลักการ
หรือกลวิธีหลายหลากที่มุงสราง พัฒนา และรักษาความสัมพันธกับลูกคา อาทิ การสื่อสารอยาง
มีปฏิสัมพันธกับลูกคา การใหบริการลูกคาดวยจิตใจที่เอ้ืออารี หรือการรูจักจดจําไดในลูกคาจาก
ขอมูลลูกคาที่มีอยูเปนตน โดยหลักการเหลานี้ตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองในระยะ
ยาว เพ่ือรักษาไวซึ่งความรูสึกที่ดีของทุกฝายโดยเฉพาะลูกคาปจจุบันใหเต็มใจที่จะภักดีกับ
องคกร 
 
วิธีการทางการตลาด เพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 การสรางความสัมพันธกับลูกคาครอบคลุมวิธีการทางการตลาดที่หลากหลาย อาทิ 
การตลาดทางตรง การตลาดเชิงฐานขอมูล การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ และการจัดการดาน
ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management or CRM) (Coviello, Brodie, 
& Munro, 1997, cited in Lovelock & Wright, 2002; Dawes & Worthington, 1996, cited in 
McColl-Kennedy, 2003) 
 การตลาดทางตรง การสื่อสารสองทางระหวางองคกร และลูกคาโดยใชสื่อโฆษณาตางๆ 
หรือสื่อทางตรงใดๆกอตามในการสื่อสารกับลูกคาเพื่อสรางผลกระทบกับการตอบสนองของ
ลูกคาที่วัดผลได หรือผลกระทบตอการซื้อขายแลกเปลี่ยน ณ ที่ตางๆ กับลูกคาหรือใหลูกคามี
พฤติกรรมตอบสนองในลักษณะตางๆ ที่องคกรพึงประสงค อาทิ ขอขอมูลตางๆ เพ่ิมเติมเปนตน 
ตัวอยางของเครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรง อาทิ การขายตรงดวยตัวบุคคล การตลาด
จดหมายทางตรง การตลาดทางโทรศัพท และอินเตอรเนต  
 การตลาดฐานขอมูล เปนการตลาดที่จัดการกับฐานขอมูลลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธ
กับลูกคา โดยอาจใชเทคโนโลยีเพ่ือสราง จัดเก็บ และระบุถึงขอมูลลูกคาปจจุบัน จัดสงสารที่
ตางกันไปยังลูกคาที่มีลักษณะและความชอบแตกตางกันจากการศึกษาตามขอมูลลูกคาที่องคกร
มีอยู และติดตามความคืบหนาดานความสัมพันธตางๆ กับลูกคา (Dawes & Worthington, 
1996, cited in McColl-Kennedy, 2003) 
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 การตลาดเชิงปฏิสัมพันธ เปนการตลาดที่สรางความสัมพันธใกลชิดจากการใหลูกคากับ
องคกรไดติดตอสื่อสารในเรื่องตางๆ ระหวางกันโดยตรงไมวาจะเปนทางตัวบุคคลโดยตรง ทาง
โทรศัพท ทางอินเตอรเนต หรือ E-mail โดยเฉพาะที่เปนการสื่อสารผานตัวบุคคล และการเขา
สังคมระหวางองคกร กับลูกคาโดยตรง ซึ่งจะอํานวยการเจรจาและความเขาใจระหวางทุกฝาย
เปนไปไดดวยดียิ่งขึ้น (Dawes & Worthington, 1996, cited in McColl-Kennedy, 2003) 
 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา เปนวิธีการจัดการซึ่งมุงทําใหองคกรสามารถระบุ 
ดึงดูด และเพ่ิมระดับการศึกษาลูกคาที่ใหประโยชนกับองคกร หรือลูกคาที่ดีที่สุดขององคกรไว
ไดนานที่สุด และพยายามสรางคุณคาเพิ่มจากลูกคาเหลานี้ดวยวิธีการที่เหมาะสมในการสราง
ความสัมพันธ เพ่ือทําใหลูกคาพึงพอใจ เปนการตลาดซึ่งใชประโยชนจากฐานขอมูลของลูกคา
เปนสําคัญ เพ่ือใหบริการที่ดีขึ้นกับลูกคา และเปนการตลาดที่มุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปนรายบุคคล โดยที่การสื่อสารสองทางระหวางลูกคาและองคกร ตลอดจนบทบาทของ
เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มอํานาจการติดตอกับลูกคา และการทําความเขาใจลูกคาไดดียิ่งขึ้น เปน
องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ (Deighton, 1998, cited in Ryals & Payne, 
2001; Lockard, 1998, cited in Ryals & Payne, 2001) 
 นอกจากนี้ การสรางความสัมพันธกับลูกคาก็ยังอาจหมายถึงการตลาดที่มุงจัดการดาน
คุณภาพ การตลาดเพื่อการบริการ หรือการตลาดที่มุงใหลูกคาเปนหุนสวนกับองคกรเปนตน 

 
การสรางความสัมพันธกับลูกคาในธุรกิจบริการ 
 ในขณะที่ธุรกิจบริการจะเกี่ยวของและใชประโยชนจากการสรางความสัมพันธกับลูกคา
มากกวา เพราะในการบริการนั้น ฝายองคกรมักจะตองมีการติดตอกับลูกคาเสมอไมมากก็นอย 
 จิตตินันทน เสวะลาภี (2545) ธุรกิจบริการนั้น มีการใชการตลาดเชิงสัมพันธภาพ
มากกวาธุรกิจสินคา โดยจากการวิเคราะหการใชการตลาดเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจผูจัด
จําหนายสินคาผูบริโภค และธุรกิจผูใหบริการพบวาองคกรธุรกิจผูจัดจําหนายสินคา และผู
ใหบริการมีระดับการใชการตลาดเชิงสัมพันธภาพเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาแตกตางกัน
ออกไปตามความเหมาะสมสําหรับธุรกิจแตละประเภทแตธุรกิจบริการนั้นมีการใชการตลาด
เชิงสัมพันธภาพมากกวา ธุรกิจทั้งสองประเภทก็มีการใชการตลาดทางตรงเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการทําการตลาดเชิงสัมพันธภาพมากที่สุด โดยธุรกิจผูจัดจําหนายสินคามักเนนการใช
จดหมายทางตรง สวนธุรกิจผูใหบริการจะเนนการใชบุคลากรติดตอกับลูกคา และโดยเฉพาะใน
ธุรกิจบริการนั้น จะเนนการสรางความรูสึกประทับใจตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้น
เปนสําคัญ 
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 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสรางความสัมพันธ
กับลูกคา 
การสื่อสาร 
 การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญในการจะกอใหเกิดความสัมพันธรูปแบบใดๆขึ้นก็ตาม 
เพราะเปนกระบวนการถายทอดความคิด และความหมายระหวางกันซ่ึงจะทําใหทุกฝายเกิด
ความรับรูเขาใจเกิดความเชื่อถือระหวางแตละฝาย และเกิดทัศนคติในสิ่งตางๆรวมกันผานการ
รับสงสารที่จะสื่อไปถึงกันละกัน ซึ่งหากปราศจากการสื่อสารแลว แตละฝายก็ยอมไมสามารถทํา
ความเขาใจกันได ดังน้ันการสื่อสารการตลาดซึ่งก็คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง จึงเปนหัวใจสําคัญ
สําหรับการสรางความสัมพันธกับลูกคาเชนเดียวกัน (Duncan & Moriarty, 1998) 
 
การสื่อสารการตลาด 
 การสื่อสารการตลาดเปนการสราง และส่ือสารความหมายใหกับผูบริโภคไดรูจัก และมี
ทัศนคติที่ดีกับตราสินคา ดวยทุกปจจัยที่สามารถสื่อสารไปยังผูบริโภคได 
 Weitz & Wenstey (2002) การสื่อสารการตลาดมีบทบาทเพื่อสงสารทางการตลาดที่
เหมาะสมไปยังกลุมเปาหมายที่องคกรตองการจะสื่อสารดวย ซึ่งโดยสวนใหญแลวองคกรก็
มักจะใชการสื่อสารทางการตลาดเพื่อทําใหบริการเปนที่รูจัก หรือเพ่ือที่จะสราง หรือสงเสริม
ความสัมพันธตลอดจนทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นในกลุมเปาหมาย 
 Duncan (2002) การสื่อสารการตลาดยังเปนไปเพ่ือสรางความแตกตางใหสินคาและ
บริการและยังเปนไปเพื่อย้ําเตือนใหผูบริโภคกลับมาใชบริการอีกครั้ง และจูงใจใหผูบริโภคเห็น
วาบริการขององคกรนั้นดีกวาของคูแขงและทําใหผูบริโภครูสึกภูมิใจที่ไดใชบริการนั้น  
 
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) 
 IMC เปนยุทธวิธีการผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สําคัญตางๆไดแกการ
โฆษณา การสงเสริมทางการตลาด การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง เพ่ือไปสราง
ผลกระทบเชิงบวกกับกลุมเปาหมาย กลาวคือ เปนการใชการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบอยาง
ผสมผสานรวมมือกันเพื่อทําใหการสื่อสารกับกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 IMC เปนกระบวนการพัฒนา และใชแผนการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อจูงใจผูบริโภค 
หรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาอยางตอเนื่อง โดยเปาหมายของ IMC คือ การสรางอิทธิพล
โดยตรงตอผูรับสารเปาหมายที่เลือกไว และยังตองใชการสื่อสารทุกรูปแบบที่มีความเกี่ยวของ
กับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และเปนสื่อที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงได ซึ่งกระบวนการของ IMC 
นั้นตองเร่ิมตนพิจารณาจากผูบริโภค หรือผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคากอน แลวจึงยอนกลับมา
ระบุวิธีการ หรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคตอไป 
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 IMC ใหความสําคัญกับการใชฐานขอมูลลูกคา (Customer Database) เพ่ือทําความรู
จกลูกคาอยางเปนการเฉพาะเจาะจง หรือเพ่ือติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางเปนการสวนตัว
ยิ่งขึ้น และมุงเนนการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธซึ่งมุงเนนใหองคกร และลูกคามีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน เปดโอกาศใหลูกคาไดแจงถึงขอมูล ตลอดจนความตองการที่จริงตางๆ 
ตามมา ตลอดจนความตองการที่แทจริงตางๆใหองคกรไดรับทราบ ทําใหองคกรสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุดยิ่งขึ้น สงผลใหลูกคาไดรับในสิ่งที่ตองการ
อยางแทจริง กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตางๆตามมา ตลอดจนมุงรับฟงลูกคา และเปดโอกาศให
ลูกคาไดสนทนาโตตอบกับองคกร เพ่ือใหลูกคาเชื่อถือในองคกรยิ่งขึ้น 
 
