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บทคัดยอ  
 
     การศึกษาเรื่อง การศึกษากลยุทธการตลาดและระบบธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท ซึ
ทาญา (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาด และเพื่อศึกษา
ถึงธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึก แบบสัมภาษณผูซ้ือแฟรนไชสจากซึทาญา นําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive)  
     ผลการศึกษาพบวา 
     1. บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ใชกลยุทธในการตลาด คือ การใชสวน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ดังน้ี คือ 

             1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) จะมีการแบงออกเปน 3 สวน คือ การใหเชา  
การขายสินคา และบริการเสริม 

             2) กลยุทธดานราคา (Price) ราคาแบงเปน 2 สวน คือ ราคาการสมัครบัตร 
สมาชิก วีซีดี และดีวีดี ราคาคาบริการการเชา แบงเปนการเชาวีซีดี การเชาดีวีดี การเชาอัลบั้ม
เพลง และราคาการจําหนาย วีซีดี ดีวีดี  

             3) กลยุทธดานชองทางจัดจําหนาย (Place) มี 2 ชองทาง คือ ชองทางการจัด 
จําหนายที่ทางบริษัทเปนเจาของ โดยเลือกทําเลที่ตั้งเอง ลงทุนเอง เปนสาขาเดี่ยว และชองทาง
จัดจําหนายผานระบบการขายแฟรนไชส ผูซ้ือแฟรนไชสหาทําเลที่ตั้งเอง ซ้ือแฟรนไชสไปเปด
สาขาเอง  

             4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึทาญามีการสงเสริม 
การตลาด กับกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ 1) นักลงทุน  2) ลูกคาผูใชบริการ เปนการสงเสริมการ
ขายกับลูกคาสมาชิกผูใชบริการ และลูกคาทั่วไปที่เขามาซื้อสินคา ตลอดจนกําลังจะตัดสินใจ



 

สมัครสมาชิก โดยมีการทําการสงเสริมการตลาดหลายอยาง โดยการโฆษณาสินคาใหมๆ 
ประจําเดือน ผานสื่อที่เรียกวา แคตตาลอก การโฆษณาผานเว็บสะสมแตม การประชาสัมพันธ 
ทําการเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ จํานวนสาขาใกลบาน หรือสินคาบริการ
ใหมๆ   

 
          2.  บรษิัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด มีระบบธุรกิจแฟรนไชส ดังน้ี 

                   ซึทาญา ภายใตกิจการของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจ
ประเภท ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท โดยมีลักษณะสินคาและบริการเปนการใหบริการเชา วี
ซีดี ดีวีดี วีดีโอ อัลบั้มเพลง และหนังสือการตูน พรอมจําหนายวีซีดี นิตยสาร เทปซีดีเพลง  
           โดยคุณสมบัติผูสนใจตองมีดังน้ี คือ 1) ตองมีความมั่นคง สนใจอยากเรียนรูทาง
ธุรกิจตลอดเวลา 2) มีความรักในธุรกิจบันเทิง 3) มีความสามารถในการจัดการธุรกิจแฟรนไชส
ได 4) มีงบประมาณในการลงทุน อันนี้ขึ้นอยูกับทําเลและพื้นที่ดวย  
           แฟรนไชสซึทาญา มีขอดี คือ มีระบบการบริหารการจัดการรานดี  มีสินคาให
เลือกมากมายมีพนักงานที่อบรมพรอมปฏิบัติงาน และแกไขปญหา มีขอเสียคือ มีการทํา
โปรโมชั่นกับลูกคานอย ไมคอยตอเน่ือง มีการทําการสื่อสารการตลาดผานสื่อมวลชนกับลูกคา
นอย สินคาที่นํามาขาย เปนสินคาเกา ไมเหมือนสินคาที่ใหเชาที่มีสินคาใหมกวาขาดอิสระใน
การตัดสินใจปญหาบางอยาง กรณีเจาหนาที่แกไขปญหาเบื้องตนไมได ราคาการเชาสูงกวาแฟ
รนไชสคูแขงบางราย สวนสาเหตุที่ผูซ้ือแฟรนไชสสนใจเลือกแฟรนไชสซึทาญา คือ เปนแบรนด
ที่คุนเคย เคยเขาไปใชบริการมากอน บริการดี เง่ือนไขการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน มี
ชื่อเสียงเปนที่รูจัก การจัดออกแบบรานที่สวยทันสมัย มีทีมงาน และเจาหนาที่คอยดูแล 
บริหารงาน ไมตองดูแลดวยตนเอง มีสินคามากมาย และจากการซื้อแฟรนไชสมาแลวพบวา มี
ปญหาและอุปสรรคคือ มีรานคูแขงมาเปด ปญหาจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ปญหาจากลูกคาที่ยืม
แลวไมคืน ยืมแลวทําหาย สินคาชํารุด กรณีเชาอาคาร จะเกิดปญหาการขึ้นราคาคาเชาอาคาร 
เม่ือกิจการกําลังไปไดดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ชื่อองคกรและลักษณะธรุกิจขององคกร 
         

1.1     ชื่อองคกร 
         บริษัท ซึทาญา (ประทศไทย) จํากัด  
 
1.2     ภาพรวมขององคกร 
         บริษัท ซึทาญา (ประทศไทย) จํากัด เปดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยในป พ.ศ. 2537 

โดยมีคุณวันดี พละพงศพานิช เปนผูนําแนวคิดธุรกิจแฟรนไชสซึทาญามาจากประเทศญี่ปุน มี
ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ลานบาท ซึ่งเปนการรวมลงทุนระหวาง บริษัท ซึทาญา (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัท คัลเจอร คอนวีเนี่ยน คลับ จํากัด (มหาชน) ปจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 270 
สาขา ใน 52 จังหวัด แบงเปนสาขาในกรุงเทพมหานคร 60% และสาขาตางจังหวัด 40% มีฐาน
สมาชิกประมาณ 2.75 ลานคน ทางบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ไดตั้งเปาหมายในสิ้นป 
2549 วา จะเพ่ิมจํานวนสาขาใหมีถึง 323 สาขา เพ่ือการใหบริการแกสมาชิกไดอยางทั่วถึง และ
เม่ือปพ.ศ.2545 ที่ผานมา ซึทาญาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเปนหน่ึงใน
บริษัทแฟรนไชสแหงแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการนี้  (ผูจัดการ
รายวัน24 กุมภาพันธ 2549) 
 

1.3     องคประกอบธุรกิจ 
              ธุรกิจหลักของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด คือ ใหบริการเชา และขาย 
วีดีโอ ดีวีดี เทป ของภาพยนตร เพลง คาราโอเกะ มิวสิกวีดีโอ หนังสือ และนิตยสารตางๆ ผาน
ศูนยเชาของซึทาญา และเว็บไซต พรอมทั้งเปดขายระบบแฟรนไชสสําหรับนักลงทุนผูสนใจ
ตลาดธุรกิจศูนยเชาวีซีดี ดีวีดี หรือโฮมเอนเตอรเทนเมนท อีกทั้งยังมีบริการเสริมตางๆ อาทิ 
บริการใหเชาสื่อโปสเตอรภายในรานเพื่อทําการโปรโมทสินคาอ่ืนๆ 

 
     1.4     กลุมลูกคาหลัก และสวนแบงการตลาด 

         ลูกคาเปาหมายหลัก คือ นักลงทุนรายใหญ (Investment) และนักลงทุนรายยอย
(SME) หรือผูสนใจเปนเจาของธุรกิจ 
     ลูกคาเปาหมายรอง คือ ลูกคาผูใชบริการ (End User) เชา หรือซ้ือสินคาในรานซึ
ทาญา 
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     สวนแบงการตลาดในธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท มีอยูหลายราย โดยซึทาญา เปน
เจาตลาด ครองสวนแบงการตลาดถึง 25% เปนอับดับหนึ่งในตลาด รองลงมา เปนวีดีโออี
ซี่ส มูวีพลัส มูวี่คอนเนอร โชวทาม ซีวิควีดีโอ และรานเชาตั้งขึ้นเองตามชุมชน 
 
1.5     สภาพการแขงขัน และคูแขงขันหลักขององคกร 

              ปจจุบันธุรกิจศูนยเชาวีซีดี ดีวีดี กําลังไดรับการตอบรับ จากกระแสความนิยมเปน
อยางมาก ทําใหตลาดธุรกิจศูนยเชาวีซีดี ดีวีดี หรือโฮมเอนเตอรเทนเมนตในป 2549 มีแนวโนม
ที่จะกระตุนตลาดใหเติบโตมากขึ้นกวาชวง 2 ปที่ผานมา เนื่องจากธุรกิจบันเทิงจากการดูหนัง
แผนที่บานในลักษณะโฮมเอนเตอรเทนเมนตนี้ ไมคอยไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ํามากเทาใดนัก เพราะถือเปนความบันเทิงที่มีตนทุนต่ํา ที่ผูบริโภคสามารถซื้อหาหรือหา
เชาไดงาย แมวาจะมีการเติบโตทางการตลาดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีศูนยเชาวีซีดี ดีวีดีรายเกาที่
ครองสวนแบงทางการตลาด ก็ยังคงพยายามทําการตลาดเพิ่มขึ้น เพ่ือสรางตลาดใหมๆให
กวางขวางขึ้น รวมทั้งการมีสวนแบงและรักษาฐานตลาดลูกคาของตัวเอง ทั้งในดานของระบบ
สมาชิก และการหาทําเลที่ตั้งในการเปดสาขา ทั้งที่เจาของลงทุนเอง และรูปแบบการขายแฟรน
ไชส จากการเจริญเติบโตของธุรกิจดังกลาว ทําใหมีคูแขงขันรายใหมเกิดขึ้นในตลาดหลายราย 
คูแขงขันแตละรายตางก็ตองการมีสวนแบงในตลาดเชนกันโดยการสรางตราสินคา (Brand) ของ
ตนเองใหเปนที่รูจัก ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ การวางแผนการตลาด การสรางความ
แตกตาง และการนํากลยุทธใหมๆเขามาบริหาร เพ่ือทําใหธุรกิจของตนประสบความสําเสร็จและ
อยูในตลาดได (ผูจัดการรายวัน 5 มกราคม 2549) 

         คูแขงขันของรานซึทาญาสามารถจําแนกไดสองประเภทคือ  
              1.5.1 คูแขงหลัก ไดแก รานวีดีโออีซี่ส รานโชวทาม รานซีวิควีดีโอ รานมูวี่คอนเนอร 
รานบล็อคบัสเตอร นิวหนวดวิดีโอ ซีเอ็มวิดีโอ มูฟวี่พลัส และวิดีโอ เน็ตเวิรค  

         1.5.2 คูแขงรองไดแก รานเชาวีซีดี ดีวีดี เล็กๆตามแหลงชุมชน 
              ยอดรวมของธุรกิจศูนยเชาวีซีดี ดีวีดี มีมูลคาทางการตลาดกวา 8,000 ลานบาท จาก
รายงานผลประกอบการป 2548 บริษัทสามารถสรางรายไดกวา1,500 ลานบาท โดยมีอัตราการ
เติบโตทางธุรกิจถึง 25% และคาดวาในป 2549 บริษัทไดตั้งเปาอัตราการเติบโตทางธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นอีก 20% ซึ่งจะเปนยอดทางการเงินกวา 1,800 ลานบาท (ผูจัดการรายสัปดาห6 มีนาคม 
2549) 

    สาเหตุที่ทําใหธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทเปนที่นิยมคือ 
 1) ราคาของเรื่องเลน วีซีดี ดีวีดี ที่มีราคาต่ําลง 

2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีโฮมเธียเตอร 
3) ผูบริโภคบางประเภทมีเวลานอย ตองการความสะดวก ไมสามารถชมที่โรง
ภาพยนตรไดการชมที่โรงภาพยนตรมีคาใชจายที่สูงกวา  
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4) ผูบริโภคสวนใหญมักจะเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเฉพาะภาพยนตรฟอรม
ใหญ ที่นักแสดงมีชื่อเสียง  
5)ปจจุบันมีผูผลิตภาพยนตรจํานวนมากจึงมีผลิตภัณฑออกมามาก 

 
2.  ปญหาและลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน 
              จากการแขงขันกันอยางรุนแรงในดานสินคา และการบริการของธุรกิจโฮมเอ็นเตอ 
เทนเมนท  คูแขงแตละรายตองการมีสวนแบงทางการตลาด(Market share) ทําใหบริษัทไม
สามารถหยุดนิ่งอยูกับกลยุทธเกาๆ ได จึงตองหากลยุทธที่ใหมกวาเพื่อนํามาพัฒนาองคกรให
ประสบความสําเร็จเหนือคูแขงขัน  
      จากการศึกษาพบวาปญหาของบริษัทในการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันมี
สาเหตุดังตอไปน้ี 

                 2.1 ดานผลิตภัณฑ 

              2.1.1 ดานลิขสิทธิ์ในการจัดจําหนาย และใหบริการของสินคาแตชนิดมีราคาสูง 
บริษัทไมสามารถทํายอดขาย และบริการไดตามที่ตั้งเปาไว 
              2.1.2 สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น ราคาถูกหาซ้ืองาย มีการทําซ้ํา
ขึ้นเองได ซึ่งทางรัฐบาลยังไมสามารถจัดการไดอยางเด็ดขาด                     
              2.1.3 อํานาจในการตอรองดานราคาระหวางผูผลิตภาพยนตรและเจาของลิขสิทธิ์
เพลง 
 
              2.2 ดานแฟรนไชส 

    2.2.1 ผูซื้อแฟรนไชสลดลงอันเนื่องมาจากปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง ทําใหนัก
ลงทุนขาดความเชื่อม่ัน บริษัทไมสามารถขยายสาขาไดตามเปา 
              2.2.2 การเกิดขึ้นใหมของคูแขงขันทางธุรกิจประเภทนี้ ทําใหสวนแบงทางการตลาด 
(Market share) ลดลง ผูซื้อแฟรนไชสมีทางเลือกในการซื้อแฟรนไชสมากขึ้น หรือบางรายเปด
เปนอิสระของตัวเองไมขึ้นกับใคร 
               
 
3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
     3.1  เพ่ือศึกษากลยุทธทางการตลาดของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 

3.2  เพ่ือศึกษาระบบธุรกิจแฟรนไชส ของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
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4.  แนวทางการศึกษา 
4.1  ขอบเขตของการศึกษา 
       การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการตลาด และระบบธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท ซึ
ทาญา (ประเทศไทย) จํากัด” มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
   4.1.1  มุงศึกษาเฉพาะกลยุทธทางการตลาดและธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท ซึทาญา 

(ประเทศไทย) จํากัดเทานั้น 
4.1.2 ศึกษาเฉพาะการดําเนินการตลาดภายในป 2549  
 

4.2  วิธีการศกึษา 
      การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการตลาด และระบบธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท  

ซึทาญา(ประเทศไทย )จํากัด” เปนการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ลักษณะ ตามลักษณะของแหลงขอมูล คือ 
       4.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ การศึกษานี้ไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากวิธีการตอไปน้ี 
               1) สัมภาษณเจาหนาที่ฝายการตลาด เพ่ือศึกษาถึงนโยบายการตลาด 
วัตถุประสงคการตลาด และกลยุทธทางการตลาดที่ใชในป 2549 

    2 )  สัมภาษณนักลงทุนผู ซื้ อแฟรนไชสและ เปน เจ าของกิ จการใน
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาถึงเง่ือนไข และธุรกิจแฟรนไชสรานซึทาญา                

      4.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ การศึกษานี้ไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากบทความตางๆที่
เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเอกสารทางธุรกิจ เว็บไซต หนังสือพิมพ หนังสือพิมพออนไลน และ
วารสารเอกสารงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 
โครงสราง วิสัยทัศน เปาหมาย และแผนการดําเนินงานการตลาด 

 4.3 การวิเคราะหขอมูล 
         ทําการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกของผูให
สัมภาษณ ขอมูลเอกสาร ขอมูลจากสิ่งพิมพตางๆ มาทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลโดย
พรรณนา (Descriptive Analysis) ดังนี้ 
         4.3.1 กลยุทธการตลาดของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
         4.3.2 ธุรกิจแฟรนไชส ของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
 
5.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
    5.1  เพ่ือทราบถึงกลยุทธการตลาดของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) 
    5.2  เพ่ือใหบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด สามารถนําผลการศึกษาที่ไดเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง และพัฒนากลยทุธ เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการตลาดที่ไดกําหนดไว 



 5

    5.3  เพ่ือทราบถึงการบริหารการจัดการระบบธุรกิจแฟรนไชสของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศ
ไทย จํากัด 
    5.4  ผลการศึกษา สามารถเปนแนวทางในการตัดสินใจสําหรับผูสนใจเลือกซื้อธุรกิจแฟรน
ไชสในอนาคต 
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บทที่2 
 

แนวคิด และทฤษฏีทีเ่ก่ียวของ 
 

    จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการตลาด และระบบธุรกิจแฟรนไชสของ 
บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด” มีแนวคิด และทฤษฎี ซึ่งเปนแนวทางในการศึกษาดังนี ้
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการตลาด 
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธการตลาด  (Marketing Strategy) 
 
   1.1  ความหมายกลยุทธการตลาด 
         Kotler (1997:7) ใหความหมายกลยุทธการตลาด หมายถึง กระบวนการในการ
วางแผนและกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับราคา การสงเสริมการตลาด ชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑ
และบริการ เพ่ือสนองความพึงพอใจของลูกคาและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
        ธงชัย  สันติวงษ  (2539:3) ใหความหมายกลยุทธการตลาด หมายถึง   
การวางแผน การจัดองคการ การประสานงานและควบคุม เพ่ือใหมีการจัดทําผลิตภัณฑ หรือ
บริการนําเสนอออกขายแกลูกคา มีการกําหนดราคาที่จะขาย มีการกําหนดรูปแบบการสงเสริม
การจําหนาย และมีการกําหนดสถานที่ขาย ทั้งในทางปฏิบัติจะมิใชการสนใจทําทีละอยาง 
หากแตจะตองคอยปรับสวนผสมที่สัมพันธกันของทั้ง 4 อยาง คือ ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริม
การจําหนาย และการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการไดสูงสุด 
        ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2542:174) ใหความหมายกลยุทธการตลาดวา  
หมายถึง วิธีการใชเครื่องมือการตลาด (สวนประสมทางการตลาด) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคทาง
การตลาด และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได ซึ่งประกอบดวย กลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานการจัดจําหนาย และกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 
        ดังนั้น  “กลยุทธการตลาด” คือ การวางแผนในเรื่องของการกําหนดสวนประสม
ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาดและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาได 
         จะเห็นไดวาสวนประสมทางการตลาดนั้นเปนปจจัยสําคัญในกลยุทธการตลาดซึ่ง
จะทําใหการดําเนินการทางการตลาดบรรลุผลและเขาถึงกลุมเปาหมายได 
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   1.2  สวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 
         Stanton and Futrell (1987:648) ใหความหมายสวนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ ผลิตภัณฑ (Product) โครงสรางราคา (Price 
Structure) ระบบการจัดจําหนาย (Distribution) กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion 
Activities) 
         Lamb and others (1998:38) ใหความหมายและอธิบายสวนประสมทาง
การตลาดแบบ 4 P’s วา หมายถึง กลยุทธในการออกแบบผลิตภัณฑ ชองทางจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาดและราคา เพ่ือสรางความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมาย ซึ่งการ
กําหนดกลยุทธ สวนประสมทางการตลาดแตละสวนมีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.  กลยุทธดานผลิตภัณฑ เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการพัฒนาสวนประสมทาง
การตลาดสวนอ่ืน ๆ ตอไปไมวาจะเปนราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
          2.  กลยุทธดานชองทางจําหนาย เกี่ยวของกับการกําหนดแหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมวาจะใหลูกคาสามารถเลือกซื้อไดที่ไหน เม่ือใด ซึ่งตองมีการตัดสินใจ
เลือกใชชองทางจําหนายที่มีประสิทธิภาพและตรงความตองการของตลาดเปาหมาย 
          3.  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การขายโดยพนักงานขาย การ
โฆษณา  การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ บทบาทของการสงเสริมการตลาด คือ 
การนําเสนอขาวสารความรู สรางความสนใจ และคอยย้ําเตือนตลาดเปาหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการ  รวมทั้งชื่อเสียงขององคกร 
          4.  กลยุทธดานราคา คือ การกําหนดระดับราคาที่ลูกคายินดีจาย และเปนระดับ
ราคาที่สรางความพอใจใหแกกลุมเปาหมาย รวมทั้งสรางกําไรใหกับองคกร 
          ธงชัย  สันติวงษ  (2542 :11) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด  
หมายถึง การผสมเขากันไดเปนอยางดีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริม
การขายผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบชองทางจําหนายซึ่งไดมีการออกแบบเพื่อใชสําหรับ
การเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ 
          เสรี  วงษมณฑา  (2542 :11) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด  
หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได ขายในราคาที่
กลุมเปาหมายยอมรับได และกลุมเปาหมายยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงการจัด
จําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อเพ่ือใหความสะดวกแกลูกคา ซึ่ง
ประกอบดวย 
     1.  ผลิตภัณฑ หมายถึง แบบรูปรางของผลิตภัณฑ หรือรวมไปถึงบริการที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ๆ สวนสําคัญที่สุดของเร่ืองผลิตภัณฑ คือ การมุงพยายามออกแบบหรือ
พัฒนาใหมีสิ่งซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 
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     2.  ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ตองนําไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ หรือบริการ
นั้น  ราคาจัดเปนกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจใหเกิดขึ้น ในการกําหนดราคาตองคํานึงถึง
ลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมายและปฏิกิริยาของลูกคา ดังนั้นราคาจึงเปนเครื่องบงบอกให
ผูบริโภคสามารถประเมินคุณภาพ และคุณคาของสินคาหรือบริการที่คาดวาจะไดรับ 
     3.  ชองทางจัดจําหนาย หมายถึง การเลือกชองทางหรือสถานที่ที่เหมาะสมทั้ง
ในดานการเดินทาง เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดซื้อ
สินคาที่สะดวกและทั่วถึง 
     4. การสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามใด ๆ เพ่ือใหผลดีตอการ
ดําเนินการทางการตลาด เพ่ือชวยยกระดับความตองการในสินคา หรือบริการใหสูงขึ้น การ
สงเสริมการตลาดจะเปนงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร ซึ่งเปนการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือบริการแกกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความตองการและทําการซื้อในที่สุด ดังน้ัน 
กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี 
        4.1  การโฆษณา หมายถึง การเสนอขาวสารการขายหรือการแจงขาวสาร
ใหกับบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับสินคา บริการผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร  วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต โดยมีการจายเงินเพ่ือ
การโฆษณา  และเปนการเสนอขอมูลที่ไมใชตัวบุคคลในการติดตอ 
        4.2  การประชาสัมพันธ หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรให
กลุมเปาหมายและประชาชนทราบ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหกับองคกร 
        4.3  การสงเสริมการขาย เปนการทํากิจกรรมรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การ
ขายโดยใชพนักงานขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ โดยมีระยะเวลาที่สั้นเพ่ือกระตุนและ
เรงรัดการตอบสนองของลูกคาโดยเร็วโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษ ที่นอกเหนือจากการที่
ลูกคาไดรับการขายสินคาหรือบริการ โดยตรงจากพนักงานขาย การสงเสริมการขาย สามารถ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการซื้อซํ้า เพ่ือตองการเพิ่มลูกคาใหมากขึ้น 
        4.4  การตลาดทางตรง เปนวิธีการติดตอสื่อสารตาง ๆ ที่ใชสงเสริมผลิตภัณฑ  
โดยตรงกับลูกคาและสรางใหเกิดการตอบสนองในทันที 
    การสงเสริมการตลาด นอกจาก 4 องคประกอบแลว ในปจจุบันยังมีการขยาย
ความกวางออกไป และรวมไปถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications: IMC) 
     ธีรพันธ โลทองคํา  (2545 :4) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา “การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร เปนกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารที่มุงโนมนาว และชักจูง
กลุมเปาหมายที่คาดวาจะเปนลูกคาใหเกิดพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา โดยกระบวนการ
เหลานั้นใชเครื่องมือสื่อสารหลากหลายรูปแบบ”  
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         ลักษณะเดนของการทําการสื่อสารการตลาด มีคุณสมบัติพิเศษ 5 ประการ 
     1. มุงหวังผลตอพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย (Affect Behavior) เปนการ
เนนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายมากกวาความตองการสื่อสาร เพ่ือใหมีอิทธิพลและการรับรูตอ
ตราสินคา เพราะถาหากชื่นชอบและรูสึกดี แตไมเคยซื้อก็ถือวาไมเปนประโยชน ดังน้ันจึงเนนให
กลุมเปาหมายเกิดการซื้อและใชสินคา 
      2. การเริ่มตนวางแผนสวนใหญเกิดจากความตองการของกลุมเปาหมาย 
(Start with the Customer or Prospect) คือ ไมเร่ิมตนจากการวางแผนจากความตองการของ
บริษัทผูผลิตสินคาแลวไปศึกษาความตองการผูบริโภค หรือเรียกวา Inside – out แตจะศึกษา
ความตองการกลุมเปาหมายกอน แลวจึงกําหนดรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายภายหลัง หรือเรียกวา Outside – in จะทําใหขอมูลขาวสารที่สงไปสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคและเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือใชตอบสนอง 
      3. ใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของการติดตอสื่อสารหรือทุกรูปแบบ (Use any 
and all forms of contact) การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาผานสื่อตาง ๆ ไปยัง
กลุมเปาหมายโดยใชทุกรูปแบบหรือบางรูปแบบของการสื่อสารการตลาดตามความเหมาะสม 
          4. ตองบรรลุการทํางานรวมกัน (Achieve Synergy) ทุกรูปแบบของการ
สื่อสารการตลาด ไมวาจะเปนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย การจัด
กิจกรรมพิเศษ หรือรูปแบบใดก็ตาม จะตองมีเน้ือหา สัญลักษณ และแนวคิดเหมือนกันเพียง
แนวคิดเดียวใหไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย 
      5. จะตองสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย (Build relationships) ตอง
พยายามสรางความสัมพันธระหวางลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายใหได เพ่ือใหเกิดการซื้อซํ้าและ
การภักดีในสินคา 

                เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

       จากกรอบแนวคิด นักวิชาการหลายทานอธิบายเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดไวสามารถสรุปไดดังน้ี (Tom Duncan, 2002: 518; Philip Kotler, 2000: 564 – 565; 
ธีรพันธ โลหทองคํา, 2544: 31 – 32) 
  1. การโฆษณา (Advertising) 
     เปนรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุงหวังในการโนมนาวใจผูบริโภค
กลุมเปาหมายใหเกิดพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา โดยการสงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการในรูปแบบขาวสารผานสื่อมวลชน เปนการสื่อสารทางเดียว  
  2. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
     เปนรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยกระตุน
พฤติกรรมกลุมเปาหมาย โดยการเสนอผลประโยชนพิเศษแกผูบริโภคเปนสิ่งจูงใจ การให
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สวนลด สิ่งสนับสนุน ซึ่งเปนสิ่งมีคุณคาตอลูกคาเคร่ืองมือของการสงเสริมการขาย เชน คูปอง 
การแขงขัน ของสมนาคุณ ฯลฯ เปนการชวนใหเขามามีสวนรวมในรายการที่จัดขึ้นเพ่ือใหเกิด
การตัดสินใจซื้อสินคาอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ เปนการใหขอเสนอในการขายหรือเพ่ือ
เพ่ิมยอดขาย 
  3. การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
     เปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุงสรางภาพลักษณของบริษัทสินคา และ
บริการมากกวาการขายสินคา มีความนาเชื่อถือสูงมากกวาการโฆษณา สามารถเขาถึงผูที่จะ
คาดวาเปนลูกคาที่มักจะหลบเลี่ยงพนักงานขายหรือการโฆษณา และยังสามารถถายทอด
เรื่องราวของสินคาหรือบริษัทได 
  4. การขายโดยบุคคล (Personal Selling) 
     เปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุงการสื่อสารแบบตัวตอตัว เปนการสราง
ความชอบ ความมั่นใจ และการซื้อ เพ่ือโนมนาวใจใหกลุมเปาหมายทดลองใชหรือซ้ือสินคา โดย
การเผชิญหนากัน จึงโตตอบกันไดในทันที สามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับ และเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
  5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
     เปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่สงขาวสารสินคาและบริการไปยัง
กลุมเปาหมาย ทั้งในลักษณะของการใชไปรษณีย การใชโทรศัพท หรือทางสื่อโดยตรงอื่น ๆ 
เพ่ือใหกลุมเปาหมายตอบกลับ สั่งซ้ือสินคาหรือบริการไดทันที เปนการสงขาวสารถึงบุคคลโดย
เจาะจง สามารถปรับขาวสารใหเหมาะกับลูกคาแตละบุคคล ขาวสารสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ปฏิกิริยาตอบกลับของลูกคา 
  6. การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Poing – of – purchase Communications) 
     เปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดในลักษณะของการจัดแสดงสินคา โปสเตอร 
สัญลักษณ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ภายในรานคาเพื่อตองการใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคา ณ จุดซื้อ 
  7. การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) 
   เปนกิจกรรมการตลาดที่ เจาของสินคาหรือบริการไดลงทุนเขาไปเปน
ผูสนับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเปนการมุงหมายทางธุรกิจมากกวาการสรางภาพลักษณ 
เชน การสนับสนุนรายการตาง ๆ ทางโทรทัศน เปนตน 
  8. กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 
   เปนกิจกรรมทางการสื่อสารการตลาดที่คลายคลึงกับการสนับสนุนทาง
การตลาด เพียงแตกิจกรรมทางการตลาดมุงเนนภาพลักษณในการสรางความสนใจและเพื่อทํา
ใหยี่หอสินคาเปนที่รูจักแกคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น 
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  9. บรรจุภัณฑ (Package) 
    เปนบรรจุภัณฑที่ใชหอหุมสินคา และยังทําหนาที่เปนการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถสื่อขอความบนบรรจุภัณฑไดหลายอยาง ไมวาจะเปน สี ขนาด วัสดุที่
ใช รูปทรง และขอมูลของสินคา เพ่ือเปนการสรางการรับรูถึงบุคลิกและภาพพจนใหกับสินคา
และตราสินคา 
  10. การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ (Merchandise) 
     เปนเครื่องมือการสื่อสารการตลาดชนิดหนึ่ง ที่เปนการนําเสนอตราสินคา 
สโลแกน ขอความของสินคาหรือองคกร ลงบนผลิตภัณฑที่จัดทําขึ้นเฉพาะ เชน เสื้อยืด แกวนํ้า
กระเปา ปากกา หมวก ฯลฯ ที่อยูในรานคาหรือองคกรรวมถึงตําแหนงการจัดวาง และ
สิ่งแวดลอมอยูในบริเวณที่เราจัดวาง เพ่ือใหเกิดตัดสินใจซื้องาย 
    ดังนั้นการดําเนินการดานการตลาดของนักการตลาดจึงใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดรวมทั้งมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือที่เรียกวา กระบวนการ
ทางการตลาด  ซึ่งจะมีผลทําใหนักการตลาดสามารถบรรลุเปาหมายทางการตลาดได 
 
   1.3  กระบวนการทางการตลาด 
         กระบวนการทางการตลาด  (Marketing  Process)  หมายถึง  กระบวนการ
ทางการบริหารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห พิจารณาและคัดเลือก และการเสาะแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดเพื่อที่จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคและทิศทางขององคการ หรืออาจกลาวได
วากระบวนการตลาดจะประกอบดวยการพิจารณาและวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การแบง
สวนตลาด  (Segmenting) และการคัดเลือกตลาดเปาหมาย (Selecting  Target  Market) การ
พัฒนากลยุทธสวนประกอบทางการตลาดที่ดีกวา และการออกแบบระบบการบริหารการตลาดที่
เอ้ืออํานวยในการวางแผน การควบคุม ตลอดจนระบบขอมูลบุคลากรทางการตลาดมีพรอมที่จะ
สนับสนุนทางดานการตลาด (Kotler,1984: 85) 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการทางการตลาด 

 
 
 
 

การพัฒนาระบบ 
บริหารการตลาด 

การกําหนดกลยุทธ 
สวนประสมทางการตลาด 

การคัดเลือก 
ตลาดเปาหมาย 

การวิเคราะห 
โอการตลาด 

 
(ธงชัย  สันตวิงษ, 2538: 65) 
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         การบริหารการตลาดจะตองอาศัยกระบวนการตลาด ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน  
ตามลําดับดังตอไปน้ี (ธงชัย  สันติวงษ, 2538: 65-68) 
         1)  การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) 
นักการตลาดตองพยายามหาทางสรางสรรค ประเมิน และคัดเลือกโอกาสตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมภายนอกและโอกาสของบริษัทจะมีลักษณะแตกตางกัน คือ โอกาสใน
สภาพแวดลอมภายนอก (Environmental Opportunities) หมายถึง โอกาสที่มีขอบเขตกวางและ
ไมจําเพาะโดยมีการเปดกวางอยูในสังคมโดยทั่วไป 
              สําหรับในกรณีของโอกาสของบริษัท (Company Opportunities) หมายถึงใน
ความหมายที่จําเพาะ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีที่ไดเลือกเฟน โดยบริษัทอยูในฐานะที่จะดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองโอกาสเหลานั้น นอกจากนี้เปาหมายทางดานโอกาสของบริษัทยังมีความหมายที่ลึก
ลงไป คือบริษัทจะตองอยูในฐานะที่สามารถสนองโอกาสที่มีอยูในสภาพแวดลอมภายนอกไดดี
เปนพิเศษ โดยบริษัทจะตองมีความสามารถพิเศษ มีขอดีที่เหนือกวาคูแขงการมีความสามารถที่
เหนือกวาคูแขงในการสนองโอกาสนี้ จะถือเปนโอกาสของบริษัทได ควรจะอยูในความหมาย 3 
ประการ คือ 
        1.1) โอกาสและสภาพแวดลอมนั้นมีลักษณะพิเศษที่จําเพาะที่กําลังตองการ
การตอบสนอง 
        1.2) บริษัทจะตองมีความสามารถที่เปนจุดเดนพิเศษ หรือมีความสามารถ
พิเศษที่จะตอบสนองไดตางจากคนอื่น 
        1.3) บริษัทจะตองอยูในฐานะที่มีความสามารถหรือขอดีเหนือกวาคูแขงใน
เชิงเปรียบเทียบ 
    2)  การคัดเลือกตลาดเปาหมาย (Target Market Selection) การคัดเลือกตลาด
เปาหมายภายหลังจากที่บริษัทไดเห็นโอกาสที่ดีจากตลาดแลว ปญหาตอมาคือ วิธีการที่จะเขาสู
ตลาดนั้นจะตองทําอยางไร โดยทั่วไปแลวตลาดทุก ๆ ตลาดจะประกอบดวยกลุมลูกคาจํานวน
มากที่ มีความตองการที่แตกตางกัน ซึ่งไมสามารถตอบสนองดวยบริษัทใดบริษัทเดียว
โดยเฉพาะ ดวยเหตุนี้ภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งที่ตองทําก็คือ การแบงสวนตลาดหรือที่เรียกวา 
Market Segmentation  คือการแบงสวนตลาดใหเปนสวนยอย ๆ ที่แตกตางกันออกไปตาม
ความจําเปนและความตองการ  หรือตามอุปนิสัยในการซื้อ หรือตามคุณลักษณะพิเศษของลูกคา
ที่แตกตางกัน สวนของตลาดที่บริษัทไดตัดสินใจวาจะเขาไปนั้นเรียกวา ตลาดเปาหมาย (Target 
Market) ความตองการ และประสงคจะใหบริษัทวางแผนเพื่อทําการตอบสนองใหโดยตรง 
   3)  การกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) สวน
ประสมทางการตลาดนับวาเปนแนวคิดที่สําคัญของการตลาดสมัยใหม ซึ่งหมายถึงสวนผสมที่
ประกอบกันขึ้นของปจจัยการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งองคการธุรกิจจัดทําขึ้น เพ่ือนําไปใชใหเกิด
ความสําเร็จในวัตถุประสงคภายในตลาดเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับสวนประสมทางการตลาด
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จะประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับราคา งบประมาณในการโฆษณา ชองทางการตลาดใน
การจัดจําหนาย และเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดที่กําหนดขึ้นสําหรับตลาดเปาหมาย
นั้น ลวนเปนสวนประกอบของสวนผสมทางการตลาดทั้งสิ้น สวนประสมทางการตลาดนับวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญย่ิงที่บริษัทจะใชสําหรับการระบุขอบเขต และสนับสนุนใหองคกรมีฐานะอยูใน
ที่ตั้งที่เหนือกวาในเชิงการแขงขัน และตองมุงเขาไปครอบครองตลาดเปาหมายนั้นใหได 
   4)  การพัฒนาระบบการบริหารการตลาด หลังจากที่บริษัทสามารถคัดเลือกตลาด
เปาหมายและไดกําหนดฐานะที่ตั้งใหเปนขอไดเปรียบในการกําหนดสวนผสมทางการตลาดแลว
ก็จําเปนตองมีการจัดเตรียม เพ่ือดําเนินการทางการตลาด ดวยการพัฒนาระบบการบริหาร
การตลาดขึ้นมา เชน การวางแผนและควบคุมทางการตลาด และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ
การตลาด ดังน้ัน  การตลาดจะไมสามารถดําเนินไปใหสําเร็จได หากไมมีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนหรือสงเสริมกําลังการตลาดทั้งหมดของบริษัท 
    สรุปไดวากระบวนการทางการตลาดจะใหความสําคัญกับปจจัยแวดลอมภายนอก
กับปจจัยแวดลอมภายในกิจการดวย โดยคํานึงถึงลูกคาหรือตลาดเปาหมายเปนศูนยกลางการ
บริหารตลาด  ธุรกิจจะพยายามปรับสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการจัดจําหนายใหตรงตามความตองการของตลาด
เปาหมาย 
   1.4 การแบงสวนตลาด (Segmenting) 
     Pelsmacker, Geuens and Van den Bergh  (2001: 94-107)  ใหความหมาย
ของการแบงสวนตลาดวา หมายถึง ขบวนการในการที่จะทําการจัดกลุมผูบริโภคออกเปนกลุม ๆ 
ที่เหมือนกัน เชน กลุมที่มีความตองการเหมือนกัน เปนตน บรรทัดฐานที่แตกตางกันคือสิ่งที่
นํามาใชในการแบงตลาดออกมาเปนรูปแบบและตัวอยางของความหลากหลายในการแบงตลาด
ผูบริโภคออกเปนสวน ๆ ความเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคของการแบงสวนตลาดคือ ความ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถประเมินวัตถุประสงคและความตรงไปตรงมา ปจจัยทั่วไปเปนตัวแปรใน
การแบงสวนตางๆ ขึ้นอยูกับสถานการณของพฤติกรรมทั่วๆไป เร่ืองปจจัยทางดานลักษณะ
พิเศษ  (พฤติกรรม) จะมีความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะผูบริโภคในแตละกลุมที่
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะของสินคาหรือสถานการณในการซื้อดังแสดงในตารางที่  2 
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ตารางที่  1  การแบงสวนตลาดผูบริโภคตามความเปลี่ยนแปลง 
 วัตถุประสงค การอนุมาน (จิตวิทยา) 
ลักษณะทั่วไป สภาพทางภูมิศาสตร 

สภาพทางประชากรศาสตร 
(รายได  เพศ  อายุ  ฯลฯ) 

ชนชั้นทางสังคม 
บุคลิกลักษณะ 
วิถีชีวิต 

ลักษณะเฉพาะ  (พฤติกรรม) จังหวะ 
สถานะความซื่อสัตย 
สถานะของผูใช 
อัตราการใช 

ประโยชน 
ความยินยอมของผูใช 

(Pelsmaker, Geuens and Bergh, 2001: 106) 
 

  นักการตลาดสามารถแบงตลาดตามลักษณะของภูมิศาสตรตาง ๆ เชน ตามลักษณะ
เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ พฤติกรรมของผูซื้อและรูปแบบในการซื้อสินคาจะมีลักษณะถูกชี้นํา โดย
ความแตกตางดานวัฒนธรรมเสมอหรือสถานที่อยูอาศัยของผูบริโภค ซึ่งจะทําใหการนํา
สวนผสมทางการตลาดมาใชตองเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหนาที่ของนักการตลาดจะตองทําการ
แบงลักษณะภูมิศาสตรของตลาดเปาหมายออกมาจากตลาดใหญกอน เชนการแบงภาคตาง ๆ 
ของประเทศไทย 
  การแบงตามลักษณะทางประชากรศาสตร เปนการแบงตลาดออกตามลักษณะของ
เพศ  อายุ ครอบครัว ศาสนา ฯลฯ โดยการแบงสวนตลาดในลักษณะนี้จะมีตัวแปรตาง ๆ เปน
จํานวนมากที่นํามาใช ไมไดมีการนํามาใชเพียงอยางเดียว เนื่องจากความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆ ที่มีความสัมพันธตอกัน 
  ในการแบงสวนตลาดโดยใชลักษณะการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนมาเปน
บรรทัดฐานนั้นเรียกวา การแบงตลาดตามประเภทของจิตวิทยา โดยเปนผลมาจากการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องประชากรศาสตรแบบเดิมที่แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดที่มีมากขึ้น ในการที่จะ
คาดการณพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยวิถีชีวิตของผูคนจะเปนสิ่งที่อธิบายถึงลักษณะใน
การดําเนินชีวิต การใชจายทางดานการเงินและเวลาของกลุมคนตาง ๆ จากลักษณะภายนอก 
เชน การเลนกีฬา การออกไปพักผอน โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตจะทําการ
พิจารณาจากกิจกรรม  ความสนใจและความคิด (Activity, Interest, Opinion) (AIO) ของ
ผูบริโภคเปนหลัก โดยที่ AIO เปนการผสมผสานลักษณะภายในและภายนอกเขาดวยกัน เชน 
กิจกรรมคือการที่ผูบริโภคใชเงินและเวลา ความสนใจเรื่องแฟชั่น ความคิดในเรื่องทัศนคติตาง ๆ 
เปนตน 
  Kotler (2000: 258) ไดใหความหมายของการแบงสวนการตลาด (Market  
segmentation) หมายถึง การแบงสวนของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งออกตามลักษณะความ
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ตองการที่คลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย (Sub  market) หรือสวนตลาด (Market  segment)  
เพ่ือที่จะเลือกตลาดใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาดเปาหมายตอไป การแบงสวนตลาดไมไดเร่ิมตน
ที่ความแตกตางกันของผลิตภัณฑแตเปนการแบงกลุมลูกคาและความตองการของลูกคาที่
แตกตางกัน  จึงอาจกลาวไดวา การแบงสวนตลาดเปนการแบงลูกคาออกเปนสวนยอย ๆ ที่
แตกตางกัน ซึ่งสวนตลาดยอยตลาดใดตลาดหนึ่งจะถูกเลือกเปนตลาดเปาหมายแลวใชสวน
ประสมทางการตลาดเฉพาะอยาง เพ่ือใหเขาถึงลูกคาตามเปาหมายที่เลือกขึ้นมา การแบงสวน
ตลาดจะพิจารณาสวนตาง ๆ คือ  (1) ระดับการแบงสวนตลาด (2) รูปแบบการแบงสวนตลาด 
(3) กระบวนการแบงสวนตลาด (4)  หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดผูบริโภค (5) หลักเกณฑ
การแบงสวนตลาดธุรกิจ (6) ความตองการในการแบงสวนตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
รายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ระดับของการแบงสวนการตลาด (Levels of  market  segmentation) มี 6 
ระดับ ดังนี้ 
     1.1  การตลาดมวลชน (Mass marketing) เปนตลาดที่มุงความสําคัญที่มีการ
ผลิตสินคาใสรูปแบบเดียวกันเปนจํานวนมาก (Mass production) โดยนําออกวางตลาดใหทั่วถึง 
(Mass distribution) และสงเสริมการตลาดอยางมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดวามี
ความตองการคลายคลึงกัน เปนแนวคิดที่มุงความสําคัญที่การผลิต (Production – oriented) 
โดยมุงที่จะผลิตสินคาในรูปแบบเดียวกันจํานวนมาก เพ่ือลดตนทุนในการผลิต 
     1.2  การตลาดโดยมุงที่สวนของตลาด (Segment marketing) เปนการใช
เครื่องมือการตลาดโดยมุงที่สวนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี้มองวาตลาดมีลักษณะ
และความตองการที่แตกตางกัน บริษัทตองจัดผลิตภัณฑและสวนประสมทางการตลาดให
แตกตางกันสําหรับแตละตลาดเปาหมาย 
     1.3  การตลาดโดยมุงที่ตลาดกลุมเล็ก (Niche  marketing) เปนการใชเครื่องมือ
การตลาดโดยมุงที่ตลาดกลุมเล็ก (Niche  marketing) ซึ่งนักการตลาดกําหนดกลุมเล็ก  โดย
แบงจากสวนของตลาด (Segment) เปนตลาดยอย (Sub  segment) ซึ่งมีความตองการที่
เฉพาะเจาะจงเปนกลุมที่แคบกวาสวนของตลาด (Market  segment) แตตลาดกลุมเล็กนี้ (Niche  
marketing) จะมีคูแขงขันเพียงหนึ่งรายหรือไมกี่รายเทานั้น ตลาดกลุมเล็กจึงเปนที่นาสนใจ
สําหรับบริษัทเล็ก แตอยางไรก็ตามบริษัทใหญก็สามารถใชกลยุทธนี้ไดเชนกัน  
     1.4  การตลาดทองถิ่น (Local marketing) เปนการใชกลยุทธการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาในทองถิ่น เชน หางสรรพสินคาแตละสาขาจะจัดหา
สินคาและใชกลยุทธการตลาดที่แตกตางกัน ธนาคารแตละสาขาจะเนนกลยุทธใหบริการลูกคาที่
แตกตางกัน การตลาดทองถิ่นน้ีจะยึดถือลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographics) คานิยม
และรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and lifestyles) ของแตละชุมชนหรือทองถิ่น 
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     1.5  การตลาดมุงเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เปนการใชเครื่องมือ
การตลาดโดยมุงที่ลูกคารายใดรายหนึ่ง ตัวอยางของธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้คือ บริษัทคอมพิวเตอร 
มุงขายใหกับธนาคารหรือสถาบันการศึกษา หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลยุทธนี้ในระดับนี้อาจจะ
ใชรวมกับ 4 ระดับที่กลาวมาแลวก็ได วิธีนี้อาจจะเรียกวาการตลาดมุงเฉพาะกลุมลูกคา 
(Customized  marketing) หรือ การตลาดมุงเฉพาะบุคคล (One – to – one marketing) หรือ 
การตลาดหนึ่งสวนตลาด (Segments of one) 
     1.6  การตลาดที่ลูกคาตองรับผิดชอบตัวเอง (Self – marketing) เปนการตลาด
ที่ลูกคาชวยตัวเองในการซื้อสินคา ซึ่งผูบริโภคแตละรายตองใชความรับผิดชอบมากขึ้น ในการ
พิจารณาผลิตภัณฑและตราสินคาที่จะซื้อดวยตัวเอง เชน การซื้อผานอินเตอรเน็ต การสั่งซ้ือ
สินคาทางโทรศัพท การสั่งซื้อทาง Fax mail หรือ E – mail การสั่งซื้อสินคาทางจดหมาย ฯลฯ 
  หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดผูบริโภค  (Bass for segmenting consumer 
markets) 
จากการคนหาถึงตัวแปรที่สําคัญ ๆ ตัวแปรที่ไดจะถือหลักเกณฑในการแบงสวนตลาดตัวแปรที่
สํ าคัญ  ๆ  เชน  ลักษณะประชากรศาสตร ของผู ซื้ อลั กษณะตั วแปรทางภู มิศาสตร  
ประชากรศาสตรจิตวิทยา และพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งใชเปนหลักเกณฑในการแบงสวนตลาด
ผูบริโภค ซึ่งตัวแปรเหลานี้สามารถจัดกลุมออกเปน 2 กลุม คือ (1) ลักษณะของผูบริโภค 
(Consumer characteristic) (2) การตอบสนองของผูบริโภค (Consumer response) และแบง
ออกเปน 4 เกณฑ คือ (1) ภูมิศาสตร (Geographic) (2) ประชากรศาสตร (Demographic) (3) 
จิตวิทยา (Psychographics) (4) พฤติกรรมศาสตร (Behaviorist) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การแบงสวนตลาดทางภูมิศาสตร (Geographic segmentation)   
    ในกรณีนี้ตลาดจะถูกแบงออกตามสถานที่แตกตางกัน เชน ประเทศ รัฐ จังหวัด  
อําเภอ ตําบล ทองถิ่น หรือหมูบาน บริษัทตองระลึกถึงการใชกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกนั
ตามที่ตั้งของตลาด โดยคํานึงลักษณะและพฤติกรรมของแตละบุคคลในแตละเขตภูมิศาสตรนั้น 
  2) การแบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร (Demographic segmentation) 
    การแบงสวนตลาดตามปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ ขนาด  
ครอบครัว รายได การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวิตครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ ตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร เปนหลักเกณฑที่ใชกันแพรหลายมานาน เน่ืองจากชวยใหเห็นถึงกลุมตลาดที่
สําคัญ 
  3)  การแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographics segmentation) จะใช
หลักเกณฑตามความแตกตางกันของการดํารงชีวิต หรืออาจใชความแตกตางกันของ
บุคลิกลักษณะ 
       3.1)  ชั้นของสังคม (Social class) ชั้นของสังคมมีอิทธิพลตอความพอใจใน
รถยนต เสื้อผา เฟอรนิเจอร การพักผอน สังคมชั้นใดชั้นหน่ึงโดยเฉพาะ 
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       3.2)  คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต  (Value and lifestyle) วิธีนี้ผูบริโภค
จะถูกแยกประเภทตามภาพลักษณสวนตัว ความพึงพอใจ และทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตลอดจนรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle)  
    3.3)  บุคลิกลักษณะ (Personality) เปนลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางของ
บุคคลที่จะนําไปสูพฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกันและคงเดิม นักการ
ตลาดไดใชตัวแปรทางบุคลิกลักษณะในการแบงสวนตลาด โดยพยายามสรางแนวความคิด
ภาพลักษณเกี่ยวกับตราสินคา 
  4)  การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic segmentation) การแบง
พฤติกรรมโดยใชหลักเกณฑความรู ทัศนคติ การใชผลิตภัณฑ หรือการตอบสนองตอคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ หรือโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ นักการตลาดเชื่อวาตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร 
เปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญในการแบงสวนตลาด โดยจะพิจารณาเฉพาะปจจัยที่สําคัญดังน้ี 
     4.1)  โอกาสในการซื้อ (Purchase occasion) ผูซื้อจะมีความแตกตางกันใน
โอกาสที่เกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ ตัวอยาง โอกาสในการซื้อของการเดินทางโดยสายการบิน
จะเปนการเดินทางเพื่อธุรกิจ เพ่ือทองเที่ยว หรือเพ่ือศึกษาตอ เปนตน 
     4.2)  การแสวงหาผลประโยชน (Benefit  sought) ผูซื้อเลือกผลิตภัณฑโดยมี
สวนกระตุนในการซื้อที่แตกตางกัน เชน  ซื้อนาฬิกาเพื่อดูเวลา  แตประโยชนที่ลึกกวานั้นคือ  
ราคาถูกก็ได หรือเพราะสวย ทันสมัย ซึ่งหมายความวา  นักการตลาดควรแบงสวนตลาดตาม
กลุมผลประโยชนของผูซื้อ 
     4.3)  สถานะของผูใช (User status) นักการตลาดจะแบงสวนตลาดตามสถานะ
ของผูใชออกเปน ไมเคยใช ผูเคยใช ผูเลิกใช ผูที่มีอํานาจซื้อ ผูใชครั้งแรก และผูใชประจํา จะ
สนใจผูใชที่มีอํานาจซื้อ เน่ืองจากผูใชที่มีอํานาจซื้อและผูใชประจํา ตองการการติดตอสื่อสารและ
ความพยายามทางการตลาดและกลยุทธการตลาดที่แตกตางกัน 
     4.4)  อัตราการใช (Usage rate) ตลาดจํานวนมากสามารถแบงเปนกลุมผูซื้อ
ผลิตภัณฑปริมาณมาก ปานกลาง และนอย เรียกวาการแบงสวนตลาดตามปริมาณกลุมผูซื้อ
ผลิตภัณฑปริมาณมากอาจเปนเปอรเซ็นตนอยของจํานวนผูซื้อในตลาดแตคิดเปนเปอรเซ็นตที่
มากของปริมาณการซื้อทั้งหมดในตลาด 
     4.5)  สภาพความซื่อสัตย  (Loyalty status) สภาพความซื่อสัตยใชอธิบายถึง
ปริมาณความซื่อสัตย ซึ่งผูใชมีวัตถุประสงคเฉพาะอยาง ปริมาณความซื่อสัตยจะแตกตางกัน
จากนอยไปหามาก เราจะพบความซื่อสัตยตอตราอยางมาก เชน นักดื่มสุราหรือเบียร บริษัท
จะตองพิจารณาถึงลักษณะของความซื่อสัตยเพ่ือที่จะใชความพยายามโดยมีเปาหมายที่
เหมาะสม 
     4.6)  ขั้นตอนของความพรอม  (Stages of readiness) ในขณะใดขณะหนึ่งมี
การจําแนกผูบริโภคออกเปนขั้นตอนของความพรอมในการซื้อผลิตภัณฑผูบริโภคที่มีอํานาจการ
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ซื้อยังไมรูจักผลิตภัณฑบางคนรูจักอยางดีแลว บางคนเริ่มเขาใจ บางคนสนใจ บางคนพอใจ บาง
คนตั้งใจซื้อ การจําแนกผูบริโภคออกเปนขั้นตอนของความพรอมในการซื้อ จะทําใหเกิด
แผนการทางตลาดที่แตกตางกันอยางมาก ความพยายามทางการตลาดตองใชวิธีการโฆษณา
และประชาสัมพันธอยางมาก โดยการเสนอขอมูลที่ เขาใจงาย และการโฆษณาที่สื่อถึง
ผลประโยชน 
    4.7)  ทัศนคติ (Attitude) เปนการแบงสวนตลาด ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่
มีตอผลิตภัณฑ เชน พอใจมาก ชอบ เฉย ๆ ไมชอบ เกลียด  
 1.5  กลุมเปาหมาย  (Targeting) 
  ภายหลังจากที่มีการแบงตลาดแลว ขั้นตอนตอมาคือขบวนการในการกําหนด
กลุมเปาหมายของตลาดสวนนั้น ๆ  โดยในการกําหนดกลุมเปาหมายดังกลาวมี 2 ขอ ที่นํามาใช  
คือ จํานวนตลาดในสวนตาง ๆ ที่ทางบริษัทไดกําหนดกลุมเปาหมายไว และตลาดสวนน้ันมี
ความนาสนใจสําหรับบริษัท  (Pelsmaker, Geuens and Bergh 2001: 106) 
  1.5.1  กลยุทธในการกําหนดเปาหมาย 
    ระดับความนาสนใจของตลาดจะนํามาพิจารณาเมื่อทางบริษัทไดกําหนดตลาด
ในสวนที่สนใจขึ้นมาหนึ่งตลาดและพยายามที่จะเปนผูนําในตลาดนั้น การสรางความแตกตาง
ใหกับตลาดจะมีสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับความพยายามในดานการตลาดที่จะพยายามสราง
ความแตกตางทางดานการตลาดและกลยุทธการสื่อสารการตลาด สวนในเรื่องของตลาดโดยรวม 
ที่ไมมีความแตกตางจะนํามาใชในกรณีที่กลยุทธตาง ๆ จะถูกนํามาใชเชนเดียวกันในทุกตลาด 
    1)  การใหความสนใจในตลาดเดียว บริษัทเลือกตลาดเพียงตลาดเดียว (สินคา
ชนิดเดียวในหนึ่งตลาด)  เปนการที่บริษัทจะขึ้นอยูกับตลาดเพียงตลาดเดียว (ซึ่งอาจจะหยุดการ
เจริญเติบโตไดในทันที) ถูกโจมตีจากคูแขงขันไดงาย  
    2)  การคัดเลือกโดยเฉพาะเจาะจง เปนการที่บริษัทจะคัดเลือกตลาดขึ้นมา
จํานวนหนึ่งที่พิจารณาแลววามีความนาสนใจ และในตลาดจะไมมีความเกี่ยวของกัน  แตในทุก
ตลาดที่เลือกมาจะสามารถทําใหเกิดกําไรในบริษัทได โดยกําไรจากตลาดสวนหนึ่งสามารถนํามา
ชดเชยตลาดในสวนอ่ืนที่มีอัตราการเจริญเติบโตชาได 
    3)  การคัดเลือกสินคาเปนพิเศษ เปนการที่บริษัทใหความสนใจในสินคาเพียง
ชนิดเดียว  และทําการจําหนายสินคาดังกลาวออกไปในตลาดที่แตกตางกันออกไป เชน การที่
บริษัทไมโครซอฟทขายโปรแกรมไมโครซอฟทใหกับตลาดเอกชนและตลาดราชการ เปนตน 
    4)  การเลือกตลาดทั้งหมด เปนการที่บริษัทพยายามที่จะกําหนดเปาหมายไป
ที่กลุมลูกคาทั้งหมดในตลาดสินคาทุกประเภทที่ลูกคาตองการ เชน การที่บริษัท GM ผลิตภัณฑ
รถยนตหลายประเภท ทั้งรถยนตหลายประเภท ทั้งรถยนตนั่ง 4 ลอ รถบรรทุก รถแวน รถ Off 
road ฯลฯ เปนตน 
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  1.5.2  การคัดเลือกตลาดเปาหมายที่ถูกตอง 
     ในการประเมินตลาดองคการตาง ๆ ใหความสนใจอีกหนึ่งขอคือ การคัดเลือก
กลุมเปาหมายที่มีความนาสนใจ ในการประเมินตลาดในสวนที่ทางบริษัทไดใหความสนใจใน
ตลาดสวนนั้น ซึ่งมีปจจัยสี่ประการที่นํามาพิจารณา คือ ขนาดและการเติบโตของตลาดในสวน
นั้น  โครงสรางความนาสนใจในตลาดสวนนั้น วัตถุประสงคและงบประมาณของบริษัทและความ
ม่ันคงของตลาดในสวนนั้น   
  
