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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน ) นี้ มี
วัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์  2) ศึกษา
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อน ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร          3) ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับปัญหาเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

 ระเบียบวิธีการศึกษา โดยท าการศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็น  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary 
Data) และข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก  (Depth Interview) ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และลูกค้า และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มพนักงาน และลูกค้า 

ผลการศึกษาพบว่า  จากสภาพปัญหาของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราก าไรที่ลดลง  ผนวกกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มี
โครงสร้างรายได้มากที่สุดในองค์กร ก็ยังประสบปัญหาอัตราก าไรลดลงอย่างต่อเนื่อง  และการ
เข้าชมภาพยนตร์ในช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึก มีอัตราการเข้าชมค่อยข้างน้อย  ซึ่งหาก
บริษัทยังไม่ด าเนินการปรับ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวในด้าน
สภาพคล่องทางการเงิน และสูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละ
ล าดับขั้น กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ การเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต  Growth Strategy เพราะจาก



จ 

 

การที่องค์กรเป็นผู้น าตลาดธุรกิจบันเทิง การที่จะหยุดนิ่งนั้นจึงไม่ใช่วิสัยที่ผู้น าตลาดควรท า
เพราะอาจกระทบต่อการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้า การ
สร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะน ามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็น
ผลท าให้ก าไรสูงขึ้นอีกด้วย  

กลยุทธ์ระดับ ธุรกิจ โรงภาพยนตร์เมเจอร์  คือ การเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน  (Differentiation Strategy) เน้นสร้างความแตกต่าง ของคุณภาพโรง
ภาพยนตร์และการบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรา
ทันสมัยของสถานที่ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด คือ ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ใน

การน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าอยู่แล้วให้เกิดการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังผสมผสานกลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 

Relationship Management : CRM) การก าหนดกลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้าง  

Value Added ให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดอีก

ด้วย เพื่อให้ลูกค้าเกิด Brand Experience และ Brand Loyalty 
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ช่วยเหลือ และแนะน าทุกอย่างด้วยดีเสมอมา ดังนั้นทางผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านต่างๆเหล่านี้

เป็นอย่างสูง 

  ขอขอบพระคุณผู้บริหาร  พนักงาน ของบริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด 
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เป็นอย่างดี           

  ขอขอบพระคุณครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนในการมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

และขอบคุณเพื่อนๆ รวมถึงพี่ๆน้องๆ ทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้ให้ก าลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลา

ในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกๆ

ท่านที่ได้ให้ค าแนะน า รวมถึงการช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย

แห่งนี ้  

ความส าเร็จของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เป็นผลมาจากความช่วยเหลือ

ของบุคคลดังกล่าวในข้างต้น ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

 สุดท้ายนี้ทางผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะ

เป็นประโยชน์สาหรับท่านที่สนใจเพื่อนาไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ลักษณะของธุรกิจ 

 
ช่ือองค์กร  

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
 

ที่อยู่  

สํานักงานใหญ ่1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

นายวิชา  พูลวรลักษณ์  ได้เริ่มทําธุรกิจโรงภาพยนตร์ในแนวเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอม

เพล็กซ์  (Entertainment Complex) ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 906,000,000 บาท ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างโรงภาพยนตร์ (Cinema) เข้ากับธุรกิจบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่อง

กัน เกิดเป็น “ศูนย์บันเทิง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” (MAJOR CINEPLEX) เป็นศูนย์บันเทิงที่รวมเอา

ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบไว้ในที่เดียว  โดยมีโรงภาพยนตร์ “เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ ”เป็น

บริการบันเทิงหลัก และธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะเป็นธุรกิจรอง พร้อมเสริมด้วยบริการบันเทิง

อื่นหลากหลายประเภท  เพื่อให้เกิดความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการชมภาพยนตร์  อาทิเช่น  ร้านอาหาร  ร้านหนังสือ  ร้าน

จําหน่ายเทปเพลง วีดีโอ ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ทําให้ลูกค้าของโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนี

เพล็กซ์ สามารถเลือกหาความบันเทิงได้อย่างเต็มที่  

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สามารถจําแนกตามรูปแบบ

การดําเนินธุรกิจออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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รูปแบบที่ 1 : ศูนย์บันเทิง (Stand Alone Complex) 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของศูนย์บันเทิง  ในลักษณะ  Stand Alone Complex กลุ่ม

เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์จะเป็นเจ้าของอาคารและจัดสรรพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจหลักคือโรง

ภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง  และจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือเพื่อให้เช่าสําหรับร้านค้าต่างๆ  และกําหนด

พื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางรวมทั้งลานจัดกิจกรรมการตลาด (Promotion Hall) 
 

รูปแบบที่ 2 : สาขา 

การประกอบธุรกิจในรูปแบบของสาขา  กลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์จะดําเนินการเช่าพื้นที่

บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า การเช่าพื้นที่ทําให้มีข้อจํากัดในด้านของขนาดพื้นที่ให้บริการ 

ดังนั้นบริการหลักที่มีในสาขาจะเปิดให้บริการส่วนโรงภาพยนตร์เป็นหลักและจัดสรรพื้นที่ส่วน

เหลือจากบริเวณโรงภาพยนตร์เพื่อให้เช่าช่วงสําหรับเป็นร้านค้าให้บริการ ยกเว้นบางสาขา หาก

ได้พื้นที่เช่าที่มีขนาดใหญ่พอและมี ความเหมาะสมของทําเลก็จะเปิดให้บริการทั้งโรงภาพยนตร์

และโบว์ล่ิง และจัดสรรพื้นที่บางส่วนสําหรับให้เช่าช่วงต่อ (หากมีพื้นที่เหลือ) 

ในรูปแบบของสาขา บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 

1. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่  (Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้า

เซ็นทรัล พลาซ่า เป็นต้น 

2. รูปแบบที่อยู่ในห้างแบบ  Discount Store / Hypermarket เช่น บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส 

เป็นต้น 

3. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าแบบเปิด  (Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The 

Esplanade ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 
 

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกออกได้เป็น 6 ประเภทธุรกิจ ตามความแตกต่างของ

ลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจโรงภาพยนตร ์

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

3. ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และลานสเก็ตนํ้าแข็ง 

4. ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา 

5. ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ 

6. ธุรกิจการจัดจําหน่ายภาพยนตร ์



3 

 

วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู้ให้บริการและขายสินค้าที่เกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุด ในภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้โดยสร้างคุณค่าสูงสุด ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดย “เป็นผู้นําด้านศูนย์

รวมความบันเทิง ในนาม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” 
 

พันธกิจ 

 ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย  

 

 

สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 สัดส่วนรายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจ 

ที่มา : รายงานประจําปี 2553 บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ ( Multiplex) ในประเทศไทย 

เปิดให้บริการครั้งแรกที่สาขาป่ินเกล้า โดยสร้างเป็นอาคารโรงภาพยนตร์และศูนย์การค้าครบ

วงจร ในรูปแบบ ศูนย์บันเทิง (Stand Alone Complex) แห่งแรกในประเทศไทย นอกเหนือจาก



4 

 

โรงภาพยนตร์รูปแบบ ศูนย์บันเทิง (Stand Alone Complex) แล้ว บริษัทฯ ยังขยายสาขาในอีก 

3 รูปแบบ ดังนี้ 

„ รูปแบบห้างสรรพสินค้า 

„ รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล ์มอลล ์

„ รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ ่

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 5 แบรนด์ ดังนี ้

„ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

„ อีจีวี ซีนีม่า 

„ พารากอน ซีนีเพล็กซ ์

„ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ ์

„ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ ์

บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง สามารถรองรับผู้ชมได้ 88,150 ที่นั่ง 

 

 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Concession) 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  หน้าโรงภาพยนตร์  เป็นรายได้เสริมที่สําคัญและสร้างความ

ครบวงจรในงานบริการให้แก่ธุรกิจโรงภาพยนตร์  โดยมีสินค้าหลักคือ  ป๊อปคอร์น  (Popcorn) 

และเครื่องดื่มอัดลม  (Soft Drink) ในภาชนะที่ออกแบบให้เข้ากับภาพยนตร์เรื่องดังที่กําลังเข้า

ฉายอยู่ในขณะนั้น  และมีสินค้าเสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า  เป็น

แซนวิช  ฮอทดอก  ขนมขบเคี้ยวทานเล่นจําพวกขนมซองนานาชนิดเช่นมันฝรั่งแผ่นกรอบ  

(Potato Chip) ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็นต้น 

 

 ธุรกิจส่ือโฆษณา 

ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด” จัดตั้งขึ้น

เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์และพื้นที่ทั้งหมดภายใน  Cineplex ทั่วประเทศ

อย่างครบวงจร หรือที่เรียกกันว่า “cinemedia”  

cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย  นับตั้งแต่  โฆษณาบนจอภาพยนตร์  

(Screen Ads) โฆษณาบนจอวีดีโอ  (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้าย
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โฆษณาพลิกได้  3 หน้า(Tri-vision) โฆษณาบนจอ  Plasma โฆษณาบน  Menu Board รวมถึง

โฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) 

 

 ธุรกิจโบวลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ าแข็ง 

ด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดเน้นสร้างความหลากหลายในงานบริการเพื่อเสริมฐาน

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก กลุ่มเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจโบว์ลิ่งใช้ชื่อ

ทางการค้าว่า “เมเจอร์ โบว์ล ฮิต” และ “บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์” สุดยอดโบว์ล่ิงสมบูรณ์แบบ  โดย

วางนโยบายการเปิดสาขาของเมเจอร์  โบว์ล ควบคู่ไปกับการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้งนี้ยังได้เสริมกิจการลานสเก็ตนํ้าแข็งรูปแบบใหม่เข้ามาภายใต้การบริหาร

ของ บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์  

ปัจจุบันมีลานโบว์ล่ิง 26 สาขา 480 เลน คาราโอเกะ 358 ห้อง และ ไอซ์สเก็ต 2 สาขา  

„ Major Bowl Hit - 20 สาขา 316 เลน 

„ HIT TRACK KARAOKE - 28 สาขา 301 ห้อง 

„ Blu‟O Rhythm & Bowl - 6 สาขา 164 เลน 

„ Blu‟O Rhythm KARAOKE - 6 สาขา 97 ห้อง  

„ Sub-Zero Ice Skate - 2 สาขา 

 
 ธุรกิจให้เช่าพ้ืนที่และบริการ 

บริษัทฯ ให้บริการพื้นที่เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

นอกเหนือจากภาพยนตร์ โบว์ล่ิง คาราโอเกะ และ ลานสเก็ตน้ําแข็ง โดยทําการคัดเลือกประเภท

ของ ร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งร้านค้า

ส่วนใหญ่จะอยู่ใน ระดับแนวหน้าและเป็นที่นิยมของลูกค้า พื้นที่ให้เช่า มี 2 ลักษณะคือ เป็น

สัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี 

เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษัทฯ จึงเป็นที่ดึงดูด

สําหรับร้านค้าระดับ สากลและแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลาง การแข่งขันที่รุนแรง

ของร้านอาหารจานด่วนที่ต่าง ต้องการพื้นที่ใหม่ๆในการขยายสาขา ส่งผลต่ออัตรา การใช้พื้นที่

เช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆสาขา พร้อมด้วย บริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ได้แก่

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Major_Bowl_Hit&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=HIT_TRACK_KARAOKE&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Blu%E2%80%93O_Rhythm_%26_Bowl&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Blu%E2%80%93O_Rhythm_KARAOKE&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sub-Zero_Ice_Skate&action=edit&redlink=1
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บริการ แสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย การทําความ สะอาดและการรักษาความปลอดภัย 

รวมถึงการบริการส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อนและที่จอดรถ 

 

 ธุรกิจการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ 

บริษัทฯลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้น ใน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอนเตอร์เทนเมนท์ ในอดีต บริษัทฯ ถือหุ้นตรงใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด ซึ่งจัดจําหน่าย

ภาพยนตร์ เข้าโรงภาพยนตร์ และยังได้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แป

ซิฟิคมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จํากัด) บริษัทฯได้ทําการปรับโครงสร้างธุรกิจ

มาอย่างต่อเนื่อง และ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา บริษัททั้งสองได้อยู่ภายใต้ การ

บริหารงานของบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

จัดจําหน่ายภาพยนตร์ ตั้งแต่ต้นน้ํา ถึงปลายน้ํา 

ในด้านธุรกิจจัดจําหน่ายภาพยนตร์ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด บริหารจัดการจํานวน

ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ มีภาพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 

สัปดาห์ของปี เพื่อช่วย สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างสม่ําเสมอ แม้ในช่วงที่ภาพยนตร์จาก 

ตลาดฮอลลีวู้ดมีไม่มากนัก โดยบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด จะซื้อ ภาพยนตร์จากผู้สร้างอิสระ 

บริษัทหนังจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี จากการเป็นผู้นําในตลาดโรงภาพยนตร์ของบมจ. 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ส่งผลให้รายได้ของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด อยู่ในระดับ ที่

แข็งแกร่ง 

สําหรับการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวีดีโอ บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด บริหาร

ระยะเวลาการจัดจําหน่าย (3-4 เดือนหลังจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดับราคา ขายดีวี

ดีและซีวีดีที่ออกสู่ตลาด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถสร้างรายได้

จากการฉายใน โรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวีดีโออย่างเต็มที่ 

และในปี 2552 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ ยังได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม เตอร์ตี้ 

ไนน์ จํากัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วย บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทใน

เครือมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลักดัน การสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโต 

ให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย 

เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 
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บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 24.00 % ดําเนินธุรกิจ 

พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 

33.00% 

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 66.00% ดําเนินธุรกิจ

การจัดจําหน่าย ภาพยนตร์ 

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง โดยมีสัดส่วนการลงทุน 45.00% ดําเนินธุรกิจเคเบิ้ล

ทีวี 

บจ.ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 40.00% ดําเนินธุรกิจให้บริการตัวแทน

จําหน่ายบัตร แก่ผู้จัดงานแสดงต่างๆ 

บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 15.62% ดําเนินธุรกิจ 

ศูนย์ ออกกําลังกายเชิงสันทนาการ 

บจ. พีวีอาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 9.40% ดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในประเทศ 

อินเดีย 

บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน 49.00% ดําเนินธุรกิจ 

โบว์ล่ิง ในประเทศอินเดีย 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

ที่มา: รายงานประจําปี 2553 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

 

 

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กรของกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

 มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 3,500 ล้านบาท เป็น

ส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายตั๋ว

หนัง ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นมูลค่าตลาด

ภาพยนตร์ที่จําหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด 

การแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ปี  2553 จะเป็นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์ใน

ระบบมัลติเพล็กซ์ และระบบดิจิตอล สามมิติ ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ในปัจจุบัน  

โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็นการเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแล้ว  ยังเป็น
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เรื่องการปรับปรุงตกแต่งสถานที่บริการให้ทันสมัย  สอดคล้องกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอย่าง

รวดเร็วของลูกค้า การอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ  รวมถึงการ

ขยายสาขาเข้าสู่พื้นที่ทําเลในเขตกรุงเทพฯรอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้น แนวโน้มการแข่งขัน

จะมุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวมากกว่า  
 

ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในปัจจุบัน  มี 2 ราย

หลัก ดังนี้ 
 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) : Major Cineplex  

ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาด ภายหลังจากการควบรวมกิจการกัน

ระหว่าง บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อีจีวี เอนเตอร์เทนเมนต์ 

จํากัด (มหาชน) เมื่อปี 2547   
 

2. บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิติ๊ จํากัด : SF Cinema   

เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 2 รอง  จาก Major ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 ซึ่ง

เป็นคู่แข่งขันหลักของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มทุนที่ประกอบธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ในภาคตะวันออก และได้ขยายการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายน 

2542 โดยเปิดให้บริการ  ที่สาขามาบุญครองเป็นสาขาแรก ภายใต้แบรนด์  “SF Cinema City” , 

“SFX”  และ “SF World Cinema”   
 

นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 2 รายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ประกอบการราย

ย่อยในธุรกิจโรงภาพยนตร์อีกหลายราย ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันร้อยละ 3 ดังนี้ 
 

- กลุ่มเซนจูรี่ มีสาขาเดียว คือ สาขาอนุสาวรีย์ชัย 

- กลุ่มเมเจอร์ฮอลลีวู้ด  มีทั้งหมด 3 สาขา แจ้งวัฒนะ , รามคําแหง  และ

สุขสวัสดิ์ 

- โรงหนัง House RCA Plaza ชั้น 3 

- สกาล่า ลิโด้ สยาม 
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 ส่วนแบ่งตลาดผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

  
แผนภูมิที่ 1.2 ส่วนแบ่งตลาดผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
ที่มา: รวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ปี 2550 
 

 

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 เนื่องด้วยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปัจจุบันมีจํานวนมากและมีความหลากหลายของ

ประเภทสูง  มีภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย  ทําให้ฐานลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ค่อนข้างกว้าง  

กลุ่มลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น  วัยทํางาน  วัยสูงอายุ  และกลุ่มที่มา

เป็นครอบครัว  โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางานจะมีความถี่ในการใช้บริการชมภาพยนตร์สูงกว่า

กลุ่มอื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความสะดวกด้านเวลาและความชอบดูภาพยนตร์หลากแนวกว่า

กลุ่มลูกค้าอื่น 

 

 

STP ของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   

โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 5 แบรนด์ 

 

1. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์   

Segmentation: การแบ่งส่วนทางการตลาดเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด  มี 4 

เกณฑ์ ดังนี้ คือ 

Major 
Cineplex 

75%

SF 
Cinema

22%
อื่นๆ
3%
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ตารางที่ 1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ขอบเขต  กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาค  

ความหนาแน่น เขตใจกลางเมือง 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

อายุ  15 ถึง 60 ปี 

เพศ  หญิง ชาย 

อาชีพ  แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ 

ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ 

รายได้  ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) 