ลักษณะสําคัญของ IMC 
 IMC ตองมีผลตอการเกิดพฤติกรรมโดย IMC จะตองไมเพียงมีผลตอผูบริโภคเปาหมาย
ในแงของการรับรูหรือการมีทัศนคติที่ดีตอบริการเทานั้น แตยังจะตองทําใหมีการตอบสนองใน
เชิงพฤติกรรมดวยโดย Schultz, Tannenbaum และ Bauterborn (1993, cited in Anantachart, 
2001) 
 IMC จะตองคํานึงถึงทุกรูปแบบของสื่อ และสารที่มีประสิทธิภาพในการติดตอ การ
ผสมผสานสารและสื่อเปนลักษณะที่ถูกอางถึงมากที่สุดในการใหคําจํากัดความ IMC โดย IMC 
จะตองพิจรณาใชทุกชองทางที่สามารถจะเขาถึงกลุมเปาหมาย อันจะทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติ
ที่ดีตอบริการ ไมวาจะเปนการสื่อสารผานโทรทัศน นิตยสาร อินเตอรเน็ต และไมใชเฉพาะแต
เพียงการโฆษณา เพราะโฆษณาไมสามารถติดตอกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพออีก
ตอไป การใชจดหมายตรง และการติดตอกับลูกคาทางอินเตอรเน็ตถูกใหความใสใจมากขึ้น 
เน่ืองจากเจาะเขาถึงผูบริโภคเปนรายบุคคลไดอยางดี และฐานขอมูลลูกคาก็ถูกดึงมาใช
ประโยชน และใหความสําคัญมากขึ้นเชนกัน 
 IMC จะเร่ิมตนที่ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายหรือกลุมที่คาดวาจะเปนกลุมเปาหมาย 
องคกรจะตองเร่ิมศึกษาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับผูบริโภค ตลอดจนความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภคกอน แลวจึงวางแผนการตลาด และสิ่งที่มอบใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคออกไป ทําใหกําหนดไดวาควรสื่อสารการตลาดอยางไรใหเกิดประสิทธิผลตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
 IMC จะตองกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของ IMC โดยจะตองมุงทําใหทั้งลูกคา พนักงานในองคกร หนวยงาน
รัฐ คูแขงทางการตลาด ฯลฯ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในผลกระทบตอองคกร มีทัศนคติที่ดีตอองคกร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับลูกคาปจจุบันซึ่งสรางผลกําไรใหกับองคกรอยางตอเนื่อง หรือซ่ึงผูกพัน
กับองคกรมากยิ่งกวาลูกคารายอื่น อาทิ สมาชิก หรือลูกคาประจํา ซึ่งองคกรควรที่จะตองใสใจ
ใหมาก และสงเสริมการตลาดไปยังลูกคาประเภทดังกลาวนี้ใหเปนพิเศษเพื่อรักษาความสัมพันธ
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กับลูกคาใหอยูกับองคกรในระยะยาวเต็มใจที่จะซื้อซํ้าในสินคา หรือบริการขององคกร หรือภักดี
ตอองคกรอยางตอเน่ือง 
 IMC มุงสนับสนุนการสื่อสารแบบสนทนาระหวางกัน เพ่ือสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น 
การสื่อสารจะตองมีบทบาทมากกวาเปนเพียงการจูงใจ โดยจะตองมีบทบาทในการใหขอมูล 
แลกเปลี่ยนขอมูล ตอบคําถาม รับฟง และสนทนาโตตอบระหวางกัน ซึ่งเปนลักษณะของการ
สื่อสารสองทาง 
 กลาวคือในการจะสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น องคกรจะตองสื่อสารที่มาจากในระดับ
องคกรระดับการตลาด และระดับการสื่อสารการตลาดผานการปฏิสัมพันธกับลูกคาตลอดจนทุก
ฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกรใหไดอยางดี 
 
เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สนับสนุนการใช IMC เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา
 กาตลาดแบงออกไดเปน 2 ลักษณะสําคัญคือ การสื่อสารการตลาดทางเดียว และการ
สื่อสารสองทาง ซึ่งในการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิมน้ันมักเปนไปในแงของการสื่อสารทาง
เดียวมากกวากลาวคือมุงใชเครื่องมือไปเพ่ือการสงสารออกไป มากกวาที่จะเปนไปเพ่ือการ
สนทนาโตตอบอันเปนรูปแบบของการสื่อสารสองทาง 
 อยางไรก็ตาม แมนการสื่อสารทางเดียวจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาไดเทากับการสื่อสารแบบสองทาง แตในบางสถานการณ การสื่อสาร
และเครื่องมือสื่อสารทางเดียวนั้นก็ยังคงมีความจําเปนอยูจึงควรมีการปรับใชลักษณะการสื่อสาร
และเครื่องมือสื่อสารทั้ง 2 สวนนี้อยางผสมผสานกันตามความเหมาะสมของสถานการณการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

ตาราง 2.2:  เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
 
 เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดทางเดียว  เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดสองทาง 
    (One-way communication)      (Two-way communication) 
การโฆษณา และประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูล   การตลาดทางตรง 
การสงเสริมการขาย      การขายโดยอาศัยตัวบุคคล 
การใชสื่อพิเศษตางๆ      การสื่อสารผานอินเตอรเนต 
การใชสื่อ ณ จุดขาย หรือรานคา    การบริการลูกคา 
การใชบรรจุภัณฑ 

เครื่องมือสื่อสารการตลาดกึ่งทางเดียว ก่ึงสองทาง 
(Involved contact or One-and Two-way communications) 

การจัดกิจกรรม และสนับสนุนรายการตางๆ  
การจัดงานแสดงสินคา 

ที่มา  Duncan, T. R. (2002). IMC: Using advertising and promotion to build brands. 
(International Ed.). Boston: McGraw-Hill Irwin. 
 
ฐานขอมูลลูกคา (Customer database) 
 ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคา ฐานขอมูลลูกคาเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งเพราะเปนปจจัยเบื้องตนอันจะทําใหองคกรรูจักลูกคาอยางเปนการเฉพาะมากขึ้น อันเปนอีก
จุดเริ่มตนสําคัญของการสรางความสัมพันธใดๆก็ตาม 
 การตลาดฐานขอมูลลูกคา  ประกอบดวย  2 กระบวนการสําคัญคือ Database 
management เปนกระบวนการรวบรวม ปรับแก และ พัฒนาฐานขอมูลลูกคาใหทันสมัยพรอม
ใชงาน และ Database access คือกระบวนการวิเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูลตางๆของลูกคา
เพ่ือตัดสินใจวางแผนการตลาด 
 ขอมูลในดานตางๆสําหรับฐานขอมูลลูกคานั้น หมายรวมทั้งรายละเอียดเบื้องตน
เกี่ยวกับชื่อและที่อยูของลูกคา ตลอดจนรายละเอียดที่ลงลึกยิ่งขึ้น อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร จิตวิสัย พฤติกรรมการซื้อในอดีต อาจกลาวไดวาฐานขอมูลลูกคานั้นประกอบ
ไปดวยขอมูลที่มีระดับของความลึกซึ้งในความเปนสวนตัวของลูกคาอยูหลายระดับ ไดแก 
 ขอมูลทั่วไป (Identification data) อาทิ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรือ E-mail ของ
ลูกคาเปนตน  
 ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย (Transaction data) อาทิประวัติการซื้อ หรือการตอบสนอง
ตอการสงเสริมการขายตางๆเปนตน 
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 ขอมูลสวนตัวทั่งไป (Enhancement data) อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร อายุ 
การศึกษา หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตเปนตน 
 ขอมูลการปฏิสัมพันธกับองคกร (Interaction data) อาทิ ประวัติการเขารับการใช
บริการ การติชมตางๆเปนตน 
 ขอมูลเกี่ยวกับความชอบสวนตัว (Customer preference information) ของลูกคาซึ่งจัด
วาเปนขอมูลที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวพันกับความเปนสวนตัวของลูกคามากที่สุด 
 นอกจากนี้ฐานขอมูลยังมีประโยชนใหองคกรสามารถระบุประเภทของลูกคาไดอีกดวย
วาลูกคารายใดบางที่เปนลูกคาชั้นดีที่องคกรควรจะตองใสใจและรักษาไวดวยกิจกรรมทางตลาด
ที่เปนพิเศษตางๆ ซึ่งดังที่กลาวไวขางตนแลววาสําหรับ IMC เพ่ือมุงสรางความสัมพันธกับ
ลูกคานั้น การใหความใสใจกับลูกคาที่มอบผลประโยชนกับองคกรมากกวาลูกคาประเภทอื่นๆ 
นับเปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่ง 
 ฐานขอมูลลูกคาควรถูกนําไปใชในลักษณะที่เปนไปเพ่ือมุงสรางปฏิสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาจริงๆ ไมใชเพ่ือมุงสงมอบสิ่งตางๆ ไปยังลูกคาเพียงอยางเดียว อาทิ เพียงสงขอมูลอันไม
กอใหเกิดประโยชนไปตามที่อยูของลูกคาเทานั้น ไมถือวาเปนการใชฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การสื่อสารสองทางตามแนวคิดของ IMC เพ่ือสรางความสัมพันธที่กลาวถึงในที่นี้ แตควร
นําไปใชในลักษณะที่กอใหเกิดประโยชนกับลูกคา สอดคลองกับความตองการ ใสใจเปนหวง 
และเคารพในความรูสึกของลูกคา ตลอดจนสนันสนุนใหลูกคาติดตอสื่อสารกับองคกรมากขึ้น 
 จากการสื่อสารที่การตลาดทางตรงมุงใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา ทําใหองคกร
รูจักลูกคาและทราบวาควรสื่อสารเชนไรกับลูกคา ทําใหการตลาดทางตรงเปนเคร่ืองมือเพื่อ
สราง พัฒนา และรักษาความสัมพันธกับลูกคาไดอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสัมพันธกับ
ลูกคาแบบเจาะจงรายบุคคล ตัวอยางของลักษณะการทําการตลาดทางตรงเพื่อสราง
ความสัมพันธในธุรกิจบริการอาทิการใชโทรทัศน และนิตยสารสื่อสารเบื้องตนใหลูกคาทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการบริการและชองทางติดตอกับองคกร และเม่ือลูกคาตอบสนองกับองคกร 
องคกรก็เก็บฐานขอมูลตางๆ ของลูกเคาเอาไว ไมวาจะเปน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ฯลฯ ของ
ลูกคา จากนั้นก็อาศัยฐานขอมูลของลูกคานี้สง Catalog หรือขอมูลตางๆ ไปใหลูกคา หรือติดตอ
ใหลูกคาไปเยี่ยมชมเวปไซดที่ลูกคาจะสามารถติดตอโดยตรงกับองคกรไดเปนตน 
 
 2.4 การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
กิจการ เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ ทําใหเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานของกิจการ การวิเคราะห SWOT ไดแบงออกเปน การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 



 20

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกของกิจการ ประกอบขึ้นดวยเหตุการณ
ตางๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรงของกิจการ (สมยศ,2538) วัตถุประสงคเพ่ือกิจการจะ
ไดปรับกลยุทธใหสามารถแสวงหาผลประโยชนจากโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรคไปได   

 

• โอกาส (Opportunities) เปนปจจัยที่เอ้ืออํานวยใหเกิดกําไรแกกิจการ เชน 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การขยายตัวของตลาดทั่วโลก กฎหมายที่มี
เอ้ือตอการแขงขัน เปนตน 

• อุปสรรค (Threats) เปนปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่ขัดขวางเปาหมาย
กิจการ เชน การแขงขันที่รุนแรง ตนทุนของวัตถุดิบสูง การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี แรงกดดันจากลูกคา เปนตน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน กระทําโดยเปรียบเทียบปจจัยเหลานี้กับผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาของกิจการ คูแขงขันรายสําคัญ และอุตสาหกรรมโดยรวมเพื่อวิเคราะหถึง 

• จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงลักษณะเดน ศักยภาพ หรือความสามารถที่
กิจการมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน เม่ือเทียบกับความสามารถของคูแขง เชน 
มีตราสินคาเปนที่รูจัก เปนผูนําดานตนทุน มีพนักงานที่มาความสามารถ เปน
ตน 