2.  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจระบบแฟรนไชส 
 
 2.1  นิยามของระบบธุรกิจที่เรียกวา “แฟรนไชส”  
  จากหลายมุมมอง ในมุมของผูประกอบการเจาของธุรกิจ นักลงทุน ก็คือ การขยาย
ตลาดโดยการคาปลีกของผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาเพื่อแลกกับการ
ชําระคาธรรมเนียม มีประโยชนในดานของมีคนมาชวยขายโดยที่ไมตองลงทุนเสี่ยงในการเริ่ม
ธุรกิจเอง มีคนมาชวยทําตลาดให เปนวิธีการขยายสาขาโดยไมตองลงทุน และยังสรางรายได
จากแฟรนไชสซี เชน การเก็บคาแรกเขา และ คาโฆษณาหรือคาการสงเสริมการตลาดที่เกิดขึ้น 
 ในมุมมองของกฎหมาย ก็คือ แฟรนไชสซีไดรับมอบสิทธิในการเสนอ จําหนาย
สินคาและบริการ ภายใตแผนการตลาดที่ระบุไวเปนสําคัญ เชน เครื่องหมายการคา ชองทาง
การคาและโฆษณา ในเม่ือแฟรนไชสซีซื้อระบบธุรกิจของแฟรนไชสซอรแลว สิ่งที่แฟรนไชสซอร
ตองมีใหคือ  ระบบธุรกิจและแผนงานตาง ๆ ในการจัดการดานตาง ๆ ใหพรอม แฟรนไชสซอร
ตองชวยในเร่ืองตาง ๆ เพ่ือการเริ่มธุรกิจ เชน เรื่องการตกแตง การออกแบบราน ใหความ
ชวยเหลือการประกอบการชวงการเริ่มธุรกิจ 
 แฟรนไชสซีตองชําระคาธรรมเนียมทั้งทางตรง เชน คา Franchise Fee หรือ คา 
Royalty Fee ที่มีขอตกลงการจายชัดเจน และคาใชจายทางออมที่จะเกิดขึ้น คาใชจายทางออม
โดยสวนใหญจะเปนสิ่งที่เกิดจากกิจกรรมที่ไมไดอยูในแผนงานจากสวนกลาง การจัดสงเสริม
การขาย (Promotion) ในพื้นที่ทองถิ่นของแฟรนไชสซีเอง โดยการคิดคาใชจายอาจมีหลาย
รูปแบบ เชน ถาแฟรนไชสซีในภาคอิสาน มีชวงที่เปนเทศกาลเขาพรรษามีการจัดงานแหเทียน 
รานที่อยูในระบบแฟรนไชสแตเดิมไมมีแผนการบริษัทอยูเลย เน่ืองจาการยิ่งสื่อไปโดยรวม ๆ 
ทั้งหมดใชแผนงานกลางของสวนกลาง แตเม่ือแฟรนไชสซีขอมาวา มีนักทองเที่ยวเขามามาก 
ทําอยางไรที่จะสามารถจัดใหมีการสงเสริมการขายในพื้นที่ ณ ชวงเวลานี้การจัดงานดังกลาวก็
คือคาใชจายทางออมที่เกิดขึ้น  เร่ืองราวของแฟรนไชสจะเปนไปดวยดีไดนั้น  ขึ้นอยูกับการ
สรางตลาด สรางตราจะตองมีการจัดทําอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความมั่นคงของตลาด และความ
พอใจของลูกคา ตัวองคกรมีการจัดการอยางมีระบบทําใหการดําเนินงานราบรื่น  และมีการสราง
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ความสัมพันธในระหวางกลุมผูประกอบการมีอยางตอเน่ือง  ทั้งสามสวน  คือ  เครื่องหมายของ
การดําเนินธุรกิจที่ดีที่เปนขอแตกตางไปบางจากการดําเนินธุรกิจในรูปแบบอ่ืน 
 
               สรุป นิยามของคําวา แฟรนไชส (franchise) ธุรกิจระบบแฟรนไชส  (franchising)  
คือกระบวนการทางธุรกิจซึ่งกลุมบุคคลที่ไดพัฒนาวิธีการอันไดรับการพิสูจนแลววาประสพ
ความสําเร็จในการประกอบการและการจัดการธุรกิจ  ไดถายทอดสิทธิในการประกอบการธุรกิจ
รูปแบบดังกลาวใหกับกลุมบุคคลอื่นภายใตตราสินคาหรือบริการ หรือเครื่องหมายการคาอันหนึ่ง
อันใดโดยกระบวนการนี้เกี่ยวของกับการทําขอตกลงทางกฎหมายระหวางกลุมบุคคล  2  กลุม
ในขางตน  
 
               2.2  นิยามของคําวาแฟรนไชสเซอร  (Franchisor)  
  คือกลุมบุคคลซึ่งเปนเจาของตราสินคาหรือบริการ หรือเครื่องหมายการคาและได
พัฒนาวิธีการอันไดรับการพิสูจนแลววาประสบความสําเร็จในการประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจที่สามารถายทอดและดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่สามได 
                นิยามของคําวาแฟรนไชสซี  (Franchisee) คือกลุมบุคคลซึ่งไดรับสิทธิบัตรในการ
จําหนายและการดําเนินธุรกิจ โดยกลุมบุคคลดังกลาวใชรูปแบบและตราสินคาหรือบริการหรือครื่
องหมายการคาอันมีแฟรนไชสซอร (Franchisor) เปนเจาของอยู แฟรนไชสซีที่รวมกิจการไมอยู
ในฐานะของพนักงานหรือลูกจาง แตอยูในลักษณะเปนเจาของกิจการ ทําใหการสรางความรูสึก
ในความเปนเจาของกิจการที่ทําหนาที่บริหารงานสาขา หรือปฏิบัติรับผิดชอบงานตองมีความ
รับผิดชอบมากกวาพนักงานโดยปกติ เปนผลใหการดูแล ติดตามและควบคุมดีกวา 
  ธุรกิจแฟรนไชสจะตองประกอบดวยปจจัยหลัก  3  ประการ คือ 

- มีผูซื้อและผูขายแฟรนไชส 
- มีการถายทอดเทคโนโลยีและใชเครื่องหมายการคาและวิธีเดียวกันอาจจะเปน

เครื่องมือ  หรือสูตรที่ไมใชโดยเฉพาะ  เปนสูตรที่คิดคนขึ้นมาเอง 
- มีการจายคาตอบแทนอยางนอย  2  อยาง คือ คาแรกเขาในการใชเครื่องหมาย

การคา  (Franchise Fee) และคาตอบแทนผลดําเนินการ (Royalty  Fee) 
 
  2.3  องคประกอบของธุรกิจแฟรนไชส 
  ธุรกิจแฟรนไชสนั้น โดยทั่วไปจะตองประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการคือ ประการ
แรกตองมีผูซื้อและผูขายแฟรนไชส โดยที่ระบบธุรกิจจะมีการทํางานที่เปนกลุม มาตรฐาน
เดียวกัน  วิธีการบริการ หรือสินคา จะเปนเครื่องมือ หรือสูตรที่เฉพาะที่คิดคนขึ้น ประการตอมา
คือ ธุรกิจจะมีการถายทอดเทคโนโลยี การสอนงานและชวยเหลือในการดําเนินงาน การใช
เครื่องหมายการคาและวิธีนําเสนอสินคาตางเปนแบบเดียวกัน ประการสุดทายการที่ธุรกิจทั้ง
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ระบบจะดําเนินไปไดดวยดี  ตองมีคาใชจายในการดูแลพัฒนา จึงกําหนดการเก็บคาใชจายดวย
การจายคาตอบแทนการบริหารงานอยางนอย 2 อยาง คือ คาแรกเขาในการใชเครื่องหมาย
การคา (Franchise Fee) ที่มีการจัดเก็บในครั้งแรก และคาตอบแทนผลดําเนินการ (Royalty 
Fee) ซึ่งเปนคาใชจายตอเน่ือง On Going ในการดําเนินธุรกิจน้ัน ธุรกิจแตละรายดําเนินการไดดี
มากแคไหนก็ขึ้นอยูกับการจัดการขององคกรเองไมขึ้นอยูวา เปนธุรกิจแฟรนไชสแลวจะตอง
สําเร็จเสมอไป เพียงแตระบบแฟรนไชสจะชวยเก้ือใหการขยายงานระบบสาขาทําไดดีมากขึ้น
เทานั้น 

1.  แฟรนไชสเปนความสัมพันธระหวาง 2 ฝาย ก็คือแฟรนไชสซอร และแฟรนไชส
ซี  ถาไมมีความสัมพันธ 2 ฝายก็จะไมใชแฟรนไชส ธุรกิจใดที่ตองสัมพันธกันธุรกิจน้ันมี
ความหมายเขาสูระบบแฟรนไชสเกือบทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งมีสัญญาและไมมีสัญญา แตในอนาคต
รูปแบบขอตกลงจะปรับสูระบบการสรางสัญญาทั้งหมด เพ่ือใหทั้งระบบแฟรนไชสในตลาด
จะตองถูกระบบ เพราะไมเชนนั้น  แฟรนไชสซอรที่ไมดีจะทําลายระบบดวย 

2.  มีเครื่องหมายการคา หรือ เครื่องหมายการบริการ ที่ไดรับความเชื่อถือนิยมของ
ลูกคา 

3.  รานในระบบแฟรนไชสจะมีสินคา หรือบริการ ซึ่งอยูใน Brand เดียวกัน 
4.  การจัดการ รูปแบบธุรกิจ และ/หรือระบบงาน การบริหารธุรกิจที่ชัดเจน 

      2.3.1 ประเภทของแฟรนไชส 
  การแบงลักษณะของแฟรนไชสโดยหลักใหญจะแบงเปน  สามลักษณะที่แตกตางกัน
ดังนี้ 
 1) แฟรนไชสพัฒนาสินคา Product Franchising (ชวงการพัฒนา ค.ศ  1900 – 
1940) เนนการขยายระบบสาขาแบบแฟรนไชสเพ่ือการขายสินคาของตน แฟรนไชสระบบนี้ที่ดี
เม่ือทําแลวจะมีการพัฒนาตัวตอไปเปนยุคของรูปแบบธุรกิจที่เนนระบบที่ขายสิทธิในการจัด
จําหนาย  เชน ระบบการจัดจําหนายน้ําอัดลมโคคา–โคลาหรือโชวรูมขายรถ 
 2) แฟรนไชสพัฒนาระบบธุรกิจ Business Format (ชวงพัฒนา ค.ศ.1940 – 1970) 
มีรูปแบบและเติบโตมากที่สุดจนถึงปจจุบัน เปนธุรกิจแฟรนไชสที่เนนกระจายสาขาโดยให
ความรูความสามารถในการสรางและดําเนินธุรกิจน้ัน เชน แมคโดนัลด 
 3) แฟรนไชสสลับเสริมธุรกิจ Conversion Franchising (ชวงการพัฒนา ค.ศ.1970 
– 1990) เปนยุคใหม แฟรนไชสที่เพ่ิงจะเร่ิมเกิดขึ้นจะใชแฟรนไชสประเภทนี้ยากและเติบโตมาก
ที่สุดจนถึงปจจุบัน เชน โรงแรมดุสิตธานี มักจะใชกับตลาดที่มีการแขงขันสูงการเขาไปในธุรกิจ
ดังกลาวทําไดยาก ก็จะใชวิธีการขยายตัวผานรานคาที่มีอยูเดิมเปลี่ยนเปนรานในระบบแฟรน
ไชสแทนแตยังเปนสินคาในรูปแบบเดิม 
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           2.3.2 ลักษณะของธุรกิจที่ นําระบบแฟรนไชสมาใชแลวไดผล   จะตอง
ประกอบดวย 

                    1) เจาของที่ขายแฟรนไชสจะตองเปนบริษัทที่ใหญและม่ันคงมาก หรืออาจ
รวมถึงความมีชื่อเสียงและเขาใจในกิจการที่ทําเปนอยางดี 
                    2) ผูซื้อสิทธิจะตองไดรับผลกําไรที่ดีจากการประกอบการ  และกิจการนั้นเริ่มมี
กระแสความสนใจในการซื้อแฟรนไชสมาก 
                    3) ผูขอซื้อสิทธิเองมีความกลาที่จะลงทุนรวมในจํานวนเงินกอนใหญอยางม่ันใจ
ได 
                    4)ผูที่เขามาดําเนินธุรกิจตองกระตือรือรนที่จะทํากําไรใหกับกิจการ 
           ธุรกิจแฟรนไชสนี้ ถือเปนธุรกิจที่นาสนใจมากแตตองอาศัยการบริหารที่เปน
ระเบียบอยางดี  “เพราะยิ่งบริหารรานเครือขายขนาดใหญเทาใดความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงตามไป
ดวย” เน่ืองจากการรวมงานกับทุกคนในเวลาเดียวกัน ความคิดและขอเท็จจริงที่เบี่ยงเบนออกไป
ทําใหเกิดความเขาใจรวมกันไดยาก ยิ่งทุกคนทุกฝายตางทุมเทกับงานและสาขาของตนอยาง
เต็มที่การขัดแยงกันเองจะทําใหความกาวหนาของธุรกิจหรือกิจการแฟรนไชสโดยภาพรวมชะงกั
ลงได ตอมาก็คือ  การที่กิจการในเครือขายสาขาใดสาขาหนึ่งเกิดมีปญหาจะทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนอ่ืนโดยรวมไดงาย  การรักษาภาพพจนจะตองทําอยางดีที่สุดและอยูในระเบียบที่ถูกตอง
มากที่สุด 
            ในระบบธุรกิจแฟรนไชสความลาชาของการเปดขยายสาขาไมไดเกิดจาก
เงินทุนหรือความไมพรอมดานอ่ืน สวนใหญเรามักจะมีปญหาอันเนื่องมาจากการหาทําเลเพื่อ
เลือกเปดสาขาใหม ๆ ซึ่งตองใชความรอบคอบมากที่สุด เพราะการทําเชนนี้จะทําใหทั้งตัว
ผูขายแฟรนไชส และผูรวมลงทุนลดอัตราเสี่ยงลงไดมาก 
 2.3.3 สิ่งที่เราจะตองคํานึงถึงเสมอและจะตองแกไขใหดีที่สุด   
        1) ปญหาดานเทคนิคและการจัดการใหกับผูรวมทุนที่อาจขาดความรูและ
ประสบการณโดยที่จะตองดําเนินการตาง ๆ อยางรวมมือกันดวย 
        2) การลงทุนที่จะตองใชเวลาในการคืนทุน  ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ควรจะตอง
มีผลตอบแทนที่สูงพอ  และคุมกับความเสี่ยง 
        3) ทําเลเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  และจะตองมีแผนรองรับกรณีที่มีทําเลไมเปนที่
พอใจมากเทาไรนัก 
        4) และสุดทายผูซื้อสิทธิเองก็ตองทํางานหนักพอที่จะดูแลและสรางใหธุรกิจ
ประสบความสําเร็จใหมากขึ้นดวย 
             ในระบบสังคมอันสลับซับซอนที่มีประชากรมากมายเหลานี้ ทําใหความ
รวดเร็วในการประกอบการกลายเปนสิ่งจําเปน และมีสวนผลักดันใหความชํานาญแบบเฉพาะ
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ดานเขามามีบทบาท  ความชํานาญเหลานี้ตองอาศัยประสบการณและระยะเวลาซึ่งนับเปนมูลคา
ไมได โดยเฉพาะในกรณีการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจวาจะทําใหธุรกิจอยูรอดไดอยางไรหรือ
ทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะตองใชความชํานาญพิเศษดังกลาว  ประสบการณจะชวยลดความ
เสี่ยง  ความไมแนนอนตาง ๆ  ลงได ขอสรุปดังกลาวจึงสรางระบบที่ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและ
กันขึ้นและกลายเปนระบบ  “Franchise” นั่นเอง (พีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน, 2546: 40-43) 
                  2.4.  ขอดีและขอเสียเปรียบของการทําธุรกิจแฟรนไชส 
               2.4.1 ขอดีของระบบแฟรนไชส 
              1) ลดความเสี่ยง ซึ่งหลาย ๆ คนไดบอกวา ตองการซื้อทั้งแพ็คเกจ 
ตองการซื้ออะไรที่สําเร็จรูป คือซ้ือแฟรนไชสแลวไมขาดทุน ทําใหเกิดความเขาใจผิด เขา
คาดหวังวาถาซื้อแลวตองกําไรแนนอน แตไมไดดูถึงปจจัยอะไรหลาย ๆ อยาง ซึ่งตองมีการวิจัย
ตลาดกอน 
              2) ไดประโยชนจากเครื่องหมายการคาและสวนประสมทางการตลาด 
เชน ถาเขาจะทํารานอาหาร  เห็นปายนี้แลวจะตองอรอย  ตรงนี้เขาจะตองไดประโยชน 
              3) ประหยัดเวลาและเงิน ใชแบบระบบบัญชี คือ First in – First out เงิน
เขามาเราตองเก็บใหนานที่สุด แตเงินที่จะออกใหพยายามดึงใหนานที่สุด เชนการวางบิลตาง ๆ  
              4) ไดรับความรูทางลัดก็คือ 1 อาทิตยคือการเรียนรู  แลว 1 อาทิตย
ตอมาคือการปฏิบัติ 
              5) ไดรับสินคาและระบบธุรกิจที่มีการวิจัยและพัฒนาใหม ก็คือ ตอมี  
Research  และ Development ใหกับเขา 
                          2.4.2 ขอเสียเปรียบของการเขารวมแฟรนไชส  
                    1) สูญเสียอิสรภาพในการดําเนินธุรกิจ  ดังที่ไดกลาวแลววาแนวคิดจ
ของการทําแฟรนไชส (franchising)  คือ การดําเนินธุรกิจตามวิธีที่ไดรับการพัฒนาจากแฟรน
ไชสซอร  (franchisor)  การดําเนินธุรกิจตามรูปแบบที่กําหนดไวเทานั้นที่จะเปนเครื่องรับรอง
ความสําเร็จของแฟรนไชสซี (franchisee) ดังน้ัน แฟรนไชสซี (franchisee) จึงไมมีอิสรภาพ
เต็มที่ตอการตัดสินใจดวยเหตุที่แฟรนไชสซีเปนเจาของกิจการ และเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 
การปฏิบัติงานและตัดสินใจหลาย ๆ เร่ือง จึงเปนความรับผิดชอบอยางเลี่ยงไมได ดวยจุดนี้ ทํา
ใหผลเสียในดานการสูญเสียการควบคุมโดยตรงเกิดขึ้นไดมาก หากระบบตาง ๆ ของแฟรนไชส
ไมดีพอ หรือยากตอการปฏิบัติ เพราะหากแฟรนไชสซีไมสามารถปฏิบัติไดอยางที่แฟรนไชส
ซอรทําแลวละก็  ตามธรรมชาติผูรับผิดชอบก็ตองหาหนทางอื่นที่จะทําเนื่องจากตองรับผิดชอบ
ทําใหการทํางานเกิดการเบี่ยงเบนออกจากมาตรฐานตาง ๆ ได 
           ดังน้ัน การพัฒนาธุรกิจใหเปนแฟรนไชส จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองลด
ขอจํากัดตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหแกบุคคลที่จะเขามาดําเนินธุรกิจใหสามารถปฏิบัติตามได
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โดยงายและมีเหตุผลในความสําเร็จ ในทุก ๆ แงมุมของธุรกิจ  อยางเชน ควรขายสินคาอะไรที่
ราคาเทาใด หรือเม่ือไหรที่จะเสนอขายสินคาลดราคาและอื่น ๆ นอกจากนี้ แฟรนไชสซี 
(franchisee) ยังไมสามารถตัดสินใจกระทําการใด ๆ เพียงลําพังที่อาจสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณของแฟรนไชส (franchise) หรือของแฟรนไชสซี (franchisee)  อ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม 
มีแฟรนไชสซอร (franchisor) จํานวนไมนอยใหความสําคัญกับการปรึกษาหารือกับแฟรนไชสซี 
(franchisee) อยางสม่ําเสมอ เพ่ือทราบความตองการของลูกคา 
              2) ไมมีหลักประกันความสําเร็จ ถึงแมจะมีโอกาสสูงในการประสบ
ความสําเร็จจากการซื้อแฟรนไชส  (franchise) แตอาจกลาวไดวา ไมมีหลักประกันที่แนนอนใน
เร่ืองนี้ เน่ืองจากความเสี่ยงทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นไดโดยปกติ นอกจากนี้ อาจพบวาแฟรน
ไชสซี (franchisee)  อาจจะประสบความลมเหลวเนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทั้งที่ในแงของแนวคิด
แลว แฟรนไชส (franchise) นั้นจะดูแลดีก็ตาม ทั้งน้ีสาเหตุที่ทําใหประสบความลมเหลวอาจเกิด
จาก ขาดเงินทุน ที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ ขาดวิสัยทัศนหรือทําเลที่ตั้งแหลงระบายสินคาไม
เหมาะสม สาเหตุของความลมเหลวที่แฟรนไชสซีไมสามารถปฏิบัติตามระบบของแฟรนไชสซอร
ไดออกเปน 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ สาเหตุจากตัวแฟรนไชสซีเอง และสาเหตุจากระบบของแฟรน
ไชสซอร 
     ในดานตัวของแฟรนไชสซีนั้นโดยทั่วไปก็มักจะพบวา  คุณสมบัติของแฟรน
ไชสซีที่ถูกเลือกเขามาเพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชสนั้น ๆ มีความสามารถไมตรงหรือไมมากพอ  
หรืออีกทางหนึ่งอาจไดรับการอบรมจากแฟรนไชสซอรไมดีพอดวยก็อาจเปนได  ซึ่งหากสาเหตุ
ของความลมเหลวเปนไปในแนวทางนี้  ทางแกสามารถทําไดดวยการใหการอบรม  และระบบ
การสนับสนุนที่ใกลชิด  ซึ่งหากแฟรนไชสซีทานใดที่ยังคงไมสามารถเปลี่ยนแปลงผลการดําเนิน
ธุรกิจได  ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงจึงตองเกิดขึ้น 
     ในดานของระบบแฟรนไชส  โดยทั่วไปก็มักมาจากวาระบบการดําเนินธุรกิจ  
ที่เดิมแฟรนไชสซอรใหมานั้นไมสามารถนําไปใชไดอยางงายโดยบุคคลอื่น คือแฟรนไชสซีทั้งน้ีก็
อาจเนื่องมาจากระบบนั้นตองการคุณสมบัติพิเศษมากเกินไปหรือไมไดรับการพัฒนาใหมี
รูปแบบที่งายขึ้น แตยังคงขึ้นอยูกับตัวบุคคลมากเกินไป  ดังน้ัน  การแกไขจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาระบบการดําเนินงานตาง  ๆ  รวมถึงการอบรมใหม  ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงทําได
ยาก  แนนอนความสําเร็จของระบบแฟรนไชสนั้น ๆ ก็จะไมเกิดขึ้น 
             3) คาใชจายสูง แฟรนไชสซี (franchisee)  จําเปนจะตองเสียคาใชจาย
ลวงหนา  เพ่ือการไดมาซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการ  นอกจากนี้แฟรนไชสซี (franchisee) ยัง
มีคาใชจายอ่ืน ๆ อยางเชน เงินลงทุนเพ่ือตกแตงรานคา และคาธรรมเนียมที่ตองจายเปนประจํา
สําหรับบริการสนับสนุนที่ไดรับจากแฟรนไชสซอร (franchisor) เม่ือรวมคาใชจายเหลานี้เขา
ดวยกัน จะพบวาคิดเปนจํานวนเงินที่สูง  ดังน้ัน เงินจํานวนนี้จะคุมคาตอการลงทุนก็ตอเม่ือแฟ
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รนไชสซี (franchisee)  ไดรับผลตอบแทนที่สูงเชนกัน อยางไรก็ดีนับวาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมี
การศึกษากอนตัดสินใจเซ็นสัญญาที่เกี่ยวกับคาใชจายใด ๆ  
     สรุปขอเสียของระบบแฟรนไชส 
         1.  มีขอจํากัดในการทํางาน ขาดความเปนอิสระในการเปนตัวของตัวเอง คือ 
ตามสัญญาที่ระบุ 
         2.  คาใชจายสูงในการชําระคาธรรมเนียมและผลตอบแทน ขอน้ีสําคัญเพราะเงิน
แตละบาทที่เขาไดจายไป  แลวเขาไดอะไรกลับมาบาง  ชวยอะไรเขาไดบาง  โฆษณาใหเขาได
บาง  เพราะทุกอยางที่เขาจายเขาจะมองวามีอะไรกลับมาใหเขาบาง 
         3.  มีโอกาสถูกบอกเลิกสัญญาไดงาย ถาคุณไมมีกําหนดในเร่ืองการประกัน
ยอดขาย  คุณก็จะเกิดปญหาเหมือนกัน 
         4.  ความผิดพลาดของผูขายแฟรนไชส ที่ผานมาคนขายแฟรนไชสจะมองวาเห็น
โอกาสธุรกิจดี เรงขายโดยไมมีระบบที่ถูกตองในฐานะที่เราจะเปนคนขายแฟรนไชส  เราจะตอง
มองวาคนซื้อเขาจะมองเราอยางไร มองวาเรามีแผนอะไรไดบางสิ่งที่เขามองก็คือ เจาของกิจการ
มีวิสัยทัศนอยางไร  วิสัยทัศนที่จะมองในระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือเขาจะไดม่ันใจวาแฟรนไชสที่
เขาซื้อมีแผนพัฒนาที่ถูกตอง (พีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน, 2546: 146-150) 
 