ชั้นของสังคม  ระดับกลางถึงสูง   

ค่านิยมและรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต   

หญิง-ชาย รุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัวมีความเป็นคนร่วมสมัย ที่ชอบชม

ภาพยนตร์ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน หรือชมเพราะใจรัก ตัดสินใจซื้อที่คุณภาพ

สินค้ามากกว่าราคา  ชอบความสะดวกสบาย 

บุคลิกภาพ  ชอบรวมกลุ่ม เข้าสังคม  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) 

โอกาสในการซื้อ ซื้อประจํา ซื้อครั้งแรก ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเป็นครั้งคราว 

การแสวงหาผลประโยชน์  การให้บริการที่ดีเย่ียม 

สถานะของผู้ซื้อ  ใช้ครั้งแรก ใช้เป็นครั้งคราว   ใช้เป็นประจํา 

อัตราการใช้  ใช้เล็กน้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก 

สถานะความซื่อสัตย์  สนใจตราปานกลาง  สนใจตรามาก 

ภาวะความพร้อมของผู้ซื้อ  สนใจ มีความต้องการ มีความตั้งใจซื้อ    

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์    พอใจ  ชอบ  เฉยๆ     
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Target Market :  

กลุ่มเป้าหมายหลัก 

   1.กลุ่มวัยรุ่น 

   2.กลุ่มวัยทํางาน   

กลุ่มเป้าหมายรอง 

1.กลุ่มครอบครัวที่ชอบการชมภาพยนตร ์

 

Positioning : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ วางตําแหน่งทางการตลาดเป็นสุดยอดเมืองหนังและ

ศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลก (World Best Cinema and Entertainment Complex) กําหนด

ราคาบัตรชมภาพยนตร์ไว้ที่ระดับปานกลาง-สูง 

 

 

2. อีจีวี ซีนีม่า 

- Segmentation: การแบ่งส่วนทางการตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด มี 4 

เกณฑ์ ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ของโรงภาพยนตร์อีจีวี ซีนีม่า 
เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ขอบเขต  กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาค  

ความหนาแน่น เขตใจกลางเมือง 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

อายุ  15 ถึง 45 ปี 

เพศ  หญิง ชาย 

อาชีพ  นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ  

รายได้  ผู้มีรายได้ระดับต่ํา-ปานกลาง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) 

ชั้นของสังคม  ระดับต่ําถึงกลาง 

ค่านิยมและรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต                                 

หญิง-ชาย รุ่นใหม่ ที่ชอบชมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน หรือชมเพราะใจ

รัก มีความระมัดระวังการใช้จ่าย  

บุคลิกภาพ  ชอบรวมกลุ่ม เข้าสังคม  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) 

โอกาสในการซื้อ  ซื้อประจํา ซื้อครั้งแรก ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเป็นครั้งคราว ซื้อเพื่อทดแทนบริการ
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อื่นๆ 

การแสวงหาผลประโยชน์  พิจารณาความคุ้มค่าสมราคา 

สถานะของผู้ซื้อ  ใช้ครั้งแรก ใช้เป็นครั้งคราว   ใช้เป็นประจํา 

อัตราการใช้  ใช้เล็กน้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก 

สถานะความซื่อสัตย์  สนใจตราปานกลาง  สนใจตรามาก 

ภาวะความพร้อมของผู้ซื้อ   สนใจ มีความต้องการ มีความตั้งใจซื้อ    

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์    พอใจ  ชอบ  เฉยๆ     
 

Target Market 

  กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มวัยรุ่น   

กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มวัยทํางาน 
 

Positioning : อีจีวีวางตําแหน่งทางการตลาดเป็นมหานครความบันเทิง เอ็นเตอร์เทน

เมนต์ คอมเพล็กซ์ ครบวงจร กําหนดราคาบัตรชมภาพยนตร์ไว้ที่ระดับปานกลาง 

 

 

3. พารากอน ซีนีเพล็กซ์   

Segmentation การแบ่งส่วนทางการตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด มี 4 

เกณฑ์ ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ของโรงภาพยนตรพ์ารากอน ซีนีเพล็กซ ์  
เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ขอบเขต  กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาค  

ความหนาแน่น เขตใจกลางเมือง 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

อายุ  25 ถึง 60 ปี 

เพศ  หญิง ชาย 

อาชีพ  แม่บ้าน พ่อบ้าน พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูง 

เจ้าของกิจการ 

รายได้ ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) 
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ชั้นของสังคม ระดับกลางถึงสูง 

ค่านิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต   หญิง-ชาย รุ่นใหม่ มีกําลังซื้อสูง ที่ชอบชมภาพยนตร์ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อน 

หรือชมเพราะใจรัก ไม่พิจารณาเรื่องของราคามาเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจ 

ชอบความสะดวกสบาย 

บุคลิกภาพ ชอบเข้าสังคม  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก นิยมความหรูหรา 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) 

โอกาสในการซื้อ ซื้อประจํา ซื้อครั้งแรก ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเป็นครั้งคราว ซื้อเพื่อทดแทนบริการ

อื่นๆ 

การแสวงหาผลประโยชน์ ระบบเสียง ความคมชัดของภาพ ความสะดวกสบายในการนั่งชมภาพยนตร์ 

การออกแบบโรงภาพยนตร์ ตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ ในระดับดีเย่ียม 

สถานะของผู้ซื้อ ใช้ครั้งแรก ใช้เป็นครั้งคราว   ใช้เป็นประจํา 

อัตราการใช้ ใช้เล็กน้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก 

สถานะความซื่อสัตย์ สนใจตรามาก 

ภาวะความพร้อมของผู้ซื้อ สนใจ มีความต้องการ มีความตั้งใจซื้อ    

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์    พอใจ  ชอบ  เฉยๆ     

 

Target Market 

  กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มวัยทํางาน 

  กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มนักท่องเที่ยว 
 

Positioning 

 พารากอนซีนีเพล็กซ์เป็น Cinema and Entertainment Complex ระดับ 6 ดาว ภายใต้

คอนเซปต์ วิจิตรทัศน์แห่งวัฒนธรรมบันเทิงสุดยอดเหนือระดับกว่าทุกสัมผัส กําหนดราคาบัตร

ชมภาพยนตร์ในระดับปานกลาง-สูง 
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4. เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์  

Segmentation: การแบ่งส่วนทางการตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด มี 4 

เกณฑ์ ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ของโรงภาพยนตร์เอสพลานาดซีนีเพล็กซ ์
เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ขอบเขต  กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาค  

ความหนาแน่น เขตใจกลางเมือง 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

อายุ  25 ถึง 45 ปี 

เพศ  หญิง ชาย 

อาชีพ  แม่บ้าน พ่อบ้าน พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูง 

เจ้าของกิจการ 

รายได้  ผู้มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) 

ชั้นของสังคม  ระดับกลางถึงสูง  

ค่านิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต   หญิง-ชาย รุ่นใหม่ มีความมั่นใจในตัวเอง มีฐานะทางสังคม ชอบความ

ทันสมัย สนใจแนวทางการดํารงชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ ไม่อยู่ในกรอบ สนใจ

เทรนด์ใหม่ๆ ชอบเทคโนโลยี และศิลปะ รวมถึงชื่นชอบการชมภาพยนตร์ 

ไม่พิจารณาเรื่องของราคามาเป็นตัวแปรหลักในการตัดสินใจ  

บุคลิกภาพ  ชอบเข้าสังคม  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก นิยมความทันสมัย 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) 

โอกาสในการซื้อ  ซื้อประจํา ซื้อครั้งแรก ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเป็นครั้งคราว ซื้อเพื่อทดแทน

บริการอื่นๆ 

การแสวงหาผลประโยชน์  คุณภาพและบริการที่มีไลฟ์สไตล์ของตนเอง เช่น ภาพยนตร์นอกกระแส

แนวอาร์ต , การดีไซน์ที่ทันสมัย 

สถานะของผู้ซื้อ  ใช้ครั้งแรก ใช้เป็นครั้งคราว   ใช้เป็นประจํา 

อัตราการใช้  ใช้เล็กน้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก 

สถานะความซื่อสัตย์  สนใจตรามาก 

ภาวะความพร้อมของผู้ซื้อ   สนใจ มีความต้องการ มีความตั้งใจซื้อ    

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์    พอใจ  ชอบ  เฉยๆ     
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Target Market 

  กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มวัยทํางาน 

กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มวัยรุ่น 

 

Positioning: เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ วางตําแหน่งทางการตลาดเป็น นวัตกรรมศิลป์

แห่งโรงภาพยนตร์เหนือระดับ หรูหราทุกดีไซน์ เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชม

ภาพยนตร์ให้กับผู้บริโภค กําหนดราคาบัตรชมภาพยนตร์ในระดับปานกลาง-สูง 

 

 

5. พาราไดช์ ซีนีเพล็กซ์   

Segmentation : การแบ่งส่วนทางการตลาด เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด มี 4 

เกณฑ์ ดังนี้  
 

ตารางที่ 1.5 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ของโรงภาพยนตร์พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ ์
เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) 

ขอบเขต  กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดศูนย์กลางในภูมิภาค  

ความหนาแน่น เขตใจกลางเมือง 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographic) 

อายุ  25 ถึง 60 ปี 

เพศ  หญิง ชาย 

อาชีพ  แม่บ้าน พ่อบ้าน พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารระดับสูง 

เจ้าของกิจการ 

รายได้  ผู้มีรายได้ระดับกลางถึงสูง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) 

ชั้นของสังคม  ระดับกลางถึงสูง  

ค่านิยมและรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต   

หญิง-ชาย รุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัวมีความเป็นคนร่วมสมัย ที่ชอบชม

ภาพยนตร์ และนิยมความหรูหรา ทันสมัย รวมถึงชื่นชอบความสะดวกสบาย 

โดยเลือกคุณภาพสินค้าและบริการเป็นหลักมากกว่าราคา 

บุคลิกภาพ  ชอบเข้าสังคม  เชื่อมั่นในตัวเอง  กล้าแสดงออก นิยมความหรูหรา 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) 

โอกาสในการซื้อ  ซื้อประจํา ซื้อครั้งแรก ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเป็นครั้งคราว ซื้อเพื่อทดแทนบริการ

อื่นๆ 
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การแสวงหาผลประโยชน์  โรงภาพยนตร์ทันสมัย สวยงาม และเอ็กซ์คลูซีฟ เน้นความสะดวกสบาย พร้อม

ตกแต่งอย่างโอ่อ่า รวมถึงบริการเสริมระหว่างรอชมภาพยนตร์อย่างหรูหรา  

สถานะของผู้ซื้อ  ใช้ครั้งแรก ใช้เป็นครั้งคราว   ใช้เป็นประจํา 

อัตราการใช้  ใช้เล็กน้อย  ใช้ปานกลาง  ใช้มาก 

สถานะความซื่อสัตย์  สนใจตรามาก 

ภาวะความพร้อมของผู้ซื้อ  สนใจ มีความต้องการ มีความตั้งใจซื้อ    

ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์    พอใจ  ชอบ  เฉยๆ     
 

Target Market 

  กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มวัยทํางาน   

กลุ่มเป้าหมายรอง : กลุ่มครอบครัวที่ชอบการชมภาพยนตร ์
 

Positioning 

 พาราไดซ์พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ วางตําแหน่งเป็นสวรรค์ใหม่แห่งโลกภาพยนตร์ หรูหรา 

ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานโรงภาพยนตร์ระดับโลก กําหนดราคาบัตรชมภาพยนตร์ในระดับ

ปานกลาง-สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.2 STP เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้ง 5 แบรนด์ 
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1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหา  

 

- ปัญหาระดับองค์กร  

พบว่า บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สามารถทําอัตรากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 

2549-2550 ในอัตรา 20 % และ 25% แต่ในปี 2551 มีอัตรากําไรเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ 13 % 

และลดลงอีก 7 % ในปี 2552 แต่มีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยที่ 7 % ในปี 2553 ดังแผนภูมิที่ 1.3 

และ 1.4 

 แผนภูมิที่ 1.3 กราฟเส้นแสดงรายได้และกําไรสุทธ ิ(ล้านบาท) 

 แผนภูมิที่ 1.4 กราฟเส้นแสดงอัตรากําไรสุทธ ิ(%) 

2549 2550 2551 2552

ก ำไรสุทธิ 1,049 1,649 639 334

รำยได้ 5,247 6,594 5,328 5,561

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

ล้า
นบ

าท

รายได้ และ ก าไรสุทธิ
บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)

2549 2550 2551 2552 2553

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 20% 25% 12% 6% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

อัตราก าไรสุทธิ (%)
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ตาราง 1.6 สรุปจากกราฟเส้น รายได้ และอัตรากําไรสุทธิปี 2549-2553 ดังนี้ 

ปี รายได ้(ล้านบาท) อัตรากําไรสุทธิ (ล้านบาท) อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 

2549 5,247 1,049 20% 

2550 6,594 1,649 25% 

2551 5,328 639 12% 

2552 5,561 334 6% 

2553 6,021 783 13% 

ที่มา: งบการเงินรวมบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
 

ดังนั้นจึงสามารระบุปัญหาระดับองค์กรได้ดังนี้ 

อัตรากําไรสุทธิ และรายได้รวมของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  เกิดความผันผวน มี

การเติบโตในแนวโน้มที่ลดลง  

 

 

- ปัญหาระดับธุรกิจ (ธุรกิจโรงภาพยนตร)์ 

 

เมื่อพิจารณาปัญหาระดับองค์กรจะพบว่าได้มีความสอดคล้องกับปัญหาระดับธุรกิจ

เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กว่า  49% มาจาธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ แต่ธุรกิจนี้เกิดความผันผวนใน

เรื่องของรายได้ ตลอดจนอัตรากําไรสุทธิ จากกราฟจะสังเกตได้ว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถ

ทํารายได้และอัตรากําไรสุทธิอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2549-2550 แต่ในปี 2551 มีรายได้และ

กําไรสุทธิที่ลดลง และมีการฟื้นตัวของรายได้เพียงเล็กน้อยในปี 2552-2553 แต่ในทางกลับกัน

อัตรากําไรสุทธิของปี 2552-2553 กลับลดลง ดังแผนภูมิที่ 1.5  
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แผนภูมิที่ 1.5 กราฟเส้นแสดงรายได้และกําไรสุทธิของธุรกิจโรงภาพยนตร ์

 

ตาราง 1.7 รายได้ และอัตรากําไรสุทธิ เฉพาะบริษัท (ธุรกิจโรงภาพยนตร์) ปี 2549-2553 ดังนี้ 

ปี รายได ้(ล้านบาท) อัตรากําไรสุทธ ิ(ล้านบาท) 

2553 2,678 345 

2552 2,520 1,763 

2551 2,324 830 

2550 4,322 538 

2549 2,325 348 

ที่มา: งบการเงินเฉพาะบริษัท (ธุรกิจโรงภาพยนตร์) 

 

ดังนั้นจึงสามารระบุปัญหาระดับธุรกิจได้ดังนี้ 

อัตรากําไรสุทธิ และรายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ เกิดความผันผวน และกําไรมีการ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

2549 2550 2551 2552 2553

ก ำไรสุทธิ 345 1,763 830 538 348 

รำยได้ 2,325 4,322 2,324 2,520 2,678 

-

1,000 
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รายได้และก าไรสุทธิ ของธุรกิจโรงภาพยนตร์
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- ปัญหาระดับผลิตภัณฑ์  

 

เมื่อพิจารณาปัญหาระดับธุรกิจจะพบว่าได้มีความสอดคล้องกับปัญหาระดับผลิตภัณฑ์

เนื่องจากการที่อัตรากําไรของธุรกิจโรงภาพยนตร์ลดลง มีผลมาจากอัตราการเข้าชมภาพยนตร์

ในช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึก มีอัตราการเข้าชมค่อยข้างน้อย อัตราการชมภาพยนตร์ของ

คนไทยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในช่วงวันหยุดค่อนข้างมาก ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ก็ยังไม่ได้ให้

ความสําคัญกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างจริงจัง ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่ง

มีผลจากกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ยังไม่สามารถจะเพิ่มความถี่และอัตราคนดูหนังได้มากขึ้น  

 

 

1.3 ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น 

- ระดับองค์กร 

ถึงแม้ว่าอัตรากําไรสุทธิในปี 53 จะสูงขึ้นกว่าปี 52 แต่การที่อัตรากําไรสุทธิมีการขยับ

ขึ้นลงไม่มีความแน่นอนในแนวโน้มเชิงบวกใน 2-3 ปี ได้สร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้น และ

คณะกรรมการบริหารขององค์กรที่เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน จึงเป็น

ปัญหาที่สําคัญและควรเร่งแก้ไข 

 

-ระดับหน่วยธุรกิจ 

ถึงแม้ว่ารายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์จะมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยใน 3 ปีให้หลัง แต่

อัตรากําไรสุทธิก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้ถึง 49% 

แต่ดันประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงอาจส่งผลต่อองค์กรโดยรวม และกระทบต่อการเป็นผู้นําใน

ตลาดของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ จึงนับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญและควรเร่งแก้ไข 

 

- ระดับผลิตภัณฑ์ 

 อัตราการเข้าชมภาพยนตร์ในวันธรรมดาและรอบดึกมีอัตราที่น้อยลง ทางบริษัทควรมี

การส่งเสริมการตลาดที่กระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาใช้บริการมากขึ้น มุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ ถ้าปัญหาระดับนี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะทําให้รายได้และกําไรของธุรกิจโรง

ภาพยนตร์ลดลง จึงเป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

2.ศึกษาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อนํามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจใน

การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

3. เพื่อกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับปัญหา

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาปัญหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)  จะทําให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจในระยะต่าง ๆ 