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

 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง 
กรณีศึกษาผับ รูท 66 เปนการศึกษาตามกรอบแนวคิดกระบวนการเชิงกลยุทธ โดย
ทําการศึกษาขอมูลทั้งสวนที่เปนขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ และนําขอมูลทั้งสองสวนมา
วิเคราะหประมวลผลดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
 3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 3.1.3 การสรุปประมวลขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ 
3.2 แนวทางเลือกในการแกปญหา (Strategic Alternatives) 
3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา (Strategic Formulation & Choice) 
 

3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
 3.1.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 แหลงที่มาของขอมูลทุติยภูมิ ไดจากตํารา เอกสาร และขอมูลจากหองสมุด เวปไซด 
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตางๆ  
 ก. ปจจัยภายนอกอุตสาหกรรม 
 1.การวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจในป 49 มีอัตราเติบโตอยูในเกณฑปานกลาง แตชวงไตรมาสสุดทายของป 
เศรษฐกิจตกต่ําเนื่องดวยปจจัยหลายๆดาน คาเงินบาทแข็งตัว การสงออกหยุดชะงัก การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การโจมตีคาเงินบาท ปญหาในตะวันออกกลาง ความผันผวนของ
ราคาน้ํามัน เงินเฟอ และแผนการเงินการคลังที่ไมแนนอน ลวนทําใหสงผลถึงเศรษฐกิจในป 50 
ซึ่งคาดวาจะเขาสูชวงเศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเติบโตของเศรษฐกิจนาจะอยูที่ 4.7% เทานั้น 
ตางชาติขาดความเชื่อม่ัน ไมกลานําเม็ดเงินเขามาลงทุน  
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2.การวิเคราะหปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องดวยธุรกิจกลางคืน ถูกมองในแงลบและนับเปนปญหาทางสังคมที่ทางรัฐ 
บาลพยายามหาวิธีควบคุมดูแลผูประกอบการสถานบันเทิงจึงตองใหความรวมมือกับภาครัฐบาล
และเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตามคําสั่ง และชวยกันสอดสองดูแลไมใหสถานบันเทิงเปน
ตนเหตุของปญหาทางสังคม เชน มีการจัดระเบียบสังคม จัดโซนนิ่งสถานบันเทิงใหงายตอการ
ควบคุม ใหความรวมมือกับตํารวจและกฎหมายตางๆที่จะออกมาใหมในอนาคต ซึ่งจะสงผลถึง
แผนการดําเนินงานที่จะตองจัดทําและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามกฏระเบียบ 
  
 3.ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง 
 การเมืองของไทยในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยคร้ัง และมีความไมแนนอน ทําให
เกิดความวิตกและหวาดกลัวแกประชาชนและดานกฎหมายก็มีการพยายามผลักดันกฎหมายที่
มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจบันเทิงอยูไมนอย ยกตัวอยาง กฎหมายที่มีการหามโฆษณาเครื่องด่ืม
มึนเมา กฎหมายที่จะใหผูใชสถานบริการมีอายุมากขึ้น แตกฎหมายที่กลาวมาก็ยังมีความ
คลุมเครือไมแนชัด ซึ่งจะสงผลทําใหผูประกอบการไมกลาเปลี่ยนแปลงหรือวางนโยบายในระยะ
ยาวได เพราะเมือทําการวางแผนและโปรโมตแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดความสับสน 
 
 ข. ปจจัยภายในอุสาหกรรม 
 1.สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรรม 
 การแขงขันของธุรกิจผับ บาร นับวามีความเขมขนในระดับหนึ่ง ถูกแบงออกเปนโซน
หลักๆตามกลุมเปาหมาย  
 โซนที่หนึ่ง ยานสุขุมวิท กลุมลูกคาชาวตางชาติที่ทํางานอยูในเมืองไทย  
 โซนที่สอง ยานสีลม กลุมลูกคาชาวตางชาติที่มาทองเที่ยว  
 โซนที่สาม ยานทองหลอและเอกมัย กลุมวัยรุนและคนทํางานระดับกลางและสูง  
 โซนที่สี่ ยานถนนอารซีเอ กลุมวัยรุนและกลุมคนเริ่มเขาทํางานระดับกลาง  
 โซนที่หา ยานรัชดา กลุมวัยรุนระดับลาง 
 การแขงขันในอุตสาหกรรมมีความเขมขนมากทั้งในโซนของตนเองและการแขงขัน
ระหวางโซน หรือเรียกไดวามีการแขงขันที่จะแยงชิงสวนแบงทางการตลาดในโซนของตนเอง
และแยงชิงสวนแบงทางการตลาดเพื่อหากลุมลูกคาใหมดวย 
 2.ภัยคุกคามของผูเขามาใหมในตลาด 
 การเขามาแขงขันในธุรกิจสถาณบันเทิงนั้น เพียงแคมีเงินทุนและมีเสนสายก็สามารถ
เปดบริการได แตสิ่งที่ยากก็คือจะทําอยางไรใหอยูรอดและทําใหรานแตกตางจากรานอ่ืน ซึ่ง
จะตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่วัฐจักรของรานนั้นสั้นมาก และความสามารถในตอสูไดใน
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ระยะสั้นและระยะยาวนั้นยากกวามาก มีโอกาสประสบความสําเร็จไมถึง 50% ถึงจุดนี้จะบงชี้
ความสามารถของผูประกอบการวาจะอยูรอดในธุรกิจไดหรือไม 
  

3.1.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
จากการสัมภาษณ นาย พรอมจักร สนิทวงศ ณ อยุธยา ตําแหนงกรรมการผูจัดการ

บริษัท ฟลิ๊ก ไดขอสรุปวารานสลิมไดปรับปรุงมาจาก รานมอรแกนที่แบรนดเร่ิมเกา และสภาพ
ภายในรานเริ่มโทรมประกอบกับแฟชั่นเพลงแนวใหมกําลังเขามาจึงเปนโอกาสที่ดีที่จะ
เปลี่ยนแปลง และเริ่มมีการจัดแบงโซนเปนสามโซนตามแนวเพลงและกลุมลูกคา แตตองมีการ
ลงทุนดวยตนทุนที่สูงขึ้น กลุมลูกคาไดปรับเปลี่ยนจะเนนกลุมคนทํางาน อายุ25-40ป ราคา
สินคาอยูในระดับสูงตัวรานตกแตงหรูหรา เนนทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ใชราคาเปนตัวคัดเลือก
ลูกคาเขาราน และทําใหคนมาเที่ยวรูสึกดูดีเวลามาเที่ยวที่ราน ในดานทําเลมองวา RCA เปน
โอกาสเนื่องจากชวงขาลงคาเชาถูก รวมถึงมีที่จอดรถจํานวนมาก การเดินทางสะดวก และกล
ยุทธสําคัญในการใหคนมาใชบริการที่รานหลังจากปรับปรุงครั้งใหญ คือคนที่เที่ยวกลางคืนจะมี
สังคมของตัวเองอยู ชวงที่ปรับปรุงรานจึงสงพนักงานกระจายไปทํางานตามสถานที่เที่ยวตางๆ
เพ่ือเก็บขอมูลและการติดตอกับลูกคาไว เม่ือรานเปดก็ใหพนักงานติดตอบอกลูกคา จึงนับวา
เปนกระบอกเสียงที่ดีที่สุดทีเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด และมีการจัดงานในแตละคืนอยาง
ตอเน่ือง เนนการสรางความสัมพันธกับคายเหลาตางๆ ใหความรวมมือกับตํารวจอยางดี สวนใน
กุญแจสําคัญของความสําเร็จ ตัวรานเองที่สามารถดึงคนไวได จาก รูป รส กลิ่น เสียงที่รานเซ็ท
ไวและมอบใหลูกคาดวยความจริงใจ 

จากการสัมภาษณ นาย อลงกรณ พันธประภาส ตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท รูท
66 ไดขอสรุปวา รูท66 ไดวางตําแหนงของรานใหเปน Mass product และเม่ือมาใชบริการแลว
ความรูสึกอบอุนเหมือนอยูบาน กลุมลูกคาเปนวัยรุนและกลุมคนเริ่มทํางาน อายุ20-30ป และ
ดูแลลูกคาผูหญิงเปนพิเศษเพื่อใหลูกคาผูหญิงเปนเสมือนผูชวยประชาสัมพันธไปในตัว ในราคา
สินคาอยูในระดับปานกลางและใหความสําคัญกับตัวรานเปนอันดับที่หน่ึง รานตองตกแตง
สวยงามหรูหรา บริการที่ดีรวดเร็ว ตองทําใหคนกับมาใชบริการอีก ตั้งเปาใหคนมาใชบริการให
ได 2-4 ครั้งตอสัปดาห และใหขอคิดเห็นของการเลือกคายเหลาที่ทํางานรวมกันมานานชวงที่
รานยอดขายตกต่ําก็ยังคงใหความชวยเหลืออยางดีมาตลอด และการปรับปรุงรานครั้งใหญราน
ไดปรับปรุงหลายๆสวนใหเอ้ือตอการจัดอีเวนทตางๆ  ในดานนโยบายการคัดคนเขาราน ราน
ยอมรับวามีความเสี่ยสูง แตตองเสี่ยงเพราะจําเปนตองสรางภาพลักษณใหมหลังจากการ
ปรับปรุงรานแตก็จะลดความเขมขนลงตามเวลา และทางรานก็มุงเนนที่รวมมือกับทางตํารวจ
อยางเขมขน และในดานกุญแจสําคัญของความสําเร็จคือการบริการที่ดี ใหความรูสึกอบอุน
เหมือนอยูบานเวลามาเที่ยว และจะไมยอมตกกระแสแฟชั่นและแนวเพลงในอนาคต 
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จากขอสรุปการสัมภาษณบุคคลทั้งสอง สอดคลองกับปญหาวัตถุประสงคของการศึกษา
ครั้งน้ี คือ จะเห็นไดชัดถึงวิสัยทัศนของผูบริหารและหลักการทางการตลาดจุดแข็งและจุดออน 
และแนวคิดตางๆของธุรกิจสถาณบันเทิง รวมถึงทราบถึงความเปนมาของรานและชวงการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา และกลยุทธในการแกปญหาตางๆ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการประมวลผลขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติมาใชในการวิเคราะห และใน
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังนี้จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 

การสุมตัวอยาง 
 ผูศึกษาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ ไมไดกําหนดคาความนาจะเปน (Non Probability 
Sampling) 

ดานสถานที่ 
 สถานที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริเวณรานรูท66 
 

สวนที่1 พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ เงินเดือน สถานสวนบุคคล 
ระดับการศึกษา และรายได 

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
และสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปที่เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลกลุม
ตัวอยาง 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ Route 66 
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

และสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปที่เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลกลุม
ตัวอยาง 

ในการทําการศึกษาครั้งน้ี ปจจัยตางๆที่มีผลตอแนวโนมการเลือกใชบริการเพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยที่มีคุณสมบัติตางๆ ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน การดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ที่มา จากการสํารวจโดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
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สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คนแบงเปน ชาย 40 คน และ หญิง 60 คนคิด

เปนรอยละ 40 และ 60 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3.1.1: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน 