 
                   5.  การตลาดกับธุรกิจแฟรนไชส 
      Franchise Marketing การตลาดแบบแมคโคร ดานแฟรนไชส คือ การสรางตลาด 
เนนสรางลูกคาใหกับสินคาบริการ 
      การตลาดคืออะไร การตลาดไมใชการโฆษณาซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดอยาง
หนึ่งเทานั้น  การตลาดเปนกระบวนการหรือทุกสิ่งทุกอยางที่จัดขึ้นเพ่ือสราง หรือรักษาลูกคาให
ซื้อสินคาหรือบริการของเรา ทําใหเกิดการขายสินคาหรือบริการของธุรกิจ ถาการกําหนด
กิจกรรมเขาใจลูกคา  ซึ่งเปนจุดเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการตลาด เรียนรูวาลูกคาตองการ
อะไร  ซึ่งก็จะทําใหเขาใจในสินคาบริการนั้นไปดวย การตลาดจึงจะบรรลุเปาหมาย 
      ดังนั้นสวนประกอบหลักในการทําการตลาดจะประกอบดวย 
      1.  ลูกคา  สินคาหรือบริการที่นําเสนอนั้นเพื่อใคร โดยเราตองรูวาลูกคาคือใคร ชอบ
อะไร ทําอะไร อยูที่ไหน 
      2.  กลยุทธ หรือวิธีการดําเนินการ ตองตรงกับลูกคา เหมาะกับทรัพยากรที่มี 
เหมาะกับสถานการณ สามารถวัดผลได และเสริมสรางภาพพจนได 
      3.  สินคาหรือรูปแบบการใหบริการ ตองตรงกับความตองการของลูกคามีคุณภาพ
และมาตรฐาน ราคาเปนธรรม สะดวกกับการใชงาน และพัฒนาใหทันยุคทันสมัย 
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      5.1  แนวคิดการจัดตําแหนงทางการตลาดใหกับธุรกิจ (STP) 
     เพ่ือความเขาใจในกลุมลูกคาและสภาพการแขงขันในตลาด สามารถจัดแบงการ
ดําเนินธุรกิจ เปนการจัดแบงวางตําแหนงของธุรกิจใหชัดเจนโดยแบงออกเปนสามดาน 
     5.1.1.  การแบงตลาด Segmentation กลุมลูกคาที่พอจะแยกแยะไดโดยยึดลักษณะ
ตาง ๆ ของลูกคาเปนสิ่งที่จําแนกเปนการเขาใจกลุมลูกคาเปาหมาย หรือลูกคาประจําของเราที่
ใชสินคาบริการปจจุบันวามีลักษณะอยางไร เชน 
              1) แบงตามภูมิศาสตร ไดแก ทําเล เขต ถนน จังหวัด และพื้นที่เปนการแบง
สวนเปนพ้ืนที่ตาง ๆ จะใชในกรณีที่มองตามพื้นที่เขาถึง เชน เขตพ้ืนที่ใกลกับรานที่เปนกลุม
ลูกคาอาศัย  เปนการแบงลูกคาที่ไมแยกรายละเอียด หรือแยกไมได 
              2) แบงตามกลุมประชากร ไดแก อายุ เพศ เชื้อชาติ ขนาดครอบครัว 
การศึกษา  อาชีพ ศาสนา สีผิว และรายได ซึ่งเปนการแบงลูกคาไดชัดเจน การแบงลูกคาวิธีนี้
ทําใหเขาใจลูกคามากขึ้น เปนรูปแบบของลูกคา เชน กลุมลูกคาอาจเปนผูชายมีการศึกษา มี
ครอบครัวแลวรายไดสูง  สําหรับธุรกิจที่เนนสินคาตกแตงบาน เปนตน ลักษณะทั่วไปของลูกคา
จะทําใหเรามองหากลุมที่ใกลเคียงเพ่ือนําเสนอสินคา หรือการเปดสาขาเพิ่มเพ่ือเขาใกลกลุม
ลูกคาเหลานั้น   
           3) แบงตามจิตวิทยา  ซึ่งคนเรามีหลายระดับชนชั้น  การแบงรูปแบบนี้เนน
ตามวิธีการดําเนินการชีวิตประจําวัน  เชน  เปนครอบครัวขนาดเล็กนิยมการเดินทางทองเที่ยว
แบบผจญภัย 
             4) แบงตามพฤติกรรมศาสตร  ไดแก ขาจร – ขาประจํา ดูแลพิเศษ – 
ธรรมดา ใชมาก – นอย ความภักดีมาก – นอย ความตระหนักในการซื้อมาก – นอย และ
ทัศนคติตอสินคาและบริการ การแบงดวยวิธีนี้จะชวยในการจัดการบริการใหเกิดความพอใจขึ้น  
ลูกคาที่เปนลูกคาประจําที่ตองรักษาตอเน่ืองควรมีสิ่งพิเศษ  เพ่ิมความแปลกใหม ลูกคาที่ใชนอย
กวาตองมีการเสริมกระตุนสรางความถี่การใชบริการมากขึ้นเปนตน นอกจากนั้นการบริหาร
สินคาหนาราน การจัดวางเพื่อตอบสนองลูกคา สินคาบางชนิดบางประเภทก็ควรจะอยูในที่ที่ควร
จะอยูก็อาจใชแนวทางการวิเคราะหเพ่ือสนองความตองการลูกคาลักษณะตาง ๆ ดวย 
      5.1.2  กลุมเปาหมาย Target เม่ือจัดกลุมลูกคาแลวก็พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 
             1) ดูขนาดและอัตราการเติบโตของกลุมลูกคาเปาหมาย  เชน  การจับกลุม
ลูกคาที่เปนเด็ก หรือ กลุมผูอาวุโส การดูขนาดของกลุมลูกคา จะตองดูขนาดหรือจํานวนเพื่อให
สัมพันธกับอัตราการเติบโตของยอดซื้อยอดการใชบริการ เพราะถาขนาดเพิ่มมากขึ้น แตอัตรา
การเติบโตทางธุรกิจไมมี  ก็ไมมีผลการจัดความสัมพันธอาจผิดพลาด 
             2)  ความนาสนใจของโครงสรางของกลุมที่แบง 
                  -  คูแขง จํานวนคูแขงขันและความสามารถ เพ่ือประเมินความสามารถ
ของธุรกิจในการสรางลูกคาไดมากหรือนอย 
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                  -  การเขาสูตลาดของคูแขงใหม เปนความยากงายในการเขามาทําธุรกิจ
แขงขัน  ถาคูแขงขันเกิดงายจองมีวิธีการปองกันการแบงแยงกลุมลูกคา 
                  -  การทดแทนจากสินคาอ่ืนเปนการแขงขันในอีกรูปแบบแตจากชนิด
สินคาใกลเคียงหรือใชทดแทนกันได 
                  -  กําลังซ้ือของลูกคา เปนตัวชี้วัดธุรกิจที่สามารถเติบโตไดหรือไม
ยอดขายที่สามารถผลักดันได 
                  -  คูคาที่จําหนายสินคาให Supplier คืออีกปจจัยของการสรางธุรกิจ
ตอเนื่องความพรอมของคูคาจะชวยใหธุรกิจเติบโตไดตอเน่ือง เชน ความพรอมของสินคา
วัตถุดิบ 
      5.1.3  การวางตําแหนงสินคา  Positioning การจัดวางตําแหนงของสินคา หรือ
บริการของแตละธุรกิจ ตองมีความชํานาญเขาใจสภาพตลาดเพื่อการเปรียบเทียบสินคา กับ
คูแขงทั้งทางตรงทางออม และสินคาที่ใกลเคียงการกําหนดตําแหนงสินคาไดดี จะชวยให
สามารถเขาใจรายละเอียดการทํากิจกรรมตาง ๆ สินคาที่มีราคาแพงจับกลุมลูกคาระดับบน 
วิธีการทํากิจกรรมจะตองดูดี การลงทุนสูงไปดวย ดังน้ันถาตําแหนงสินคาที่มีกลุมลูกคา
ระดับกลางแตสรางกิจกรรมหรูหราเกินไปก็จะไมตอบสนองกับลูกคาไดและอาจเสียกลุมลูกคาได
ในที่สุด 
    5.2  ข้ันตอนการกําหนดตําแหนง  
             5.2.1 ระบุสินคาที่สําคัญตอลูกคา วาสิ่งที่ลูกคาตองการคืออะไร  รานอาหาร
ที่ทําการตลาดอาจหมายถึง  อาหารในชวงเวลาเรงดวน  ไมใชอาหารสําหรับเวลาพักผอน 
             5.2.2 เลือกจุดเดนมาเปรียบเทียบกับคูแขง  มีอะไรบาง  เลือกออกมามี
จุดเดนดานใด อะไรเปนคุณสมบัติดีที่ลูกคาตองการ และเปรียบเทียบของเรามีอะไรเปนขอดี
แตกตางหรือไม สิ่งใดที่เปนจุดเดนของธุรกิจก็จะเปนผลดีกับสินคาดวย 
             5.2.3 กําหนดตําแหนง  การกําหนดตําแหนงของสินคาบริการที่ชัดเจนจะทํา
ใหเจอกลุมเปาหมายไดงาย 
             5.2.4 เวลาทําการสงเสริมการขาย ตองนําจุดเดนออกมาเนนย้ําเพื่อสื่อถึง
ความเดนที่สามารถทําใหคูแขงเปนผูตามไดทันที ดังนั้นกําหนดสิ่งที่ไดเปรียบเปนจุดขาย 
โฆษณาจึงเปนเรื่องสําคัญในการทําการตลาด 
 
 
 
     5.3 แนวทางการกําหนดตําแหนงสินคา 
         ตองกลับไปดูวาเรามีจุดเดนอะไรบาง  แลวนํามาเชื่อมสัมพันธกับลูทางการ
กําหนดตําแหนงสินคา สินคาที่มีจุดเดนชัดเจนเปนที่ตองการของลูกคา ภาพพจนดีกวา ยอม
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สามารถสรางราคาได จับกลุมลูกคาที่มีศักยภาพในการซื้อมากขึ้น รายละเอียดตอไปน้ีเปนหัวขอ
ที่ใชในการสรางขอเปรียบเทียบในกลุมสินคาบริการเพื่อจัดตําแหนงสินคา 
         5.3.1  ราคา เปรียบเทียบปริมาณสินคาชนิดเดียวกัน กับราคาที่แตกตางกัน 
         5.3.2  กลุมเปาหมาย การจัดกลุมลูกคาเปนแตละลักษณะคราว ๆ จะตองดูให
ชัดเจน เชน กลุมลูกคาระดับบนที่เนนสินคาคุณภาพราคาแพง กลุมระดับกลางและกลุมระดับ
ลางที่ตองการสินคาราคาถูกคุณภาพเหมาะสม 
         5.3.3  แหลงกําเนิด สินคาที่ขึ้นชื่อของเราในเขตพื้นที่นั้น ๆ สินคาบริการบาง
ชนิดแบงตามที่มา เชน กาแฟจากบราซิล หรือ เครื่องสําอางจากฝรั่งเศส 
         5.3.4  สวนผสม ซึ่งแตละคนมีสวนผสมที่ไมเหมือนกัน  รานแตละรานก็จะมีสูตร
เฉพาะเจาะจงของตนเอง สวนผสมที่แตกตางที่ผูบริโภครับรูจะทําใหแบงลูกคา และราคาไดดวย 
         5.3.5  มาตรฐาน สินคามีมาตรฐานมากนอยแคไหน 
         5.3.6  ประโยชนและคุณคา ลูกคาบริโภคแลวไดรับคุณคาและประโยชนมาก
นอยแคไหน 
         5.3.7  คูแขงตรวจสอบดูวาคูแขงของเราเปนอยางไรความนาเชื่อถือเปนอยางไร 
เชน ธุรกิจดานการใหบริการบางชนิด อาทิ การซอม บริษัทที่นาเชื่อถือกวายอมสามารถสราง
มูลคาตลาดไดดีกวา 
         5.3.8  รูปทรง ของสินคามีผลมากตอผูบริโภค รูปทรงที่ถูกออกแบบไดดีมักจะมี
ราคาดีกวา ในบางกรณีการนําเสนอสินคา ถาสินคาจริงไมเหมือนกับที่นําเสนอในสื่อตาง ๆ ก็จะ
ทําใหความศรัทธาของผูบริโภคลดลงไป เชน ในกรณีรานอาหารจานดวนที่สรางภาพสินคา แต
เม่ือสงสินคาจริงกับแตกตางดูไมสวยงาม หรือ การจัดวางไมดีเทา 
         5.3.9  ระดับชั้นของผลิตภัณฑ ความแตกตางของชื่อผลิตภัณฑ จะทําใหลูกคา
สนใจในผลิตภัณฑบางสวนไดมากนี่คือ อิทธิพลของตราสินคา ตราที่ไดรับความนิยมมักจะ
สามารถสรางราคาไดดีกวา 
         5.3.10 คุณสมบัติ สิ่งสําคัญ สิ่งจําเปนสําหรับรานนั้น ๆ เชน รานอาหาร สิ่งที่
สําคัญของรานก็คือ การใหบริการและความสะอาด อาทิ การมีเครื่องอุนอาหาร (Microwave) ใน
ธุรกิจรานสะดวกซื้อก็เพ่ิมมูลคาในสินคาบริการไดอยางดี 
 
    5.4 ปจจัยภายนอกและภายในสภาพแวดลอมที่จะขยายแฟรนไชส 
       นอกจากจะตองรูกระบวนการทางการตลาดใน Product / Price / Place / 
Promotion แลว ถาสินคามีความเดนในตัวไหนก็ใหใชตัวน้ัน เรียนรูในสิ่งน้ันเพ่ิมขึ้น จะชวยให
ธุรกิจทางการตลาดใหญขึ้น เพ่ิมขึ้น โดยตองรูจักลูกคา เพ่ือเปนการสราง Demand ใหกับลูกคา
มากขึ้น  ธุรกิจจะขึ้นอยูกับภาวะของเศรษฐกิจ โดยฉพาะธุรกิจแฟรนไชส ซึ่งเปนธุรกิจที่สรางขึ้น
เพ่ือสนองตอบกับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม การสรางสินคาหรือการใหบริการเขามารองรับการ
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ดํารงชีวิตที่เปนสังคมในเมืองเสียสวนใหญ ดังน้ันสภาพแวดลอมทางการเงิน ความคลองตัวดาน
ตาง ๆ จึงมีสวนที่นํามาประเมินตลอดเวลา 
    
      นอกจากแนวคิดการมองสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังมีแนวความคิดที่จะมอง
จุดสําคัญที่ถือเปนปจจัยภายนอกสําคัญ ตามแนวคิดสั้น ๆ อยางอ่ืนอีก ประกอบดวย 
      5.4.1 องคประกอบตรวจสอบ 4 ขอ คือ PEST มีรายละเอียดดังนี้ 
            1) P : Political (การเมือง) มีความสําคัญมากเพราะทุกอยางจะดีหรือไมก็
ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมือง 
            2) E : Economic (เศรษฐกิจ) สภาพเศรษฐกิจที่สามารถรับธุรกิจไดหรือไม 
บางครั้งแนวคิดอาจจะมีการวางแนวรุกเพื่อเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส แตตองมีความเขาใจใน
การปรับสภาพและการเอาใจใสเพ่ิมขึ้น 
            3) S : Social (สังคม) ไดแก สาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
เปนตน 
            4) T : Technology (เทคโนโลยี) ปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร 
เทคโนโลยี จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากที่จะตองพิจารณากอนที่จะเริ่มดําเนินการ 
      5.4.2 แนวคิดตรวจสอบปจจัยภายนอกตามหลักของ Dr.Hammer ไดแก หลัก 4C’s 
            1)  Competition : การแขงขัน ไดแก การทํา Bench Marking หาจุดการ
เปรียบประยุกตสูความเปนเลิศ คือการเปรียบเทียบกับคูแขงที่ดีที่สุดในขณะนั้น วาสามารถ
แขงขันไดดีมากนอยเทาไร หรือหาจุดเสี่ยง ตลาดเฉพาะเจาะจงแทนที่จะตองแขงโดยตรงกับเจา
ตลาด 
            2)  Customer : ลูกคา การกําหนดกลุมลูกคาชัดเจน เชน การยึดตลาดเฉพาะ
กลุม Niche สรางความแตกตางสําหรับกลุมลูกคาที่ตองการโดยเฉพาะ เชน การสรางเสื้อผาสตรี
ที่มีรูปรางเล็ก หรือ การสรางผลิตภัณฑเนนเฉพาะเด็กออน เพ่ือการสรากลุมลูกคาขึ้นกอน 
            3)  Change : การเปลี่ยนแปลง ดานตาง ๆ เชน พฤติกรรมการบริโภคตลาด
ที่เปลี่ยนไป รวมถึงสภาพตาง ๆ ในตลาดที่เกียวของ 
            4)  Cost : ตนทุน เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดเพื่อมองความเปนไปไดของการ
ลงทุน และมองความไดเปรียบของธุรกิจ การมีตนทุนที่ต่ํากวาตลาด มีกําไรในการดําเนินการที่ดี
คือปจจัยที่สรางความสําเร็จธุรกิจแฟรนไชส เนื่องจากรานในระบบแฟรนไชสนั้นจะมีตนทุนสูง
กวารานคาทั่วไป แตดวยการลงทุนในดานบุคลากร การรักษามาตรฐานที่ดี ทําใหสรางกลุม
ลูกคาไดดีกวา และขายไดจํานวนมากกวาเนื่องจากความนิยมที่ดี 
               5.5 ปจจัยภายใน ความเขมแข็งขององคกร 
      ปจจัยภายในหนวยงานเปนสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเปนปจจัยที่ควบคุมไดธุรกิจของเรา
จะดีหรือไมก็อยูที่ตัวธุรกิจเราเอง องคกรแฟรนไชสจะตองสรางความสําเร็จทางธุรกิจใหกับกลุม
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สมาชิกแฟรนไชส และสรางมาตรฐานของสินคาการบริการไดอยางดี ดังนั้นจะตองมีความพรอม
ในการดําเนินธุรกิจ องคประกอบความพรอมประกอบดวย 
         1) Man : บุคลากร การจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มทีมงาน
อยางถูกตองในแตละชวงเวลาเปนสิ่งสําคัญในการประหยัดการลงทุน 
         2) Money : เงินที่สามารถสรางกิจกรรมตาง ๆ ไดตอเน่ือง การเตรียมพรอม
แหลงเงินทุน การสํารองเงินทุนเปนเรื่องสําคัญ ความพรอมดานเงินทุนจะเปนตัวกําหนดของ
เปาหมายทางดานการตลาด การกําหนดเปาหมายกลุมลูกคาดวย 
         3) Machine : เครื่องจักร ความพรอมดานเทคโนโลยีการผลิต กาควบคุม 
ความเชี่ยวชาญและมาตรฐานการบริการ การนําเครื่องมือเคร่ืองใชเขามาเปนสวนประกอบใน
การดําเนินงานถือเปนสิ่งที่ไดเปรียบ 
         4) Material : วัตถุดิบ การจัดการบริหารสินคาประกอบการผลิตตาง ๆ การ
พัฒนาสินคา และวัตถุดิบเปนความไดเปรียบที่ระบบธุรกิจแฟรนไชสนิยมสรางใหเปนความ
เขมแข็งโดยเนนการสรางคูคาที่เปนผูรวมพัฒนามากกวาขยายงานเขาไปมีสวนในการผลิต การ
กระจายความรับผิดชอบออกไปยังคูคาเปนความเขมแข็งของระบบธุรกิจแฟรนไชสทีเดียว และ
นับเปนความเขมแข็งของการบริหารจัดการขององคกร 
         5) Management : การจัดการ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะเปนปจจัยที่
ควบคุมได กาการจัดการไมดีก็จะไมสามารถควบคุมอะไรได การวางแผนงาน การควบคุม การ
ประสานงาน เปนวิธีการบริหารงานที่ตองจัดการอยางเปนระบบ มีรูปแบบแนชัดการสรางคูมือ
การทํางาน การอบรม ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการ 
 ความเขมแข็งภายในองคกร การมีทีมงาน  มีผูนําในหนวยงาน เปนสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น
ในระบบงานสาขาแบบแฟรนไชส การดําเนินงานแบบสาขาตองการการบริหารงานที่มีความเปน
มืออาชีพมากกวา การจัดการแบบระบบครอบครัว ในขณะที่ตองมีความยืดหยุนในการตัดสินใจ
ไดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยความเล็กของรานคาที่เปนการกระจายตัว รวมเอาความ
เขมแข็งของการรวมตัวเปนเครือขาย การจัดการของบริษัทกลางมีความสําคัญที่จะทําใหระบบ
ธุรกิจยืนยาวไดมากนอยเพียงใด ดังน้ันความเขมแข็งภายในองคกรคือสิ่งที่ชี้ไดวา ธุรกิจใน
ระบบนั้น ๆ มีอนาคตมากนอยเทาใด (พีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน, 2546: 236-246) 
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บทที่ 3 
 