ดังนี้ 

ระยะสั้น 

1. บริษัท มียอดรายได้เพิ่มขึ้น 

2. นําเสนอบริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด 

ระยะกลาง 

1. เพิ่มความน่าเชื่อในเรื่องชื่อเสียงด้านคุณภาพ ของบริษัท 

 ระยะยาว 

1. สร้างสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืนกับลูกค้า 

2. คุณภาพของการให้บริการสูงขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เรื่อง “ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน ) โดยผู้

ศึกษาได้ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการ

สนับสนุนการศึกษาประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้ 

 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

2.1.1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขัน (Five Forces) 

2.1.2 Benchmarking 

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  

 2.1.4 เครื่องมือกําหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix Model 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ และกลยุทธ์การตลาด 

2.2.1 กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy: Segmentation, Targeting, and 

Positioning) 

2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service Marketing Mix) 

2.2.3 ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

2.2.4 การทํา CSR (Corporate Social Responsibility)  

 2.2.5 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)  

 
2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

2.1.1การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขัน (Five Force) 

จากแนวคิดของ Michael E. Porter สภาวะการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจจะขึ้นอยู่กับ

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยที่สําคัญ  5 ประการ  หรือ

ที่เรียกว่า Five-Forces Model ประกอบด้วย (Stock & Lambert, 2001) 

 

1. ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 

2. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

3. ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน 

4. อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ 

5. อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โมเดลแสดงความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยทั้ง 5 ประการ 

Source: The Five Competitive Forces That Shape Strategy by Michael E. porter, 

Harvard Business Review, January 2008 
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ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง  5 ประการ  จะเป็นตัวบ่งบอกถึงโอกาสในการได้กําไรของ

ธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงส่วนประกอบย่อยๆ ของ

แต่ละปัจจัยอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

ได้ 
 

ปัจจัยที่หนึ่ง : ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 

การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่จะทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปัญหาได้ ดังนั้นยิ่งมีข้อจํากัดในการ

เข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

มากเท่านั้น  
 

ปัจจัยที่สอง : ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขันที่รุนแรง  ไม่เป็นผลดีต้อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรม  เพราะนั่น

หมายถึงส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง นอกจากนี้การแข่งกันลดราคาก็จะนําไปสู่การลดลงของ  Margin 

และผลกําไรที่จะต้องหดหายไปในที่สุด  
 

ปัจจัยที่สาม : ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน 

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตทําการค้นหาสินค้าอื่นมาทดแทน ได้แก่ ต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ํา

กว่า คุณภาพสินค้าที่ผลิตได้มีประสิทธิภาพมากกว่า  และสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น  หรือ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความต้องการแบบเดิม  

ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านการตัดราคาหรือเป็นการแข่งขันด้านการปรับปรุงคุณภาพ

สินค้าหรือบริการให้เหนือกว่าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งหากลูกค้าตอบสนองต่อ

สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนกันได้ก็จะทําให้ผู้ผลิตอยู่ในฐานะที่จะกําหนดราคาในระดับที่ให้

กําไรสูงได้ จนทําให้คู่แข่งรายอื่นๆ ทําการแข่งขันด้านราคาหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ในการคิดค้นหา

วิธีผลิตสินค้าที่จะมาทดแทนในรูปแบบใหม่บ้าง 
 

ปัจจัยที่สี่: อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ 

ผู้ซื้อจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ขายจนทําให้ต้องลดราคาให้ถูกลง  ปรับคุณภาพสินค้าหรือ

บริการให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะสินค้าประเภท Consumer Product ที่ใช้บริโภค อุปโภคใน

ชีวิตประจําวัน ลูกค้าจะมีอํานาจต่อรองค่อนข้างมากในการที่เลือกซื้อสินค้าของผู้ผลิตใดก็ได้ 
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ขณะที่สินค้าที่มีคุณค่า หรือมีจํานวนจํากัด ลูกค้าจึงไม่มีอํานาจต่อรอง ดังนั้นหากองค์กร

สามารถหลีกหนีการแข่งขันด้านราคาไปสู่การสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการของ

องค์กรตน จะช่วยทําให้มีอํานาจในการต่อรองกับผู้ซื้อที่มากขึ้น  
 

ปัจจัยที่ห้า : อํานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ 

ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถสร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการปรับ

ระดับราคาให้สูงขึ้นหรือปรับลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่ําลง  ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องเสียกําไรไปจากการที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการเลือกกลยุทธ์ด้านซัพพลายเออร์ว่าจะมี

เพียงหลายเดียว หรือหลายรายจึงอาจส่งผลต่อกระบวนการทํางานทั้งหมดขององค์กร เพราะถ้า

เกิดความผิดพลาดของซัพพลายเออร์ องค์กรก็จะต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 

 

2.1.2 Benchmarking 

เป็นกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองค์กรที่

สามารถทําได้ดีกว่า เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจากความหมายนี้ สรุปได้ว่าการทํา Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วน

หลัก ๆ ได้แก่ 

 1.  การเปรียบเทียบวัด ( Benchmark) ซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการกําหนดตัววัด หรือที่

เรียกว่า Key Performance Indicator (KPIs) ว่าจะเปรียบเทียบกับใคร ในเรื่องใด 

 2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practices) จากผู้ที่ทําได้

ดีกว่า โดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดให้รู้ถึงผู้ที่ทําได้ดีกว่า และเข้า

ไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จหรือมีค่า Benchmark สูง เพื่อนํามาใช้

ปรับปรุงองค์กรของตนเองตัววัดเป็นข้อมูลที่เรียกว่า “Benchmark” และค่าของตัววัดนั้น ๆ เรียก

ค่า Benchmark เช่น บริษัท ก. ต้องการปรับปรุงเวลาที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 

ซึ่งสมมติว่าปัจจุบันใช้เวลา 1 วัน และทราบข้อมูลว่าภายใต้เงื่อนไขและกระบวนการเดียวกัน มี

บริษัท ข. ซึ่งใช้เวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์เพียง 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้กล่าวได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า คือ Benchmark เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ และค่าของระยะเวลา

ที่ใช้เปรียบเทียบ เป็นค่า Benchmark ในการกําหนดว่าองค์กรควรเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการ

ปฏิบัติที่ดีกว่าในระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรว่าต้องการปรับปรุงไปสู่ระดับใด 
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หรือต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันระดับใด เช่น ระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก 

อย่างไรก็ตาม ค่าของ Benchmark เป็นตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา ดังนั้น การ

ปรับปรุงองค์กรโดยการเปรียบเทียบวัดและเรียนรู้จากผู้ที่ทําได้ดีกว่าจึงต้องมีการทําอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากผู้ที่ทําได้ดีกว่าก็ย่อมมีการปรับปรุงตลอดเวลา วิธีปฏิบัติของผู้ที่ทํา

ได้ดีกว่า/เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นข้อมูลสําคัญที่นําไปสู่การปรับปรุงองค์กร ในการทํา 

Benchmarking ยังมีความสับสนกับคําว่า “Best” ของ Best Practices โดยคิดว่าเป็นการยากที่

จะพูดว่าเป็นวิธีปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด ” ทําให้หลายองค์กรที่ทํา Benchmarking ใช้คําว่า Good 

Practices หรือ Better Practices แทน อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ Best Practices หมายถึง วิธี

ปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่นําองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศซึ่ง

เหมาะสมกับองค์กนนั้น ๆ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่สามารถทําได้หรือเหมาะสมกับทุกองค์กร 

ก็จะทําให้สามารถใช้คําว่า Best Practices ได้ ดังนั้นในการเรียนรู้ Best Practices จากผู้

ที่ทําได้ดีกว่า เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง ผู้ใช้ต้องนํามาประยุกต์ให้

เหมาะกับองค์กรของตนเองด้วย  

 

ประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ในการท า Benchmarking คือ 

1.  การปรับปรุงตนเองด้วยการเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ใช่การลอกเลียนแบบ เนื่องจาก

แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ สภาพธุรกิจและปัจจัยภายในองค์กรที่แตกต่างกัน 

ดังนั้น Benchmarking จึงต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อนํา Best Practices ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

ในองค์กร  

 2.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทํา Benchmarking ต้องทําอย่างเป็นระบบ ได้รับ

การยอมรับและเต็มใจจากองค์กรต้นแบบไม่เปิดเผยข้อมูลหรือนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ในการทํา ซึ่งในส่วนนี้จะมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุม เพื่อให้การทํา 

Benchmarking ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้  

- หลักการด้านกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใช้วิธีการไม่

เหมาะสมในการได้มาซึ่งความลับทางธุรกิจ  

- หลักการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล :  เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และให้

ข้อมูลที่เป็นจริง  

- หลักการด้านความลับ : รักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อ
และข้อมูลก่อนได้รับการยินยอมจากองค์กรที่ให้ข้อมูล  
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- หลักการด้านการใช้ข้อมูล : ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

- หลักการด้านการติดต่อ : ติดต่อผ่านช่องทาง/บุคคลที่กําหนด และไม่

เปิดเผยชื่อบุคคลก่อนได้รับการยินยอม  

- หลักการด้านการเตรียมตัว : เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

- หลักการด้านการทําให้สําเร็จ : ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทําไว้ให้ลุล่วง

ทันเวลา  

- หลักการด้านความเข้าใจและการปฏิบัติ: ปฏิบัติต่อผู้ที่ทํา 

Benchmarking ตามที่เขาต้องการ  

3.   เป้าหมายที่แท้จริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือการศึกษา 

Best Practices ปรับปรุงตนเอง มิใช่ การมุ่งเน้นเพียงการเปรียบเทียบวัดเท่านั้น ซึ่ง

เทียบเป็นสัดส่วนระหว่างตัววัดและ Best Practices เป็น 10 % - 20% : 80% - 90% 

 

ประโยชน์ของการท า Benchmarking 

 Benchmarking เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงองค์กรที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากทําให้มีการปรับปรุงองค์กรอย่างก้าวกระโดดจึงขยายผล

อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันมีการทํา Benchmarking ทั่วทั้งองค์กร ปัจจุบัน 

Benchmarking ได้รับการยอมรับและนํามาใช้มากขึ้น เนื่องจากเหตุผลดังนี้  

  -  เพื่อความยั่งยืนขององค์กร : สภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การที่องค์กร

จะยั่งยืนจําเป็นต้องรักษาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อให้แข่งขันได้ จึงต้องมี

การเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้คือ Benchmarking 

 -  เพื่อการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด : ความเร็วในการปรับปรุงตนเอง

เป็นเงื่อนไขสําคัญขอความได้เปรียบในการแข่งขัน benchmarking เป็นเครื่องมือที่ช่วย

กระตุ้นนวัตกรรม (Innovation) ในองค์กร ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงใน

ระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภายนอกองค์กรทําให้

สามารถ “เรียนลัด ” เพื่อก้าวให้ทันองค์กรอื่น ๆ จึงเป็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดด  
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กระบวนการท า Benchmarking 

 กระบวนการทํา Benchmarking มีการพัฒนาและนําไปใช้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่า

องค์กรต้นแบบที่นําไปใช้นั้นต้องการเน้นรายละเอียดในด้านใด อย่างไรก็ตาม ทุกกระบวนการ/

รูปแบบที่ทําก็ยังอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมของบริษัทชั้นนําในระดับ

โลก ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก และ 10 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
 

1. ข้ันตอนการวางแผน (Planning stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1.1  การกําหนดหัวข้อการทํา Benchmarking สามารถทําได้หลายวิธี แต่วิธีที่

เหมาะสมที่สุด ควรเริ่มจากการ วิเคราะห์ กระบวนการตนเองก่อน ซึ่งมองได้ 2 ด้าน คือ 

มุมมองภายในที่เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องการปรับปรุงในองค์กร และมุมมองภายนอกที่มาจาก

สิ่งที่ลูกค้า ต้องการ ในปัจจุบันส่วนใหญ่เริ่มจากมุมมองลูกค้าก่อน (Standpoint of Customer) 

โดยวิเคราะห์ว่าลูกค้าคาดหวังในเรื่องใด เช่น คุณภาพราคา หรือบริการ จากนั้นจึงพิจารณาว่า

กระบวนการทํางานใดที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้า จัดลําดับหรือเกณฑ์ในการ

พิจารณาเพื่อคัดเลือกหัวข้อหรือระบวนการนั้น ๆ เพื่อนํามาทํา Benchmarking  

 1.2 การกําหนดองค์กรเปรียบเทียบ การคัดเลือกผู้ที่องค์กรต้องการเทียบเคียง

หรือคู่เปรียบเทียบ Benchmarking Partner มีแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ คือ การจัดทํา

รายชื่อองค์กรที่ต้องการเปรียบเทียบและคัดเลือกองค์กร ซึ่งต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์

การคัดเลือกที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการคัดเลือกองค์กรในการทํา Benchmarking ด้วย ทั้งนี้

อาจพิจารณาจากขนาดโครงสร้างองค์กร ประเภท สินค้า / บริการประเภทอุตสาหกรรม 

ระดับเทคโนโลยี สถานที่ตั้ง และการได้รับการยอรับ เป็นต้น เพื่อเลือกองค์กร ที่เหมาะสมใน

การทํา Benchmarking 

 1.3  การกําหนดวิธีการเก็บและการเก็บข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลเป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่มีความสําคัญ โดยทั่วไปองค์กรจะสามารถได้ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แต่

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการกําหนดวิธีเก็บและการรวบรวมข้อมูล คือ องค์กรต้องศึกษากระบวรการ

ของตนเอง อย่างถ่องแท้ เพื่อพิจารณาว่าควรปรับปรุงในรายละเอียดเรื่องใด และนําสิ่งที่

ต้องการปรับปรุงนั้น ๆ ไปสร้างเป็นแบบสอบถามหรือประเด็นคําถาม เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก Benchmarking Partner  
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2. ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 

ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างเรากับ Benchmarking Partner เป็นการ

วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพหรือความสามารถขององค์กรเรา

และ Benchmarking Partner ในปัจจุบันและคาดคะเนความแตกต่างในอนาคต 

นอกจากนั้นในการวิเคราะห์มุ่งเน้นค้นหาและตอบคําถามให้ได้ว่า Benchmarking Partner 

นั้น ๆ ทําอย่างไรจึงสามารถสร้าง Best practices ในองค์กรได้และมี Enabler ที่สนับสนุน

อย่างไรบ้าง ผลจากการวิเคราะห์ช่วงห่าง (Gap Analysis) จะทําให้เราตอบคําถามได้ว่ามี 

Gap เท่าไร และ Practices ใดบ้างที่เราเรียนรู้และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเราได้  

  2.2  การคาดคะเนช่วงห่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการประมาณการ Gap ที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประมาณได้ว่าเมื่อใดเราจึงจะสามารถปิดช่วงห่างและเขยิบ

ตนเองได้ หรืออาจกล่าวว่าสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีเท่าหรือสูงกว่าคู่เปรียบเทียบได้  
 

3. ข้ันตอนการบูรณการ (Integration Stage) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

3.1 การสื่อสารผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และสร้างการยอมรับ เป็นขั้นตอนการสื่อสาร

ผลจากการทํา Benchmark ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้เกิดการยอมรับและการมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงองค์กร โดยต้องการกําหนดกลุ่มเป้าหมายว่าต้องสื่อสารให้ใครรับรู้บ้าง 

วิธีการและช่องทางในการสื่อสารขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อ และกลุ่มผู้ที่รับสื่อ โดย

ต้องเลือกให้เหมาะสม เช่น ผู้บริหารระดับสูง ใช้การรายงานผลสรุป การประชุม เป็นต้น  

  3.2  การตั้งเป้าหมาย เป็นการนําผลที่ได้จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

มาใช้พิจารณาตั้งเป้าหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานใน

อนาคต เพื่อให้แข่งขันได้ ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหาร และ

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงด้วย ดังนั้น จะต้อง

เป็นการกําหนดเป้าหมายโดยความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมี

ผลกระทบในการปรับปรุง  
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Action Stage) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

4.1 การจัดทําแผนดําเนินการ เป็นการนําผลการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดทํา

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งต้อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผน กิจกรรม 

ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบผู้ดําเนินการงบประมาณและการติดตามผล ทั้งนี้ แผน

ดังกล่าวควรได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารก่อนนําไปดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  4.2  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมกํากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้ขั้นตอนนี้เป็นการนําแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้วไป

ปฏิบัติ (Implementation) และควบคุม/กํากับความคืบหน้าของการดําเนินการ ในการนําแผนไป

ปฏิบัติผู้บริหารอาจทดลองปฏิบัติในบางพื้นที่ แล้วขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ และทั่วทั้ง

องค์กร หลังจากดําเนินการตามแผนแล้วควรมีการสรุปผลการติดตามและรายงานให้ผู้บริหาร

ทราบทุกครั้ง 

  4.3  การทบทวนผลโดยเทียบค่ากับผู้ที่ดีที่สุด หรือ คู่เปรียบเทียบหลักจากก

ดําเนินงานตามแผนแล้วองค์กรต้องทบทวนผลการดําเนินการโดยตอบคําถามว่า องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ต้องทบทวนเป้าหมายใหม่หรือไม่ Benchmarking ดีขึ้นหรือไม่สิ่งที่

เรียนรู้จากการทํา Benchmarking ครั้งนี้คืออะไร และหากจะทําอีกครั้งในคราวหน้าควร

ปรับปรุงเรื่องใดบ้าง อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าผลสําเร็จของการดําเนินการเรื่องได ๆ 

ก็ตาม การยอมรับและสนับสนุนจากผู้นําองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การทํา 

Benchmarking ก็เช่นเดียวกันทางปฏิบัติผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องทําความเข้าใจ

เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ และกระบวนการทําให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

รวมทั้งให้ความสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา และเครื่องมือ

ต่าง ๆ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมก่อนการทํา Benchmarking  จึงเป็นอีกขั้นตอนที่มี

ความสําคัญ ดังนั้น ก่อนเริ่มดําเนินการทํา Benchmarking ควรมีการเตรียมความพร้อม

ขององค์กร เช่น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับสูง ( Benchmarking Sponsor) การจัด 