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

ชาย 40 40 
ผูตอบแบบสอบถาม 

หญิง 60 60 

 
เม่ือจําแนกตามอายุของกลุมตัวอยางแบงเปน1. 20-23 ป 2. 24-28 ป 3. 29-35 ป  

4.35 ปขึ้นไป เทากับ 42 32 17 และ 9 คนคิดเปนรอยละ 42 32 17 และ 9 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดตามลําดับ 

 
 ตารางที่ 3.1.2: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

20-23 ป 42 42 
24-28 ป 32 32 
29-35 ป 17 17 

ผูตอบแบบสอบถาม 

35 ปขึ้นไป 9 9 
 
 
เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางแบงเปนต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญา

ตรี และ สูงกวาปริญญาตรี เทากับ 38 43 19 คนคิดเปนรอยละ38 43 19 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.1.3 :สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 38 38 
ปริญญาตรี 43 43 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

สูงกวาปริญญาตร ี 19 19 

 
เม่ือจําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยางแบงเปน1. นักเรียน/ นักศึกษา 2. พนักงาน

บริษัทเอกชน 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 4. กิจการสวนตัว 5. อาชีพอ่ืนๆ เทากับ 52 20 2 8 
18 คนคิดเปนรอยละ 52 20 2 8 18 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.1.4: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

นักเรียน/ นักศึกษา 52 52 
พนักงานบริษทัเอกชน 20 20 
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 2 2 
กิจการสวนตวั 8 8 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

อาชีพอ่ืนๆ 18 18 

 
เม่ือจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางแบงเปน1. โสด 2. สมรสแลว 3. แยกกันอยู 

4. หยาราง 5. หมาย เทากับ 93 และ 7 คน ไมมีผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยางที่มี
สถานภาพ หยาราง แยกกันอยู และ เปนหมาย หรือคิดเปนรอยละ 93 และ 7 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
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 ตารางที่ 3.1.5: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

โสด 93 93 
แตงงานแลว 7 7 
หยาราง 0 0.00 
แยกกันอยู 0 0.00 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

เปนหมาย 0 0.00 

 
เม่ือจําแนกตามระดับรายไดตอเดือนแบงเปนต่ํากวา 10,000 บาท 10,001 – 15,000 

บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 25,000 บาท และ ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป เทากับ 9 
36 34 13 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 9 36 34 13 8 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.1.6: สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

ต่ํากวา 10,000 บาท 9 9 
10,001 – 15,000 บาท   36 36 
15,001 – 20,000 บาท   34 34 
20,001 – 25,000 บาท 13 13 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

ตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป 8 8 
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สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชบริการ Route 66 
  

ความถี่ในการมาใชบริการ Route 66 ใน 1 เดือน 1.นอยกวา 4 ครั้ง 2. 4-8 ครั้ง 3. 9-
12 ครั้ง 4.13-16 ครั้ง 5. มากกวา 16 ครั้ง เทากับ 45 29 15 7 4 หรือคิดเปนรอยละ45 29 15 7 
4 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.2.1: ความถี่ในการมาใชบริการ Route 66 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

นอยกวา 4 ครั้ง 45 45 
4-8 ครั้ง 29 29 
9-12 ครั้ง 15 15 
13-16 ครั้ง 7 7 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

มากกวา 16 ครั้ง 4 4 

 
วันที่นิยมมาใชบริการ1.จันทร 2. อังคาร 3.พุธ 4.พฤหัสบดี 5.ศุกร 6.เสาร 7.อาทิตย 

เทากับ 3 3 14 6 35 32 7 หรือคิดเปนรอยละ 3 3 14 6 35 32 7ของจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.2.2: วันที่นิยมมาใชบริการ 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

จันทร 3 3 
อังคาร 3 3 
พุธ 14 14 
พฤหัสบด ี 6 6 
ศุกร 35 35 
เสาร 32 32 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
 

อาทิตย 7 7 

 
ระยะเวลาที่รูจัก Route 66 1.นอยกวา 3 เดือน 2.  6 เดือน 3.1 ป 4. 2 ป 5. 3 ป 6.

มากกวา 3 ป เทากับ 0 1 9 11 49 39 หรือคิดเปนรอยละ 0 1 9 11 40 39 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.2.3: ระยะเวลาที่รูจัก Route 66 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

นอยกวา 3 เดือน 0 0 
  6 เดือน 1 1 
 1 ป 9 9 
 2 ป 11 11 
 3 ป 40 40 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

มากกวา 3 ป 39 39 
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ปจจัยที่พิจารณามาใชบริการที่ Route 66 1. เพ่ือนชักชวน 2. เพลงและดนตรี 3. ดีเจ 
4. บริการรวดเร็ว 5. บรรยากาศของราน 6. คนมาที่มาใชบริการ 7. ราคาเปนกันเอง 8. อ่ืนๆ 
เทากับ 15 16 9 4 19 25 8 4 หรือคิดเปนรอยละ 15 16 9 4 19 25 8 4 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.2.4: ปจจัยที่พิจารณามาใชบริการที่ Route 66 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

เพ่ือนชักชวน 15 15 
เพลงและดนตรี 16 16 
ดีเจ 9 9 
บริการรวดเรว็ 4 4 
บรรยากาศของราน 19 19 
คนมาที่มาใชบริการ 25 25 
ราคาเปนกันเอง 8 8 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
 

อ่ืนๆ 4 4 

 
เวลาที่ใชในการมาใชบริการที่ Route 66 1. ต่ํากวา 1 ชั่วโมง 2. 1-2 ชั่วโมง 3. 

มากกวา 3 ชั่วโมง เทากับ 32 49 19 หรือคิดเปนรอยละ 32 49 19 ของจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3.2.5: เวลาที่ใชในการมาใชบริการที่ Route 66 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

1 ชั่วโมง 32 32 
1-2 ชั่วโมง 49 49 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

มากกวา 3 ชั่วโมง 19 19 
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 สิ่งที่ทานตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66 1.เพลงและดนตรี 2.ดีเจ 3.บรรยากาศ
ของราน 4. ราคา 5. บริการ 6. ทําโปรโมชั่น 7. ขาวสารจากทางราน 8. อ่ืนๆ เทากับ 2 4 9 14 
11 30 23 7 หรือคิดเปนรอยละ 2 4 9 14 11 30 23 7 ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
 
 ตารางที่ 3.2.6: สิ่งที่ทานตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

เพลงและดนตรี 2 2 
ดีเจ 4 4 
บรรยากาศของราน 9 9 
ราคา 14 14 
บริการ 11 11 
ทําโปรโมชั่น 30 30 
ขาวสารจากทางราน 23 23 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

 
 

อ่ืนๆ 7 7 

 
 ในอนาคตถาคุณจะเลือกใชบริการสถานบันเทิง คุณจะเลือก1. Route 66 2. สถาน
บันเทิงยานทองหลอ 3. สถานบันเทิงยานสุขุมวิท 4. สถานบันเทิงยานรัชดา 5. สถานบันเทิงอ่ืน
ในยานอารซีเอ เทากับ 47 15 2 11 25 หรือคิดเปนรอยละ 47 15 2 11 25 ของจํานวนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 3.2.7: สถานบันเทิงที่เลือกใชบริการในอนาคต 

กลุมตัวอยาง 
รายการ จํานวน  

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

ทั้งหมด 100 100.00 

Route 66 47 47 

สถานบันเทิงยานทอง
หลอ 

15 15 

สถานบันเทิงยานสุขุมวิท 2 2 
สถานบันเทิงยานรัชดา 11 11 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

สถานบันเทิงอ่ืนในยาน
อารซีเอ 

25 25 

 
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
จุดแข็ง  
- มีความชํานาญทางธุรกิจมากกวา 10 ป เปนที่รูจักและนาเชื่อถือ 
- งานบริการมีความเปนมืออาชีพ 
- มีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี 
- มีสภาพการเงินและสภาพคลองที่ดี 
จุดออน 
- ขาดงานดานความสัมพันธกับลูกคา 
- ไมมีแผนกลยุทธ 
- แกปญหาไดชาเนื่องจากบริหารงานแบบครอบครัว 
โอกาส 
- อยูในเขตโซนนิ่ง 
- มีการจัดการดูแลบริเวณอารซีเออยางเปนระบบ 
- มีรถไฟฟาผานในอนาคต 
- ประชาชนมีความเครียดมากขึ้น ตองการผักผอน 
- มีการรวมมือกับตํารวจในพื้นที่เผื่อลดปญหาตางๆ 
อุปสรรค 
- ผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น 
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- รัฐบาลไมมีนโยบายที่แนนอน 
- ความไมม่ันคงทางการเมือง 
- ถนนอารซีเอ มีภาพลักษณที่ไมดี 
- ภาษีเหลา และบุหรี่ ถูกปรับสูงขึ้น 
- มีการกําหนดอายุผูมาใชบริการสูงขึ้น 
- นโยบายหามโฆษณาเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล 
 

3.2 การกําหนดทางเลือกกลยุทธในการแกปญหา 
โดยมีขอเสนอในการกําหนดกลยุทธในดานตางๆดังนี้ 
จากการวิเคราะหสถาณการณทั่วไป สภาพการแขงขัน โอกาส อุปสรรค ปจจัยภายนอก 

ภายใน นํามาวิเคราะหแนวคิดและวิสัยทัศนของผูบริหาร จึงเสนอทางเลือกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขันดังนี้ 

กลยุทธ 1 ใชกลยุทธดานราคา ลดราคาเครื่องดื่มและบริการ ลดกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคา
แกลูกคา 

กลยุทธ 2 ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบครบ
วงจร 
กลยุทธ 1 ใชกลยุทธดานราคา ลดราคาเครื่องด่ืมและบริการ ลดกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคาแก
ลูกคา และควบคุมดูแลตนทุนในการบริหารงาน 

ใชโอกาสที่อยูในชวงฤดูการทองเที่ยวทําการแยงสวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่ส
และสงผลตอเน่ืองเม่ือหมดฤดูเทศกาลทองเที่ยว  
1.1 ลดราคาเครื่องดื่มในวันอาทิตยถึงพฤหัสบดีลดลง 40% และวันศุกร เสาร ลดลง 25% 
1.2 ลดกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายไดเชน ลดจํานวน ดีเจ และลดพนักงานลง จางพนักงาน
ชั่วคราวในวันศุกรและเสาร 
1.3 ปดโซนที่มีผูใชบริการนอยเพ่ือลดตนทุนในการดําเนินงานลง 

 
กลยุทธ 2 ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบครบวงจร 
 ใชโอกาสจากการที่เรามีสัมพันธอันดีกับคายเหลาตางๆ รวมจัดทํากิจกรรมพิเศษ 
(event) อยางตอเนื่องและเริ่มจัดทําและจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา เพ่ือวางแผนรวมกับการตลาด
แบบผสมผสานในระยะยาว 
2.1 เปดเว็บไซต เพ่ือใหขอมูลขาวสาร และจัดทําระบบสมาชิก และจัดเก็บสรางฐานขอมูลลูกคา 
2.2 จัดทํากิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมจํานวนผูมาใชบริการในรูปแบบที่หลากหลาย และยังชวย
สงเสริมภาพลักษณแกรูท66 
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2.3 จัดทํากิจกรรมทางการตลาดแบบหลากหลายและผสมผสาน โดยใชขอมูลจากฐานลูกคาเปน
ตัวเขาถึงลูกคา 
2.4 จัดรูปแบบองคกรใหมในลักษณะการทํางานแบบมืออาชีพเพ่ือการรวดเร็วในการบริหารงาน 