ผลการศึกษา 
 
           จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการตลาด และระบบธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท  
ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกเจาหนาที่ของ บริษัท ซึทาญา 
(ประเทศไทย) จํากัด และผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการตลาด สามารถเขียนผล
การศึกษา โดยแบงได ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะหขอมูล 
2. แนวทางการแกไขปญหา 
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 
นอกจากนี้ยังไดใชวิธีการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากบริษัท บทความจาก 

วารสาร ตํารา บทความจากนิตยสาร บทความจากขาวและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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กรอบแนวคดิในการวิเคราะห 
 
แผนภาพที่2  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

วัตถุประสงคทางการตลาด 
 
 
 

สวนประสมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
  ผลิตภัณฑ   ราคา    ชองทางการจัดจําหนาย        สงเสริม
การตลาด 
 
 
 
 
 
                                                        ลูกคา 
 
 
 
 ลูกคาฐานสมาชิก               ลูกคาที่เปนนักลงทนุ 
 
 
          

  ธุรกิจแฟรนไชส 
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1. การวิเคราะหขอมูล 

ธุรกิจบันเทิงนับไดวาเปนธุรกิจหน่ึงที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองและมีหลาย 
แขนงดวยกันหนึ่งในนั้นคือ “ธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท” ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันกันสูง 
เน่ืองจากธุรกิจประเภทนี้เนนการบริโภคภายในประเทศ ผนวกกับอุตสาหกรรมภาพยนตรที่
กําลังเติบโตและแขงขันกันอยางรุนแรง เกิดการแยงชิงสวนแบงของเวลา ในการฉายในโรง
ภาพยนตร เปนผลทําใหภาพยนตรแตละเรื่อง มีเวลาในการฉายในโรงภาพยนตรที่สั้นไม
สามารถสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตรฟอรมเล็ก 
ผูกํากับหนาใหม หรือดารานักแสดงหนาใหม จะถูกจัดใหอยูในชวงเวลาที่มีผูชมเขามาใชบริการ
นอย เชน ในรอบกอนเที่ยง หรือหลังสี่ทุม   ภาพยนตรฟอรมใหญบางเรื่องยังมีเวลาในการฉาย
ในโรงภาพยนตรเพียงอาทิตยเดียว ซึ่งผูชมบางรายไมอาจหาเวลาวางในการเขารับชมไดทัน 
ดวยเหตุนี้จึงเปนโอกาสอันดีของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร 
เทนเมนทที่จะชวงชิงชองวางเหลานี้เขามาดําเนินการ โดยการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรจากคาย
ตางๆมาบันทึกลงแผนซีดี ดีวีดี เพ่ือใหบริการและจําหนายแกลูกคาที่พลาดการชมในโรง
ภาพยนตร  ทําใหเจาของกิจการแตละรายตางนํากลยุทธตางๆออกมาเพื่อใชสรางความ
ไดเปรียบและแยงชิงสวนแบงทางการตลาดตอคูแขงอยางเขมขน ปจจุบันธุรกิจศูนยเชาและ
จําหนาย ซีดี ดีวีดี มีมากกวา 20  
แบรนด ซึ่งสวนใหญจะเปนแบรนดของคนไทย ซึ่งจะเปดใหบริการตามแหลงชุมชนและ
หางสรรพสินคาตางๆ  
             บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตชื่อแบรนด วา “ซึทาญา” ก็ถือวาเปนแบ
รนดญี่ปุนที่มีคนไทยนําเขามาโดยการรวมลงทุน เพ่ือบุกเบิกตลาดธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท
ที่ มีแนวโนมไปไดดีในตลาด และมีการขายแฟรนไชสเ พ่ือขยายสาขาอยางมากทั้งใน
กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด  
 
1.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตน และกลยุทธทางการตลาดของซึทาญาโดยการสัมภาษณ 
(รายละเอียดภาคผนวก ค.) 

      1.1.1 วิสัยทัศนของบริษัท 
     ซึทาญามีความมุงม่ันที่จะเปนผูประกอบธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนทอันดับหน่ึงใน

ประเทศไทยทั้งในปจจุบัน และอนาคต และเม่ือธุรกิจเติบโตมีความมั่นคง ซึทาญาจะหาโอกาส
ในการขยายธุรกิจไปสูภูมิภาคอ่ืนๆ ดวยระบบธุรกิจแฟรนไชสเปนหลัก 
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      1.1.2 ภารกิจของบริษัท 
      ในดานการลงทุน ซึทาญา มุงที่จะขายแฟรนไชสที่มีคุณภาพทั้งการบริหารการ

จัดการ และสินคาลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย  ในดานลูกคาเปาหมาย ซึทาญามุงที่จะ
ใหบริการเชา และจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ และมีลิขสิทธิ์เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ 
                   1.1.3 รูปแบบธุรกิจ 

ซึทาญา เปนผูนําธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท จัดอยูในอันดับตนของเมืองไทย 
โดยนําเสนอความบันเทิงหลากหลายทั้งการเชาสินคา และการจําหนายสินคา พรอมทั้งเปนผูนํา
การขายธุรกิจแฟรนไชสโฮมเอนเตอรเทนเมนทที่มีสินคาครบครันมากที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือมุงหวังให
เกิดประโยชนดานรายไดสูงสุดสําหรับผูซื้อแฟรนไชส และเกิดประโยชนสูงสุดดานความบันเทิง
สําหรับผูเขาใชบริการ 
        1.1.4 นโยบายบริษัท 
       บริษัทจะประสบความสําเร็จได ถาแฟรนไชสซีประสบความสําเร็จกอน 
        1.1.5 นโยบายการตลาด 

           การทําการตลาดโดยเนน “Tsutaya Lifestyle Entertainment Club” หรือ ศูนย 
เชาซีดี ดีวีดี ที่รวมเอาความบันเทิงตางๆแบบครบวงจรไวในรานเดียว เพ่ือใหสอดคลองกับ
รูปแบบการใชชีวิตของกลุมลูกคา โดยใหความสําคัญในการคัดเลือกภาพยนตรที่ดีมีลิขสิทธิ์ที่
ถูกตอง และตรงความตองการของลูกคามากที่สุด 
        1.1.6 วัตถุประสงคทางการตลาด 

           ซึทาญา มีแผนการตลาดประจําปที่เนนใหเกิดผลกระทบทางการตลาด โดยกําหนด 
วัตถุประสงคทางการตลาดดังนี้ (รายละเอียดภาคผนวก ก.)        

                  1) ในป 2549 นี้ จะสรางยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% หรือประมาณ 1,800 
ลานบาท และจะขยายสาขาเพิ่มโดยการขายแฟรนไชสอีก 72 สาขา ใน 25 จังหวัดที่ยังไมมี
สาขาของซึทาญา โดยตั้งเปาใหมีสาขารวมทั้งสิ้น 323 สาขา 
               2) มุงสรางรายไดในแตละสาขาใหเพ่ิมขึ้น โดยกลยุทธตางๆ ที่จะนํามาใช 
ทั้งกับฐานสมาชิกเดิม และลูกคารายใหม 
               3) รักษาฐานลูกคาสมาชิกเดิม ดวยการทําระบบ CRM เพ่ือเขาใหถึงใจ
ลูกคาและนําผลจากการทํา CRM มาตอบสนองสิ่งที่ลกูคาตองการใหมากที่สุด 

        1.1.7 กลุมเปาหมาย 
       กลุมเปาหมายของ ซึทาญา แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

              1) กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมนักลงทุน (Investment) และนักลงทุนขนาด
ยอม (SMEs) 

              2) กลุมเปายหมายรอง คือ ลกูคา (End user) ผูใชบริการในราน 
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        1.1.8 แผนการตลาดในอนาคต 
       ซึทาญา ไดวางแผนในดานการขายแฟรนไชส โดยจะเพิ่มสาขาในตางจังหวัด
เพ่ิมขึ้นใหมีครบทุกจังหวัด และจังหวัดใดที่มีประชากรหนาแนนในเขตเมือง ก็จะเพิ่มสาขาอีก
เชนกัน  ในสวนแผนในอนาคตสําหรับลกูคาผูใชบริการ จะจัดใหบัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถใช
ยืม-คืนไดถึง 5 สาขา มีการลิงคขอมูลการยืม-คืน ถึงกัน โดยจะเริ่มทยอยจัดทําไปจนครบทุก
สาขา  
                  1.1.9 วิเคราะหกลยทุธการตลาด (Marketing Strategy)  
               (รายละเอียดภาคผนวก ก.) 
                           1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

                   ดานผลิตภัณฑ (Product) จะมีการแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ การให
เชาการขายสินคา และบริการเสริม 

                          1.1) การใหเชา (Rental) คือ การใหเชาสินคานํากลับไปดูที่บานของลูกคา 
อาทิซีดี วีซีดี ดีวีดีของภาพยนตร เพลง มิวสิกควีดีโอ คาราโอเกะ และใหเชาการตูน โดยมี
ระยะเวลาการเชน 1 คืน 4 คืน 7คืน ซึ่งมีราคาแตกตางกัน ตามระยะเวลาเชา  

                 1.2) การจําหนายสินคา (Sell) คือ การนําสินคามาขายใหกับลูกคา โดยมี
สินคาดังนี้ วีซีดีภาพยนตร หรือละคร ซีรี่ยตางประเทศ ดีวีดีภาพยนตร ซีดีเพลง หนังสือและ
นิตยสารซึ่งคลายๆ กับแผงหนังสือ เปนตน 
                  1.3) การบริการ (Service) คือ ทางซึทาญา มีบริการเสริมนอกจากการให
เชาและจําหนายสินคา คือ 

               1.3.1) บริการเปนตัวแทนในการสงสารผานสื่อ Below the line  
ภายใรานใหกับบริษัท องคกร หรือสินคา อ่ืนๆ เขามาใชเพ่ือทําการสื่อสารการตลาดกับฐาน
สมาชิกลูกคาที่เขามาใชในราน เชน ปายโฆษณา โปสเตอร หรือแคตตาลอกประจําแตละเดือน
ของซึทาญา การแจกสินคาตัวอยาง เปนตน 
                  1.3.2) บริการที่มีการทํารวมกับสินคา หรือบริการอื่นๆ เชน จัดให
มีตู ATM การขายตั๋ว การขายบัตรเติมเงิน การดาวโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (Mobile 
Service) การใหบริการผานเว็บเพ่ือเช็คแตมสะสม หรือสินคาใหม เปนตน 
                2) กลยุทธดานราคา (Price) (รานซึทาญาสาขาซอยรามคําแหง65) 
                 ซึทาญากําหนดกลยุทธดานราคา โดยคิดคาบริการดังนี้ 
        1) ราคาการสมัครบัตรสมาชิก แบงเปน สมัครสมาชิกวีซีดีราคา 79 บาท 
สมัครบัตรสมาชิกดีวีดีราคา 199 บาท  

      2) คาบริการการเชา แบงเปน  
                             2.1) การเชาวีซีดี 1 คืน/ราคา 30 บาท วีซีดี 3 คืน/ราคา 30 บาท วีซีดี 7 
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คืน/ราคา 30 บาท คิดคาปรับคืนลาชา วันละ 10 บาท 
                             2.2) การเชาดีวีดี 1 คืน/ราคา 40 บาท ดีวีดี 3 คืน/ราคา 40 บาท คิด 
คาปรับคืนลาชา วันละ 10 บาท 
            2.3) การเชาอัลบั้มเพลง 4 อัลบั้ม 5 คืน/ราคา 120 บาท เชาเพลง 5 
อัลบั้ม 7 คืน/ราคา 150 บาท 
         3) ราคาการจําหนาย วีซีดี ดีวีดี เร่ิมตนที่ แผนละ 29 บาท 39 บาท 59 
บาท 79 บาท และดีวีดี 199 บาท 
 
ตาราง 2   เปรียบเทียบราคาการสมัครสมาชิกและโปรโมชั่นพื้นฐาน 

แบรนด คาสมัครสมาชิก โปรโมชั่น 

ซึทาญา 79 เชา 4 ฟรี 1 
มูวี่คอนเนอร free 3 เรื่อง 69 บาท 
วีดีโออีซี่ free 3 เรื่อง 69 บาท 

 
ตาราง 3   เปรียบเทียบราคาคาบริการและคาปรับ 

แบรนด หนังใหม 1 คืน หนัง 3 คืน หนัง 7 คืน คาปรับ/วัน 

ซึทาญา 30 30 30 10 
มูวี่คอนเนอร 25 25 20 10 
วีดีโออีซี่ 30 30 30 10 

 
                 3) กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
                          ชองทางการจัดจําหนายของซึทาญา ในรูปแบบการขายแฟรนไชสเพ่ิม
สาขาออกไป โดยขายแฟรนไชสมากถึง 90% และอีก 10% เปนสาขาที่ทางบริษัทเปนเจาของ
เอง 

                3.1) ชองทางการจัดจําหนายที่ทางบริษัทเปนเจาของ โดยเลือกทําเลที่ตั้ง
เอง ลงทุนเอง มักจะเลือกทําเลที่ตั้งพวงไปกับดิสเคาสโตร เชน โลตัส คารฟู หรือ เปนสาขา
เด่ียว (Stand Alone) ตางหากออกมา มักจะเปนรูปแบบโซไซตี้ขนาดใหญแบบครบวงจร 
                         3.2) ชองทางจัดจําหนายผานระบบการขายแฟรนไชส กลาวคือ ผูซื้อแฟรน
ไชสหาทําเลที่ตั้งเอง หรือมีสถานที่อยูกอนแลว และซ้ือแฟรนไชสไปเปดสาขาเอง อาจจะเปน
ทําเลที่ตั้งพวงไปกับหางสรรพสินคา ดิสเคาสโตร เชน โลตัส คารฟู หรือตามแหลงชุมชนที่มี
ผูคนพลุกผลาน เชน ใกลบริเวณหอพักหนามหาวิทยาลัย เปนตน หรือทําเลใจกลางเมืองในกรณี
ที่เปนตางจังหวัด 
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                           4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
                 ซึทาญามีการสงเสริมการตลาด โดยอาศัยวิธีการตางๆ กับกลุมเปาหมาย 
2 กลุม ดังนี้ 
                 4.1) นักลงทุน (Investment) และนักลงทุนขนาดยอม (SMEs) เปนการ
สงเสริมการตลาดกับผูที่สนใจทําธุรกิจแฟรนไชส  

            4.1.1) การโฆษณา (Advertising) ผานสื่อเว็บไซตของบริษัท คือ เว็บ  
www.tsutaya.co.th มีรายละเอียดการเขารวมลงทุนแฟรนไชสเบื้องตน ขอมูลของบริษัทและ
องคกร 
                      4.1.2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) ซึทาญา ทําการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ไปสู
นักลงทุน เพ่ือสรางความมั่นใจในการตัดสินใจซ้ือแฟรนไชส และความมั่นใจในความมั่นคงทาง
ธุรกิจของบริษัท และเพื่อสรางภาพลักษณที่ ดีแตนักลงทุน โดยการจัดการแถลงขาวแก
สื่อมวลชน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งสงบทความ และบทสัมภาษณผูบริหารระดับสูง 
                 4.2) ลูกคาผูใชบริการ เปนการสงเสริมการขายกับลูกคาสมาชิกผูใชบริการ 
และลูกคาทั่วไปที่เขามาซื้อสินคา ตลอดจนกําลังจะตัดสินใจสมัครสมาชิก โดยมีการทําการ
สงเสริมการตลาดดังนี้ 
                                4.2.1) การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาสินคาใหมๆ 
ประจําเดือน ผานสื่อที่เรียกวา แคตตาลอก ประจําเดือน โดยจัดวางไว ณ สาขาตางๆ ภายในจะ
บอกถึงหนังใหมประจําเดือน โปรโมชั่นใหมประจําเดือน ตลอดจนการเผยแพรสินคาของคูคาที่
อ า ศั ย ช อ งท า งก า ร เ ผยแพร ผ า นซึ ท าญ า  แล ะ ก า ร โฆษณาผ า น เ ว็ บ ส ะ สมแต ม 
www.mypointo.com เปนเว็บไซตสําหรับสมาชิกเพื่อเช็คแตม ความเคลื่อนไหว หนังเขาใหม 
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
               4.2.2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) ทําการเผยแพร
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ จํานวนสาขาใกลบาน หรือสินคาบริการใหมๆ ผาน
สื่อมวลชน เพ่ือใหลูกคาสมาชิกทราบวา ซึทาญา ใหบริการอะไรบาง เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจเขา
ใชบริการ 
                                 4.2.3) การสงเสริมการขาย (Sale Promotions) มีการจัดทํา
โปรโมชั่น บัตรสะสมแตม หรือเรียกวา “บัตรพอยโตะ” จากการเชาวีซีดี ดีวีดี และนําแตมที่สะสม
ไดมาแลกเชาฟรี หรือแลกของที่ระลึกที่ทางซึทาญา จัดไว ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปน
อยางดี มีการจับฉลากชิงโชคฉลองครบรอบ 12 ป โดยแจกของรางวัลมากมายจากการเขียนชื่อ 
ที่อยู เบอรสมาชิก หลังใบเสร็จการเชาการทําโปรโมชั่นของสินคา เชน เชาวีซีดี 4 เร่ืองในราคา 
100 และเชาวีซีดี 5 เร่ืองในราคา 120 บาท หรือการทําโปรโมชั่นกับสินคาที่ขาย เชน การจัดให
มีการลดราคา 30-50% สําหรับนิตยสาร และหนังสือ 

http://www.tsutaya.co.th/
http://www.mypointo.com/
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                         4.2.4) การจัดทํา CRM การบริการลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relationship Management) เปนการจัดทําระบบคอมพิวเตอรฐานลูกคาสมาชิก เพ่ือบันทึก
พฤติกรรมการเชา เชน ประเภทหนัง ระยะเวลาการเชา อายุ เพศ ความถี่ในการเชา ฯลฯ เพ่ือ
นํามาเปนฐานขอมูล ในการจัดการสตอกสินคา หรือ การทําวิจัยเบื้องตน เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาสาขานั้นๆ ได 
                                  4.2.5) การสื่อสาร ณ จุดเชา (บริเวณเคาเตอร) เปนการสื่อ ณ จุด
เชาสินคา ไมวาจะเปน ชุดพนักงาน กลองรับความคิดเห็น ปายบอกอัตราการเชาสินคา ปายจัด
อันดับหนังฮิต 10 อันดับ หรือ ปายบอกหนังมาใหมประจําเดือน สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนสามารถ
สื่อสารใหลูกคาเขาใจได และย้ําใหลูกคาจดจําตราสินคาซึทาญา 
       
1.2 การวิเคราะหธุรกิจแฟรนไชส (www.thaifranchisecenter.com) 
      1.2.1 ชื่อกิจการ :  ซึทาญา  
      1.2.2 ภายใตกิจการของ : บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
      1.2.3 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท 
      1.2.4 ลักษณะสินคาและบริการ : ซึทาญาบริการใหเชา วีซีดี ดีวีดี วีดีโอ อัลบั้มเพลง และ 
หนังสือการตูน พรอมจําหนายวีซีดี นิตยสาร เทปซีดีเพลง  
      1.2.5 ความเปนมา : ซึทาญากอตั้งครั้งแรกในประเทศญี่ปุน เม่ือปพ.ศ. 2528 ภายใตการ
บริหารงาน ของบริษัท คัลเจอร คอนวีเน่ียน คลับ จํากัด (มหาชน) (Culture Convenience  
Club: CCC) เพ่ือนําเสนอความบันเทิงตาง ๆ ทั้งภาพยนตร เพลง หนังสือ และเกมส ใหกับ
สมาชิกดวยบริการที่สะดวกรวดเร็วในราคาที่เหมาะสม ซึทายาขยายสาขาอยาง รวดเร็วดวย 
ระบบแฟรนไชส ทําใหปจจุบันมีจํานวนสมากชิกกวา 18 ลานคน จากรานสาขากวา 1,140 สาขา
ทั่วประเทศญี่ปุน และมีรายไดรวมตอปมากกวา 2.26 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2537 
รานซึทาญาเปดตัวเปนครั้ง         แรกที่ประเทศไทยและประสบความสําเร็จอยางงดงาม เพราะ
ไดรับการถายทอดโนฮาวจากประเทศญี่ปุนผนวกกับการทุมเทในการใหบริการของพนักงานซึ
ทาญาทุกคน บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ลานบาท ซึ่งเปน
การรวมทุนระหวาง บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท คัลเจอร คอนวีเน่ียน คลับ 
จํากัด (มหาชน) ซึทาญาในประเทศไทย ขยายสาขาในระบบแฟรนไชส โดยมีสาขาทั้งสิ้น 200 
สาขาทั่วประเทศ ดวยจํานวนสมาชิกกวา 1.4 ลานคน ซึทาญาตั้งเปาหมายที่จะขยายรานสาขา
ครบ 270 สาขา ในสิ้นป 2549 และเม่ือป พ.ศ. 2545 ซึทาญาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2000 ซึ่งเปนหน่ึงในบริษัทแฟรนไชสแหงแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบจัดการนี้  
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       1.2.6 เงื่อนไขการเปนแฟรนไชส : (รายละเอียดภาคผนวก ก.) 
    1) คุณสมบัติ  

  1.1) ตองมีความมั่นคง สนใจอยากเรียนรูทางธุรกิจตลอดเวลา 
  1.2) มีความรักในธุรกิจบันเทิง 
  1.3) มีความสามารถในการจัดการธุรกิจแฟรนไชสได 
  1.4) มีงบประมาณในการลงทุน อันนี้ขึ้นอยูกับทําเลและพื้นที่ดวย 

2) การลงทุนและคาใชจาย  
   2.1) การลงทุน คาลิขสิทธิ์ สินคาเชา 7% ของรายไดรวม สินคาขาย 2% ของ
รายได 

รวม คาการตลาด(Marketing Fee) 1% ของรายไดรวม  
                 2.2) เซ็นสัญญาในบันทึกขอตกลงเบื้องตน พรอมจายเงิน 50,000 บาท (เปนสวน
หนึ่งของคาธรรมเนียมแรกเขา 200,000 บาท) 
                 2.3) สํารวจพื้นที่เพ่ือหาทําเลที่ตั้งของรานตาม ที่ผูลงทุนยื่นเรื่องไวและเสนอใหแก
ผูลงทุน  
                 2.4) ดําเนินการออกแบบและตกแตงราน และจัดเตรียมทุกอยางจนเสร็จสมบูรณ 

 2.5) คาแฟรนไชสแบงเปน 5 ประเภท 
    2.5.1 รูปแบบสตูดิโอ 50 ใชเงินลงทุนประมาณ 1.7-1.8 ลานบาท 
    2.5.2 รูปแบบวิลลา ใชเงินลงทุนประมาณ 2.6-2.7 ลานบาท 
    2.5.3 รูปแบบคสาสิก ใชเงินลงทุนประมาณ 3.1-3.2 ลานบาท 
    2.5.4 รูปแบบโซไซตี้ ใชเงินลงทุนประมาณ 3.6-4.2 ลานบาท 
    2.5.5 รูปแบบมีรานและสินคาอยูกอนแลว แตตองการเขารวมใชตราสินคา       
    จากแฟรนไชส ใชเงินลงทุนประมาณ 3 – 5 แสนบาท 

 
ตารางที่ 4   เปรียบเทียบเงินลงทุนและเงื่อนไขตางๆ 

แบรนด คาธรรมเนียม คาการตลาด คาลิขสิทธ์ิ
สินคาเชา 

คาลิขสิทธ์ิ
สินคาขาย 

ซึทาญา 200,000 1% 7% 2% 
มูวี่คอนเนอร 200,000 2% 5% 2% 
วีดีโออ่ีซี่ 300,000 3% 5% 2% 

 
 
 



 40

3) ผลตอบแทน 
   3.1) หาทําเลที่ตั้งใหแกผูลงทุน 
   3.2) จะมีการจัดหาพนักงาน เจาหนาที่ หรือผูซื้อแฟรนไชสจะจัดหามา และทาง  
         บริษัทเปนผูอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
   3.3) บริษัทจะชวยประสานงานกับผูจําหนายและเปนเจาของลิขสิทธิ์วีซีดี ดีวีดี  
         พรอมทั้งจัดซื้อสินคาให 
   3.4) ชวยออกแบบราน และตกแตงกอสรางสถานที่ให 
   3.5) มีกิจกรรมในการสงเสริมการขาย 
   3.6) ซอฟแวร เพ่ือใชในการเก็บเงิน บันทึกการยืม-คืน สตอกสินคา และการ 
         วิเคราะหยอดขายตลอดจนพฤติกรรมผูใชบริการ 