Benchmarking Team การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น เพื่อให้ทีมงานเข้าใจและสามารถ

ทํา Benchmarking ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

 



32 

 

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  

การวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 

Analysis) จะกระทําเพื่อให้องค์กรมีความรู้จักตนเองในด้านที่สามารถดําเนินงานได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งเป็นจัดแข็งขององค์กร และด้านที่ยังดําเนินงานได้ไม่ดี ซึ่งเป็นจุดอ่อน ที่อาจถูกคู่แข่งนําไปใช้

ในโจมตีในการแข่งขัน และทําให้องค์กรรู้ว่าสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อ

ประโยชน์ และเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์กรมีอะไรบ้าง เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน 

และแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งแบ่ง

รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  
 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

S (Strengths) หมายถึง จุดแข็งขององค์กร 

W (Weakness) หมายถึง จุดอ่อนขององค์กร 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

O (Opportunities) หมายถึง โอกาสที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจให้กับองค์กร 

T (Threats) หมายถึง อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรนั้นหมายถึง การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งทรัพยากรขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายการตลาด ฝ่าย

การเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลผลิต หรือฝ่ายปฏิบัติการ

ด้านสาระสนเทศ เป็นต้น โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ว่ามีความแข็งแกร่งเพียงใด ถ้าเป็น

จุดแข็งขององค์กร ถือว่าเป็น “Strengths” แต่ถ้าเป็นปัญหา หรือจุดอ่อนขององค์กร ถือว่าเป็น 

“Weaknesses” นั่นเอง  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก จะต้องประเมินสภาพแวดล้อมระดับมหภาค 

(Macro environment) โดยใช้การวิเคราะห์ PEST Analysis เข้ามาเป็นตัวกําหนด ได้แก่ 

P (Political) หมายถึง กฎหมาย และการเมือง 

E (Economic) หมายถึง เศรษฐกิจ 

S (Social) หมายถึง สังคม 

T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะต้องวิเคราะห์ว่ามีเรื่องใด ประเด็นใดบ้างที่ส่ง

ผลดีต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ก็จะจัดว่าเป็นโอกาส (Opportunities) ส่วนถ้าเรื่อง

ใดหรือประเด็นใด ก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ คุกคามต่อการดําเนินธุรกิจ ก็จะจัดว่าเป็นอุปสรรค 

(Threats) 
 

การวิเคราะห์ SWOT จึงจะทําให้องค์กรรู้สถานะของตน และรู้ว่าจะสามารถใช้ปัจจัยใดที่

ช่วยส่งเสริมองค์กรให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และปัจจัยใดที่จะต้องเฝ้าระวัง และ

พยายามหาหนทางแก้ไขเผชิญกับปัญหานั้นให้ได้ 

 

 

2.1.4 เครื่องมือก าหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix Model 

แมททริกซ์อุปสรรค - โอกาส -จุดอ่อน -จุดแข็ง (Threats-Opportunities-

Weaknesses-Strengths (TOWS matrix) เป็นแมททริกซ์ที่แสดงถึงโอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) จากภายนอกบริษัท โดยมีทางเลือกกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการ

จับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังนี้ (1) กลยุทธ์ SO (SO strategy) (2) กลยุทธ์ 

ST (ST Strategy) (3) กลยุทธ์ WO (WO strategy) (4) กลยุทธ์ WT (WT strategy) (Whelan 

and Hunger.2002: 114-115) 
 

บริษัทจะทําการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจน

วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละ

ปัจจัยนั้นจะทําให้ได้ทางเลือก 4 ทางเลือก ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับแต่

ละสถานการณ์ โดยกําหนดให้ (1) T แทน  อุปสรรค (Threats) (2) O แทน โอกาส  

(Opportunities) (3) W แทน จุดอ่อน (Weaknesses) (4) S แทนจุดแข็ง (Strength) 

โดยทั่วไปแมททริกซ์ TOWS จะเริ่มที่อุปสรรค (Threats) เพราะในหลายสถานการณ์วางแผนกล

ยุทธ์เป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ด้านปัญหาหรืออุปสรรค ดังตาราง แสดงทางเลือก 4 ประการ

ของแมททริกซ์ TOWS เพื่อการกําหนดกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สถานการณ์โดยแกนนอนแทน

จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน ส่วนแกนตั้งแทนโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส 

(Opportunities) 

1.              SO 

มีจุดแข็งและมีโอกาส 

กลยุทธ์รุกราน 

(Aggressive strategy) 

2.              WO 

มีจุดอ่อนและมีโอกาส 

กลยุทธ์การอนุรักษ์ 

(Conservative strategy) 

อุปสรรค 

(Threats) 

3.              ST 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

(Competitive strategy) 

4.              WT 

มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค 

กลยุทธ์การตั้งรับ 

(Defensive strategy) 

ภาพที ่2.2 แสดงทางเลือก 4 ประการของเมททริกซ์ TOWS เพื่อการกําหนดกลยุทธ ์
ที่มา: หนังสือการจัดการเชิงกลยุทธ,์ พิบูล ทีปะปาล, 2546 
 

1. กลยุทธ์ SO (SO strategy) เป็นตําแหน่งหรือสถานการณ์ที่เป็นเป้าหมายของทุก

บริษัท โดยบริษัทจะใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบจากโอกาส ถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขเพื่อให้

เปลี่ยนเป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญอุปสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส ในกรณีนี้บริษัทจะใช้

จุดแข็งที่มีเพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 

 กลยุทธ์ SO ถือว่าอยู่ในตําแหน่งการรุกราน (Aggressive) กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้ คือ 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 

(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 

(4) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 

(5) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 

(6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 

(7) การกระจายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม (Conglomerate diversification) 

(8) การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric diversification) 

(9) การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) 

(10) กลยุทธ์ผสม (Combination) 
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 2. กลยุทธ์ WO (WO strategy) เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจพยายามให้มีจุดอ่อนต่ําสุด มี

โอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดอ่อนในบางกรณีจะต้องพยายามหาวิธีแก้ไข โดยการใช้ข้อ

ได้เปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองค์การ ในกรณีนี้

บริษัทจะพยายามแก้ไขจุดอ่อน และสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ์ WO ถือว่าอยู่ในตําแหน่งการอนุรักษ์ (Conservative) กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้คือ 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 

(2) การพัฒนาตลาด (Market development) 

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 

(4) การกระจายธุรกิจสู่ศูนย์กลาง (Concentric diversification) 

 

 3. กลยุทธ์ ST (ST strategy) เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เป้าหมายของบริษัทคือพยายามให้มีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด 

ดังนั้นบริษัทอาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพื่อขจัด

อุปสรรคจากคู่แข่งขัน ในกรณีนี้บริษัทจะใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคให้ได้ 

 กลยุทธ์ ST ถือว่าอยู่ในตําแหน่งการแข่งขัน (Competitive) กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้ คือ 

(1) การเจาะตลาด (Market penetration) 

(2) การพัฒนาตลาด (Market development 

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 

(4) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 

(5) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 

(6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 

(7) การร่วมทุน (Joint venture) 

 

 4. กลยุทธ์ WT (WT strategy) เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจมีจุดอ่อนและมีอุปสรรค โดยมี

เป้าหมายเพื่อสร้างจุดแข็งและขจัดอุปสรรคให้ต่ําที่สุด โดยบริษัทอาจใช้วิธีร่วมทุน (Joint 

venture) การลดค่าใช้จ่าย (Retrench) การเลิกผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกําไร (Liquidate) ในกรณี

นี้บริษัทจะพยายามสร้างจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคให้ได้ 
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 กลยุทธ์ WT ถือว่าอยู่ในตําแหน่งตั้งรับ (Defensive) กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้คือ กลยุทธ์

การตัดทอน (Retrenchment strategy) ประกอบด้วย 

(1) การไม่ลงทุน (Divestiture) 

(2) การเลิกดําเนินงาน (Liquidation) 

(3) การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) 

(4) การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 

(5) การล้มละลาย (Bankruptcy) 

 

 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการก าหนดกลยุทธ์ 3 ระดับ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  เป็นกลยุทธ์ที่พิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มการ

ดําเนินงานในอนาคต เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการว่าควรขยายตัว ตัดทอน หรือ

ดําเนินการในรูปเดิมหรือไม่ ถ้าต้องการเจริญเติบโตและขยายตัวควรใช้การพัฒนาจากภายใน

หรือภายนอก ซึ่งโดยทั่วไปกลยุทธ์ระดับองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 
 

1.กลยุทธ์การเจริญเติบโต  (Growth Strategy) เมื่อการดําเนินงานขององค์การ

บรรลุผลสําเร็จมาได้ในระดับหนึ่ง  ผู้บริหารจะพิจารณาใช้กลยุทธ์นี้ในการดําเนินงานเพื่อสร้าง

การเจริญเติบโตให้ธุรกิจ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  การเพิ่มยอดขาย  การลดต้นทุน  และการ

เพิ่มกําไร เป็นต้น โดยเฉพาะการลดต้นทุนซึ่งมีความสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว  และคู่แข่งขันใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  โดยกลยุทธ์การ

เจริญเติบโตจะมีอยู่ 2 ลักษณะหลักดังต่อไปนี้ 
 

- กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งด้านความเช่ียวชาญ  (Concentration Growth 

Strategy) องค์กรจะให้ความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแต่ละธุรกิจ  โดยองค์กรจะ

ทุ่มเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑ์เดียว  

ตลาดเดียว  หรือใช้เทคโนโลยีเดียว  เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ  โดยสามารถจําแนก

ออกเป็น 2 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
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- กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน  (Horizontal Growth Strategy) เป็น

การขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม  โดยการขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม  การ

ขยายสาขาไปพื้นที่อื่นหรือประเทศอื่น  การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น  หรือซื้อกิจการ

อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่เรียกว่า  “กลยุทธ์การรวบรวมธุรกิจตามแนวนอน  

(Horizontal Integration Strategy)” 

- กลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง  (Vertical Growth Strategy) เป็นการ

ขยายธุรกิจไปสู่การจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกว่า กลยุทธ์การรวมธุรกิจไปข้างหลัง  (Back-

ward Integration Strategy) หรือการขยายธุรกิจไปสู่การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

องค์การแก่ลูกค้าเองที่เรียกว่า  กลยุทธ์การรวบรวมธุรกิจไปข้างหน้า  (Forward 

Integration Strategy) โดยกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ลดต้นทุนในระยะยาวได้ และช่วยองค์การ

ควบคุมการดําเนินงานได้ดีขึ้น 
 

 - กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งด้านการกระจายธุรกิจ  (Diversification Growth 

Strategy) องค์กรกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความแตกต่าง

ในการดําเนินงาน  ซึ่งอาจเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์เดิมขององค์กรก็ได้  โดย

สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

- กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม  (Concentric Diversification 

Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม 

กลยุทธ์นี้เหมาะสําหรับองค์กรที่มีตําแหน่งทางการแข่งขันที่เข้มแข็ง  ซึ่งการใช้กลยุทธ์

การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่มจะสร้างผลกําไรให้มากกว่ากลยุทธ์การกระจายธุรกิจ

แบบไม่เกาะกลุ่ม 

- กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม  (Conglomerate Diversification 

Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ

เดิม องค์การที่เลือกใช้กลยุทธ์นี้เนื่องจากธุรกิจเดิมมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตลดลง  

จึงต้องมองหาธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเจริญเติบโตได้มากกว่า  หรือองค์การที่มียอดขายตาม

ฤดูกาลจึงต้องหาธุรกิจที่จะสร้างยอดขายตามฤดูกาลให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เดิม 
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 - กลยุทธ์การเจริญเติบโตจากภายในและภายนอก สามารถขยายธุรกิจทั้งจาก

ภายในองค์กรด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  พัฒนาตลาดใหม่  และขยายตลาดใหม่  ส่วนภายนอก

องค์การสามารถทําได้โดยการซื้อธุรกิจอื่น  (Acquisition) การรวมธุรกิจกับองค์การอื่น  

(Mergers) และการร่วมลงทุน (Joint Venture) ซึ่งกลยุทธ์การเจริญเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้

กันมาก  เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จ  และ

เป็นเส้นทางนําไปสู่ความสําเร็จยิ่งขึ้น 

 
 2.กลยุทธ์การอยู่คงที่  (Stability Strategy) องค์การที่มีความเจริญเติบโตระดับปาน

กลาง  อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปานกลาง  มีความดึงดูดของ

อุตสาหกรรมปานกลาง  และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงน้อย  สามารถคาดคะเน

สถานการณ์ได้ โดยที่กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ดังนี้ 
 

 - กลยุทธ์การยับยั้งหรือการดาเนินการด้วยความระมัดระวัง  (Pause or Proceed 

with Caution Strategy) ภายหลังที่องค์กรได้ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตโดยการเพิ่มหน่วย

ธุรกิจ ทําให้องค์กรอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินงานขององค์กร  เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายหรือข้อบังคับ สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค เป็น

ต้น ดังนั้นองค์กรจึงควรใช้กลยุทธ์การยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดําเนินการด้วยความระมัดระวัง 

- กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง  (No Change Strategy) เป็นการดําเนินงานตามกล

ยุทธ์เดิม  เนื่องจากกลยุทธ์เดิมที่วางแผนไว้ประสบความสําเร็จด้วยดีและสภาพแวดล้อมของ

องค์กรไม่เปลี่ยนแปลง องค์กรอาจปรับเป้าหมายขององค์กรตามอัตราเงินเฟ้อเท่านั้น 

- กลยุทธ์การท าก าไร  (Profit Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรพยายามลดค่าใช้จ่าย

ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําการวิจัยและการพัฒนา ค่าบํารุงรักษา  ค่าโฆษณา  และค่าจ่ายใน

การบริการลูกค้า เป็นต้น การพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ส่งผลให้กําไรขององค์กรสูงขึ้น เงิน

ปันผลของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นในระยะสั้น แต่การเติบโตในระยะยาวจะหยุดชะงัก 
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 3.กลยุทธ์การตัดทอน  (Retrenchment Strategy) เป็นทางออกในการแก้ปัญหาของ

องค์กรที่ไม่ประสบผลสําเร็จ  หรือสําหรับธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงตกต่ําของวงจรชีวิต  กลยุทธ์การตัด

ทอนจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายขององค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

  - กลยุทธ์การฟื้นฟู  (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งปรับการ

ดําเนินงานให้กลับสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปัญหาต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ลง เช่น การ

ไม่รับพนักงานเพิ่ม  การลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  การควบคุมค่าใช้จ่ายในสํานักงาน  

และการลดการโฆษณา  เป็นต้น  กลยุทธ์การฟื้นฟูสามารถทําได้โดยการพยายามลดค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ลง และทําการปรับโครงสร้างองค์กร  โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใน

ระยะยาว กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูด 

  - กลยุทธ์บริษัทเชลย  (Captive Company Strategy) หมายถึงการที่องค์กร

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้าเพียงรายเดียว  ทาให้สถานภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับ

ความเข้มแข็งของลูกค้า ซึ่งจะสามารถใช้กลยุทธ์นี้ควบคู่กับกลยุทธ์อื่นได้ 

  - กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน  (Sell-out or Divestment 

Strategy) เป็นการแก้ปัญหาขององค์กรที่มีธุรกิจไม่สอดคล้องกับองค์กรโดยรวม  หรือธุรกิจมี

ความอ่อนแอหรือมีทรัพยากรไม่เพียงพอ  จึงถอนการลงทุนจากการร่วมลงทุนกับธุรกิจอื่นหรือ

ขายธุรกิจนั้นทิ้งไป 

  - กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ  (Bankruptcy or Liquidation 

Strategy) กลยุทธ์นี้เป็นวิธีสุดท้ายขององค์กรที่ประสบความล้มเหลวในการดําเนินงาน การเลิก

ดําเนินงานจะเป็นหนทางที่จะทําให้ธุรกิจขาดทุนน้อยที่สุด  และยังสามารถรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าปล่อยให้ล้มละลาย  กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับองค์กรที่อยู่ในตําแหน่งทางการ

แข่งขันที่อ่อนแอและอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่มีความดึงดูด 
 

 สําหรับกลยุทธ์การเติบโต  ถ้ามองในมุมของผลิตภัณฑ์และตลาดตามหลักการของ

ศาสตราจารย์ Igor Ansoff ที่เป็นนักวิชาการด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  จนได้รับการยอมรับว่า

เป็นบิดาของการจัดการ  (Kotler Philip, 2008 ,พิบูล ทีปะปาล , 2547) มีกลยุทธ์ทางเลือกของ

การเจริญเติบโต ดังนี้ 
 

1. กลยุทธ์การเจาะตลาด  (Market penetration strategy) เป็นกลยุทธ์การขยายตัว

ที่นามาใช้เพิ่มเพิ่มยอดขาย  และขยายส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้น  จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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(current product) ในตลาดปัจจุบัน (current market) ด้วยการปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ

และกิจกรรมต่างๆ ให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งอาจทําได้ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น 

ลดค่าใช้จ่ายและราคาให้ต่ําลง  หรือทุ่มการโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้มากกว่าคู่แข่ง  

หรืออาจทําด้วยการกระตุ้นลูกค้าในปัจจุบัน ให้เกิดความภักดีและเจาะจงการซื้อผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัทมากขึ้น 

2. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  (product development strategy) เป็นกล

ยุทธ์การขยายตัว  เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโตในอนาคตด้วยการปรับปรุงหรือ

ดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ นําเสนอขายให้กับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือตลาดปัจจุบัน  

ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท 

3. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด  (market development strategy) เป็นกลยุทธ์การ

ขยายตัวเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันออกจําหน่ายใน

ตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่แห่งใหม่หรือตลาดใหม่  เป็นกลยุทธ์การเติบโตที่มีศักยภาพ

สูงสุดในการเติบโตของหลายบริษัท ซึ่งอาจทําได้ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมการตลาดมุ่งเน้นที่