 
3.3 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา 

ใชหลักเกณฑการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละทางเลือกเปนเกณฑการตัดสินใจ 
กลยุทธ 1 ใชกลยุทธดานราคา ลดราคาเครื่องด่ืมและบริการ ลดกิจกรรมที่ไมเกิดคุณคาแก
ลูกคา และควบคุมดูแลตนทุนในการบริหารงาน 

ขอดี  
- สรางความถี่และจํานวนของผูมาใชบริการไดทันที 
- ลดตนทุนการบริหารจัดการ 
- ยอดขายในระยะสั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
- คูแขงอาจปรับตัวไมทัน 
ขอเสีย 
- สรางยอดขายไดในระยะสั้นเทานั้น 
- ผลกําไรไมสูงอยางที่คาดหมาย 
- จะสงผลเสียตอภาพลักษณของราน 
- ลูกคาที่ไมใชกลุมเปาหมายจะมาใชบริการ 
- เกิดปญหาดานบุคลากรไมไดคุณภาพ 
- ลูกคากลุมเปาหมายจะไมมาใชบริการ 
- เกิดสงครามดานราคา 
 

กลยุทธ 2 ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบครบวงจร 
 ขอดี 

- มีฐานขอมูลลูกคาอยูในมืองายตอการวางแผนทางการตลาด 
- สามารถสื่อสารและเขาถึงลูกคาอยางรวดเร็ว 
- มีความเคลื่อนไหวและนาตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา 
- สงผลดีตอภาพลักษณของราน 
- เกิดความภักดีตอราน 
- สรางยอดขายไดตอเน่ืองในระยะยาว 
- ทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภค 
- การบริหารงานมีความรวดเร็วเปนระบบ 
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ขอเสีย 
- ไมเห็นผลในระยะสั้น 
- ตองอาศัยความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางการคา 
- ตนทุนในการดําเนินงานสูง 
 

 กลยุทธที่เลือก กลยุทธ 2 ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทํา
การตลาดแบบครบวงจร สามารถแกปญหาไดตรงจุดสงผลดีตอเน่ืองในระยะยาว สรางความ
ภักดี มีความเคลื่อนไหวไมซ้ําซากจําเจลูกคามาใชบริการและไมเกิดการเบื่อบรรยากาศเดิมๆ 
เกิดการบอกตอถึงความแปลกใหม สรางลูกคาใหมไดๆ ทําใหเกิดความถี่และจํานวนของผูมาใช
บริการ เกิดความคุนเคยตรงกับคําขวัญ (slogan) ของรานที่ตองการใหมาแลวรูสึกอบอุนเหมือน
อยูบาน แตตองมีสิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนควบคูกันไป จัดระบบการบริหารการจัดการใหมใหเปน
การบริการองคกรแบบมืออาชีพ มีการกระจายอํานาจตัดสินในตามลําดับเพ่ือการสื่อสารและ
แกปญหาที่รวดเร็วเกิดความพึงพอใจสูงสุด และตองทําความเขาใจแกพนักงานถึงเปาหมายและ
รูปแบบดําเนินงานแบบใหมที่ตองใชเวลาและความอดทน แตเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและไมตก
กระแส การเลือกกลยุทธการทําตลาดแบบครบวงจรจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
 สําหรับราน Route66 รานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของกลุมคนลูกคาอยูแลวแตปญหาที่พบ
คือคนมาใชบริการในวันธรรมดานอยเกินไป จึงแนะนําการแกปญหาดวยการทําการตลาดแบบ 
IMC เร่ิมจากจัดทําฐานขอมูลของลูกคาและผูที่จะเปนลูกคาในอนาคต จัดทําระบบสมาชิกและ
เชิญใหลูกคาเปนสมาชิกโดยจัดทํารวมกับพันธมิตรทางการคาเพื่อสิทธิประโยชนตางๆและเพิ่ม
ความภักดีตอองคกร จากนั้นเริ่มกระตุนใหมีผูมาใชบริการในวันธรรดาเพิ่มขึ้น เริ่มจากวันอังคาร
และพุธจัดกิจกรรมรวมกับพันธมิตรทางการคาโดยไมมุงเนนผลกําไรและทําตอเนื่องถึงวันอ่ืนๆ
โดยจัดรวมกับหลักทางการตลาดอื่นๆ 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

 รายงานการศึกษาเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษา
ผับ รูท 66 ซึ่งไดทําการศึกษาโดยใชวิธีโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพตามกรอบแนวทางของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือการศึกษาขอมูลทุติย
ภูมิ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร และผูเกี่ยวของตางๆ จากนั้นจึงนําขอมูลทุติยภูมิ และ
ขอมูลปฐมภูมิ มาประมวณผลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการเชิงกลยุทธดังผลสรุป
การศึกษาดังนี้  
 4.1 สรุปผลการศึกษา 
 4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
 4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูมาใชบริการแบงเปนชายและหญิง 
เทากับรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ และถาจําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุ 20 – 23 ป มาก
ที่สุดเทากับรอยละ 42 มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดเทากับรอยละ 43 เม่ือ
จําแนกตามอาชีพของกลุมตัวอยาง นักเรียนและนักศึกษามากที่สุดเทากับรอยละ 52  และมี
สถานภาพเปนโสดมากที่สุดเทากับรอยละ 93 และมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001 – 15,000 
บาทมากที่สุดเทากับรอยละ 36 ซึ่งสัดสวนดังกลาวขางตนเปนการเทียบกับจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด  

สวนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ Route 66 ซึ่งจะเปนสวนที่ใชศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริโภคเริ่มจากความถี่ในการมาใชบริการ Route 66 ใน 1 เดือนผูมาใชบริการสวนมากมา
ใชบริการนอยกวา 4 ครั้งตอเดือนอยูในอัตราสวนรอยละ 45 รองลงมาจะอยูที่มาใชบริการ 4-8
ครั้งตอสัปดาหอยูในอัตราสวนรอยละ 29 เม่ือรวมทั้งสองกลุมนี้เขาดวยกันจึงพบวาเกือบ
ทั้งหมดของลูกคาจะมาใชบริการเฉลี่ยอาทิตยละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเห็นถึงปญหาที่
ทําการศึกษาอยางชัดเจน และวันที่นิยมมาใชบริการก็จะเปน วันศุกรและเสารในอัตราสวนรอย
ละ 35 และ 32 เม่ือนําทั้งสองขอมาสรุปรวมกันจะไดคําตอบคือผูบริโภคนิยมมาใชบริการ
อาทิตยละสองวันคือวันศุกรและวันเสาร ในดานระยะเวลาที่รูจัก Route 66 จะอยูที่รูจักมา
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ประมาณ 3 ปและมากกวา3 ป นับวาชื่อของรานเปนที่รูจักมานาน และปจจัยที่พิจารณามาใช
บริการที่ Route 66 จะดูที่คนมาที่มาใชบริการรอยละ 25 บรรยากาศของราน เพลงและดนตรี 
เพ่ือนชักชวน อยูในอัตราสวนรองลงมาที่ใกลเคียงกันเฉลี่ยรอยละ 18 เม่ือทราบผลการศึกษาจะ
พบวาคนจะเปนปจจัยหลักของการเขาเลือกรับบริการคือ ตองมีที่มาใชบริการที่ดูดีในราน ตองมี
คนมาใชบริการมาก และจะเกิดการชักชวนแบบปากตอปาก จนอาจจะเกิดเปนกระแสขึ้นมาได 
และเวลาที่ลูกคาใชในการมาใชบริการที่ Route 66 จะอยูที่เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงรองลงมาคือ 1 
ชั่วโมง อยูในอัตราสวนทั้งสองมากที่สุดเม่ือนํามาวิเคราะหจะพบวาลูกคามาใชบริการเปนเวลา
สั้นเกินไปซ่ึงในแงการตลาดตองแกไขใหลูกคามาใชบริการใหไวขึ้น และสิ่งที่ผูมาใชบริการ
ตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66คือทําโปรโมชั่นและขาวสารจากทางรานมากที่สุดรอยละ 
30 และ 23 และเม่ือสอบถามถึงในอนาคตถาคุณจะใชบริการสถานบันเทิงที่ใด Route 66ยังเปน
คําตอบแรกรอยละ 47 รองลงมาคือสถานบันเทิงอ่ืนในยานอารซีเอ ซึ่งนับเปนคูแขงหลักของ
รานรอยละ 25 เม่ือดูตัวเลขนับวาสูงมากเลยทีเดียวที่ลูกคาเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง 
  
4.2 ขอจํากัดในการศึกษา 
 1.ตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวในการเขาถึงขอมูล 
 2.ขอมูลดานตัวเลขไมสามารถเปดเผยได 
 3.งานบริการยากตอการวัดผลและเห็นเปนรูปธรรม 
 
4.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

- ควรทําการศึกษาแนวลึกถึงระบบรูปแบบบริหารภายใน เพ่ือการบริการที่ดีที่สุด 
- เม่ือมีกฎหมายรุปแบบใหมตางๆในอนาคตระบบบริหารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
- เทคในโลยีเพ่ืองานบริการในอนาคตมีรูปแบบอบางไร 
- กุญแจสูความสําเร็จของธุรกิจบันเทิงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ รูท 66 
 แบบสอบถามเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ 
รูท 66 จัดทําขึ้นเพ่ือนําขอมูลไปใชในสําหรับการศึกษาวิชาควบคุมผลผลิตธุรกิจบันเทิง ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะ
ผู จัดทําจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบคําถามครั้งน้ี ขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาเทานั้น 
 
คําขี้แจง โปรดทําเครื่อง X หนาขอความที่เปนคําตอบของทาน หรือ ตอบคําถามลงในชองวาง 
สวนที่1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  (    ) 1. ชาย  (    ) 2. หญิง 
2. อายุ   
   (    ) 1. 20-23 ป           (    ) 2. 24-28 ป 
   (    ) 3. 29-35 ป   (    ) 4. 35 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
   (    ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี  (    ) 2. ปริญญาตรี 
   (    ) 3. สูงกวาปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
   (    ) 1. นักเรียน/ นักศึกษา  (    ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
   (    ) 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (    ) 4. กิจการสวนตัว 
   (    ) 5. อ่ืนๆ ระบุ..................... 
5. สถานภาพสมรส 
   (    ) 1. โสด  (    ) 2. สมรสแลว (    ) 3. แยกกันอยู 
   (    ) 4. หยาราง (    ) 5. หมาย   
6. รายไดเฉลี่ยน (ตอเดือน) 
   (    ) 1. ต่ํากวา 10,000 บาท  (    ) 2. 10,001-15,000 บาท 
   (    ) 3. 15,001-20,000 บาท  (    ) 4. 20,001-25,000 บาท 
   (    ) 5. สูงกวา 25,000 บาท  (    ) 6. อ่ืนๆ ระบุ..................... 
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สวนที่ 2ขอมูลเก่ียวกับการเลือกใชบริการ Route 66 
1. ปกติทานมาเที่ยว Route 66 บอยแคไหนใน 1 เดือน 
   (    ) 1. นอยกวา 4 ครั้ง  (    ) 2. 4-8 ครั้ง 
   (    ) 3. 9-12 ครั้ง   (    ) 4. 13-16 ครั้ง 
   (    ) 5. มากกวา 16 ครั้ง 
 
2. ปกติทานมาใชบริการวันใด 
   (    ) 1.จันทร                             (    ) 2. อังคาร 
   (    ) 3.พุธ                      (    ) 4.พฤหัสบดี 
   (    ) 5.ศุกร                                (    ) 6.เสาร 
   (    ) 7.อาทิตย 
 
3. ระยะเวลาที่ทานรูจัก Route 66  
   (    ) 1.นอยกวา 3 เดือน             (    ) 2. 6 เดือน 
   (    ) 3. 1 ป                       (    ) 4. 2 ป 
   (    ) 5. 3 ป                                (    ) 6.มากกวา 3 ป 
 
4. เหตุผลที่ทานพิจารณามาใชบริการที่ Route 66 
   (    ) 1. เพ่ือนชักชวน   (    ) 2. เพลงและดนตรี 
   (    ) 3. ดีเจ    (    ) 4. บริการรวดเร็ว 
   (    ) 5. บรรยากาศของราน  (    ) 6. คนมาที่มาใชบริการ 
   (    ) 7. ราคาเปนกันเอง  (    ) 8. อ่ืนๆ ระบุ...................... 
 