4) ระยะเวลาคืนทุน 
โดยปกติผูลงทุนสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลาประมาณ 3-4 ป ขึ้นอยูกับทําเล 

ที่ตั้ง ความหนาแนนของประชากร กําลังการซื้อ และพฤติกรรมของผูบริโภคในทําเลนั้น 
      1.2.7 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณลูกคาที่ซื้อแฟรนไชสซึทาญา  
     สามารถวิเคราะหไดดังนี้ (รายละเอียดภาคผนวก ข.) 
     1) สาเหตุที่เลือกธุรกจิระบบแฟรนไชส มีดังนี้ 
         1.1) เปนธุรกิจที่ม่ันคง ไมจําเปนตองลงมือทําดวยตนเอง มีทีมงานดูแล 
         1.2) เปนธุรกิจที่มีระบบการจัดการอยางมีแบบแผน เชื่อใจได  
         1.3) ไมมีความรูในธุรกิจเพียงพอ จึงไมกลาประกอบธุรกิจอิสระดวยตนเอง 
                  1.4) มีกําหนดราคาการลงทุน ทําใหงบลงทุนไมบานปลาย 
                  1.5) มีระยะเวลาคืนทุนที่แนนอน  
                  1.6) มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ํา  
                  1.7) ประหยัดเวลาในการดําเนินธุรกิจ  
               2) สาเหตุที่เลือกลงทุนธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท มีดังนี้ 
                   2.1) เปนธุรกิจบันเทิงที่ทุกเพศทุกวัยดูได กลุมเปาหมายกวาง 
                   2.2) ตลาดภาพรวมคอนขางโต ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตลอด  
                   2.3) เปนธุรกิจที่สินคาคงสภาพ คือ ไมใชสินคาที่มีระยะเวลาการใชงาน หรือเนา  
                         เสีย 
                   2.4) เปนธุรกิจที่นาลงทุน เห็นเจาของรายอื่นทําแลว รายไดดี 
               3) หลักในการพิจารณาเลือกตัดสินใจซื้อแฟรนไชส มีดังนี้ 
                   3.1) ตองเปนบริษัทใหญ มีความมั่นคงมาก หรือมีชื่อเสียงและมีความรูในธุรกิจ 
                         อยางดี 
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                   3.2) เปนเจาตลาดอันดับหน่ึงในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
                   3.3) เง่ือนไขในการขายแฟรนไชส และสัญญา 
                   3.4) งบประมาณเบื้องตนในการลงทุน 
                   3.5) สิ่งที่ผูซื้อจะไดรับจากการซื้อแฟรนไชสมีอะไรบาง 
                   3.6) สินคาและบริการมีความเปนเลิศ   
                   3.7) มีทีมงานผูเชี่ยวชาญในดานการวางแผน การดูแล และแกไขปญหา 
               4) สาเหตุที่เลือกตัดสินใจซื้อแฟรนไชสซึทาญา 
                   4.1) เปนแบรนดที่คุนเคย เคยเขาไปใชบริการมากอน บริการดี 
                   4.2) เง่ือนไขการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน 
                   4.3) มีชื่อเสียง เปนที่รูจัก 
                   4.4) การจัดออกแบบรานที่สวย และทันสมัย 
                   4.5) มีทีมงาน และเจาหนาที่คอยดูแล บริหารงาน ไมตองดูแลดวยตนเอง 
                   4.6) มีสินคามากมาย 
 
               5) ขอดีของแฟรนไชสซึทาญา  
                   5.1) มีระบบการบริหารการจัดการรานดี 
                   5.2) มีสินคาใหเลือกมากมาย 
                   5.3) มีพนักงานที่อบรมพรอมปฏิบัติงาน และแกไขปญหา 
               6) ขอเสียของแฟรนไชสซึทาญา  
                   6.1) มีการทําโปรโมชั่นกับลูกคานอย ไมคอยตอเน่ือง 
                   6.2) มีการทําการสื่อสารการตลาดผานสื่อมวลชนกับลูกคานอย ทั้งที่มีจํานวน  
                         สาขา และผูสนใจลงทุนมีมาก 
                   6.3) สินคาที่นํามาขาย เปนสินคาเกา ไมเหมือนสินคาที่ใหเชาที่มีสินคาใหมกวา 
                   6.4) ขาดอิสระในการตัดสินใจปญหาบางอยาง กรณีเจาหนาที่แกไขปญหา 
                         เบื้องตนไมได 
                   6.5) ราคาการเชา ยังสูงกวาแฟรนไชสคูแขงบางราย 
       7) ระบบการบริหารจัดการราน 
                   7.1) ดูแลดวยระบบคอมพิวเตอรในการจัดสินคา เช็คสินคา 
                   7.2) พนักงานเจาหนาที่ ที่ผานการอบรมมาเปนอยางดี 
                   7.3) การรับทราบรายงานความเปนไปของรานผานเจาหนาที่ และบริษัท 
       8) ปญหาและอุปสรรคที่ประสบ 
                   8.1) มีรานคูแขงมาเปด ทั้งรานระบบแฟรนไชส และรานอิสระ 
                   8.2) ปญหาจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ ที่มาตัดราคา และตัดหนาสินคาจริง 
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                   8.3) ปญหาจากลูกคาที่ยืมแลวไมคืน ยืมแลวทําหาย สินคาชํารุด 
                   8.4) กรณีเชาอาคาร จะเกิดปญหาการขึ้นราคาคาเชาอาคาร เม่ือกิจการกําลังไป 
                         ไดดี 
   
 จากขอมูลเบื้องตนทั้งทางดานกลยุทธการตลาด และการบริหารการจัดการแฟรนไชส
ของซึทาญานั้น จะเห็นวาในแงของกลยุทธ ทางซึทาญามีการทําการตลาด มีการกําหนดกลยุทธ 
วัตถุประสงคการตลาด มีการปฏิบัติทางการตลาดหลายอยาง แตทําการสื่อสารผานสื่อมวลชน
นอย เนนแตการสื่อสารใหกับนักลงทุน มากกวาทําการตลาดกับลูกคาที่ใชบริการ และจากการ
รวบรวมขอมูลทางเอกสารจะเห็นวา เปาหมายของการขยายสาขาถึงจํานวน 323 สาขา ใหได
ภายในปถัดไปนั้น เร่ิมยากขึ้น สืบเน่ืองจากมีการเกิดขึ้นของแฟรนไชสธุรกิจโฮมเอนเตอรเท
นเมนทหลายราย และแตละรายตางก็มีเง่ือนไข สินคา การบริการที่ไมแตกตางจากซึทาญา
เทาใดนัก ทําใหผูซื้อแฟรนไชสมีโอกาสเลือกตัดสินใจที่จะซ้ือแฟรนไชส หรือไมซื้อแฟรนไชส
ของซึทาญาก็ได ยิ่งทําใหเกิดอุปสรรคของการขยายสาขาใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ประกอบกับปจจัยภายนอกดานการเมืองในป 2549 ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไมเหมาะ
กับการเริ่มลงทุนทําธุรกิจเทาใดนัก และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในชวงขาลง  
 ในสวนปญหาดานผลิตภัณฑ ยังพบวาสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ คือปญหาใหญ ที่ยังไมมีใคร
สามารถกําจัดได ทั้งทางภาครัฐบาลเอง หรือทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เอาความผิดไมรุนแรง ทําให
ยังมีผูละเมิดลิขสิทธิ์จํานวนมากมาย และที่สําคัญสินคาละเมิดลิขสิทธิ์เปนหนังใหมชนโรง หรือ
หนังกําลังฉายอยู ทําใหคนจํานวนมากแสวงหาสินคาเหลานี้มากกวาที่จะรอใหหนังออกจากโรง 
และนํามาทําลงแผน ซึ่งตองใชระยะเวลาพอสมควร และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง การซื้อสินคา
ลิขสิทธิ์มีราคาคอนขางสูงหลายเทาเม่ือเทียบกับแผนที่ทําการสําเนา (Copy) และงายตอการซื้อ
หาสะสม มีราคาถูกมาก ถึงแมวาคุณภาพของสินคาจะต่ําก็ตาม ในดานของกลยุทธการตลาดนั้น 
มีการทําการตลาดกับลูกคาผูใชบริการนอยมาก และใชเครื่องมือในการเผยแพรการสื่อสารต่ํา 
ความถี่ต่ํา ซึทาญามุงเนนทําการตลาดกับผูซื้อแฟรนไชสมากกวา 
 
2. แนวทางการแกไขปญหา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน สามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาไดดังนี้ 

2.1 กระบวนการทางการตลาด 
          2.2 สวนประสมทางการตลาด 
          2.3 การตลาดกับธุรกิจแฟรนไชส 
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3. การตัดสินใจเลือกกลยทุธ เพื่อแกไขปญหา (Strategic Formulation & Choice)      
    3.1 กระบวนการทางการตลาด (Marketing  Process)  
         ควรมีการวิเคราะห พิจารณาและคัดเลือก และการเสาะแสวงหาโอกาสทางการตลาด
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของซึทาญาและทศิทางของบริษัท โดยประกอบดวย
ปจจัยตอไปน้ี 
    3.1.1) วิเคราะหสถานการณทางตลาด (Marketing Situation Analysis) ประกอบดวย 
2 สวนดังนี้ 
                    1) การวิเคราะหสถานการณภายใน 
                       1.1) จุดแข็ง (Strengths)  

-  เปนผูนําในธุรกิจ และใหบริการรายใหญ  
-  มีสาขาแฟรนไชสจํานวนมาก 
-  เปนศูนยรวมสินคาชั้นนําจากหลายบรษิัททีถู่กตองตามกฎหมาย 
-  มีทางเลือกใหกับลูกคาดวยการขาย และใหเชาทั้งวซีีดี และดีวีดี 
-  มีเทคโนโลยีการจัดการสินคาที่ทันสมัยดวยระบบคอมพิวเตอร 
-  แฟรนไชสมีระบบการจดัการบุคลากร และสินคาทีดี่ 
 

                       1.2) จุดออน (Weakness) 
                              -  เงินลงทุนสวนใหญตกอยูกับการจายคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร ละคร   
                                 เพลง 
                              -  มีบริการสาขาในตางจังหวัดนอย 
                              -  ความรวดเรว็ในการจัดสงสินคาลาชา เน่ืองจากมีจํานวนสาขามาก  
                                 แตบุคลากร และรถขนสงนอย 
                              -  สินคาที่นํามาขายสวนใหญเปนสินคาเกาที่คางสตอก ไมสดใหม          
                                 ตามที่ลูกคาตองการ 
                  2) การวิเคราะหสถานการณภายนอก 
                       2.1) โอกาส (Opportunities) 
                              -  เน่ืองจากจํานวนลูกคาฐานสมาชิก และแฟรนไชสมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกป   
                                 และอัตราขาดทุนลดลงมีโอกาสในการรอดพนจากวิกฤตการณทาง  
                                 เศรษฐกิจ 
                              -  มีโอกาสในการขยายสาขาดวยการขายผานระบบแฟรนไชส ที่มี 
                                 ระบบการจัดการที่นาเชื่อถือ เน่ืองจากมีลิขสิทธิ์สินคาหลากหลายให                      
                                 เลือก 
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                              -  มีหนวยงานภาคเอกชน เชน คายภาพยนตร ผูผลิตภาพยนตร คาย  
                                 เพลง คายละคร หันมาชวยรณรงคใหบริโภคสินคาลิขสิทธิ์ เปน  
                                 โอกาสที่ทําใหลูกคาหันมาสนใจสินคาที่ถูกตองตามกฎหมายซึ่ง 
                                 ซึทาญามีใหบริการเชา และขาย 
     2.2) อุปสรรค (Threats) 
                              -  มีคูแขงขันรายใหมทั้งระบบแฟรนไชส และรานอิสระ 
                              -  คาใชจายภาพยนตรตางประเทศคายดัง มีคาลิขสิทธราคาสูงขึ้น 
                              -  มีการลักลอบทําแผนปลอม หรือแผนละเมิดลิขสิทธิ์ขาย มีราคาถูก 
                                 มาก 

           -  รัฐบาลและตํารวจยังไมสามารถปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ได 
              อยางจริงจัง 

     3.1.2) การวิเคราะหการแบงสวนการตลาด (Segmenting) กลุมเปาหมาย 
(Targeting) กางวางตําแหนงทางการตลาด (Positioning) 
              ซึทาญา ไดทําการแบงสวนตลาดออกเปนสวนๆ และเลือกทําการตลาดแบบ
มุงเฉพาะกลุมลูกคานักลงทุน (Investment) และกลุมลูกคาฐานสมาชิกผูใชบริการ และมีการแบง
สวนตลาดโดยใชลักษณะทางภูมิศาสตร คือ ทําเลที่ตั้ง แหลงการคาขาย ใชลักษณะทาง
ประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ รายได และลักษณะพฤติกรรม คือ ความถี่ในการใช ประโยชนที่
ลูกคาได รวมทั้งในเรื่องจิตวิทยา คือ คานิยมและรูปแบบในการใชชีวิตมาเปนเกณฑในการแบง
สวนตลาดธุรกิจ 
          หลังจากที่ซึทาญาไดกําหนดเกณฑในการแบงสวนตลาดแลวน้ัน พบวา
กลุมเปาหมาย (Targeting) ของซึทาญา สามารถแบงออกได 2 กลุมคือ เปาหมายหลัก ไดแก 
กลุมนักลงทุน (Investment) นักลงทุนขนาดยอม (SMEs) ที่มีเงินทุน พรอมทําเลที่ตั้งในแหลง
คาขาย หรือแหลงชุมชน และพรอมที่จะประกอบธุรกิจ กลุมเปาหมายรอง ไดแก ลูกคาฐาน
สมาชิกที่ใชบริการ ที่มีอายุตั้งแต 18-40 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด มีพฤติกรรมในการใชเวลาวางในการพักผอนกับครอบครัวที่บาน โดยรวมของ
ตลาดซึทาญาแบงสวนตลาดอยูในรูปของการตลาดมวลชน (Mass marketing) เปนตลาดที่มุง
ความสําคัญที่มีการผลิตสินคาในรูปแบบเดียวกันเปนจํานวนมาก (Mass production) โดยนํา
ออกวางตลาดใหทั่วถึง (Mass distribution) ซึ่งซึทาญาในระบบแฟรนไชสมาจัดการแทนการทํา
ตลาดดวยตนเองเพียงผูเดียว แตมีการใหโอกาสใหผูอ่ืนมีสวนรวมลงุทน และลดความเสี่ยงใน
การขาดทุนสําหรับบริษัทเพียงผูเดียว โดยมองตลาดวามีความตองการคลายคลึงกัน เปน
แนวคิดที่มุงความสําคัญที่การผลิต (Production – oriented) โดยมุงที่จะผลิตสินคาในรูปแบบ
เดียวกันจํานวนมาก คือ มุงหาสินคาดานความบันเทิงใหหลากหลายและจํานวนมาก เพ่ือลด
ตนทุนในการผลิตและการตอรองลิขสิทธิ์สินคา โดยซึทาญาไดวางตําแหนงทางการตลาด 
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(Positioning) คือ เปนแฟรนไชสธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท เนนใหบริการความบันเทิงผาน
การเชา และขายสินคาที่มีสาขามากที่สุด และสินคาและบริการที่หลากหลายที่สุด ไมจํากัด
เฉพาะธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนทเพียงอยางเดียว 
           3.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

     ซึทาญาไดมีการวางวัตถปุระสงคทางการตลาดเพื่อสรางยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 
20% โดยการขยายสาขาดวยการขายแฟรนไชส มุงสรางรายไดในแตละสาขาใหเพ่ิมขึ้น และ
รักษาฐานลูกคาสมาชิกเดิม เพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคทางการตลาด (4P’s) ดังตอไปน้ี 
      3.2.1 กลยุทธดานผลติภัณฑ (Product) 
                  จากการกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Positioning) ของการเปนแฟรนไชส
ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนทที่มีสาขามากที่สุด ซึทาญาจึงควรอาศัยการสรางความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ คือ สินคาใหเชา และประเภทหนังของวีซีดี ดีวีดี ตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยทางดานผลิตภัณฑสามารถแบงออกได 3 สวน คือ 

1) การใหเชา (Rental)  
     การใหเชา คือ การใหเชาสินคา ภาพยนตร ละคร ซีรี่ย วีซีดี และดีวีดีนํา 

กลับไปดูที่บานของลูกคา เชน ซีดี วีซีดี ดีวีดีของภาพยนตร เพลง มิวสิกวีดีโอ คาราโอเกะ และ
ใหเชาการตูน  

        2) การจําหนายสินคา (Sell)  
            การจําหนายสินคา คือ การนําสินคามาขายใหกับลูกคา โดยมีสินคาดังน้ี วีซีดี 

และดีวีดีภาพยนตร หรือละคร หรือซีรี่ยตางประเทศ เพลง หนังสือและนิตยสารซึ่งคลายๆ กับ
แผงหนังสือ เปนตน 
         3) การบริการ (Service)  
                     การบริการ คือ ทางซึทาญามีบริการเสริมนอกจากการใหเชาและจําหนาย
สินคา ดังนี้ 

  3.1) บริการเปนตัวแทนในการสงสารผานสื่อ Below the line ภายในราน 
ใหกับบริษัท องคกร หรือสินคา อ่ืนๆ เขามาใชเพ่ือทําการสื่อสารการตลาดกับฐานสมาชิกลูกคา
ที่เขามาใชในราน เชน ปายโฆษณา โปสเตอร หรือแคตตาลอก และการแจกสินคาตัวอยาง เปน
ตน 
    3.2) บริการที่มีการทํารวมกับสินคา หรือบริการอ่ืนๆ เชน จัดใหมีตู ATM การ
ขายตั๋ว การขายบัตรเติมเงิน การดาวโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ (Moblie Service) การ
ใหบริการผานเว็บเพ่ือเช็คแตมสะสม หรือสินคาใหม เปนตน 
         อยางไรก็ตาม ซึทาญา ควรใหความสําคัญกับกลยุทธดานผลิตภัณฑใหมาก หาก
ตองการความหลากหลายของผลิตภัณฑ ควรมีการแยกประเภทของผลิตภัณฑใหชัดเจนกวานี้ 
ไมควรรวมทุกอยางไวดวยกัน และควรมีความเปนหนึ่งเดียว กลาวคือ ควรใหทุกสาขามีความ
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เหมือนกันในทุกๆสิ่ง เทาที่สังเกตบางสาขาไมมีการเชาการตูน บางสาขาไมมีการขายนิตยสาร 
บางสาขามีบริการถายเอกสาร หากตองการเปนหนึ่งทางดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
ตองวางกลยุทธทางดานผลิตภัณฑวา จะเปนผูนําทางดานความบันเทิงในบานเพียงอยางเดียว
เพ่ือเนนความบันเทิงโดยเฉพาะ หรือจะเปนผูนําทางดานความบันเทิงในบานและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑอ่ืนๆ รวม ก็ชี้เฉพาะเจาะจงไปเลย และควรคุมผลิตภัณฑของผูซื้อแฟ
รนไชสใหดี มีการกําหนดขอบังคับวาสินคาหรือบริการอะไรสามารถทําในรานได และอะไรไม
สามารถทําได เพ่ือใหเปนทิศทางเดียวกันมากที่สุด มิฉะน้ันแลวลูกคาอาจเกิดการเขาใจผิดไดวา 
ซึทาญาทุกสาขามีบริการที่เหมือนกัน หากไปใชบริการสาขาอื่นแลวไมพบสินคา หรือบริการที่
เคยใชมากอน จะทําใหเกิดขอแตกแยกในใจผูบริโภคได 
              3.2.2 กลยุทธดานราคา (Price)  
                      ซึทาญากําหนดกลยุทธดานราคา โดยคิดคาบริการการสมัครบัตรสมาชิก 
แบงเปน สมัครสมาชิกวีซีดีราคา 79 บาท สมัครบัตรสมาชิกดีวีดีราคา 199 บาท สวนคาบริการ
แบงเปน 