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือใช้เป็นครั้งคราวนานๆครั้ง 

4. กลยุทธ์การขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่  (diversification strategy) บริษัทสามารถ

ขยายความเจริญเติบโตด้วยการขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่  การขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่มีความเสี่ยง

มากกว่ากลยุทธ์การขยายตัวแบบอื่นๆ 

 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) 

 Michael E. Porter ได้แบ่งกลยุทธ์การแข่งขันออกตามขอบเขตการแข่งขันที่เป็น

เป้าหมายกว้าง  (Broad Target) หรือการมีตลาดเป้าหมายเป็นตลาดมวลชน  (Mass Market) 

และเป้าหมายแคบ  (Narrow Target) หรือการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  (Niche Market) ซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรที่

มีตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ในขณะที่ควบคุมต้นทุน

ต่ําสุด ทําให้องค์กรมีกําไรสูงขึ้น และสามารถอยู่รอดในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงได้ การมี

ต้นทุนต่ําจะเป็นการกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เข้าตลาดรายใหม่ได้ด้วย 
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 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรที่มุ่ง

ตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างมูลค่าต่างๆ  ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน  เช่น คุณภาพ  ตรา

ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เป็นต้น การมีความแตกต่างที่โดดเด่นจะสร้างความภักดี

ของลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะลดความไวต่อราคาของลูกค้าลง  สามารถสร้างผลกําไรที่สูง

ให้แก่องค์กร  และป้องกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เข้ามารายใหม่ได้  เนื่องจากผู้เข้ามาราย

ใหม่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า  เพื่อดึงดูดความภักดีต่อตรา

ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจากองค์กรที่ใช้กลยุทธ์นี้ไป 

 3. การมุ่งที่ต้นทุน  (Cost Focus) เป็นการใช้ความสามารถในการลดต้นทุน  ณ ระดับ

การผลิตหนึ่งขององค์การ  ที่มุ่งตลาดส่วนแคบด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและ

สามารถเช่ือถือได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งขัน 

 4. การมุ่งที่ความแตกต่าง  (Focused Differentiation) เป็นการมุ่งที่ความต้องการ

ของลูกค้าในตลาดย่อยที่มีความแตกต่างจากตลาดรวม การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความ

แตกต่างที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะได้  จะเป็นการสร้างความภักดีใน

ตราผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในตลาดย่อยนั้น และจะสามารถสร้างผลกําไรสูงให้แก่องค์กรทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว เนื่องจากองค์กรจะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า มีฐานข้อมูลในการค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดได้ดีกว่า 

 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 

 เป็นกลยุทธ์ของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ  ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น  6 ประเภทดังนี้  การ

จัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี การผลิต การตลาด การเงิน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งการ

ดําเนินหน้าที่ทางธุรกิจทั้ง  6 ด้านมีความสัมพันธ์กัน  และต่างก็เป็นองค์ประกอบของ

กระบวนการการสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจ  เพราะต่างก็มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการโดย

ส่วนรวมเพื่อให้องค์การบรรลุผลในการทํากําไรของธุรกิจ 
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2.2 การจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด 
 

2.2.1 กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย ( STP Strategy: Segmentation, Targeting, and 

Positioning) 

 ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล  (ม.ป.ป. : 110-115) ในการทําการตลอดสินค้าหรือบริการใดๆ 

เราจะมีการกําหนดส่วนตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะผู้บริโภคหรือองค์กรแต่ละกลุ่มย่อมมี

ความต้องการและพฤติกรรมแตกต่างกันไป โดยทั่วไปองค์กรของเราย่อมไม่อาจตอบสนองความ

ต้องการในทุกส่วนตลาดหรือทุกตลาดได้ดีทั้งหมด จึงจําเป็นต้องเลือกแข่งขันในตลาดเป้าหมาย

ที่องค์กรมีความชํานาญหลัก และในส่วนตลาดที่เราเข้าไปแข่งขันนั้นๆ เราจะต้องมีการวาง

ตําแหน่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อให้สามารถสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือ

บริการไปสู่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

 ด้วยเหตุนี้ จึงมีปัจจัยที่นักการตลาดจะต้องพิจารณาอยู่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การแบ่งส่วน

ตลาด การกําหนดตลอดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการตลาด ซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ทั้ง 

3 ด้านนี้เรียกว่า กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย (STP Strategy) 
 

1. การแบ่งส่วนตลาด  (Segmentation Strategy) คือ การกําหนดตลาดออกเป็น

ส่วนๆ ( Segment) ตามลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรที่เหมือนกัน มีความต้องการ

คล้ายกัน และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix) ชุดเดียวกันใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เห็นโอกาสที่มีอยู่ในแต่ละตลาดและสามารถเลือกตลาดเป้าหมายที่

เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญขององค์กรได้ 

  - การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค อาจพิจารณาได้

จากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือหลายตัว แปรต่อไปนี้รวมกัน คือ  

 ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง ภาคกลาง จังหวัดที่มีจํานวนประชากร 1 ล้านคนขึ้นไป 

ฯลฯ 

 ประชากรศาสตร์ เช่น ช่วงอายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครัว 

การศึกษา อาชีพ รายได้ ฯลฯ 

 จิตวิทยา เช่น ระดับช้ันทางสังคม วิถีการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ ฯลฯ 

 พฤติกรรม เช่น สถานะการเป็นลูกค้า ความถี่ของการซื้อ ประโยชน์ที่ผู้บริโภค

ต้องการ ความภักดีต่อแบรนด์ ฯลฯ 
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 - การแบ่งส่วนตลาดองค์กร การแบ่งส่วนตลาดองค์กร อาจพิจารณาจากตัว

แปรต่อไปนี้หรืออาจใช้เกณฑ์เฉพาะที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการอื่นๆก็ได้ เช่น 

 ประชากรศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรม ขนาดขององค์กร ที่ตั้ง ฯลฯ เช่นการ

แบ่งเป็นองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และสถานบัน

การศึกษา เป็นต้น 

 ลักษณะการดําเนินงาน เช่น เทคโนโลยี ขีดความสามารถว่าต้องการความ

ช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด ฯลฯ 

 วิธีจัดซื้อ เช่น นโยบายการจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อเป็นแบบรวมศุนย์หรือ

กระจายอํานาจ ฯลฯ 

 สถานการณ์ เช่น ความเร่งด่วน ขนาดคําสั่งซื้อ ฯลฯ 

 ลักษณะเฉพาะ เช่น บางองค์กรต้องการความมั่นคงของการให้บริการสูงโดย

ยินดีจ่ายแพงกว่า บางองค์กรอาจเลือกจากราคาเป็นหลัก 
 

การแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งส่วนตลาดที่เหมาะสมจะมีลักษณะดังนี้ 

 วัดในเชิงปริมาณได้ ( Measurable) : ว่าขนาด อํานาจซื้อของแต่ละส่วนตลาด

เป็นอย่างไร 

 เข้าถึงได้ (Accessible) : สามารถกระจายสินค้าหรือบริการลงสู่ตลาดนั้นได้ 

 ขนาดใหญ่พอ ( Substantial) : มีขนาดและความต้องการซื้อมากพอที่จะทํา

กําไรได้ 

 สร้างความแตกต่างได้ (Differentiable) : เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าหรือ

บริการของเราที่แตกต่างจากคู่แข่งได้ 

 ดําเนินการได้ (Actionable) : สามารถจูงใจตลาดได้ 
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2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย ( Targeting Strategy) เมื่อแบ่งส่วนตลาดแล้ว เราจะ

สามารถประเมินศักยภาพของแต่ละส่วนตลาดได้ว่า ส่วนตลาดใดที่มีโอกาสทางการตลาดที่

องค์กรของเราสามารถตอบสนองความต้องการได้ เพื่อเลือกเป็นตลาดเป้าหมาย ( Target 

Market Segment) 
 

 - การประเมินส่วนตลาด  

การประเมินส่วนตลาด สามารถใช้ 2 หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 ความน่าสนใจของส่วนตลาด : พิจารณาจากขนาด การเติบโต มีกําไรได้ การ

ประหยัดจาดขนาด และความเสี่ยง 

 วัตถุประสงค์ ทรัพยากร และความสามารถของบริษัท : ว่าสอดคล้องและ

สามารถตอบสนองความต้องการของส่วนตลาดได้ดีเพียงใด 
 

 - การเลือกส่วนตลาด  

 จากผลการประเมินส่วนตลาดข้างต้น เราสามารถเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับ

ความเชี่ยวชาญขององค์กรได้ใน 4 วิธี คือ 

 การตลาดมวลชน (Mass Marketing) โดยมองตลาดทั้งหมดไม่แตกต่างไม่แบ่ง

ส่วน ใช้ประสมทางการตลาดชุดเดียว 

 การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) โดยมองแต่ละส่วนตลาดต่างกัน 

และใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน สําหรับแต่ละส่วนตลาด 

 การตลาดเฉพาะส่วน (Niche Marketing) โดยเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะส่วน

ที่องค์กรเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด วิธีนี้เป็น

วิธีที่องค์กรขนาดเล็กใช้แข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ 

 การตลาดจุลภาค ( Micro Marketing) เพื่อตอบสนองลูกค้ารายบุคคล 

(Individual Marketing หรือ One-to-One Marketing) เช่น ร้านตัดเสื้อ เป็นต้น 
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3. การวางต าแหน่งทางการตลาด ( Positioning Strategy) เป็นการวางตําแหน่ง

สินค้าหรือบริการของเราในใจของลูกค้า ให้มีความแตกต่างอย่าง ชัดเจนจากของคู่แข่ง ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ แข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้า

เทียบนาฬิกาโรเล็กซ์กับคาสิโอ โรเล็กซ์จะเหนือกว่าคาสิโอด้านความ หรูหราแต่ตะด้อย

กว่าคาสิโอด้านราคาคุณค่าในสายตาของลูกค้า จะเกิดจากความแตกต่างใน ด้านต่างๆ 

ดังนี้ 
 

 คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์  : เช่น ประโยชน์ ความสามารถ คุณภาพ รูปแบบ 

ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ 

 คุณค่าด้านบริการ : เช่น ความรวดเร็ว การรับประกัน มีบริการตลอด 24 
ชั่วโมง มีบริการจัดส่งและติดตั้ง บริการหลังการขาย ฯลฯ 

 คุณค่าด้านช่องทาง : หาซื้อได้ง่าย สะดวกในการซื้ออะไหล่ มีศูนย์บริการ
หลายแห่ง ฯลฯ 

 คุณค่าด้านบุคลากร : บุคลากรมีประสบการณ์ ความชํานาญ มีมนุษย์สัมพันธ์
ดี ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี ฯลฯ 

 คุณค่าด้านภาพลักษณ์  : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ ใช้แล้วภูมิใจ ดูดี มี
รสนิยม ฯลฯ 
 
 

2.2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service Marketing Mix) 
 

กลุ่มเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทนํามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของ

บริษัทในตลาดเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีหลักเกณฑ์การแบ่งเครื่องมือทางการตลาดของแมค

คาร์ท ออกเป็น 7 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) 

สภาพแวดล้อม (Physical) ทั้งหมดนี้นักการตลาด เรียกว่า 7P มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
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ภาพที่ 2.3 เครื่องมือการตลาด 7P’s 
ที่มา : การบริหารการตลาด, พิษณุ จงสถิตวัฒนา 
 

ศิริวรรณ    เสรีรัตน์  (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่ง

จะได้ส่วนประสมการตลาด  (Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง

ประกอบด้วย 

1.    ด้านผลิตภัณฑ์   (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของ

มนุษย์ได้คือ   สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยทั่วไปแล้ว  ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้อง

ได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2.    ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า  ( Value )  ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา

ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น การกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ

ให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

3.    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
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คุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอ   ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ตั้ง  ( Location ) และ

ช่องทางในการนําเสนอบริการ ( Channels ) 

4.    ด้านส่งเสริมการตลาด   ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ   โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

5.    ด้านบุคคล   ( People ) หรือพนักงาน  ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการ

คัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่าง

เหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของ

องค์กร   เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ   มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ   มี

ความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6.    ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่

ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่

รวดเร็ว หรือผลประโยชน์   อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7.    ด้านกระบวนการ  (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบัติในด้านการบริการ  ที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง

รวดเร็ว และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 

 

2.2.3 ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

การบริการเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ  เพราะบริการคือการให้ความช่วยเหลือ  

หรือการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดําเนินงานใดที่ปราศจากบริการ  ทั้งในภาค  

ราชการ และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการบริการรวมอยู่ด้วย 

เสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเองคือ สินค้า การขายจะประสบความสําเร็จได้ ต้องมีบริการ

ที่ดี ธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ต้องทาให้เกิดการขายซ้ํา ซื้อซ้ํา คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้า

ใหม่ การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้  ทาให้เกิดการขายซ้ําอีก  และชักนําให้มีลูกค้า

ใหม่ๆ ตามมา 
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ความหมายของการบริการ  ราชบัณฑิตยสถาน  (2525, หน้า 463) ให้ความหมายของ

การบริการไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติรับใช้การให้ความสะดวกต่างๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ 
 

การบริการ คือ กิจกรรม หรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล 

หรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข และความสะดวกสบาย  

หรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่สามารถจับ

ต้อง ได้ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรม  และไม่จาเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า  หรือ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  ทั้งยังเกิดจากความเอื้ออาทร  มีน้าใจไมตรี  ด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือ

เกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม และความเสมอภาค 
 

(อรุณทิพย์  วรชีวัน , 2545, หน้า 11) หลักในการให้บริการนั้น  ต้องตอบสนองความ

ต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  โดยดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเท่าเทียมกันทุกคน  ทั้ง

ยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร  และไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมาก

จนเกินไป 
 

(กุลธน ธนาพงศ์ธร, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ธีระ อัมพรพฤติ, 2542 หน้า10) การให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด คือการให้บริการที่ไม่คํานึงถึงตัวบุคคล  

หรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ 
 

(Kotler, 2000, p 29) ได้กล่าวถึงการบริการว่า  การบริการเป็น  กิจกรรม  ผลประโยชน์  

หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 

1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้  ดังนั้น กิจการต้อง

หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพ และประโยชน์จากบริการได้แก่ 

1.1.1 สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้

มา ติดต่อ 

1.1.2 บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม  บุคลิกดี พูดจา

ดีเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

1.1.3 เครื่องมือ  (Equipment) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  ต้องมี

ประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 
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1.1.4 วัสดุสื่อสาร  (Communication material) สื่อโฆษณาและเอกสารการ

โฆษณา ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขาย และลักษณะของ

ลูกค้า 

  1.1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) ชื่อ หรือเครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการ  

เพื่อให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้อง และสื่อความหมายได้ 

1.1.6 ราคา (Price) การกําหนดราคา  ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่

ชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 
 

2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ  (Inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิต  

และการบริโภคในขณะเดียวกัน  ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว  ไม่สามารถให้คนอื่น

ให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทาให้การขายบริการอยู่ในวงจํากัด

ในเรื่องของเวลา 
 

3. ไม่แน่นอน  (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขาย  ผู้

บริการจะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
 

4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้  (Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอื่นๆ  

ดังนั้นถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะทําให้เกิดปัญหา หรือบริการไม่ทัน หรือไม่มีลูกค้า 

 
 
งานของธุรกิจบริการ 

คอทเลอร์  (Kotler, 2000, p. 436) ได้กล่าวถึง  งานที่สําคัญของ  ธุรกิจบริการมี  3 

ประการ คือ 

1. การบริหารความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  (Managing Competitive 

Differentiation) งานการตลาดของผู้ขายบริการจะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน  

ซึ่งเป็นการลําบากที่จะสร้างให้เห็นข้อแตกต่างของการบริการอย่างเด่นชัด  ในความรู้สึกของ

ลูกค้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  สามารถทําได้  คือ คุณภาพการ

ให้บริการ (Service Quality) เป็นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความต่างของธุรกิจการให้บริการ  

คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่

ลูกค้าคาดหวังไว้  ข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จาก
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ประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ นักการตลาด ต้องทําการวิจัยเพื่อให้ทราบสิ่ง

ที่ลูกค้าต้องการ  (What) เขาต้องการเมื่อใด  (When) และสถานที่ที่เขา  ต้องการ  (Where) ใน

รูปแบบที่ต้องการ (How) โดยนักการตลาดต้องทําการวิจัย  เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจ

ซื้อบริการของลูกค้า  โดยทั่วไปไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์  ต่อไปนี้พิจารณาถึง

คุณภาพของการให้บริการ ดังนั้น การสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ ได้แก่ 

1.1 บริการที่เสนอ  (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า  ซึ่ง 

ประกอบด้วย  2 ประการคือ  (1) การให้บริการพื้นฐานเป็นชุด  (Primary Service 

Package) ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น สถาบันการศึกษา  ลูกค้า

คาดหวังว่าจะมีการเรียนการสอน  ที่ดี มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ  ฯลฯ (2) 

ลักษณะการให้บริการเสริม (Secondary Service Features) ซึ่งได้แก่ บริการที่กิจการมี

เพิ่มเติมให้นอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป  เช่น สถาบันการศึกษามีชมรมเสริม

ทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา 

1.2 การส่งมอบบริการ  (Delivery) การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพอย่าง

สม่ําเสมอ  ได้เหนือกว่าคู่แข่ง  โดยการตอบสนองความคาดหวัง  ในคุณภาพการ

ให้บริการของผู้บริโภค  ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ในอดีต  คาพูดของการ

โฆษณาของธุรกิจ ลูกค้าเลือกธุรกิจให้บริการ โดยถือเกณฑ์ภายหลังจากการเข้ารับการ

บริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการที่รับรู้กับบริการที่คาดหวัง  ถ้าบริการที่รับรู้ต่ํากว่า

บริการที่คาดหวังไว้  ลูกค้าจะไม่สนใจ  ถ้าบริการที่รับรู้สูงกว่าความคาดหวัง  ของเขา  