5. ทานใชเวลานานเทาใดในการมาใชบริการที่ Route 66 
   (    ) 1. ต่ํากวา 1 ชั่วโมง  (    ) 2. 1-2 ชั่วโมง 
   (    ) 3. มากกวา 3 ชั่วโมง 
 
6. สิ่งที่ทานตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66 
   (    ) 1. เพลงและดนตรี  (    ) 2. ดีเจ 
   (    ) 3. บรรยากาศของราน  (    ) 4. ราคา 
   (    ) 5. บริการ   (    ) 6. ทําโปรโมชั่น 
   (    ) 7. ขาวสารจากทางราน            (    ) 8. อ่ืนๆ ระบุ.................... 
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7. ในอนาคตถาคุณจะใชบริการสถานบันเทิง คุณจะเลือกใชบริการที่ใด 
   (    ) 1. Route 66    (    ) 2. สถานบันเทิงยานทองหลอ                        

(    ) 3. สถานบันเทิงยานสุขุมวิท        (    ) 4. สถานบันเทิงยานรัชดา                                                
(    ) 5. สถานบันเทิงอ่ืนในยานอารซีเอ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
ขอ 1 สถานบริการตามมาตรา 3(1) ใหเปดทําการได ดังนี้ 
(1) ระหวางเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 02.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น สําหรับสถานบริการที่ตั้งอยูใน
เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวางเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถานu3585 .การที่ 
ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพ่ือการขออนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่
งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพ่ือการขออนุญาตหรืองด
อนุญาตใหตั้งสถานบริการไดผอนผันให 
ขอ 2 สถานบริการตามมาตรา 3(2) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง14.00 
นาฬิกา และระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน 
ขอ 3 สถานบริการตามมาตรา 3(3) ใหเปดทําการได ดังนี้ 
(1) ระหวางเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถานบริการที่ตั้งอยู
ในเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถานบริการที่ตั้งอยู
นอกเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่งดอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการตามที่พระราชบัญญัติกําหนดทองที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้ง
สถานบริการไดผอนผันให 
ขอ 4 สถานบริการตามมาตรา 3(4) ใหเปดทําการได ดังนี้ 
(1) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น สําหรับสถานบริการที่ตั้งอยูใน
เขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
(2) ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สําหรับสถานบริการ 
ที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือสถานบริการที่ตั้งอยูในเขตทองที่งด
อนุญาตใหตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการไดผอนผันให 
ขอ 5 สถานบริการตามมาตรา 3(5) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง01.0 
นาฬิกา ของวันรุงขึ้น 
ขอ 6 กําหนดเวลาเปดทําการตามความในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ถาวันรุงขึ้นเปน
วันที่ 1 มกราคม จะเปดทําการตอไปจนถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้นน้ันก็ได 
ขอ 7 สถานบริการที่ตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546มีผลใช
บังคับใหมีเวลาเปดทําการตามขอ 1(1) ขอ 2 ขอ 3(1) ขอ 4(1) ขอ 5 และขอ 6 แลวแตกรณี 
ทั้งน้ีตามประเภทที่ไดรับใบอนุญาตใหไว ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2547 
โภคิน พลกุล 
(นายโภคิน พลกุล) 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ตารางสรุปวันเวลาเปดปดของสถานบริการ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ พ.ศ.2547 
สถานบริการที่ตั้งนับตั้งแตวันที่ 13 ม.ค.2547เปนตนมา ประเภทสถานบริการที่ตั้งกอนวันที่ 13 
ม.ค.2547ทั้งในและนอก Zoning ใน Zoning นอก Zoning 
สถานบริการตาม ม.3(1) 
สถานบริการตาม ม.3(2) 
สถานบริการตาม ม.3(3) 
สถานบริการตาม ม.3(4) 
สถานบริการตาม ม.3(5) 
21.00 – 02.00 น. 
11.00 – 14.00 น. และ 
18.00 – 24.00 น. 
12.00 – 24.00 น. 
18.00 – 01.00 น. 
18.00 – 01.00 น. 
21.00 – 02.00 น. 
11.00 – 14.00 น. และ 
18.00 – 24.00 น. 
12.00 – 24.00 น. 
18.00 – 01.00 น. 
18.00 – 01.00 น. 
21.00 – 24.00 น. 
11.00 – 14.00 น. และ 
18.00 – 24.00 น. 
18.00 – 24.00 น. 
18.00 – 24.00 น. 
18.00 – 01.00 น. 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑ วิธีการแจงและการรับแจง
เหตุในสถานบริการ 
-------------------------------- 
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โดยที่เปนการสมควรกําหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑ วิธีการแจงและการรับแจงกรณีผูที่
จะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจเอกสารราชการหรือไมมีเอกสารราชการ และเขาไป
ในสถานบริการ และกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีผูมี
อาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลา
ทําการ หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีผูนําอาวุธเขาไปใน
สถานบริการโดยไมใชเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/1 วรรคสาม และมาตรา 16/3 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ2545 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกกําหนดเจาหนาที่ผูรับแจง หลักเกณฑ วิธีการแจงและการรับแจง ไว
ดังตอไปน้ี 
ขอ 1 ในประกาศนี้ “ศูนยรับแจงเหตุ” ในกรุงเทพมหานครใหหมายความถึงศูนยรับแจงเหตุที่
อัยการหรือรองผูกํากับการซึ่งเปนหัวหนาสถานีตํารวจนครบาลทองที่ จัดตั้งขึ้นและให
หมายความรวมถึงศูนยปฏิบัติการควบคุมสั่งการและสื่อสารขอมูลของกองบัญชาการตํารวจนคร
บาล (191) ดวย สําหรับในจังหวัดอ่ืนใหหมายความถึงศูนยรับแจงเหตุที่นายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่จัดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือรับแจงเหตุจากผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายตลอดเวลาเปดทําการของสถานบริการ 
ขอ 2 เม่ือมีเหตุกรณีผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจเอกสารราชการหรือ
เอกสารและเขาไปในสถานบริการ และกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควร
สงสัยมีผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการ
ระหวางเวลาทําการ มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการเกิดขึ้น หรือมีผูนํา
อาวุธเขาไปในสถานบริการโดยเจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือผูที่ไดรับมอบหมายแจงเหตุไปยังศูนยรับแจงเหตุ 
หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือปลัดอําเภอ หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในเขตทองที่ แลวแตกรณีโดยพลัน และเม่ือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือ
ปลัดอําเภอ หรือนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในเขตทองที่ที่ไดรับแจงเหตุแลวแตกรณี ใหแจงเหตุ
ตอไปยังศูนยรับแจงเหตุภายในเขตทองที่โดยทันทีที่สามารถกระทําไดการแจงตามวรรคหนึ่งจะ
เปนการแจงดวยวาจาหรือวิธีการใด ๆ ก็ได 
ขอ 3 ใหเจาหนาที่ประจําศูนยรับแจงเหตุลงบันทึกการรับแจงเหตุตามวันเวลาที่ไดรับแจงพรอม
ทั้งชื่อผูแจงเหตุและที่อยูที่ติดตอไดและตองแจงชื่อเจาหนาที่ผูรับแจงใหผูแจงเหตุทราบทุกครั้ง
พรอมทั้งรายงานการแจงนั้นไปยังผูบังคับบัญชาทราบโดยพลัน 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2547 
โภคิน พลกุล 
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(นายโภคิน พลกุล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องหลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตออายุใบอนุญาตพักใชใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตและ
กําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
------------------------------ 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ 
การสั่งพักใชใบอนุญาตใหตัง้สถานบริการ เพิกถอนใบอนุญาตใหตัง้สถานบริการ และการ
กําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
21 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานบริการ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2509 และมาตรา 30 แหงพระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
ขอ 1 ในกรณีดังตอไปน้ี หามมิใหพนักงานเจาu3627 .นาที่มีคําสั่งตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการ 
(1) กรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 6 
(2) กรณีที่สถานบริการถกูสั่งพักใชใบอนุญาตในรอบปที่ไดรับอนุญาต รวมกันเปนระยะเวลา
เกิน 90 วันในกรณีที่ไมมีเหตุตามวรรคหนึ่งและไมมีเหตุอ่ืนที่ฝาฝนตามที่บัญญัตไิวในพระราช-
บัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และทีแกไขเพิ่มเติม ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งตออายุ
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
ขอ 2 การสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใหพิจารณาจากความผิดที่ไดกระทําภายใน
กําหนดอายุใบอนุญาตประจําป และจะสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลาในกรณี
ดังตอไปน้ี 
(1) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา 14 มาตรา 15มาตรา 
16(2) หรือ (3) หรือกฎกระทรวงตามมาตรา 17 เฉพาะในสวนที่ไมใชกําหนดวันเวลาเปดปด
สถานบริการใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 มีกําหนด 10 วัน 
ครั้งที่ 2 มีกําหนด 20 วัน 
ครั้งที่ 3 มีกําหนด 30 วัน 
ครั้งตอ ๆ ไป มีกําหนด 30 วัน 
 (2) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติ
ตามหรือฝาฝนมาตรา 13 มาตรา 16(1) (4) (5) หรือ (6) มาตรา 16/1 วรรคหนึ่ง มาตรา 16/2 
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มาตรา 19 หรือกฎกระทรวงตามมาตรา 17 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกําหนดวันเวลาเปดปด
สถานบริการ ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 มีกําหนด 30 วัน 
ครั้งที่ 2 มีกําหนด 60 วัน 
ครั้งที่ 3 มีกําหนด 90 วัน 
ครั้งตอๆ ไป มีกําหนด 90 วัน 
ขอ 3 การสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใหพิจารณาจากความผิดที่ไดกระทําภายใน
กําหนดอายุใบอนุญาตประจําปในกรณีดังตอไปน้ี 
(1) กรณีที่สถานบริการถูกพักใชใบอนุญาตตามขอ 2(2) เกิน 3 ครั้งขึ้นไป หรือขอ 2(11)และ (2) 
รวมกันตั้งแต 120 วันขึ้นไป 
(2) กรณีที่มีพยานหลกัฐานชัดเจนวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเปนผูกระทาํผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในสถานบริการของตนเอง 
อัตราคาธรรมเนียม 
-------------------------- 
(1) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 50,000 บาท 
(2) ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 1,000 บาท 
(3) การตออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 10,000 บาท 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให 
แตกตางกัน โดยคํานึงถึงลกัษณะขนาด หรือประเภทของสถานบรกิารได 