           1) การเชา วีซีดี 1 คืน/ 4 คืน/ 7คืน/ราคา 30 บาท คิดคาปรับคืนลาชา วันละ 
                        10 บาท 
                     2) การเชาดีวีดี 1 คืน/ 4 คืน/ราคา 40 บาท คิดคาปรับคืนลาชา วันละ 10 บาท 
            3) การเชาอัลบั้มเพลง 4 อัลบั้ม 5 คืน/ราคา 120 บาท เชาเพลง 5 อัลบั้ม 7                 
                         คืน/ราคา 150 บาท 
            สวนราคาการจําหนาย วีซีดี ดีวีดี เร่ิมตนที่ แผนละ 29 บาท 39 บาท 59 บาท 
79 บาท และดีวีดี 199 บาท เปนตน โดยขางตนทั้งหมดนั้นจัดขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับการใช
บริการที่ตางกัน ที่สามารถดึงดูดใจกลุมลูกคาได ในการกําหนดราคานั้น ซึทาญาควรคํานึงถึง
ตนทุนสินคน ตนทุนคาลิขสิทธิ์ และราคาของคูแขงรายอื่นดวย เพ่ือนํามากําหนดราคาให
เหมาะสมกับสินคา และสถานะทางเศรษฐกิจของผูใชบริการใหมากที่สุด เพราะหากตั้งราคาสูง
เกินไป หรือสูงกวาคูแขง ก็อาจทําใหเกิดขอแตกตาง และลูกคาเกิดการเปลี่ยนใจไดงาย ราคาถือ
เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการตัดสินใจเชา และซื้อ ฉะนั้นควรวิเคราะหทางดานราคาใหมีกําไร 
ไมขาดทุนจนเสี่ยงเกินไป หรือตั้งราคาสูงจนเกิดขอเปรียบเทียบ  
              3.2.3 กลยุทธการจัดจําหนาย (Place)  
                     ชองทางการจัดจําหนายของซึทาญา ในรูปแบบการขายแฟรนไชสเพ่ิมสาขา
ออกไป โดยขายแฟรนไชสมากถึง 90% และอีก 10% เปนสาขาที่ทางบริษัทเปนเจาของเอง 
ชองทางการจัดจําหนายที่ทางบริษัทเปนเจาของ ลงทุนเอง เลือกทําเลที่ตั้งพวงไปกับดิสเคาส
โตร เชน โลตัส คารฟู หรือ เปนสาขาเดี่ยว (Stand Alone) ตางหากออกมา มักจะเปนรูปแบบโซ
ไซตี้ขนาดใหญแบบครบวงจร สวนชองทางจัดจําหนายผานระบบการขายแฟรนไชส กลาวคือ ผู
ซื้อแฟรนไชสหาทําเลที่ตั้งเอง หรือมีสถานที่อยูกอนแลว และซ้ือแฟรนไชสไปเปดสาขาเอง 
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อาจจะเปนทําเลที่ตั้งพวงไปกับหางสรรพสินคา ดิสเคารสโตร หรือตามแหลงชุมชนที่มีผูคน
ผลุกผลาน  
            อยางไรก็ตาม ชองทางการจัดจําหนายการขยายสาขาโดยแฟรนไชสนั้น ควร
จะมีการสํารวจทําเลที่ตั้ง และระยะหางของสาขา ไมควรมีสาขาใกลกันจนเกินไป เพราะอาจจะ
ทําใหเกิดการแยงชิงลูกคากันเอง หรือระยะหางที่ไกลกันมาก ควรจะมีสาขาขนาดเล็กไปเปด 
เพ่ือปองกันการเกิดขึ้นใหมของคูแขง และปองกันการชิงลูกคาทางออมดวย หรือในกรณีที่นัก
ลงทุนรายใหญมีเงินทุน แตไมมีทําเล ซึทาญาควรจะมีการวางระบบการหาทําเล ดวยการสํารวจ
พ้ืนที่อยางตอเน่ือง เพราะการกระจายตัวของกลุมคน เร่ิมออกจากเมืองหลวงใหญ ไปสูเมือง
หลวงยอย(ตางจังหวัด) ความเจริญไดแพรออกไป เม่ือมีที่อยูอาศัย มีสาธารณูปโภคครบครัน 
แนนอนจํานวนประชากรยอมมีมากตามไปดวย และนี่ก็คือโอกาสดีของการขยายสาขา อยามัว
รอนักลงทุนที่มีทําเลสวนตัวแตเพียงผูเด่ียว ดังนั้นการสํารวจพื้นที่เพ่ือขยายสาขา จึงเปนสวน
สําคัญอยางหนึ่งและไมควรละเลย  
              3.2.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
             ในกลยุทธสวนประสมทางการตลาดนั้น (Marketing Mix : 4P’s) นั้น การ
สงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือที่มีหนาที่ในการที่จะสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆ ใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดการรับรูถึงขอมูลขาวสารที่สงไปนั้นๆ ซึทาญาไดใชกล
ยุทธการสงเสริมการตลาดกับกลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุม แตจะเนนหนักไปทางนักลงทุนมากกวา 
เพ่ือตองการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยผานเครื่องมือสื่อสารไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
ในสวนของลูกคา ไดทําการสงเสริมการตลาดผานเครื่องมือสื่อสารไดแก การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การทําCRM บริหารลูกคาสัมพันธ และการสื่อสาร ณ จุด
เชา ทั้งน้ีซึทาญาไดเนนการขยายสาขา มุงสรางรายได และรักษาลูกคาสัมพันธ  
             อยางไรก็ดี จากการคนควาดวยเอกสารตางๆ รวมทั้งคําสัมภาษณผูซื้อแฟรน
ไชส และเดินสํารวจหลายสาขา พบวา ดานการสงเสริมการตลาดกับลูกคานั้นนอยมาก มีเพียง
การลดราคา การสะสมบัตรเพื่อแลกของที่ระลึก บางสาขาก็ไมมีการทําโปรโมชั่น บางสาขามี
โปรโมชั่นแตไมเหมือนกัน ซึ่งมาจากการจัดการฐานลูกคาดวยระบบคอมพิวเตอรที่มีการสํารวจ
ขอมูลลูกคาสาขานั้น แตในทางการตลาด การสงเสริมการตลาดที่ดี ควรจะมาจากฝายการตลาด
โดยตรง ซึ่งผานการทําวิจัย และคิดคนอยางดี ถาหากทําการสงเสริมการตลาดไมเหมือนกัน ก็
จะทําใหระบบดูไมเปนระเบียบ โปรโมชั่นไมตอเนื่อง ไมมีความเปนหนึ่งเดียว ทิศทางสวน
กระแสกัน เชน สาขา ก. เชา 3 เรื่อง แถม 1 เรื่อง สาขา ข. เชา 5 เรื่อง ในราคาเพียง 4 เรื่อง 
สาขา ค. เชาดีวีดี 2 เร่ือง แถมวีซีดี 1 เร่ือง ซึ่งเม่ือมองแลวจะเห็นวา โปรโมชั่นคอนขาง
หลากหลายจนเกินไป หากมีการกําหนดโปรโมชั่นไปในทางเดียวกัน จะทําใหวัตถุประสงค
การตลาดบรรลุผลทั้ง 3 ประการ 
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                      ถึงแมวาจะมีการจัดการสงเสริมการตลาดไปในทางเดียวกันแลวก็ตาม ซึ
ทาญายังมีจุดออนในเรื่องการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย มีการสื่อสารเพียงบางกลุม เชน กลุมผู
สนในซื้อแฟรนไชส และกลุมฐานสมาชิก ควรมีการสื่อสารเผยแพรขาวสารไปยังกลุมใหมๆ เชน 
กลุมที่ยังไมไดเปนลูกคาสมาชิก และกลุมบุคคลทั่วไป เพ่ือใหเกิดการรับรู ความเขาใจในธุรกิจ 
และการบริการ โดยการจัดทําการสื่อสารการตลาดอยางครบวงจร ไดแก การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรง การสื่อสาร ณ จุดซื้อ 
การสนับสนุนทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาด บรรจุภัณฑ การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ 
ตัวอยางเชน 
             การโฆษณา (Advertising) ผานสื่อทีวี หรือเปนผูสนับสนุนรายการที่เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวของแวดวงภาพยนตร หรือเบื้องหลังภาพยนตรเขาฉาย เชน รายการกระตุก
หนามเตย เปนตน 
                      การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการทํากับลูกคาแฟรนไชส ดวย
การแถม หรือลดราคาคาแรกเขาในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือการสงเสริมการขายกับลูกคา ดวย
การ ลดราคา แลกสินคา แจกสินคา แถมสินคา จับฉลากชิงโชค กับทุกสาขาใหมีทิศทาง
เดียวกัน 
                      การประชาสัมพันธ (Public Relations) ทําผานสื่อสิ่งพิมพ นิตยสารทางธุรกิจ 
นิตยสารแฟรนไชส นิยตสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาพยนตร หรือนิตยสารที่เกี่ยวของกับ
สินคา โดยการสงขาวออกไป หรือจัดแถลงขาวกิจกรรมตางๆ  
             การขายโดยบุคคล (Personal sale) ซึ่งซึทาญามีการใชพนักงานหนารานขาย
อยูแลว แตควรมีการอบรมในดานการขาย การแกไขปญหา การบริการ หรือจัดสัมมนาให
บอยคร้ัง เพ่ือพนักงานขายสามารถนําไปปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น แตละสาขาควรมีพนักงานประจํา
อยางนอย 3-5 คน ทั้งหนาเคาเตอร ในสวนสตอกสินคา และเจาหนาที่ใหขอมูลพรอมทั้งเดินหา
สินคาคอยใหบริการ 
             การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เครื่องมือน้ีถือวาสําคัญมากสําหรับ
กิจการที่มีฐานขอมูลอยูแลว สามารถนําฐานขอมูลดังกลาว มาสื่อสารไปยังลูกคาโดยตรงได เชน 
การสงแผนพับ หรือแคตตาลอก หรือขาวโปรโมชั่นหนังใหมประจําเดือนไปยังลูกคาสมาชิก โดย
ที่เราไมตองเสียเงินในการหาลูกคา เน่ืองจากเรามีฐานขอมูลสมาชิกอยูแลว และสามารถนําฐาน
สมาชิกมาทําเปน การตลาดฐานขอมูล (Database Marketing) ได กลาวคือ สามารถนํามา
วิเคราะหหาโอกาสในการแตกไลนผลิตภัณฑใหมๆ ตอไป หรือนําฐานขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง
สินคา พัฒนากลยุทธใหมตอไปได ตลอดจนสามารถขายฐานขอมูลไปยังบริษัทที่ไมใชผลิตภัณฑ
เดียวกับเรา คือ ตลาดสินคาอ่ืนไดอีกที ดังเชน การขายฐานขอมูลใหกับบริษัทบัตรเครดิต 
             การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of Purchase) ในที่นี้หมายถึง ขาวสาร ขอความ 
ภาพตางๆ ที่อยู ณ เคาเตอรใหบริการ รวมถึงตัวพนักงานขายเอง สามารถทําใหลูกคาเกิด
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ความรูสึกดีๆ และจดจําสินคา ตลอดจนพอใจการบริการได ควรมีการจัดเคาเตอรใหทันสมัย มี
แผนพับใหขอมูล มีบริเวณสําหรับยืม-คืน แยกออกจาก บริเวณติดตอสอบถาม หรือสมัคร
สมาชิก จะทําใหรานคาดูมีระเบียบ หากใชบริเวณเดียวกัน จะทําใหลูกคามายืนรอ และเกิด
ความไมพอใจได 
              การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsor ship) อาจจะเปนการสนับสนุนเพ่ือ
สังคมในพื้นที่ หรือจังหวัดนั้นๆ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีระหวางซึทาญา กับประชาชนทั่วไป 
เชน สนับสนุนดานการศึกษาโดยการบริจาควีซีดี ดีวีดี ที่มีประโยชนใหกับโรงเรียน หรือสถาน
สงเคราะห สนับสนุนองคกรที่รณรงคการปราบสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน 
                       กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)ซึทาญาอาจจะจัดขึ้นเอง หรือ ไป
รวมกับกิจกรรมที่ผูอ่ืนจัดไว เชน การไปรวมกับงานธุรกิจแฟรนไชสออกบูธ การรวมกับงานคูคา 
เชน เครื่องเลนวีซีดี ดีวีดี โดยการทําการตลาดควบคูไปดวยกัน เชน ซื้อเครื่องเลนแถมบัตร
สมาชิกซึทาญา หรือสินคาจากซึทาญา เปนตน                  
                        บรรจุภัณฑ ซึทาญาใชถุงใสสินคามีตราสินคาอยูแลว ถือวาเปนสิ่งดีในการ
สื่อสารใหจดจําสินคา 
               การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ โดยซึทาญาไดใช ของที่ระลึก เชน ปากกา นาฬิกา 
แกวนํ้า หมวก ฯลฯ เพ่ือเปนรางวัลแจกสําหรับแตมสะสม ซึ่งสิ่งของทุกอันมีโลโกซึทาญา ทําให
ลูกคาเกิดความประจับใจ และจดจําตราสินคาได 
  นอกเหนือจากสวนประสมการตลาด (4P’s) และกระบวนการทางการตลาดแลว 
กิจกรรมเหลานี้ ลวนแตมีสวนสําคัญในการชวยใหกลยุทธการตลาดดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่ 
ซึทาญาไดตั้งเปาไว  
 
            3.3 การตลาดกับธุรกิจแฟรนไชส 
      ธุรกิจแฟรนไชสนั้น โดยทั่วไปจะตองประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการคือ   

3.3.1 ตองมีผูซื้อและผูขายแฟรนไชส โดยที่ระบบธุรกิจจะมีการทํางานที่เปนกลุม  
มาตรฐานเดียวกัน  วิธีการบริการ หรือสินคา จะเปนเครื่องมือหรือสูตรที่เฉพาะที่คิดคนขึ้น ใน
ที่นี้ผูขายแฟรนไชสคือ ซึทาญา และผูซื้อแฟรนไชส คือ นักลงทุน และนักลงทุนขนาดยอม  
              3.3.2    ธุรกิจจะมีการถายทอดเทคโนโลยี การสอนงานและชวยเหลือในการ
ดําเนินงาน การใชเครื่องหมายการคาและวิธีนําเสนอสินคาตางเปนแบบเดียวกัน โดยซึทาญามี
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรในการคิดเงิน เช็คสินคา ระบบยืม-คืน มีการสอนงานเจาหนาที่ 
พนักงาน และแฟรนไชสทุกสาขาใชเครื่องการคาเดียวกันคือ “ซึทาญา”  
              3.3.3    ธุรกิจทั้งระบบจะดําเนินไปไดดวยดี  ตองมีคาใชจายในการดูแลพัฒนา จึง
กําหนดการเก็บคาใชจายดวยการจายคาตอบแทนการบริหารงานอยางนอย 2 อยาง คือ คาแรก
เขาในการใชเครื่องหมายการคา (Franchise Fee) ซึทาญาเก็บจากผูซื้อแฟรนไชส 200,000 
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บาท จัดเก็บในครั้งแรก และคาตอบแทนผลดําเนินการ (Royalty Fee) ซึ่งซึทาญาคิดผูซื้อแฟรน
ไชส 7% ของรายได และมีคาขายสินคา 2% ของรายได และคาการตลาด 1% ของรายได 
               แฟรนไชสซึทาญา จัดอยูในแฟรนไชสพัฒนาระบบธุรกิจ Business Format มี
รูปแบบ และเติบโตมากที่สุดจนถึงปจจุบันเปนธุรกิจแฟรนไชสที่เนนกระจายสาขาโดยใหความรู
ความสามารถในการสรางและดําเนินธุรกิจน้ัน โดยแฟรนไชสของซึทาญามีขอดีและขอเสีย ดังน้ี
(รายละเอียดภาคผนวก ข.) 
               1) ขอดีของแฟรนไชสซึทาญา  
                   1.1) มีระบบการบริหารการจัดการรานดี 
                   1.2) มีสินคาใหเลือกมากมาย 
                   1.3) มีพนักงานที่อบรมพรอมปฏิบัติงาน และแกไขปญหา 
               2) ขอเสียของแฟรนไชสซึทาญา  
                   2.1) มีการทําโปรโมชั่นกับลูกคานอย ไมคอยตอเน่ือง 
                   2.2) มีการทําการสื่อสารการตลาดผานสื่อมวลชนกับลูกคานอย ทั้งที่มีจํานวน
สาขา และผูสนใจลงทุนมีมาก 
                   2.3) สินคาที่นํามาขาย เปนสินคาเกา ไมเหมือนสินคาที่ใหเชาที่มีสินคาใหมกวา 
                   2.4) ขาดอิสระในการตัดสินใจปญหาบางอยาง กรณีเจาหนาที่แกไขปญหา
เบื้องตนไมได 
                   2.5) ราคาการเชา ยังสูงกวาแฟรนไชสคูแขงบางราย 
       ปจจัยภายนอกและภายในสภาพแวดลอมที่จะขยายแฟรนไชส  
      นอกจากจะตองรูกระบวนการทางการตลาดใน Product / Price / Place / 
Promotion แลว ซึทาญาตองรูวาสินคามีความเดนในดานไหนก็ใหใชตัวนั้น เรียนรูในสิ่งน้ัน
เพ่ิมขึ้น จะชวยใหธุรกิจทางการตลาดใหญขึ้น เพ่ิมขึ้น โดยตองรูจักพฤติกรรมลูกคาทั้ง 2 กลุม 
เพ่ือเปนการสราง Demand ใหกับลูกคามากขึ้น  ธุรกิจจะขึ้นอยูกับภาวะของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส ซึ่งเปนธุรกิจที่สรางขึ้นเพ่ือสนองตอบกับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม 
การสรางสินคาหรือการใหบริการเขามารองรับการดํารงชีวิตที่เปนสังคมในเมืองเสียสวนใหญ 
ดังนั้นสภาพแวดลอมทางการเงินในการลงทุนแฟรนไชส และความคลองตัวดานตาง ๆ จึงมีสวน
สําคัญที่นํามาประเมิน 
       1) สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ  
         1.1) สภาพเศรษฐกิจเกี่ยวของทางดาน เศรษฐศาสตร วัฒนธรรม การเมืองและ
ภูมิศาสตร ซึ่งเมืองไทยถือวาเปนประเทศที่ไดเปรียบตรงที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยูแตมี
ความเปนหน่ึงไดดีกวาประเทศอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
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         1.2)  สภาพการตลาดเกี่ยวของทางดาน คูแขง Supplier ลูกคา ซึ่งเปนผูที่มีสวน
ไดเสียกันและกัน ก็คือเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจากสิ่งที่กําหนดขึ้น แบงปนในสวนของกําไรซึ่ง
กันและกัน ไดแก 
                2.1) การแขงขัน (Competition) : ธุรกิจในไทยเปนประเทศเสรีทาง
การคาดังเชน ที่ซึทาญาเปนแบรนดจากญี่ปุนสามารถเขามาเปดตลาดทําธุรกิจได ดังน้ันการ
แขงขันจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได นอกจากแขงกับบริษัทในประเทศแลว ซึทาญาตองคํานึงถึง
การเขามาทําตลาดจากแฟรนไชสตางชาติดวย  
                2.2) เทคโนโลยี (Technology) : เทคโนโลยีตองใหสอดคลองกับธุรกิจ 
การนําคอมพิวเตอรมาใชชวยการบริหารงานของซึทาญางายขึ้น และเปนสิ่งจําเปนเนื่องจาก
ความสําคัญของขอมูลและเทคโนโลยีนี้ สามารถนํามาพัฒนาธุรกิจตอได เชน พฤติกรรมการเชา 
ความพึงพอใจตอ 
การบริการ 
                2.3) วัตถุดิบ (Raw Material) : ในที่นี้คือ สินคาของซึทาญา จะตองมีการ
เตรียมความพรอม เพ่ือปองกันการขาดแคลน เพ่ือสามารถทําใหการขยายสาขาเปนไปอยาง
รวดเร็ว 
                2.4) แรงงาน (Labor): พนักงานเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันทางซึทาญาตอง
ศึกษาภาวะตลาดแรงงาน อัตราคาจาง การอบรมและการจัดหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การคง
อัตราการเปลี่ยนงานใหนอยที่สุดเพื่อรักษาทีมงานที่มีคุณภาพไวกับบริษัท ลดอัตราการจางงาน
พนักงานใหม 
                2.5) กฎหมาย (Legislation): เปนเรื่องที่จําเปนอยางมาก ทุกธุรกิจตอง
ตรวจสอบศึกษา ขอบังคับ ขอหาม ความผิดฐานละเมิด มีกฎเปนเชนไร และสงผลตอธุรกิจมาก
นอยเพียงใด  
                2) ปจจัยภายในความเขมแข็งขององคกร 
                    ซึทาญาจะตองสรางความสําเร็จทางธุรกิจใหกับกลุมสมาชิกแฟรนไชส และสราง
มาตรฐานของสินคาการบริการไดอยางดี ดังน้ันจะตองมีความพรอมในการดําเนินธุรกิจ 
องคประกอบความพรอมประกอบดวย 
                    2.1) ปจจัยดานคน: ซึทาญาตองจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการดูแตละ
สาขาแฟรนไชส และการเพิ่มทีมงานอยางถูกตองในแตละชวงเวลาเปนสิ่งสําคัญในการประหยัด
การลงทุน บุคลากรที่ดีตองสามารถทํางานแทนกันได หากคนหนึ่งไมมาอีกคนสามารถแทน
ตําแหนงได  
         2.2) ปจจัยดานงบประมาณ: เงินที่สามารถสรางกิจกรรมตาง ๆ ไดตอเน่ืองจาก
คารอยัลตี้ 7% ของรายไดแตละสาขา หรือการเตรียมพรอมแหลงเงินทุนใหม การสํารองเงินทุน 
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ความพรอมดานเงินทุนรวมของซึทาญา จะเปนตัวกําหนดของเปาหมายทางดานการตลาด การ
กําหนดเปาหมายกลุมลูกคาดวย 
         2.3) ปจจัยดานเทคโนโลยี: ความพรอมดานเทคโนโลยีการการควบคุม ความ
เชี่ยวชาญและมาตรฐานการบริการในแตละสาขาตองเปนหน่ึงเดียว การนําเครื่องมือเครื่องใช
เขามาเปนสวนประกอบในการดําเนินงานถือเปนสิ่งที่ไดเปรียบ แตบุคลากรตองมีความเขาใจ 
และชํานาญในเครื่องนั้นอยางจริงจัง 
         2.4) ปจจัยดานวัตถุดิบ: การจัดการบริหารสินคาตาง ๆ การพัฒนาสินคา และ
สินคาใหมเปนความไดเปรียบที่ระบบธุรกิจแฟรนไชสนิยมสรางใหเปนความเขมแข็ง โดยเนน
การสรางคูคาที่เปนผูรวมพัฒนามากกวาขยายงานเขาไปมีสวนในการผลิต เชน การเปนคูคากับ
คายเพลง RS หรือสินคาที่สนใจใชชองทางการโฆษณาผานสาขาซึทาญา การกระจายความ
รับผิดชอบออกไปยังคูคาเปนความเขมแข็งของระบบธุรกิจแฟรนไชส และนับเปนความเขมแข็ง
ของการบริหารจัดการขององคกร 
         5) ปจจัยดานการจัดการ: การจัดการ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะเปนปจจัย
ที่ควบคุมได การจัดการไมดีก็จะไมสามารถควบคุมบุคลากร เครื่องจักรได การวางแผนงาน การ
ควบคุม การประสานงาน เปนวิธีการบริหารงานที่ตองจัดการอยางเปนระบบ ซึทาญาจึงมีการ
การสรางคูมือการทํางาน การบริการ และการอบรมคือสิ่งสําคัญที่สุดของการบริหารจัดการ  
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บทที่ 4 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
      การศึกษาเรื่อง “การศึกษากลยุทธการตลาด และระบบธุรกิจแฟรนไชสของบริษัท ซึ
ทาญา (ประเทศไทย) จํากัด” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกลยุทธทางการตลาด และเพ่ือศึกษา
ถึงการบริหารการจัดการแฟรนไชส ของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษา ขอจํากัด และขอเสนอแนะไดดังนี้ 

     1.  สรุปผลการศึกษา 
     2.  ขอจํากัดในการศึกษา 
     2.  ขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 จากผลวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การวิเคราะหเอกสารตางๆ สามารถ
แบงผลสรุปออกเปน 2 สวน คือ 
 
สวนที่1 กลยุทธการตลาดของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัดซ้ํากับบทที่สามยอให
สั้นกวาน้ี เอาแบบเขาใจงายๆ 
 
  1.1 ความเปนมาของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
       ซึทาญากอตั้งครั้งแรกในประเทศญี่ปุน เม่ือปพ.ศ. 2528 ภายใตการบริหารงาน  
ของบริษัท คัลเจอร คอนวีเน่ียน คลับ จํากัด (มหาชน) (Culture Convenience Club: CCC) 
เพ่ือนําเสนอความบันเทิงตาง ๆ ทั้งภาพยนตร เพลง หนังสือ และเกมส ใหกับสมาชิกดวย
บริการที่สะดวกรวดเร็วในราคาที่เหมาะสม และในป พ.ศ. 2537 รานซึทาญาเปดตัวเปนครั้งแรก
ที่ประเทศไทยและประสบความสําเร็จอยางงดงาม เพราะไดรับการถายทอดจากประเทศญี่ปุน
ผนวกกับการทุมเทในการใหบริการของพนักงานซึทาญาทุกคน บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) 
จํากัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ลานบาท ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง บริษัท ซึทาญา 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท คัลเจอร  
คอนวีเน่ียน คลับ จํากัด (มหาชน) ซึทาญาในประเทศไทย ขยายสาขาในระบบแฟรนไชส โดยมี
สาขาทั้งสิ้นกวา 200 สาขาทั่วประเทศ ดวยจํานวนสมาชิกกวา 1.4 ลานคน ซึทาญาตั้งเปาหมาย
ที่จะขยายรานสาขาครบ 270 สาขา ในสิ้นป 2549  
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 1.2 วัตถุประสงคในการตลาด 
      ในป 2549 นี้ จะสรางยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% หรือประมาณ 1,800 ลาน 
บาท และจะขยายสาขาเพิ่มโดยการขายแฟรนไชสอีก 72 สาขา ใน 25 จังหวัดที่ยังไมมีสาขา
ของ 
ซึทาญา โดยตั้งเปาใหมีสาขารวมทั้งสิ้น 323 สาขา มุงสรางรายไดในแตละสาขาใหเพ่ิมขึ้น โดย 
กลยุทธตางๆ ที่จะนํามาใช ทั้งกับฐานสมาชิกเดิม และลูกคารายใหม และรักษาฐานลูกคา
สมาชิกเดิม ดวยการทําระบบ CRM เพ่ือเขาใหถึงใจลูกคา และนําผลจากการทํา CRM มา
ตอบสนองสิ่งที่ลูกคาตองการใหมากที่สุด ซึทาญา ไดวางแผนในดานการขายแฟรนไชส โดยจะ
เพ่ิมสาขาในตางจังหวัดเพิ่มขึ้นใหมีครบทุกจังหวัด ในสวนแผนในอนาคตสําหรับลูกคา
ผูใชบริการ จะจัดใหบัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถใชยืม-คืนไดถึง 5 สาขา มีการลิงคขอมูลการยืม-
คืน ถึงกัน โดยจะเริ่มทยอยจัดทําไปจนครบทุกสาขา  

1.3 สวนประสมการตลาด 
           จากวัตถุประสงคทางการตลาดของซึทาญา เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคดังกลาว ทาง 

ซึทาญามีกลยทุธการตลาด ดวยการใชสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ดังตอไปน้ี 
       1.3.1 กลยุทธดานผลติภัณฑ (Product) 
                  จะมีการแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ การใหเชา การขายสินคา และบริการ  

เสริม 
           1.3.2 กลยุทธดานราคา (Price) 

                       ราคาแบงเปน 2 สวนใหญๆ คือ ราคาการสมัครบัตรสมาชิก แบงเปน สมัคร
สมาชิกวีซีดี  

           1.3.3 กลยุทธดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 
                      ชองทางการจัดจําหนายของซึทาญา มี 2 ชองทาง คือ ชองทางการจัด
จําหนายที่ทางบริษัทเปนเจาของ โดยเลือกทําเลที่ตั้งเอง ลงทุนเอง และชองทางจัดจําหนายผาน
ระบบการขายแฟรนไชส ผูซื้อแฟรนไชสหาทําเลที่ตั้งเอง ซื้อแฟรนไชสไปเปดสาขาเอง  

           1.3.4 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
                      ซึทาญามีการสงเสริมการตลาด โดยอาศัยวิธีการตางๆ กับกลุมเปาหมาย 2 
กลุม คือ 1) นักลงทุน และนักลงทุนขนาดยอม (SMEs) เปนการสงเสริมการตลาดกับผูที่สนใจ
ทํ าธุ รกิ จแฟรนไชส  โดยการทํ าการโฆษณา  ผ านสื่ อ เว็บไซตของบริษัท  คือ  เว็ บ
www.tsutaya.co.th การประชาสัมพันธ ซึทาญาไดเพ่ือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้ง
ขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ไปสูนักลงทุน เพ่ือสรางความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อแฟรนไชส 
และความมั่นใจในความมั่นคงทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแตนักลงทุน 

http://www.tsutaya.co.th/
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โดยการจัดการแถลงขาวแกสื่อมวลชน รวมทั้งกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งสงบทความ และบท
สัมภาษณผูบริหารระดับสูง 2) ลูกคาผูใชบริการ เปนการสงเสริมการขายกับลูกคาสมาชิก
ผูใชบริการ และลูกคาทั่วไปที่เขามาซื้อสินคา ตลอดจนกําลังจะตัดสินใจสมัครสมาชิก โดยมีการ
ทําการสงเสริมการตลาดหลายอยาง เชน  

- การโฆษณาสินคาใหมๆ ประจําเดือน  
- การประชาสัมพันธ ทําการเผยแพรขาวสาร ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ จํานวนสาขา

ใกลบาน หรือสินคาบริการใหมๆ ผานสื่อมวลชน  
          - การสงเสริมการขาย มีการจัดทําโปรโมชั่น บัตรสะสมแตม หรือเรียกวา “บัตรพอยโตะ” 
จากการเชาวีซีดี ดีวีดี และนําแตมที่สะสมไดมาแลกเชาฟรี หรือแลกของที่ระลึกที่ทางซึทาญา มี
การจับฉลากชิงโชค การทําโปรโมชั่นกับสินคาที่ขาย เชน การจัดใหมีการลดราคา  

-  การจัดทํา CRM การบริการลูกคาสัมพันธ เปนการจัดทําระบบคอมพิวเตอรฐานลูกคา
สมาชิก เพ่ือบันทึกพฤติกรรมการเชา เชน ประเภทหนัง ระยะเวลาการเชา อายุ เพศ ความถี่ใน
การเชา ฯลฯ เพ่ือนํามาเปนฐานขอมูล ในการจัดการสตอกสินคา  

-  การสื่อสาร ณ จุดเชา (บริเวณเคาเตอร) เปนการสื่อ ณ จุดเชาสินคา ไมวาจะเปน ชุด
พนักงาน กลองรับความคิดเห็น ปายบอกอัตราการเชาสินคา ปายจัดอันดับหนังฮิต 10 อันดับ 
หรือ ปายบอกหนังมาใหมประจําเดือน  
 