ลูกค้าจะใช้บริการนั้นซ้ํา 

1.3 ภาพลักษณ์ (Image) การสร้างภาพลักษณะ  สาหรับบริษัทที่ให้บริการโดย  

อาศัยสัญลักษณ์  (Symbols) ตราสินค้า  (Brand) โดยอาศัยเครื่องมือการโฆษณา  และ

ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดอื่นๆ 
 

2. การบริหารคุณภาพการให้บริการ  (Managing Service Quality) เป็นการ  

เปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง  และบริการที่ได้รับ  ถ้าบริการที่ได้รับต่ํากว่าความ

คาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการไม่ได้คุณภาพ แต่ถ้าบริการที่ได้รับสูงกว่าความคาดหวัง  ลูกค้า

จะรู้สึกว่า บริการที่ได้รับมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยได้

ค้นพบ ตัวกําหนดคุณภาพของบริการที่มีความสําคัญ ได้แก่ 
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2.1 ความน่าเชื่อถือ  (Reliability) ความสามารถในการบริการ  ที่ทาให้มั่นใจใน  

บริการที่ไว้วางใจได้ และถูกต้องแน่นอน 

2.2 ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ

ลูกค้า และเตรียมความพร้อมในการบริการ 

2.3 การรับประกัน  (Assurance) ความรู้ และความสุภาพของลูกจ้าง  และ 

ความสามารถของลูกจ้างในการถ่ายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมั่น 

2.4 การเอาใจใส่ (Empathy) การจัดหา  ดูแล เอาใจใส่เฉพาะราย  แก่ลูกค้า  ทุก

ราย 

2.5 การสัมผัสได้ (Tangibles) การปรากฏของสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ  

เครื่องมือ บุคลากร วัตถุทางการสื่อสาร 
 

3. การบริหารประสิทธิภาพในการให้บริการ  (Managing Productivity) ในการเพิ่ม  

ประสิทธิภาพของการให้บริการ ธุรกิจบริการสามารถทําได้ 7 วิธีคือ 

3.1 การให้พนักงานทํางานมากขึ้น  หรือมีความชํานาญสูงขึ้น  โดยจ่ายค่าจ้าง

เท่าเดิม 

3.2 เพิ่มปริมาณการให้บริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง 

3.3 เปลี่ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเครื่องมือเข้ามาช่วยสร้าง  

มาตรฐาน 

3.4 การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการ หรือสินค้าอื่น ๆ 

3.5 การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.6 การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท 

3.7 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการดีขึ้น 
 

Parasuraman, Zeithesel and Berry (อ้างถึงใน  รัชยา กุลวานิชไชยนันท์ , 2535 หน้า 

14.15) กล่าวไว้ว่า การบริการที่ประสบความสําเร็จ  จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสําคัญต่างๆ  

ดังนี้ 

1. ความเช่ือถือได้ (Reliability) ประกอบด้วย 

1.1 ความสม่ําเสมอ (Consistency) 

1.2 ความพึ่งพาได้ (Dependability) 



52 

 

2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบด้วย 

2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 

2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการ 

2.3 มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
 

3. ความสามารถ (Competency) ประกอบด้วย 

3.1 สามารถในการสื่อสาร 

3.2 สามารถในการให้บริการ 

3.3 สามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
 

4. การเข้าถึงบริการ (Access) ประกอบด้วย 

4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้หรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมาย 

ซับซ้อน 

4.2 ผู้บริการใช้เวลารอคอยไม่นาน 

4.3 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกสาหรับผู้ใช้บริการ 

4.4 อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
 

5. ความสุภาพอ่อนโยน (Courtesy) ประกอบด้วย 

5.1 การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 

5.2 ให้การต้อนรับที่เหมาะสม 

5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
 

 6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบด้วย 

6.1 มีการสื่อสารช้ีแจงขอบเขต และลักษณะงานบริการ 

6.2 มีการอธิบายขั้นตอนให้บริการ 
 

7. ความซื่อสัตย์ (Credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ 
 

8. ความมั่นคง (Security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ 
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9. ความเข้าใจ (Understanding) ประกอบด้วย 

9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 

9.2 การแนะนา และการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
 

10. การสร้างส่ิงที่จับต้องได้ (Tangibility) ประกอบด้วย 

10.1 การเตรียมวัสด ุอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับให้บริการ 

10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 

10.3 การจัดสถานที่ให้บริการสวยงาม 
 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2537, หน้า 34) ได้ให้ความเห็นในเรื่องหลักการให้บริการที่ดีไว้ว่า  

มีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของส่วนใหญ ่

2. ให้บริการโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ 

3. ให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 

4. ให้บริการโดยยึดหลักประหยัด 

5. ให้บริการโดยยึดหลักความสะดวก 
 

จากการพิจาณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  แสดงให้เห็นว่า  เป้าหมายของการ  

ให้บริการนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการที่จะวัดว่าการให้บริการบรรลุ

เป้าหมายหรือไม่วิธีหนึ่ง คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  เพราะการวัดความ  

พึงพอใจนี้เป็นการตอบคําถามว่าหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความ 

ต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมายของการบริการได้ว่า  เป็น

การ ปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็นของลูกค้า  บริการเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถ สัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้  แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิงความพึง

พอใจ และ สามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ 
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2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายใน  

และภายนอกองค์กร ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างเป็นปกติสุข เพราะเหตุใดองค์กรธุรกิจจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่ผ่านมา แนวคิด และทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วน

ใหญ่ต้องการสร้างให้องค์กรมีความ  “เก่ง” ที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต  (Growth) ของกิจการ  

ตัวอย่างทฤษฎีที่รู้จักกันดี  ได้แก่ SWOT Analysis (Ansoff 1965) สําหรับการกําหนดตําแหน่ง  

และการสร้างความสําเร็จขององค์กร  หรือ Boston Matrix (BCG 1970) สาหรับการกําหนด

ความสําคัญ  และการสร้างความสําเร็จในผลิตภัณฑ์หรือ  Five Forces (Porter 1980) และ 

Diamond Model (Porter 1990) สาหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ส่วนแนวคิดในเรื่อง  CSR จะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ  “ดี” ที่ก่อให้เกิดความ

ยั่งยืน (Sustainability) ของกิจการเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนา CSR 

จึงมิใช่เรื่องใหม่เพียงแต่เพิ่งได้มีการบัญญัติคานี้ขึ้นใช้ในวงการธุรกิจเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง 

องค์กรที่นาแนวคิด  CSR ไปปฏิบัติจะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้  

(Tangible) และในส่วนนามธรรมที่จับต้องไม่ได้  (Intangible) จากผู้ที่อยู่ในองค์กร  ได้แก่ ผู้ถือ

หุ้นและพนักงาน และจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้ 

 
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 

ในแง่ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ  ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีส่วนล้ามูลค่าหุ้นใน

อัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของนักลงทุน ปัจจุบัน เม็ดเงินลงทุนในธุรกิจ

ที่มี CSR ซึ่งเรียกกันเฉพาะว่า  SRI (Social Responsibility Investing) นั้น มีมูลค่าเกิน  2 ล้าน

ล้านเหรียญ  และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เป็นโอกาสที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มที่ต่ํากว่าเกณฑ์ปกติของตลาด 

ในแง่ของพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจาก

การปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน ทาให้องค์กรสามารถที่จะรักษา

พนักงานที่มีความสามารถไว้และในขณะเดียวกัน  ก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพ

และเป็นที่ต้องการ ให้เข้ามาทางานกับองค์กรได้ 



55 

 

องค์กรสามารถสร้างรายได้  และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น  จากการที่ลูกค้าพิจารณาเลือก

ซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น การ

ส่งเสริมการขายด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อทุกๆ  การซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง  ให้แก่

หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ฯลฯ 

นอกจากนี้องค์กรยังสามารถที่จะลดรายจ่ายของกิจการ  จากการดําเนินกิจกรรม  CSR 

ได้ ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้ารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน  เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนสร้าง

โรงไฟฟ้าหรือหาแหล่งพลังงานทดแทนแห่งใหม่หรือ  การลดงบประมาณใช้จ่ายด้านโฆษณาใน

การเปิดตัวสินค้าแปรรูปของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

จากผลผลิตที่ล้นตลาด โดยได้รับการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์จากหลายภาคส่วนในสังคม

เปรียบเทียบกับงบโฆษณาสินค้าที่ไม่มีส่วนประสมของ CSR ของบริษัทแห่งเดียวกัน 

 

ประโยชน์ที่เป็นนามธรรม 

องค์กรสามารถได้รับประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) 

ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ ในประเภทสินค้าหรือบริการนั้นๆ  โดยการดาเนินกิจกรรม  

CSR ร่วมกับการทาตลาดผลิตภัณฑ์  เช่น ร้านกาแฟที่รับซื้อเมล็ดกาแฟในท้องถิ่นหรือจากไร่

กาแฟที่ใช้เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

สําหรับองค์กรที่มิได้ใช้ตราผลิตภัณฑ์เป็นชื่อขององค์กร  หรือเป็นองค์กรที่มีหลายตรา

ผลิตภัณฑ์สามารถดําเนินกิจกรรม  CSR ที่เสริมภาพลักษณ์องค์กร  (Corporate Image) 

นอกเหนือจากการวางตําแหน่งตราผลิตภัณฑ์โดยการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่อานวย

ประโยชน์ต่อสังคมโดยสมัครใจมากกว่า  เป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับใน

อุตสาหกรรมหรือกฎหมายบ้านเมืองในด้านต่างๆ  เช่น การจัดหาและดูแลระบบบาบัดของเสีย  

จากโรงงานให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือ

มากกว่าการมีระบบไว้เพียงเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์แต่มิได้เปิดใช้งาน เป็นต้น 

 

รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

ศาสตราจารย์ฟิลิป  คอตเลอร์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น  และแนนซี่  ลีอาจารย์

สมทบแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน  และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล  ได้จําแนกรูปแบบของ  CSR ไว้

เป็น 6 ชนิดกิจกรรม ได้แก่ 
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1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม  (Cause Promotion) เป็นการจัดหา

เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น

ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัคร  

เพื่อการดังกล่าว  องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง  หรือร่วมมือกับ

องค์กรหนึ่งองค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 

2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม  (Cause-Related Marketing) เป็นการ

อุดหนุน  หรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไข

ประเด็นปัญหาทางสังคมจาเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จากัดแน่นอน หรือดําเนินการแบบจา

เพาะผลิตภัณฑ์หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องค์กรธุรกิจมักร่วมมือ

กับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากําไร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่ม

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อนาเงินรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ  ในขณะเดียวกัน  ก็เป็น

การเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม 

3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม  (Corporate Social Marketing) เป็นการ

สนับสนุนการพัฒนา  หรือการทาให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน

สาธารณสุข  ด้านความปลอดภัย  ด้านสิ่งแวดล้อม  หรือด้านสุขภาวะ  ความแตกต่างสําคัญ

ระหว่างการตลาด เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม  คือ 

การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (Behavior Change) 

เป็นหลัก  ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น  ปัญหาทางสังคม  จะเน้นที่การสร้างความ

ตระหนัก  (Awareness) รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึง

ประเด็นปัญหาดังกล่าว 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล  (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็น

ปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรม CSR ที่พบเห็น

ในแทบทุกองค์กรธุรกิจ และที่ผ่านมา มักจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอก หรือมี

ผู้เสนอให้ทามากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง  ทาให้

ไม่เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมาย หรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก 

5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน  (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจ

ให้พนักงาน คู่ค้า ร่วมสละเวลาและแรงงาน  ในการทางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่  และเพื่อ
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ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจ หรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้

ดาเนินการเองโดยลาพัง  หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด  และอาจเป็นผู้กําหนดกิจกรรม

อาสาดังกล่าวนั้นเอง  หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนาเสนอต่อ  องค์กรเพื่อ

พิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลา

เพิ่มเติม 

6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially Responsible Business 

Practices) เป็นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกันด้วยการ

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม  หรือในเชิงร่วมกันแก้ไขด้วยการช่วยเหลือ  เยียวยา

ปัญหาทางสังคมนั้นๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชน  และการ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดาเนินการเอง  หรือเลือกที่จะร่วมมือกับ

พันธมิตรภายนอกก็ได้ 

การจําแนกกิจกรรม CSR ข้างต้น หากพิจารณาตามความหมายกิจกรรมของ  CSR จะ

พบว่ากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการพูด  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการ

สื่อสารการตลาดที่เข้าข่ายการดําเนินกิจกรรม  โดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กรเป็นหลัก  (Social-

driven CSR) ส่วนกิจกรรม  3 ชนิดหลัง  เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการกระทา  หรือเป็นการ

ดําเนินกิจกรรมขององค์กร  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก  (Corporate-driven 

CSR) 

 

 

2.2.5 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)  

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) หมายถึง  

กิจกรรมการตลาดที่กระทําต่อลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทางการจัด

จําหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ดีตลอดจนรู้สึกชอบ

บริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท ทั้งนี้จะมุ่งเน้นที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อ  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า  ให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  

(Win-win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน  

จากค่านิยามดังกล่าวทําให้เรามองเห็นถึงลักษณะสําคัญของ CRM ทั้ง 4 ประการ ได้แก่  

 



58 

 

1. เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละ

ราย (Customized) อย่างเป็นกันเอง 

2. วัตถุประสงค์ไม่จําเป็นต้องเป็นการเพิ่มยอดขายในทันทีหากแต่ผลลัพธ์ในรูปของ

ยอดขายอาจเกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีใน

ตราสินค้า ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจาก CRM มากกว่าคือ การผูกสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในระยะยาว  

3. จุดมุ่งหมายสําคัญของโปรแกรมคือต้องการให้ทั้งบริษัท  และลูกค้าได้ประโยชน์จาก

CRM ทั้งสองฝ่าย  

4. เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง  (Two-way Communication) ดังนั้น เครื่องมือ  

หรือสื่อตอบกลับโดยตรง เช่น เบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์ที่จําง่าย  ไปรษณียบัตรที่ให้ลูกค้าฉีก  และ

ส่งกลับมา หรือ Call Center ก็จะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญ 

 

 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของธุรกิจโรงภาพยนตร์” กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) มีงานวิจัย

ในอดีตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

พรทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์ (2549) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ

การใช้บริการโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีโดยใช้

แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์  จํานวน 

400 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกําหนดโควตา  และนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้  

ดังนี้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์  โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัย

บุคคล และปัจจัยลักษณะทางกายภาพ  ส่วนปัจจัยราคา  ปัจจัยช่องทางการจัดจําหน่าย  และ

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการใช้บริการโรงภาพยนตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการใช้บริการมากทุกปัจจัย เช่น คุณภาพของเสียงและแสง 

ชื่อเสียงของโรงภาพยนตร์ ความสบายของที่นั่ง จํานวนรอบฉาย และจํานวนโรงภาพยนตร์ที่มี

อยู่ 
 

ปัจจัยราคา มีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาของตั๋วชมภาพยนตร์ 
 

ปัจจัยช่องทางการจัดจําหน่าย  มีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ สถานที่ตั้ง

ของโรงภาพยนตร์ และสถานที่จอดรถ 
 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คูปองส่วนลด 

 

 ชัยรัตน์ คุณารัตน์ (2546) ได้ทําการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ ผล

การศึกษาจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 200 คนพบว่า ปัจจัยด้านการตลาดบริการมีระดับ

ความสําคัญในระดับมากทุกปัจจัย และมีอิทธิพลต่อการใช้บริการรงภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพของโรงภาพยนตร์ ระบบภาพยนตร์ 

ภาพและเสียง เป็นต้น 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้

ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ 

 

3.1 การออกแบบวิจัย (Research Design) 
 

3.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection) 

3.2.1 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) 

3.2.2 การเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Research)  
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูม ิ

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ
 

 3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์

  3.4.1  Strategic Analysis  

   3.4.2 Strategic Formulation 
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3.1 การออกแบบการวิจัย (Research Design) 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูล 

ทุติยภูมิ  (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทฤษฏีกระบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธ์  (Strategic Management Process) ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสรุปเลือก

กลยุทธ์ทั้งสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 

 

 

3.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection) 

 3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผู้วิจัยจะทําการรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร เช่น ยอดขาย , กระบวนการให้บริการ , ผัง

การบริหารจัดการองค์กร  และงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลระหว่างปี 2553-2554 และ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุตสาหกรรม  การแข่งขัน  และสถานการณ์การเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัท  และจาก

เอกสารงานวิจัย  ทฤษฎี แนวคิด  ที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์  รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้

ประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ 

 

 3.2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ แบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดย การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 

Interview) และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  - สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหาร 1 ท่าน               

   - สัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus Group) พนักงานขององค์กร 5 ท่าน 

- กลุ่มลูกค้าบุคคลที่เป็นเป้าหมายขององค์กร ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) 5 ท่าน และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 10 ท่าน 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ  

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ  3,500 ล้าน

บาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จาก

ค่าขายตั๋วหนัง ประมาณร้อยละ 803 

อย่างไรก็ดีบริษัทตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์  ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี  

2554 ประมาณ 4,000 ล้านบาท เติบโตจากปี  2553 ในอัตราประมาณร้อยละ  10 โดยคาดว่าจะ

เป็นผลมาจากความสามารถในการทํารายได้จากภาพยนตร์ที่เข้าฉาย โดยคาดว่าจะมีภาพยนตร์

ฟอร์มใหญ่ของทั้งไทยและฮอลลีวูดเข้าฉายจํานวนหลายเรื่อง  และทางตัวแทนจําหน่าย

ภาพยนตร์ได้มีแผนปรับปรุงกําหนดฉายภาพยนตร์ให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้น  เพื่อช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการสร้างรายได้ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง  นอกจากนั้นการทํากิจกรรมส่งเสริม