 
 

ประวัติผูศึกษา 
 

 นาย  ศุภวิทย  พิ ริ ยะการสกุ ล  เกิ ด เ ม่ื อวันที่  26 กรกฎาคม  2522 ที่ จั งหวั ด 
กรุ ง เทพมหานคร  สํ า เ ร็ จกา รศึ กษาปริญญาต รี จ าก  สาขา  การการตลาด  จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเม่ืปการศึกษา 2544 เร่ิมทํางานครั้งแรกที่ Mixup Records ปจจุบัน
ทํางานอยูที่บริษัท Mixup Sound boutique โดยทํางานมาเปนระยะเวลา 8 ป ตําแหนงเจาของ
บริษัท ไดเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณทิตบริหารธุรกิจ หลักสูตร CEO MBA 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยในปการศึกษา 2548  
 



กลยุทธบริหารจัดการเพือ่พัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ รูท 66 
 

ศุภวิทย พิริยะการสกุล¹, ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตตศิักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี² 
¹บัณทิตวิทยาลัย สาขาการจัดการธุรกิจบันเทิง, 
คณะบริหารธรุกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท: 0-2697-6333, โทร 0-2277-1973, Email: mixup13@hotmail.com
²ภาคคณะวิชามนุษยศาสตร คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ถนนวภิาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10325 
โทรศัพท: 0-2697-6707, โทร 0-2275-4892, Email: kkittisak@hotmail.com

  
บทคัดยอ 

 
การศึกษาคนควาดวยตัวเองเรื่อง กลยุทธบริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง 

โดยเปนกรณีศึกษาของผับ รูท 66 โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหาร และผูเกี่ยวของตางๆ 
และทําแบบสอบถามผูมาใชบริการเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการทําวิจัย ที่ครอบคลุมขอมูลใน 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
และขอมูลของปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภค และทําการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและ
อุปสรรค เสนอกลยุทธทางเลือก 2 ทางเลือกใหขอดีขอเสียแตละกลยุทธ และทําการเสนอแนะ
กลยุทธทางเลือก 

 จากการศึกษาพบวา 
สวนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ Route 66 ซึ่งจะเปนสวนที่ใชศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภคเริ่มจากความถี่ในการมาใชบริการ Route 66 ใน 1 เดือนผูมาใชบริการสวนมากมา
ใชบริการนอยกวา 4 ครั้งตอเดือนอยูในอัตราสวนรอยละ 45 รองลงมาจะอยูที่มาใชบริการ 4-8
ครั้งตอสัปดาหอยูในอัตราสวนรอยละ 29 เม่ือรวมทั้งสองกลุมนี้เขาดวยกันจึงพบวาเกือบ
ทั้งหมดของลูกคาจะมาใชบริการเฉลี่ยอาทิตยละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเห็นถึงปญหาที่
ทําการศึกษาอยางชัดเจน และวันที่นิยมมาใชบริการก็จะเปน วันศุกรและเสารในอัตราสวนรอย
ละ 35 และ 32 เม่ือนําทั้งสองขอมาสรุปรวมกันจะไดคําตอบคือผูบริโภคนิยมมาใชบริการ
อาทิตยละสองวันคือวันศุกรและวันเสาร ในดานระยะเวลาที่รูจัก Route 66 จะอยูที่รูจักมา
ประมาณ 3 ปและมากกวา3 ป นับวาชื่อของรานเปนที่รูจักมานาน และปจจัยที่พิจารณามาใช
บริการที่ Route 66 จะดูที่คนมาที่มาใชบริการรอยละ 25 บรรยากาศของราน เพลงและดนตรี 
เพ่ือนชักชวน อยูในอัตราสวนรองลงมาที่ใกลเคียงกันเฉลี่ยรอยละ 18 เม่ือทราบผลการศึกษาจะ
พบวาคนจะเปนปจจัยหลักของการเขาเลือกรับบริการคือ ตองมีที่มาใชบริการที่ดูดีในราน ตองมี

mailto:mixup13@hotmail.com
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คนมาใชบริการมาก และจะเกิดการชักชวนแบบปากตอปาก จนอาจจะเกิดเปนกระแสขึ้นมาได 
และเวลาที่ลูกคาใชในการมาใชบริการที่ Route 66 จะอยูที่เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงรองลงมาคือ 1 
ชั่วโมง อยูในอัตราสวนทั้งสองมากที่สุดเม่ือนํามาวิเคราะหจะพบวาลูกคามาใชบริการเปนเวลา
สั้นเกินไปซ่ึงในแงการตลาดตองแกไขใหลูกคามาใชบริการใหไวขึ้น และสิ่งที่ผูมาใชบริการ
ตองการใหเปลี่ยนแปลงใน Route 66คือทําโปรโมชั่นและขาวสารจากทางรานมากที่สุดรอยละ 
30 และ 23 และเม่ือสอบถามถึงในอนาคตถาคุณจะใชบริการสถานบันเทิงที่ใด Route 66ยังเปน
คําตอบแรกรอยละ 47 รองลงมาคือสถานบันเทิงอ่ืนในยานอารซีเอ ซึ่งนับเปนคูแขงหลักของ
รานรอยละ 25 เม่ือดูตัวเลขนับวาสูงมากเลยทีเดียวที่ลูกคาเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง 
 กลยุทธที่เลือก ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบ
ครบวงจร สามารถแกปญหาไดตรงจุดสงผลดีตอเน่ืองในระยะยาว สรางความภักดี มีความ
เคลื่อนไหวไมซ้ําซากจําเจลูกคามาใชบริการและไมเกิดการเบื่อบรรยากาศเดิมๆ เกิดการบอก
ตอถึงความแปลกใหม สรางลูกคาใหมไดๆ ทําใหเกิดความถี่และจํานวนของผูมาใชบริการ เกิด
ความคุนเคยตรงกับสโลแกนของรานที่ตองการใหมาแลวรูสึกอบอุนเหมือนอยูบาน แตตองมีสิ่ง
ที่ตองปรับเปลี่ยนควบคูกันไป จัดระบบการบริหารการจัดการใหมใหเปนระบบ มีการกระจาย
อํานาจตัดสินในตามลําดับเพ่ือการสื่อสารและแกปญหาที่รวดเร็วเกิดความพึงพอใจสูงสุด และ
ตองทําความเขาใจแกพนักงานถึงเปาหมายและรูปแบบดําเนินงานแบบใหมที่ตองใชเวลาและ
ความอดทน แตเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและไมตกกระแส ทางเลือกการทําตลาดแบบครบวงจรจึง
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

สภาพการแขงขันและผูแขงขันหลักของบริษัท 
คูแขงหลักของบริษัท คือบริษัท สลิม หรือ ในชื่อเดิม มอรแกน ที่ไดทําการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญจนทําใหมีลูกคาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยบริษัทสลิมเปนเจาแรกที่ทํา
การแบงโซนของรานออกเปน 3 โซน ตามแนวดนตรี และแบงกลุมลูกคาแตละโซนอยางชัดเจน 
โซนที่หน่ึง ฝงดนตรีสด กลุมลูกคาจะเปนกลุมคนทํางาน และมีอาหารบริการ โซนที่สอง ดนตรี
ฮิพฮอพ กลุมลูกคาจะเปนกลุมวัยรุนและนักศึกษาทั่วไป ราคาคาบริการจะถูกที่สุดใน 3 โซน 
และโซนสุดทาย ฝงเพลงอันเดอรกราวดกลุมลูกคาเปนคนสมัยใหม นักเรียนตางประเทศ และ
ชาวตางชาติ ซึ่งมีราคาคาบริการสูงที่สุด และการตกแตงรานออกแบบอยางสวยงามในทุกโซน 
มีการบริการที่เปนมืออาชีพ มีการบริหารงานอยางเปนระบบทําใหเกิดการพูดปากตอปากจนทํา
ใหกลุมลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบโดยตรงตอรานรูท66 ที่จะตองทําการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญเชนกัน โดยบริษัทไดแบงโซนออกเปน4โซน แบงเปนดนตรีฮิพฮอฟ 
ดนตรีอีเล็คโทรนิค ดนตรีสด และโซนพักผอน กลุมเปาหมายหลักของบริษัทเด็กมหาวิทยาลัยป
3-4และกลุมคนเริ่มทํางานและไมไดแบงกลุมเปาหมายตามแนวดนตรี โดยทุกโซนของรานจะ
เปนราคาเดียวกันหมด และราคาของสินคาจะอยูในระดับกลางราคาเหลาจะอยูที่ 950 บาท 
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ราคามิกเซอรอยูที่ 30 บาทซึ่งวางภาพลักษณของรานใหทันสมัยถูกใจวัยรุน แตจุดที่แตกตาง
จากรานอ่ืนคือจะมีการคัดสรรลูกคาที่จะเขารานโดยดูลักษณะบุคลิกและการแตงตัวดวย  

1. ปญหาลักษณะและปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
จากการแขงขันที่มีมากขึ้นในยานอารซีเอ และคูแขงหลักไดทําการปรับปรุงธุรกิจ และ

ประสบความสําเร็จมากขึ้นหลังจากทําการปรับปรุง จนทําใหองคกรตองทําการเปลี่ยนแปลงตาม
เพราะสวนแบงทางการตลาดหายไปมาก การปรับปรุงรานของคูแขงหลักครั้งน้ีไดชวยปรับปรุง
ภาพลักษณของผูมาใชบริการในยานอารซีเอ ดวยภาพลักษณของรานที่จับกลุมลูกคาคนวัยเร่ิม
ทํางานและกลุมคนทํางานเปนหลัก ประกอบดวยวิสัยทัศนที่ตองการใหที่มาใชบริการรูสึกวาเม่ือ
มาใชบริการที่นี่แลวจะทําใหดูดีชวยสรางลักษณใหกับคนมาใชบริการเองดวย ตลอกจนยังทํา
กิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ืองใหเกิดความเคลื่อนไหว เชนการจัดโมเดลไนท เพ่ือใหมี
เหลาดารานางแบบมาใชบริการจํานวนมาก จนทําใหเปนตัวตอยอดใหมีผูมาใชบริการในของคืน
อ่ืนๆและสวนในภาพลักษณของราน และทุกครั้งที่จัดกิจกรรมตางๆก็จะมีการติดตอสื่อสารถึง
ลูกคาอยางรวดเร็วโดยมีฐานขอมูลลูกคาเกาและใหมในมือเปนจํานวนมาก 

โดยบริษัทรูท66 จึงทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรานทั้งการตกแตงแนวเพลงรวมถึง
ราคาและนโยบายการคัดคนเขาราน อยางไรก็ตามความลาชาในการปรับปรุงเนื่องดวยตัว
องคกรเองและคิดวาตนยังคงเปนผูนําในตลาดยานนี้ ทําใหสวนแบงทางการตลาดหายไปมาก 
และขาดการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยไมเคยเก็บขอมูลของลูกคาไวเลยตลอด8ปที่ผานมา 
ซึ่งแตกตางกับคูแขงอยางชัดเจน   
 

2.  ความสําคัญและผลกระทบของปญหา 
หัวใจธุรกิจการบริการของสถานบันเทิงอยูที่การสรางความสัมพันธกับลูกคา ความ