สวนที่ 2 ระบบแฟรนไชสของบริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด  
              ซึทาญา ภายใตกิจการของ บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจประเภท 
ธุรกิจโฮมเอนเตอรเทนเมนท โดยมีลักษณะสินคาและบริการเปนการใหบริการเชา วีซีดี ดีวีดี 
วีดีโอ อัลบั้มเพลง และ หนังสือการตูน พรอมจําหนายวีซีดี นิตยสาร เทปซีดีเพลง  โดยผูสนใจ
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ  
          1) ตองมีความมั่นคง สนใจอยากเรียนรูทางธุรกิจตลอดเวลา  
          2) มีความรักในธุรกิจบันเทิง   
          3) มีความสามารถในการจัดการธุรกิจแฟรนไชสได 
          4) มีงบประมาณในการลงทุน อันนี้ขึ้นอยูกับทําเลและพื้นที่ดวย โดยมีการลงทุนและ
คาใชจายดังน้ี คือ1) คาลิขสิทธิ์ 7% ของรายไดทั้งหมด2) เซ็นสัญญาในบันทึกขอตกลงเบื้องตน 
พรอมจายเงิน 50,000 บาท (เปนสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมแรกเขา 200,000 บาท) 3) สํารวจ
พ้ืนที่เพ่ือหาทําเลที่ตั้งของรานตาม ที่ผูลงทุนยื่นเรื่องไวและเสนอใหแกผูลงทุน 4) ดําเนินการ
ออกแบบและตกแตงราน และจัดเตรียมทุกอยางจนเสร็จสมบูรณ 
            คาแฟรนไชสของซึทาญา มี 5 แบบ คือ  
          1) รูปแบบสตูดิโอ 50 ใชเงินลงทุนประมาณ 1.7-1.8 ลานบาท   
          2) รูปแบบวิลลา ใชเงินลงทุนประมาณ 2.6-2.7 ลานบาท   
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        3) รูปแบบคสาสิก ใชเงินลงทุนประมาณ 3.1-3.2 ลานบาท   
        4) รูปแบบโซไซตี้ ใชเงินลงทุนประมาณ 3.6-4.2 ลานบาท  
        5) รูปแบบมีรานและสินคาอยูกอนแลว แตตองการเขารวมใชตราสินคา ใชเงินลงทุน
ประมาณ 3 – 5 แสนบาท โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการคืนทุนอยูที่ 3-4 ป ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง
ดวย 
 
             แฟรนไชสซึทาญา มีขอดี คือ มีระบบการบริหารการจัดการรานดี  มีสินคาใหเลือก
มากมายมีพนักงานที่อบรมพรอมปฏิบัติงาน และแกไขปญหา และมีขอเสียคือ มีการทํา
โปรโมชั่นกับลูกคานอย ไมคอยตอเนื่อง มีการทําการสื่อสารการตลาดผานสื่อมวลชนกับลูกคา
นอย ทั้งที่มีจํานวนสาขา และผูสนใจลงทุนมีมาก สินคาที่นํามาขาย เปนสินคาเกา ไมเหมือน
สินคาที่ใหเชาที่มีสินคาใหมกวา  ขาดอิสระในการตัดสินใจปญหาบางอยาง กรณีเจาหนาที่แกไข
ปญหาเบื้องตนไมได ราคาการเชาสูงกวาแฟรนไชสคูแขงบางราย  
             สวนสาเหตุที่ผูซื้อแฟรนไชสสนใจเลือกแฟรนไชสซึทาญา คือ เปนแบรนดที่คุนเคย 
เคยเขาไปใชบริการมากอน บริการดี เง่ือนไขการลงทุน และระยะเวลาการคืนทุน มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจัก การจัดออกแบบรานที่สวย และทันสมัย มีทีมงาน และเจาหนาที่คอยดูแล บริหารงาน ไม
ตองดูแลดวยตนเอง มีสินคามากมาย และจากการซื้อแฟรนไชสมาแลวพบวา มีปญหาและ
อุปสรรคคือ มีรานคูแขงมาเปด ทั้งรานระบบแฟรนไชส และรานอิสระ ปญหาจากสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ ที่มาตัดราคา และตัดหนาสินคาจริง ปญหาจากลูกคาที่ยืมแลวไมคืน ยืมแลวทําหาย 
สินคาชํารุด กรณีเชาอาคาร จะเกิดปญหาการขึ้นราคาคาเชาอาคาร เม่ือกิจการกําลังไปไดดี 
 
2. ขอจํากัดในการศึกษา 
    ในการศึกษาครั้ง มุงศึกษากลยุทธการตลาด และระบบแฟรนไชสของซึทาญา มีขอจํากัด
คอนขางมาก เน่ืองจากขอมูลการตลาดบางอยางไมสามารถเปดเผยได เน่ืองจากจะทําใหคูแขง
ขันนําไปศึกษาและแกไขกลยุทธการตลาดมาตอสูทางธุรกิจ และที่สําคัญระบบแฟรนไชสของซึ
ทาญานั้น หากไมใชผูสนใจจะซ้ือแฟรนไชสแลว ทางบริษัทไมคอยจะเปดเผย เกรงวาคู
แขงขันแฟรนไชสจะทราบกฎสัญญา ขอตกลง และนําขอมูลที่ไดไปปรับระบบใหไดเปรียบ
เหนือซึทาญาได การศึกษาครั้งนี้จึงตองอาศัยเอกสาร ขาวสาร บทความ และการสัมภาษณที่
ทางบริษัทสามารถใหขอมูลไดเทานั้น 
 
3. ขอเสนอแนะการศึกษา 
    3.1  ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณ ทางดานการใหบริการ และบริการหลังจากเขาซื้อแฟรน
ไชส สําหรับกลุมผูซื้อแฟรนไชส 
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    3.2  ควรมีการศึกษาดานพฤติกรรม ความพึงพอใจในการบริการ และทัศนคติที่มีตอซึทาญา 
    3.3  ซึทาญาเปดใหบริการ และขายแฟรนไชสมาในระยะหนึ่งแลว ควรจะมีการสํารวจ
ภาพลักษณของซึทาญา วาในแงผูซื้อแฟรนไชสเปนเชนไร และในแงลูกคาเปนเชนไร 
    3.4  เม่ือมีการทําการสื่อสารขาวสารตางๆ แลว ซึทาญาควรจะมีการทําการศึกษาเรื่องการ
เปดรับ การรับรู และประโยชนที่ไดจากสาร  
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คําสัมภาษณของ คุณสุมิตรา  สมใจคิด 
ตําแหนงเจาหนาที่ฝายการตลาด  

บริษัท ซึทาญา (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ดานของกลยุทธการตลาด 
 
1. ซึทาญามีนโยบายทางการตลาดในป 2549 เปนอยางไร 

ตอบ  การทําการตลาดโดยเนนเปน “Tsutaya Lifestyle Entertainment Club” หรือ ศูนย 
เชาซีดี ดีวีดี ที่รวมเอาความบันทิงตางๆแบบครบวงจรไวในรานเดียว เพ่ือใหสอดคลองกับ
รูปแบบการใชชีวิตของกลุมลูกคา เชน การขายและใหเชา วีดีโอ ซีดี ดีวีดี เพลง เกมส 
ภาพยนตร ละคร หนังสือ หนังสือการตูน เพ่ือใหสมาชิกและลูกคาไดประโยชนทางดานความ
บันเทิงสูงสุด 
2. ซึทาญามีวัตถุประสงคทางการตลาดเปนอยางไรบาง 

ตอบ  1) ในป 2549 นี้ จะสรางยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% หรือประมาณ 1,800 ลานบาท  
และจะขยายสาขาเพิ่มอีก 72 สาขา ใน 25 จังหวัดที่ยังไมมีสาขาของซึทาญา ตั้งเปาใหมีสาขา
ทั้งสิ้น 323 สาขา 

    2) มุงสรางรายไดในแตละสาขาใหเพ่ิมขึ้น โดยกลยุทธ Brand Royalty หรือ การภักดี 
ตอตราสินคา ใหลูกคายังคงใชสินคาของเราตอไป และมีการบอกตอเร่ือยๆ โดยมีการจัดทําบัตร
สะสมแตมหรือเรียกวา บัตรพอยโตะ ที่จะนํามาใช ทั้งกับฐานสมาชิกเดิม และลูกคารายใหม 

    3) รักษาฐานลูกคาสมาชิกเดิม ดวยการทําระบบ CRM เพ่ือเขาใหถึงใจลูกคา และนํา 
ผลจากการทํา CRM มาตอบสนองสิ่งที่ลูกคาตองการใหมากที่สุด 
3. กลุมเปาหมายของซึทาญาคือกลุมใดบาง 

ตอบ  1) กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมนักศึกษาและวัยทํางานตอนตน มีอายุตั้งแต 18-35 ป 
    2) กลุมเปายหมายรอง คือ กลุมนักเรียน อายุ 15-18ป และกลุมวัยทํางานตอนปลาย 
อายุ 36 ขึ้นไป 

4. คูแขงขันของซึทาญาเปนใครบาง 
ตอบ  คูแขงขันของซึทาญา เราสามารถแบงออกได 2 กลุมใหญ คือ 

1) คูแขงขันทางตรง คือ  
1.1) ศูนยเชาและขายรายใหญที่มีทั้งเจาของคนไทย และเชนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก 

เมืองนอก อาทิ วีดีโออีซี่ส โชวทาม บลอกบาสเตอร ซีวิควีดีโอ มูวี่พลัส มูวี่คอนเนอร เปนตน 
1.2) ศูนยเชาและขายขนาดเล็ก ที่เจาของธุรกิจตั้งกิจกา 

ขึ้นเอง ตั้งอยูตามชุมชนที่มีคนอาศัยอยูมาก  
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2) คูแขงขันทางออม คือ ผูแอบขายวีซีดี ดีวีดี ของปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีราคา 
ถูก และหาซื้องาย กฎหมายยังไมสามารถปราบไดอยางจริงจัง 
5. กลยุทธดานการตลาดของซึทาญาเปนอยางไรบาง 

ตอบ  ดานผลิตภัณฑ (Product)  
    ทางซึทาญาคอนขางจะเนนในเรื่องผลิตภัณฑ เน่ืองจากซึทาญาเองมีสินคาจากผูผลิต 

หลายราย ทําใหมีสินคาใหเลือกมากและมีระบบคอมพิวเตอรในการควบคุมสตอกและการสั่ง
สินคา โดยดานผลิตภัณฑจะมีการแบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ การใหเชา การขายสินคา และ
บริการเสริม 

1) การใหเชา (Rental) คือ การใหเชาสินคานํากลับไปดูที่บานของลูกคา อาทิ ซีดี วี 
ซีดี ดีวีดีของภาพยนตร เพลง มิวสิกวีดีโอ คาราโอเกะ และใหเชาการตูน โดยมีระยะเวลาการ
เชน 1 คืน 4 คืน 7คืน ซึ่งมีราคาแตกตางกัน ตามระยะเวลาเชา โดยสวนใหญระยะเวลา 1 คืนจะ
เปนหนังใหม  

2) การขายสินคา (Sell) คือ การนําสินคามาขายใหกับลูกคา โดยมีสินคาดังนี้ วีซีดี 
ภาพยนต หรือละคร หรือซีรี่ยตางประเทศ ดีวีดีภาพยนต ซีดีเพลง หนังสือและนิตยสารซึ่ง
คลายๆ กับแผงหนังสือ เปนตน 
     3)  การบริการ (Service) คือ ทางซึทาญา มีบริการเสริมนอกจากการใหเชาและขาย
สินคา   

3.1) บริการเปนตัวแทนในการสงสารผานสื่อ Below the line ในรานคาใหกับ 
บริษัท องคกร หรือสินคา อ่ืนๆ เขามาใชเพ่ือทําการสื่อสารการตลาดกับฐานสมาชิกลูกคาที่เขา
มาใชในราน เชน ปายโฆษณา โปสเตอร แคตตาลอกประจําเดือน เว็บไซตเช็คแตมพอยโตะ 
(www.mypointo.com) เปนชองทางในการแจกสินคาตัวอยางใหกับสินคาที่เปนคูคา เปนตน 
  3.2) บริการที่มีการทํารวมกับสินคา หรือบริการอื่นๆ เชน จัดใหมีตู ATM การ
ขายตั๋ว การขายบัตรเติมเงิน การดาวโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือ(Moblie Service) การ
ใหบริการผานเว็บเพ่ือเช็คแตมสะสม เปนตน 
   ดานราคา (Price) 
    ที่ผานมาดานราคาของทางซึทาญาจะคอนขางสูง สืบเนื่องจากคาลิขสิทธิ์ของสินคา 
ทําใหการเชา การขายภายในรานมีราคาสูงตามไปดวย และเพ่ือใหสอดคลองกับจํานวนสาขา 
นโยบายการตลาด จํานวนลูกคาที่เพ่ิมขึ้น คูแขงขันที่เขามามีสวนแบงในตลาดเพิ่ม รวมถึงลูกคา
รายยอยที่เกิดขึ้นเอง และที่สําคัญที่สุดคือ ราคาของเครื่องเลนวีซีดี ดีวีดีที่มีราคาถูกลง และมี
สินคาละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น ทําใหเจาของลิขสิทธิ์สินคาตองลดราคาคาลิขสิทธิ์ลงมาตามสภาพ
ของตลาด เพ่ือปองกันสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีราคาถูกมากเม่ือเทียบกับสินคาที่มีลิขสิทธิ์ ทําให
มีการปรับเปลี่ยนทางดานราคาลดต่ําลงมาดวย 

http://www.mypointo.com/
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  ดานสถานที่ (Place) 
    ชองทางในการจําหนาย เราจะมีเพียง 2 ทาง คือ 
    1) การใหเชา และขาย ผานรานซึทาญา ที่ทางบริษัทเปนเจาของ โดยเลือกทําเลที่ตั้ง
เอง ลงทุนเอง ซึ่งสวนใหญจะมีสัดสวนที่เปนสาขาของบริษัทลงทุนเปดรานเอง 10% และมักจะ
เลือกทําเลที่ตั้งพวงไปกับดิสเคาสโตร เชน โลตัส คารฟู เปนตน 
   2) ชองทางจัดจําหนายผานระบบการขายแฟรนไชส กลาวคือ ผูซื้อแฟรนไชสหาทําเล
ที่ตั้งเอง หรือมีสถานที่อยูกอนแลว และซื้อแฟรนไชสไปเปดสาขาเอง อาจจะเปนทําเลที่ตั้งตาม
แหลงชุมชนที่มีผูคนพลุกผลาน เชน ใกลบริเวณหอพักหนามหาวิทยาลัย เปนตน หรือทําเลใจ
กลางเมืองในกรณีที่เปนตางจังหวัด 
 ดาน Promotion 
 มีการจัดทํา Sale Promotion แบงเปน 2 สวน คือ 

1) การทําโปรโมชั่นกับฐานสมาชิกลูกคา จะมีการทําเปนระยะๆ เปนชวงไมไดเนน 
หนักชวงใดเปนพิเศษ อาจจะมีบางเชนชวงเทศกาลปใหม หรือชวงมีสินคาพิเศษที่ลูกคารอย
คอยหรือเปนสินคาที่หายาก 

1.1) การทําบัตรสะสมแตม ที่เรียกวา บัตรพอยโตะ เม่ือเชาสินคาภายในราน 
สามารถสะสมแตม เพ่ือแลกรางวัลเปนของที่ระลึกของทางซึทาญา หรือนําแตมมาแลกวีซีดี ดีวีดี 
ดูฟรี โดยทําการสื่อสารผานศูนยเชา และแคตตาลอกซึทาญาของแตละเดือน  

1.2) การชิงโชคชิงรางวัล ดวยการเขียนชื่อ ที่อยูหลังใบเสร็จรับเงิน และหยอนไว 
จับฉลากชิงโชคมีของรางวัลมากมาย 
      1.3) การแถมของที่ระลึก เชน การเชาเพลงเปนอัลบั้มตามที่กําหนด แถมกระเปา 
หรือสมุดโนต เปนตน 
 2) การทําโปรโมชั่นกับลูกคาทั่วไปที่ยังไมเปนสมาชิก อาจจะมีการจัดรายการพิเศษ 
เชน สมัครสมาชิกภายในเวลาที่กําหนดมีบัตรคูปองสวนลด หรือแจกของที่ระลึก หรือเชาสินคา
แถมสินคาฟรี เปนตน  
 
6. ซึทาญามีการวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาดอยางไร 

ตอบ  จะมีการทํา SWOT Analysis กันอยูตลอด ทั้งทําการวิเคราะหเพ่ือนํามาเปนขอมูล 
ขางตนของบริษัทเอง และจัดทําเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกคาผูซื้อแฟรนไชส โดยฝาย
Marketing จะมีเปนฝายดูแล และมีการทําสํารวจจากสาขาของบริษัทเอง และผูซื้อแฟรนไชส
ดวย โดยจะนําขอมูลที่วิเคราะหและจากการสํารวจมาประมวลผลรวมกัน 
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ดานการบริหารการจัดการแฟรนไชส 
 
1. ซึทาญามีนโยบายการขายแฟรนไชสในป 2549อยางไร 

ตอบ  อยางที่บอกในขั้นตนวา ซึทาญาไดตั้งเปาที่จะเพิ่มสาขาในปนี้ใหมีอีก 72 สาขา ใน 25 
จังหวัด โดยเนนการขยายศูนยเชา ผานการขายแฟรนไชสมากกวาที่ทางบริษัทจะเปดสาขาเอง โดย
จะเนนเปดสาขาที่ตางจังหวัดในจังหวัดที่ยังไมมีสาขาของซึทาญา และเปดสาขาเพิ่มสําหรับจังหวัด
ที่มีประชากรหนาแนน หรือจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภาคนั้นๆ  

2. รูปแบบการขายแฟรนไซสของทางซึทาญามีลักษณะอยางไรบาง 

ตอบ  ผูซื้อแฟรนไชส เราจะเรียกวา “แฟรนไชสซี่” โดยรูปแบบการขายแฟรนไชสใหกับแฟรน
ไชสซี่นั้นในป 2549 รูปแบบแฟรนไชสทั้งหมด 4 รูปแบบคือ 

     2.1 รูปแบบสตูดิโอ 50 ใชเงินลงทุนประมาณ 1.7-1.8 ลานบาท ขนาดพื้นที่ประมาณ 
50 ตร.ม. เหมาะสําหรับแฟรนไชสซี่ตองการเปนเจาของกิจการแบบ stand alone  
     2.2 รูปแบบวิลลา ใชเงินลงทุนประมาณ 2.6-2.7 ลานบาท ขนาดพื้นที่ประมาณ 70 
ตร.ม. เหมาะสําหรับแฟรนไชสซี่ที่มีทุนขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง พอจะมีเงินออมสํารอง แตตองการ
กระจายความเสี่ยง 
     2.3 รูปแบบคสาสิก ใชเงินลงทุนประมาณ 3.1-3.2 ลานบาท ขนาดพื้นที่ประมาณ 
100 ตร.ม. เหมาะสําหรับแฟรนไชสซี่นักลงทุนที่มีเงินออม มีเงินสํารองมากในระดับหน่ึง แต
ตองการกระจายความเสี่ยง  
     2.4 รูปแบบโซไซตี้ ใชเงินลงทุนประมาณ 3.6-4.2 ลานบาท ขนาดพื้นที่ประมาณ 
100 ตร.ม. เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญ แตตองการกระจายความเสี่ยง 
 
3. ข้ันตอนในการลงทุนซื้อแฟรนไชสมีข้ันตอนอยางไรบาง 

ตอบ  ขั้นตอนในการลงทุนมีดังนี้ 
    3.1 เซ็นสัญญาในบันทึกขอตกเบื้องตนกับทางซึทาญา พรอมจายเงิน 50,000 บาท 
(เงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมแรกเขาอยางนอย 200,000 บาท) มีคารอยัลตี้ 
7% ของรายไดทั้งหมด 
        3.2 สํารวจพื้นที่ เพ่ือหาทําเลที่ตั้งของรานตามที่ผูลงทุนเสนอไว และนําเสนอใหแกผู
ลงทุนอีกครั้ง 

3.3 ดําเนินการออกแบบสถานที่ และตกแตงรานใหไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณภายในรานทุกอยาง 
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4. ซึทาญามีกระบวนการอยางไรในการคัดเลือกผูลงทุน หรือวาทุกคนก็สามารถซื้อแฟ
รนไชสได 
ตอบ  คุณสมบัติที่เราจะพิจารณานั้น ตองมีความมั่นคง สนใจอยากเรียนรูทางธุรกิจตลอด 

เวลา มีความรักในธุรกิจบันเทิง มีความสามารถในการจัดการธุรกิจแฟรนไชสได และมี
งบประมาณในการลงทุน อันนี้ขึ้นอยูกับทําเลและพื้นที่ดวย 
 
5. แฟรนไชสซี่จะไดอะไรบางจากการซื้อแฟรนไชสจากซึทาญา 

ตอบ  เม่ือแฟรนไชสซี่หาทําเลที่ตั้งรานใหกับทางซึทาญา พรอมเงินลงทุนแลว สิ่งที่แฟรน 
ไชสซี่จะไดรับตอไปคือ การกอสรางออกแบบตกแตงรานซึทาญา มวนวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และ
สินคาตางๆใหกับแฟรนไชสซี่รวมถึงการจัดซื้อภายหลังจากที่ไดเปดรานเรียบรอยแลว ตอมา
ทางซึทาญาจะจัดหาพนักงานพรอมทั้งอบรมพนักงานในดานตางๆ เชน ดานบริหาร การจัดการ 
การใหบริการลูกคา และสวนสุดทายที่แฟรนไชสซี่จะไดรับคือ การวางระบบคอมพิวเตอรการ
จัดการสั่งสินคา สตอกสินคาและการวิเคราะหลูกคาที่เปนฐานสมาชิก รวมถึงสมาชิกใหม  
 
6. ระยะเวลาในการคืนทุนของแฟรนไชสซี่เปนเชนใด 

ตอบ ระยเวลาในการคืนทุนอยูที่ประมาณ 3-4 ป อาจจะไมเทากันขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง  
โปรโมชั่นในชวงนั้นๆ โดยทางซึทาญาสามารถสรุปไดดังนี้  

6.1 รูปแบบสตูดิโอ 50 มีรายไดตอเดือนประมาณการที่ 170,000-200,000 บาท โดยมี 
อัตราการคืนทุนที่ 15-25% 

6.2 รูปแบบวิลลา มีรายไดตอเดือนประมาณการที่ 250,000-300,000 บาท โดยมีอัตรา 
การคืนทุนที่ 15-25% 

6.3 รูปแบบคลาสสิก มีรายไดตอเดือนประมาณการที่ 300,000 บาท โดยมีอัตราคืนทุน 
ที่ 15-25% 

6.4 รูปแบบโซไซตี้ มีรายไดตอเดือนประมาณการที่ 300,000 บาทขึ้นไป โดยมีอัตราคืน 
ทุนที่ 15-25% 
 
7. ซึทาญามีระบบในการจัดการรานแฟรนไชสอยางไร เน่ืองจากขณะนี้มีสาขาคอนขาง

เยอะ และเพิ่มข้ึนตลอด 
ตอบ การบริหารการจัดการรานแฟรนไชสนั้น ซึทาญามีการจัดอบรมและทําความเขาใจกับ 

พนักงานผูจัดการรานเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีมีสินคาตัวใหม โปรโมชั่นใหม หรือแจงปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นของแตละสาขา เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการแกไขตอไปในอนาคต โดยจะมีการจัด
ใหมีการพบปะกันระหวางแฟรนไชสซี่กับแฟรนไชสซี่ และบริษัทซึทาญาเองดวย เพ่ือใหทราบ
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ความคืบหนาของธุรกิจอยางตอเนื่อง นอกจากมีการจัดการดวยเจาหนาที่แลว ทางซึทาญายัง
คํานึงถึงระบบการจัดการดวยคอมพิวเตอร โดยลาสุดไดติดตอระบบ CRM การจัดการลูกคา
สัมพันธ คือ การทําฐานขอมูลวาลูกคาแตละราย ชอบสินคาประเภทใด ระยะเวลาเชานาน
เพียงใด ชอบดูหนังประเภทใด ชอบใชโปรโมชั่นอะไร ฯลฯ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมากําหนด
สินคาใหตรงตอความตองการของสาขาๆนั้นได และที่สําคัญคือการเชื่อมตอแตละสาขา ให
สามารถยืมคืนไดมากกวา 1 สาขาในบัตรเดียว เปน 5 สาขา ซึ่งกําลังดําเนินการโดยจะใหครบ
ทุกสาขาในป 2550 นี้ 
 
8. ขอไดเปรียบของการซื้อแฟรนไชสซึทาญามีอะไรบาง 

ตอบ  เน่ืองจากสาขาของซึทาญาตอนนี้มีคอนขางมาก ทําใหมีขอตอรองตอเจาของลิขสิทธิ์ 
ไดงายขึ้น สินคาลิขสิทธิ์ก็มีราคาถูกลง ตนทุนต่ําลง สินคามีราคาถูกลง ลูกคาก็สนใจเพิ่มขึ้นทํา
ใหธุรกิจมีความแข็งเกรงเนื่องจากมีผูรวมลงทุนเปดสาขาเพิ่มขึ้น เม่ือสาขามีมากก็เทากับวาเรา
มีจุดกระจายสินคาของเราเพิ่มขึ้น และทําใหลูกคาเกิดความคุนเคยรานซึทาญา ไมวาเขาจะเขา
มาใชบริการหรือไมใชก็ตาม และที่สําคัญคือ ขอไดเปรียบทางดานยอดขายที่มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
และก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักลงทุนที่สนใจธุรกิจบันเทิงมักจะมีชื่อแบรนดซึทาญาอยูในใจเสมอ 
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ภาคผนวก ข. 
บทความ ขาวสาร ขาวตดั 
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ประวตัิผูศึกษา 

 
  นายเอกลักษณ   กันซัน   เกิดเม่ือวันที่  10  มิถุนายน   พ.ศ. 2524   สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในปการศึกษา  2547  และศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ธุรกิจบันเทิง บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ในปการศึกษา 2548  ปจจุบัน
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