การตลาดให้กับภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความนิยมให้กับภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นตามไปด้วย  ของมูลค่าตลาดรวม  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ  20 เป็น

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ที่จําหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด 
 

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

1. ในภาคเอกชน หลายๆ บริษัทนอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

มากขึ้น  ทั้งในส่วนของจํานวนภาพยนตร์ไทยที่เพิ่มขึ้นจากหลายๆ  ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์ , 

GTH , สหมงคลฟิล์ม และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มากขึ้นด้วย  ทั้งในส่วนของงบประมาณการ

ถ่ายทํา  สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่  และได้มาตรฐานสูงขึ้นเทียบช้ันได้กับ  

Hollywood ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให้สัดส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนโตขึ้นถึงร้อยละ 

40-50 ของรายได้รวมในอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์

ต่างชาติเข้ามาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์  ซึ่งสัญญาณต่างๆ  เหล่านี้

น่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

2. ในต่างจังหวัดของประเทศไทย  มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่มีโรงหนังแบบ  Multiplex ส่วน

ใหญ่แล้วจะเป็นโรงหนังรุ่นเก่า  ที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม  ไม่ทันสมัย  ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์  

ซีนีเพล็กซ์ ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปในต่างจังหวัด  โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่

ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสอีกสูง นอกจากนั้นประชากรในต่างจังหวัดมีกําลังซื้อสูง และขาด
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ความบันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย  ได้มาตรฐาน  ทําให้ความต้องการที่จะได้รับ

ความบันเทิงในรูปแบบนี้มีสูงมากด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ทําให้กลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  ประเมินว่าโอกาสการเติบโตใน

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ภายในประเทศยังมีอีกมาก  จากการที่หลายๆ  ฝ่ายเข้ามาลงทุน  และ

สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม และเป็นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทั้งภายในประเทศ  และทั่ว

โลกที่ต้องอาศัยช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่

ธุรกิจอื่นๆ  ในลําดับถัดไป  ดังนั้นโรงภาพยนตร์จึงจําเป็นต้องมีมาตรฐานสูงด้านสถานที่  และ

ระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม  ดังนั้นบริษัทฯ  จึงยังคงนโยบายในการ

ขยายเข้าสู่พื้นที่ในเขตปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการไป

ชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น 

 

3.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Analysis) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหาร 

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมินั้น  ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ระดับผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วน

ร่วมในการวางกลยุทธ์ระดับธุรกิจของบริษัท  รวมถึงการนําเสนอนโยบายกลยุทธ์ระดับองค์กร

ให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการระดับสูงสุด  รูปแบบการสัมภาษณ์ครั้งนี้  จะเป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึก  (In-depth Interview) และเป็นการกําหนดประเด็นการสัมภาษณ์ตามแนวทางของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ 1 ท่าน ดังนี้ 

ตําแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปโรงภาพยนตร์ สาขา เอสพละนาด รัชดา  (ขอสงวนนาม) 

 

ข้ันตอนในการศึกษา 

1. เตรียมข้อมูลสําหรับประกอบคําถาม 

2. ติดต่อขอนัดสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

3. นัดหมาย วัน-เวลา ในการเข้าพบเพื่อทําการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล 

4. ทําการจดบันทึกในประเด็นที่สําคัญ และนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลและทํา

การสรุปต่อไป 
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เครื่องมือในการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Method) ดั้ง

นั้นผู้ศึกษาจึงต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนทั้งหมด  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.  ผู้ศึกษา 

2. ประเด็นคําถามสาหรับใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลโดย

ละเอียดและครบถ้วน คําถามที่จะใช้ในการดาเนินการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นคาถามแบบ

เปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น และให้รายละเอียดข้อมูลได้อย่าง

หลากหลายและครบถ้วน 

 

บทสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหาร 

- เป้าหมาย และภารกิจขององค์กร: 

เป้าหมายทางธุรกิจที่จะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรที่มีโรงภาพยนตร์เป็นสินค้า

หลัก ดังสโลแกนที่วางไว้ “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับชีวิตคน

รุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Lifestyle Entertainment Provider) 
 

- แนวโน้มสภาวะการแข่งขัน: 

จะเป็นการแข่งขันกันในโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์  และระบบดิจิตอล  สามมิติ 

ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็นการเร่ง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแล้ว  ยังเป็นเรื่องการปรับปรุงตกแต่งสถานที่บริการให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของลูกค้า  การอํานวยความสะดวก

แก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขาเข้าสู่พื้นที่ทําเลในเขตกรุงเทพฯ

รอบนอกและต่างจังหวัดมากขึ้น แนวโน้มการแข่งขันจะมุ่งเน้นไปยังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าในระยะยาวมากกว่า 
 

- คู่แข่งขันหลักของบริษัท: 

ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในปัจจุบัน  มี 2 ราย

หลัก คือ ทางองค์กรเอง และ ทางเอส เอฟ ซีนีม่า 
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- ปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบการด าเนินงานขององค์กร: 

ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และที่สําคัญคือสินค้าทดแทนมีจํานวนมากขึ้น พวก 

DVD, VCD ทั้งถูกลิขสิทธิ์ และละเมิดลิขสิทธิ์ ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้น  
 

 - กลยุทธ์ทางการตลาด: 

กลยุทธ์การตลาดที่ทางเมเจอร์นํามาใช้ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลักดังนี้ 

  - กลยุทธ์โรงภาพยนตร์มาตรฐานสูง 

  - กลยุทธ์ด้านทําเลที่ตั้งที่สมบูรณ์ 

  - กลยุทธ์การทําตลาดเชิงรุกกับลูกค้า 

  - กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ 
 

 - ทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต: 

แนวโน้มจะยิ่งดีขึ้น ในแง่ของลูกค้าไม่ได้หวั่นกับปัจจัยทางการเมืองมากนัก แต่การที่

จํานวนคนดูหนังของเมเจอร์ลดลงเยอะ เพราะเจอปัญหาน้ําท่วมมากกว่า สรุปว่าการดูหนังน่าจะ

ยังเป็นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการพักผ่อนอันดับต้นๆ อยู่ 

 

 

การสัมภาษณ์พนักงาน ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมินั้น  ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

พนักงานที่ให้บริการจําหน่ายตั๋ว รวมถึงพนักงานที่ให้บริการต่างๆในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ รูปแบบการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะเป็นการสัมภาษณ์ด้วยวิธีโฟกัส กรุ๊ป จํานวน 5 ท่าน 

 

ข้ันตอนในการศึกษา 

1.เตรียมข้อมูลสําหรับประกอบคําถาม 

2.ติดต่อขออนุญาตกับทางบริษัท ในการขอไปสัมภาษณ์พนักงาน 

3.ทําการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล 

4.ทําการจดบันทึกในประเด็นที่สําคัญ และนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลและทํา

การสรุปต่อไป 
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เครื่องมือในการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Method) ดั้ง

นั้นผู้ศึกษาจึงต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนทั้งหมด  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.ผู้ศึกษา 

2.ประเด็นคําถามสาหรับใช้ประกอบในการสัมภาษณ์  เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลโดย

ละเอียดและครบถ้วน คําถามที่จะใช้ในการดําเนินการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นคําถามแบบ

เปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น และให้รายละเอียดข้อมูลได้อย่าง

หลากหลายและครบถ้วน 

 

บทสรุปจากการสัมภาษณ์พนักงาน ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 

- การให้บริการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และน าเสนอคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ 

การบริการขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากในสายตาของพนักงาน แต่ยังคงไม่

เพียงพอกับการให้บริการ เช่น การบริการในบางวันที่ให้บริการได้ไม่เต็มที่ไม่ เกิดจากการไม่

เพียงพอของพนักงานการขาดแคลนอุปกรณ์บางอย่างแต่การนําเสนอคุณค่านั้นองค์กรได้

นําเสนอเต็มที่แก่ผู้ใช้บริการเสมอ แต่อาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด เนื่องด้วยขาด

กําลังคนในการดูแลและกระบวนการให้บริการที่ชัดเจนเพียงพอ 
 

- ปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการกลุ่มลูกค้า 

ปัญหาส่วนใหญ่คือลูกค้าส่วนใหญ่นั้นไม่เข้าใจโปรโมชั่นบางตัว หรือเข้าใจโปรโมชั่นผิด 

ทําให้เกิดข้อโต้แย้งถกเกียงกันและเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการอธิบายที่

ผิดพลาดของเพื่อนพนักงานด้วยกัน หรือการนําเสนอโปรโมชั่นที่เข้าใจได้ยาก 
 

- การบริการที่ยังไม่ได้น าเสนอต่อกลุ่มลูกค้า 

ในมุมมองของเหล่าพนักงานมองว่าการให้บริการขององค์กรมีครบถ้วนแล้วในด้านความ

บันเทิงของการชมภาพยนตร์เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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- ค าติเตียนจากกลุ่มลูกค้า ที่มีต่อการบริการของพนักงาน 

พนักงานทุกคนเคยรับคําติเตียนจากลูกค้า และแน่นอนคําติเตียนย่อมมีผลต่อการ

บริการของพนักงานและองค์กรทั้งนั้น เพราะลูกค้าที่ร้องเรียนไม่ว่าจะผ่านบนเว็บไซต์ การพูด

โดยตรงกับพนักงานนั้น ย่อมมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งนั้น ไม่ว่าจะทางแง่ไหนก็ตาม 
 

- การน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญต่อองค์กร หรือหัวหน้างานเพื่อน าไปปรับปรุง

กระบวนการให้บริการ และการท างาน 

องค์กรสนับสนุนให้พนักงานนําเสนอความคิดเห็นเสมอ ซึ่งพนักงานทุกคนเคยเสนอ

ความคิดเห็น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เทคนิคการเพิ่ม

ยอดขาย เทคนิคการบริการเพื่อความรวดเร็ว ซึ่งบางความคิดก็ได้รับการยอมรับนําไปปฏิบัติจน

กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ณ ปัจจุบัน 
 

- การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร 

องค์กรสนับสนุนพนักงานเสมอเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเพราะพนักงานจะเป็นผู้

ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด องค์กรจึงอยากทราบความต้องการและความเป็นไปของลูกค้า  

 

 

การสัมภาษณ์ลูกค้า 

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นปฐมภูมินั้น  ดําเนินการโดยการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รูปแบบการสัมภาษณ์ครั้งนี้  จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-

depth Interview) 5 ท่าน และวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 10 ท่าน 

 

ข้ันตอนในการศึกษา 

1.เตรียมข้อมูลสําหรับประกอบคาถาม 

2.ติดต่อขออนุญาตกับทางบริษัท ในการขอไปสัมภาษณ์ลูกค้า 

3.ทําการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล 

4.ทําการจดบันทึกในประเด็นที่สําคัญ และนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผล

และทําการสรุปต่อไป 

 



68 

 

เครื่องมือในการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Method) ดั้ง

นั้นผู้ศึกษาจึงต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วนทั้งหมด  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.ผู้ศึกษา 

2.ประเด็นคําถามสําหรับใช้ประกอบในการสัมภาษณ์  เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลโดย

ละเอียดและครบถ้วน คําถามที่จะใช้ในการดําเนินการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นคําถามแบบ

เปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็น และให้รายละเอียดข้อมูลได้อย่าง

หลากหลายและครบถ้วน 

 

บทสรุปการสัมภาษณ์ลูกค้า ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

- สาเหตุหลักที่เลือกมาใช้บริการที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ คือใกล้บ้าน ที่ทํางาน 

สถานศึกษา มีรอบฉายมาก มากับเพื่อน มีสาขาเป็นจํานวนมาก  

  - คุณภาพของจอภาพ ระบบเสียงและตัวโรงภาพยนตร์ ถือว่าเหมาะสมมีความคุ้มค่า 

เนื่องจากระบบภาพและเสียงที่มีคุณภาพ ได้รับอรรถรสในการดูหนังเพิ่มขึ้น 

  - ความพึงพอใจต่อการบริการ ในบางครั้งการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ และ การซื้อน้ําหรือ

ของขบเคี้ยว มีพนักงานให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องต่อคิวนานมากโดยเฉพาะ

วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์  

  - รายการส่งเสริมการขายที่ต้องการให้จัดขึ้นมากที่สุด คือ การลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ 

  - ครั้งต่อไปจะกลับมาใช้บริการอีก และจะแนะนําให้คนมาใช้บริการ 

  - เปรียบเทียบโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กับโรงภาพยนตร์อื่นๆ มีความแตกต่าง

กันไม่มาก แต่ที่เห็นได้ชัดคือ โรงภาพยนตร์เมเจอร์มีสาขาครอบคลุม และสะดวกในการเข้าใช้

บริการ 
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บทสรุปการสัมภาษณ์ลูกค้า ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

  - การรับชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่กล่าวว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ที่

ธรรมดาไม่น่าติดตาม หรือมีการถ่ายทําธรรมดาก็จะไม่ไปโรงภาพยนตร์จะเลือกชมจาก DVD, 

VCD ทดแทน ลูกค้าบางท่านกล่าวว่าเวลาและความสะดวกก็สําคัญ ถ้าเวลาเหมาะสมก็ชมที่โรง

ภาพยนตร์ได้แต่ถ้าช่วงไหนงานยุ่งก็เลือกที่จะรอและหาเวลาว่างเช่าหรือซื้อ DVD มาดูทดแทน 
 

- ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจจริงๆ หรือหนังฟอร์มยักษ์ก็พร้อมที่จะไปชมภาพยนตร์ที่

โรงภาพยนตร์เพราะให้อรรถรสที่เหนือกว่า ทั้งเรื่องของเสียงและความตื่นตาตื่นใจ  
 

- ความพึงพอใจต่อโรงภาพยนตร์ในเมเจอร์ อยากให้ปรับลดเวลาการโฆษณาก่อนฉาย

หนัง บางครั้งพนักงานน้อยให้บริการไม่ทั่วถึง ตลอดจนพนักงานบางคนไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ

โปรโมชั่น จึงเสียเวลารอคอยคําตอบนาน นอกจากนี้พนักงานยังขาดกการแนะนําสิ่งเป็น

ประโยชน์ให้กลุ่มลูกค้า 
 

- กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นจะเคยใช้บริการอื่นๆ เช่น คาราโอเกะ หรือเมเจอร์โบวล์ 

ขณะที่กลุ่มวัยทํางานมีการใช้บ้างและบางท่านไม่ได้ใช้เพราะไม่สะดวกเรื่องของระยะเวลา และ

ติดภารกิจอยู่บ้าง  
 

-ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์มีราคาแพงมากสําหรับที่นั่งแถว A B C ซึ่งเป็นแถวที่

นิยมมากที่สุด มีราคาประมาณ 160-250 แล้วแต่ว่าเป็นแบบดิจิตอล หรือธรรมดา ซึ่งลูกค้ากล่าว

ต่อในลักษณะว่ามีราคาแพงเกินไป หากดูพร้อมกันทั้งครอบครัว 2-3 คนคิดว่าซื้อ DVD น่าจะ

คุ้มค่ากว่าเพราะมีราคาถูกกว่า 
 

  - ลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกใช้โรงภาพยนตร์ของเมเจอร์เพราะ สถานที่ใกล้ที่ทํางาน 

โรงเรียน หรือที่บ้าน เพราะมีความสะดวก จึงไม่ค่อยใส่ใจว่าสถานที่อื่นๆ ของเมเจอร์จะเพียงพอ

หรือไม่ก็แค่ตอบโจทย์ตนเองได้ว่าใกล้กับสถานที่กิจวัตรประจําวันของตนเองเท่านั้น 
 

- กระบวนการให้บริการของทางโรงภาพยนตร์ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยประทับใจเพราะ

พนักงานที่เข้ามาดูแลส่วนใหญ่เน้นการขายโปรโมชั่นหากไม่สนใจก็ไม่ได้รับการบริการสิ่งใด

มากมาย ก็ต้องต่อคิวซื้อบัตรตามปกติ บางครั้งก็นานเกินไป ไม่มีพนักงานมาให้คําแนะนํา
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เกี่ยวกับรายละเอียดการบริการอย่างชัดเจน การใช้บริการตู้จําหน่ายบัตรอัตโนมัติก็ยุ่งยาก ทํา

รายการสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้าง ส่วนพนักงานที่ดูแลประจําตู้ก็ไม่ค่อยพบเห็นเท่าใดนัก จึงทําให้

รู้สึกว่ากระบวนการบริการยังขาดประสิทธิภาพ 
 

- พนักงานส่วนใหญ่ดี ดูแลเอาใจใส่เมื่อต้องการ พนักงานขายบัตรบางครั้งพูดจาไม่

สุภาพ แสดงสีหน้าไม่พอใจหากใช้เวลาตัดสินใจเลือกที่นั่งนานกว่าปกติ  
 

- สิ่งอํานวยความสะดวกที่อยากให้เพิ่มคือในเรื่องของที่นั่งระหว่างรอชมภาพยนตร์มี

จํานวนน้อยมากในช่วงวันหยุดไม่เพียงพอทําให้ต้องยืนรอ บางครั้งจํานวนคนที่เยอะเกินไปก็ทํา

ให้รู้สึกไม่พอใจและหงุดหงิดเช่นกัน 

 

 

3.4 การสรุปประมวลผล ตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์ 
 

 3.4.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และ

ปฐมภูมิ นํามาวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

 

การวิเคราะห์การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

1. Threat of New Entrance: ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่  

 ในส่วนของการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากส่งผล

ให้เกิดแรงกดดันที่ต่ําเนื่องจากว่าการประกอบธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในความ

ชํานาญงานค่อนข้างมาก มีความยุ่งยากในการเข้าสู่อุตสาหกรรมมาก และใช้เงินลงทุนที่สูง ทํา

ให้การที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เป็นไปได้ยาก รวมถึงกฎระเบียบในการเข้าสู่อุตสาหกรรมมีมากมาย

หลายขั้นตอนซึ่งผู้เข้าสู่อุตสาหกรรมรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดดังนั้นสิ่งนี้