จริงใจ ความที่เปนมืออาชีพ ตลอดจนสิ่งบันเทิงตางๆ ในรูปแบบของสัมผัสในหลายๆดาน รูปก็
คือการตกแตงรานใหสวยงามมีความทันสมัยและรูปลักษณของผูมาในบริการเองดวย ดานรสก็
คือรสชาติอาหารและเครื่องด่ืม ดานกลิ่นก็คือในดานของความสะอาด ดานเสียงก็คือในรูปของ
ความบันเทิงตางๆ ที่จะสามารถมัดใจใหลูกคามาใชบริการตอเน่ืองที่ทําใหคนรูสึกสนุกและมี
ความพอใจในทุกๆดาน ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ เพราะธุรกิจบันเทิงมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานที่สูง เชนตอเดือนตองจายเงินเดือนพนักงานคิดเปนเงิน 2 ลานบาทตอเดือน 
คาใชจายดานเอ็นเตอรเทนเมนตดนตรีและดีเจกวาหาแสนบาทตอเดือน คาใชจายดานน้ําไฟ
และซอมบํารุงสวนตางๆ ซึ่งบริษัทตองหารายไดมาใหเพียงพอตอสวนการใชจายและการสราง
ผลกําไร  

การแขงขันในปจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นและคูแขงก็เตรียมที่จะโจมตีทางการตลาด
และพรอมจะแขงขันกับทุกรูปแบบ ซึ่งจะสงผลตอไปในระยะสั้นที่เราจะตองทําการโปรโมตเพื่อ
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แยงชิงสวนแบงทางการตลาดคืนมา และปรับปรุงงานบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
และบริการเพื่อความพอใจสูงสุด และผลในระยะยาวเพื่อจะรักษาสวนแบงทางการตลาดและ
สรางความสัมพันธเชิงลึกและสรางความภักดีตอบริษัท  

การสรางความสัมพันธกับลูกคา จากการที่องคกรธุรกิจตางๆ ตองเผชิญกับปญหา อาทิ 
การที่ผูขายในตลาดประเภทหนึ่งๆมีจํานวนมากขึ้นในขณะที่ลูกคา หรือความตองการในตลาด
นอยลงหรือมีตัวเลือกมากขึ้น ทําใหแตละองคกรตองแขงขันกันมากขึ้น เพ่ือชิงสวนแบงตลาดที่
มีขนาดเล็กซึ่งยังผลใหตนทุนสําหรับการหาลูกคาใหมมีมูลคาสูงขึ้น 

การที่ลูกคามีความตองการที่ซับซอนขึ้นซึ่งบางครั้งเพียงกลยุทธดานราคาเทานั้น อาทิ 
การลดราคา ก็เร่ิมใชไมไดผลในระยะยาวในการจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือดึงลูกคา
ไวใหอยูกับองคกรใหนานที่สุดจึงเห็นผลมากกวา เนื่องจากคูแขงในทองตลาดทุกรายตางมี
ศักยภาพในการผลิตสินคา และบริการหลักไดอยางทัดเทียมกันมากขึ้น ทําใหลูกคาเริ่มมองหา
ขอแตกตางในสินคา และบริการจากคุณคาเพิ่มอ่ืนๆ อาทิ พิจารณาวาองคกรใดสามารถ
ใหบริการที่เปนมิตรไดมากกวา เปนตน 

ปจจุบันองคกรธุรกิจตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
ซึ่งสามารถจะจัดการกับปญหาตางๆดังที่ยกตัวอยางไวขางตนนี้ไดอยางดี  เนื่องจากการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาเปนการอาศัยกลวิธีตางๆ เพ่ือมุงใหความสําคัญกับลูกคามากขึ้น ให
ลูกคารูสึกเปนคนสําคัญที่มีคาสําหรับองคกร อันจะทําใหลูกคารูสึกผูกพันกับองคกรดวยความ
เต็มใจ และไมตองการที่จะไปเปนลูกคาขององคกรอ่ืนหรือไปใชบริการที่อ่ืน ซึ่งนับเปนวิธีการ
อันดีที่จะทําใหองคกรไมตองเสี่ยงกับเพียงการหาลูกคาใหมซึ่งเริ่มยากมากขึ้นที่จะหาได และ
การที่องคกรหนึ่งๆ สามารถผูกพัน หรือรักษาลูกคาใหอยูกับองคกรไดมากขึ้นแมเพียงรอยละ  
5 จะทําใหองคกรไดรับผลกําไรระยะยาวที่เพ่ิมมากขึ้นถึงรอยละ 20-85 เลยทีเดียว 

ทั้งน้ีการผูกพันลูกคาไวดวยการสรางความสัมพันธอันดี ใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีกับ
องคกรอยางแทจริงก็เปนวิธีที่จะดึงลูกคาไวใหเต็มใจเปนลูกคาขององคกรในระยะยาวไดดีกวา
วิธีการซึ่งหวังผลระยะสั้น อาทิ การลดราคาอีกดวยโดย ระบุวาความผูกพันอันเกิดจาทัศนคติที่
ชื่นชอบน้ันเสื่อมสลายไดยากยิ่งกวาความผูกพันดานการเงินที่ผูกพันลูกคาไวกับองคกรเพราะ
คาใชจายที่ต่ําเพียงอยางเดียว 

นอกจากนี้ ขอดีอ่ืนๆ จากการสรางความสัมพันธกับลูกคาก็ยังมีอีกมาก อาทิ เม่ือลูกคา
ไดรับการปฏิบัติที่ดีจนเกิดความภักดีกับองคกรแลว โอกาสที่ลูกคาจะบอกตอ หรือกระจายขอดี
เกี่ยวกับองคกรไปยังบุคคลอื่นๆ ก็จะมีมากขึ้น ซึ่งจะชวยดึงลูกคาใหมสูองคกรไดอีกในทางหนึ่ง
เปนตน 

ดังน้ัน องคกรซึ่งประสบความสําเร็จหลายๆ องคกร จึงกําลังปรับเปลี่ยนจากการมุง
เพียงบริหารสวนผสมทางการตลาด เพ่ือกระตุนใหลูกคาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับองคกรอยาง
รวดเร็วจบสิ้นเปนครั้งคราวไปเทานั้น มาสูการมุงสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวมาก
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ขึ้น นักวิชาการกลุมแรกๆที่ผลักดันแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ระบุวา การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการตลาดยุคใหม และ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานก็เปนเคร่ืองมือสําคัญ ที่จะสนับสนุนใหการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวนี้มีความเปนไปได 

และจากการธุรกิจบริการในประเทศไทยนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก โดยที่ผานมา มูลคาที่
เกิดจากธุรกิจบริการในภาพรวมเปนถึงราวรอยละ 48-50 ของมูลคาทั้งหมดอันเกิดจากการผลิต
มวลรวมภายในประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะสรางมูลคา ตลอดจนเพิ่มจํานวนมากขึ้นอีก
อยางตอเนื่อง ทําใหองคกรธุรกิจบริการในประเทศไทยอยูภายใตสภาวะการแขงขันที่สูง และ
ตองพยายามมากขึ้นที่จะสรางจุดเดนใหผูบริโภคตัดสินใจเปนลูกคาขององคกร ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดเพื่อสรางความสําพันธกับลูกคา ก็เปนกลยุทธที่องคกรธุรกิจบริการจํานวนมากขึ้นให
ความสําคัญนํามาปรับใชเพ่ือสรางจุดเดนดังกลาว 

ที่สําคัญ ธรรมชาติของธุรกิจบริการเองก็มีแนวโนมที่จะเกี่ยวของ และใชประโยชนจาก
การสรางความสําพันธกับลูกคาอยางชัดเจน เพราะในกระบวนการใหบริการนั้นมักตองอาศัย
การที่ลูกคา และผูใหบริการจะตองติดตอสื่อสารระหวางกันเสมอไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเปนการ
อาศัยลักษณะสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึง
เหมาะสมที่จะศึกษากับธุรกิจบริการและยอมจะเปนประโยชนสวนหน่ึงตอการพัฒนาธุรกิจ
บริการซึ่งมีความสําคัญ และมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

4. วัตถุประสงคของการศึกษา 
• เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุ สภาพ และผลกระทบของปญหาที่มีตอบริษัท  

• ศึกษากลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท 
 

5. ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
• ศึกษาระบบการทํางานของบริษัท รวมทั้งภาพรวมของการบริการของสองบริษัท 

• สัมภาษณผูบริหารเพื่อทราบถึงวิศัยทัศนและแนวทางบริหารของทั้งสองบริษัท 

• ทําแบบสอบถามผูมาใชบริการของทั้งรานรูท66 

• วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ 
 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตอองคกร 
ระยะสั้น 

1.บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ 
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2.บริษัทสามารถแยงชิงสวนแบงตลาด 
ระยะกลาง 

1.บริษัทสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคา 
2.บริษัทสามารถรักษาสวนแบงทางการตลาด 

ระยะยาว 
1.บริษัทสามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาเชิงลึก และมีการสื่อสารกับลูกคา และ
สรางความจงรักภักดีและมาตรฐานใหมของงานบริการ 
2.บริษัทสามารถกลับมาเปนผูนําในสถานบันเทิงยาน อาร ซี เอ 
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา 

ใชกลยุทธดานความสัมพันธกับลูกคา ควบคูกับการทําการตลาดแบบครบวงจร สามารถ
แกปญหาไดตรงจุดสงผลดีตอเนื่องในระยะยาว สรางความภักดี มีความเคลื่อนไหวไมซ้ําซาก
จําเจลูกคามาใชบริการและไมเกิดการเบื่อบรรยากาศเดิมๆ เกิดการบอกตอถึงความแปลกใหม 
สรางลูกคาใหมไดๆ ทําใหเกิดความถี่และจํานวนของผูมาใชบริการ เกิดความคุนเคยตรงกับคํา
ขวัญ (slogan) ของรานที่ตองการใหมาแลวรูสึกอบอุนเหมือนอยูบาน แตตองมีสิ่งที่ตอง
ปรับเปลี่ยนควบคูกันไป จัดระบบการบริหารการจัดการใหมใหเปนการบริการองคกรแบบมือ
อาชีพ มีการกระจายอํานาจตัดสินในตามลําดับเพ่ือการสื่อสารและแกปญหาที่รวดเร็วเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด และตองทําความเขาใจแกพนักงานถึงเปาหมายและรูปแบบดําเนินงานแบบใหม
ที่ตองใชเวลาและความอดทน แตเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนและไมตกกระแส การเลือกกลยุทธการทํา
ตลาดแบบครบวงจรจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 
 สําหรับราน Route66 รานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของกลุมคนลูกคาอยูแลวแตปญหาที่พบ
คือคนมาใชบริการในวันธรรมดานอยเกินไป จึงแนะนําการแกปญหาดวยการทําการตลาดแบบ 
IMC เร่ิมจากจัดทําฐานขอมูลของลูกคาและผูที่จะเปนลูกคาในอนาคต จัดทําระบบสมาชิกและ
เชิญใหลูกคาเปนสมาชิกโดยจัดทํารวมกับพันธมิตรทางการคาเพื่อสิทธิประโยชนตางๆและเพิ่ม
ความภักดีตอองคกร จากนั้นเริ่มกระตุนใหมีผูมาใชบริการในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น เร่ิมจากวัน
อังคารและพุธจัดกิจกรรมรวมกับพันธมิตรทางการคาโดยไมมุงเนนผลกําไรและทําตอเนื่องถึง
วันอ่ืนๆโดยจัดรวมกับหลักทางการตลาดอื่นๆ 
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