เปรียบเสมือนกําแพงที่จะต้องข้ามผ่านมาก่อนที่จะสามารถประกอบกิจการได้จึงเป็นอุปสรรคใน

การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ สรุป ข้อจํากัดในการเข้าอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ ต่ า 
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2. Rivalry among Current Competitors: การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจนี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากแต่ละแบรนด์ก็พยายามที่จะ

นําเสนอสิ่งที่แปลกใหม่และหลากหลายเพื่อที่จะดึงลูกค้าให้อยู่กับตัวเองเป็นการแข่งขันระหว่าง

ผู้เล่นรายใหญ่ 2 ราย คือ Major Cineplex และ SF Cinema 

– Product: การให้บริการที่ดีมีคุณภาพทั้งภาพและเสียง  โดยผู้ประกอบการแต่ละราย

พยายามสร้างความแตกต่างในบริการต่างๆที่มี ให้มีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋ว 

ซึ่งทางMajor จะมีความได้เปรียบสามารถจองตั๋วผ่าน Internet ผ่านตู้ATM ได้ ซึ่งจะทําให้ลูกค้า

มีความสะดวกมากขึ้น  

– Channel: การขยายสาขาให้ครอบคลุมมากที่สุด โดย Major มีความได้เปรียบ

มากกว่า เพราะได้มีการควบรวมกับ EGV ทําให้มีจํานวนสาขามากที่สุดในตลาด 

– Promotion: ในธุรกิจโรงภาพยนตร์จะมีรูปแบบโปรโมชั่นหลักๆ 2 ส่วน คือ  การทํา

โปรโมชั่นเกี่ยวกับหนัง เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจหนังและมาดูที่ Major เป็นต้น และ  การทํา

โปรโมชั่นในส่วนของโรงภาพยนตร์เองเพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มความถี่ ในการชมภาพยนตร์ 

โดยจะมีรูปแบบเป็น บัตรต่างๆ สําหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ  โดยมีรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่แตกต่าง

กันไป เช่น ส่วนลด สะสมยอด เป็นต้น  โดยในส่วนของ Major ได้ทําการออกบัตรใหม่ คือ M 

Club ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาด ซึ่งเป็นบัตร Lifestyle  

สรุป การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน สูง 
 

3. Bargaining Power of Supplier: อํานาจต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ 

 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์จําเป็นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย เนื่องจากเป็น

ปัจจัยหลักที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยในปัจจุบันรายได้จากส่วนแบ่งค่าบัตรเข้า

ชมภาพยนตร์มี สัดส่วนประมาณ 60% ของรายได้ทั้งหมดที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รับ ส่วน

รายได้ที่เหลืออีก 40% มาจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าโฆษณา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้

จากธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ เป็นต้น ทําให้รายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ขึ้นอยู่กับจํานวน

และคุณภาพ รวมถึงกระแสความนิยมของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ดังนั้นหากจํานวนภาพยนตร์ที่

เข้าฉายมีน้อย ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้รับความนิยม ผู้บริโภคย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ สรุป Suppliers มีอํานาจในการต่อรองสูง 
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4. Bargaining Power of Customer: อํานาจการต่อรองของลูกค้า 

ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปใช้โรงภาพยนตร์ของคู่แข่งขันได้ เนื่องจากต้นทุนในการ

เปลี่ยนแปลงมีราคาที่ต่ํา และโดยปกติราคาตั๋วหนัง มีราคาที่ใกล้เคียงกันมากในแต่ละโรง

ภาพยนตร์ อาจทําให้ลูกค้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์คู่แข่งถึงแม้ราคาตั๋วจะสูงกว่านิดหน่อยแต่

การบริการที่ได้รับอาจจะมากกว่า หรือเปลี่ยนไปดู DVD / VCD ที่มีต้นทุนที่ต่ํากว่า ดังนั้น

อํานาจการต่อรองของลูกค้า สูง 
 

5. Threat of Substitute Product or Service: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 

สําหรับภาพยนตร์นั้นสินค้าทดแทนในการชมภาพยนตร์อาจจะเป็นการชม DVD,VCD, 

Cable TV,TV,ละครเวที หรือแม้แต่การดูโทรทัศน์ แต่ถ้าหากจะเปรียบเทียบสินค้าทดแทนใน

ระดับเดียวกันหากจะพูดถึงภาพยนตร์ใหม่ ที่ยังไม่มีฉายในโทรทัศน์หรือเคเบิ้ลทีวี สินค้า

ทดแทนก็จะเป็น DVD หรือ VCD ผิดกฎหมายที่ลักลอบนํามาขายก่อนที่จะวางจําหน่าย ดังนั้น

ธุรกิจการให้บริการโรงภาพยนตร์ถือเป็นธุรกิจที่มีแรงกดดันสูงในด้านสินค้าทดแทน เนื่องจาก

ผู้บริโภคมีโอกาสสูงที่จะเลือกบริโภคความบันเทิงทางอื่นหากการให้บริการภาพยนตร์มีการปรับ

ราคาบัตรสูงขึ้นโดยแทนที่จะชมภาพยนตร์ก็หันไปซื้อ  DVD หรือ VCD มาดูที่บ้านแทน และไม่

เพียงแต่ปัจจัยที่เกิดมาจากธุรกิจเองที่ทําให้เกิดการบริโภคสินค้าทดแทน  ฤดูกาล เช่นในฤดูฝน

คนไม่นิยมเดินทางออกจากบ้านเพื่อมาชมภาพยนตร์ก็เลือกที่จะดู  DVD หรือ VCD อยู่ที่บ้าน 

หรือ หากเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ํามันมีราคาสูงผู้คนไม่นิยมเดินทางออกจากบ้านก็เลือกที่จะดู  

DVD หรือ VCD อยู่ที่บ้าน ดังนั้นในธุรกิจนี้จึงมีแรงกดดันค่อนข้างสูงทางด้านสินค้าทดแทน 

เนื่องจากเป็นการให้บริการความบันเทิงซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่ผู้บริโภคจะเลือก  ดังนั้น ภัย

คุกคามจากสินค้าทดแทน สูง 

 

 

Benchmarking 

 การเปรียบเทียบวัด ( Benchmark) ซึ่งในส่วนนี้ต้องมีการกําหนดตัววัด หรือที่เรียกว่า 

Key Performance Indicator (KPIs) เปรียบเทียบระหว่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กับ เอส เอฟ 

ซีเนม่า  ในส่วนของ 
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ตารางที่ 3.1 Benchmarking 
การเปรียบเทียบ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์ คู่แข่ง (เอสเอฟ ซินีม่า) 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ ( Multiplex) 
รูปแบบการดําเนินธุรกิจออกได้เป็น 2 รูปแบบ 
1. ศูนย์บันเทิง (Stand Alone) 
2. สาขา แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่  
(Shopping Complex) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เป็น
ต้น 

2. รูปแบบที่อยู่ในห้างแบบ  Discount Store / 
Hypermarket เช่น บิ๊กซี, เทสโก้ โลตัส เป็นต้น 

3. รูปแบบที่อยู่ในศูนย์การค้าแบบเปิด  
(Neighborhood Mall) เช่น J Avenue, The Esplanade ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัท  สยามฟิวเจอร์  ดีเวลอปเมนท์  จํากัด 
(มหาชน) เป็นต้น 
ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 50 สาขา 366 โรง 88,150 ที่นั่ง 

ผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบ
มัลติเพล็กซ์ ( Multiplex) รูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ  อยู่ในศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่  (Shopping Complex) ได้แก่ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซ่า  
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  และมาบุญ
ครอง เป็นต้น 
ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 22 สาขา   ด้วย
จํานวนที่นั่งรวมกว่า 41,000 ที่นั่ง 

 
ด้านราคา 

 

normal  140 
Honeymoon seat  160 
First class  170 
Platinum chair  190-210 

Opera chair  500  

 

Deluxe 140-170 
Premium 180-290 
Balcony 230 
Sofa 350-600 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

 

1.จําหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ผ่านช่องจําหน่ายตั๋ว (Box 
Office) บริเวณด้านโรงภาพยนตร์ 
2.ระบบ Call Center (Movie Line) ที่เบอร์ 0-2515-5555  
3.เว็บไซต์ของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ที่ www.majorcineplex.com 

1.SF Easy ticket. Ticket Buy Phone 
0-2268-8888  
Print@Home www.sfcinemacity.com 

ด้าน 
ส่งเสริมการตลาด 

- ดูหนังเพียง 60 บาท สําหรับบัตรเดบิต UOB V CARE 
- AIS ดูหนัง 100 บาท ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวันพฤหัสบดี 
- ดูหนัง 99 บาท สําหรับบัตรเดบิต K-My, K-Max, GTH is 
me 
- รับส่วนลดตั๋วหนัง 50% สําหรับลูกค้า True 
- ซื้อ 1 แถม 1 สําหรับบัตรกรุงศรี เครดิต-เดบิต ทุกวันจันทร ์
- เอาใจเด็กรักหนัง ราคานักเรียน-นักศึกษา ดูหนังราคา
พิเศษ สุดประหยัด ก่อน 6 โมงเย็น ราคาเริ่มต้นที่ 60-120 
บาท  

- เอส เอฟ มอบความสุข สําหรับ
ผู้โดยสาร MRT แจกตั๋วหนังฟรีกว่า 
32,000 ที่นั่ง 
- Krungsri Muns Day ทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์ ซื้อตั๋วหนัง 1 แถม 1 
- 365 Days MasterCard Master Your 
Happiness (Buy 1 Get 2) 

- SF Student Card ดูหนัง 80.- ทุก
เรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน 

ด้านเทคโนโลยี
ระบบเสียง 

เทคโนโลยีระบบเสียงในระบบ Dolby Digital Surround EX 
และระบบ SDDS, DTS, THX ในบางสาขา พร้อมทั้งระบบ
การฉายแบบ Digital Cinema ระบบ Dolby 3D Digital 
Cinema ทุกสาขาและระบบ Real 3D และระบบ 4DX ในบาง
สาขาด้วย 

ระบบเสียง Digital B-Chain เทคโนโลยี
ระบบเสียงล่าสุดที่ให้ความเคลียร์ชัดไม่
มีสัญญาณรบกวนใดๆ 100% ซึ่ง SF 
ได้นําเข้ามาให้บริการเป็นแห่งแรกของ
เมืองไทย ให้คุณได้สัมผัสความสุขอย่าง
เต็มตากับจอภาพ Mega Screen เต็ม
อารมณ์กับระบบเสียงสุดคมชัด Dolby 
Digital 

http://www.majorcineplex.com/
http://www.sfcinemacity.com/index.php/th/promotion/detail/SF-Student-Card-Register-Guide
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะห์ SWOT ระดับองค์กร 

จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําตลาดในธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร 

S2 มีสาขาจํานวนมากครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจ และรอบนอกกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง

เริ่มขยายไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด 

S3 มีธุรกิจบันเทิงอื่นสนับสนุนธุรกิจโรงภาพยนตร์ เช่น ธุรกิจคาราโอเกะ หรือโบว์ล่ิงทําให้

เกิดธุรกิจบันเทิงที่ครบวงจร 

S4 มีอาคารพื้นที่ให้บริการเป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องเช่าพื้นที่ 

S5 มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพราะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
 

จุดอ่อน (W-Weakness)  

W1 การลงทุนในการขยายสาขาที่เป็น Stand alone ใช้เงินลงทุนสูง  

W2 ราคาค่าบริการแพบกว่าคู่แข่งขัน ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการ switching brand 
 

โอกาส (O-Opportunities) 

O1 คู่แข่งขันรายสําคัญอย่าง SF ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ชัดเจนในการขยายกิจการ เพราะ

ต้องรอบริษัทเซ็นทรัลขยายกิจการ  

O2 ปัจจุบันประชาชนมีความเครียดสูงขึ้นจากสถานการณ์แวดล้อมความบันเทิงเป็นหนทาง

หนึ่งที่ได้รับความนิยม 

O3 นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจะช่วยองค์กรในการสร้างแนวทางการ

เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อุปสรรค (T-Threats) 

T1 ค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไม่สอดคล้องกับรายได้ประชากรทําให้ธุรกิจมีความยากลําบาก

ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว 

T2 ที่ดินปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงภัยน้ําท่วมมีราคาสูงขึ้นภายหลังสภาวะน้ําท่วม

กระทบต่อแผนการขยายกิจการในการก่อสร้างสาขาใหม่ๆ 

 



75 

 

การวิเคราะห์ SWOT ระดับธุรกิจ (ธุรกิจโรงภาพยนตร)์ 

จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจโรงภาพยนตร ์

S2 มีจํานวนโรงภาพยนตร์มากที่สุด 

S3 ทําเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และครอบคลุม  

S4 มีโรงภาพยนตร์ 4D แห่งแรกในเมืองไทย 
 

จุดอ่อน (W-Weakness) 

W1 จากการเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยว ทําให้เสียเปรียบคู่แข่งที่อยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งเป็น 

ONE STOP ENTERTAINMENT 

W2 เนื่องจากเป็นการขยายในลักษณะเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยว  ทําให้ต้องใช้เงินลงทุน

ต่อสาขามากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

 

โอกาส (O-Opportunities) 

O1 มีมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ 

และลดกําแพงภาษีภาพยนตร์จากต่างประเทศ ทําให้มีภาพยนตร์ดีๆ เข้ามาฉายมากขึ้น  ทําให้

ผู้บริโภคหันมานิยมการชมภาพยนตร์ในโรงมากขึ้น. 

O2 ความสะดวกในการเดินทางจากการเปิดให้บริการของ Mass Transportation เช่น 

รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน ส่งผลให้มีผู้บริโภคเดินทางมาชมภาพยนตร์มากขึ้น 

O3 LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมานิยมการชมภาพยนตร์เพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งบันเทิงที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับแหล่งบันเทิงอื่นๆ 

O4 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยัง

ลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
 

อุปสรรค (T-Threats) 

T1 เทคโนโลยีด้านสื่อบันเทิงอื่นๆ มีการพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําให้มี

ใกล้เคียงกับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากขึ้น  ทําให้ผู้บริโภคหันมานิยมความบันเทิง

ภายในบ้านมากขึ้น 
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T2 การเติบโตของคู่แข่งขันทางอ้อมที่นําเสนอความบันเทิงภายในบ้าน เช่น ร้านเช่า 

VCD DVD ซึ่งมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที ่ทําให้ผู้บริโภคหันไปนิยม

ใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่า 

T3 ปัญหา VCD DVD ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ทําออกมาก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย หรือเพิ่ง

นําออกฉาย ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจังทําให้โรงภาพยนตร์สูญเสียรายได้เป็นจํานวน

มาก 

T4 การแข่งขันทางด้านราคาของคู่แข่ง 

 

การวิเคราะห์ SWOT ระดับผลิตภัณฑ์ หรือระดับหน้าที่  
จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจโรงภาพยนตร ์

S2 มีจํานวนโรงภาพยนตร์มากที่สุด 

S3 ทําเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และครอบคลุม  

S4 มีโรงภาพยนตร์ 4D แห่งแรกในเมืองไทย 

S5 นําเสนอโรงภาพยนตร์ในรูปแบบและบริการดั่งโรงแรมระดับ 5 ดาว 
 

จุดอ่อน (W-Weakness) 

W1 จากการเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยว ทําให้เสียเปรียบคู่แข่งที่อยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งเป็น 

ONE STOP ENTERTAINMENT 

W2 เนื่องจากเป็นการขยายในลักษณะเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยว  ทําให้ต้องใช้เงินลงทุน

ต่อสาขามากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 

โอกาส (O-Opportunities) 

O1 มีมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ ในอุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ 

และลดกําแพงภาษีภาพยนตร์จากต่างประเทศ ทําให้มีภาพยนตร์ดีๆ เข้ามาฉายมากขึ้น  ทําให้

ผู้บริโภคหันมานิยมการชมภาพยนตร์ในโรงมากขึ้น. 

O2 ความสะดวกในการเดินทางจากการเปิดให้บริการของ Mass Transportation เช่น 

รถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน ส่งผลให้มีผู้บริโภคเดินทางมาชมภาพยนตร์มากขึ้น 
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O3 LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมานิยมการชมภาพยนตร์เพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งบันเทิงที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับแหล่งบันเทิงอื่นๆ 

O4 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยัง

ลูกค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
 

อุปสรรค (T-Threats) 

T1 เทคโนโลยีด้านสื่อบันเทิง มีการพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําให้มีใกล้เคียง

กับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากขึ้น ทําให้ผู้บริโภคหันมานิยมความบันเทิงภายในบ้าน

มากขึ้น 

T2 การเติบโตของคู่แข่งขันทางอ้อมที่นําเสนอความบันเทิงภายในบ้าน เช่น ร้านเช่า 

VCD DVD ซึ่งมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที ่ทําให้ผู้บริโภคหันไปนิยม

ใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่า 

T3 ปัญหา VCD DVD ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ทําออกมาก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย  หรือเพิ่ง

นําออกฉาย ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจังทําให้โรงภาพยนตร์สูญเสียรายได้เป็นจํานวน

มาก 

T4 การแข่งขันทางด้านราคาของคู่แข่ง 

 

 

3.4.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)  
 

ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา (Strategic Alternative)  

กําหนดกลยุทธ์ด้วย  TOWS Matrix Model เป็นเครื่องมือสําหรับช่วยในการวิเคราะห์

สถานการณ์ขององค์กร  และนําไปกําหนดเป็นทิศทางกลยุทธ์  โดยมีหลักในการนําจุดแข็ง  

(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค  (Threat) และจากการเก็บ

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า  และข้อมูลทุติยภูมิมา

สรุปประมวลผล  โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต่างๆ  ได้แก่  การวิเคราะห์  SWOT 

Analysis แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมดมากําหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด โดยใช้แบบจําลอง TOWS 

Matrix ตามตารางที่ 3.2 3.3 และ 3.4 ดังนี้ 
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ตารางที่  3.2 แสดงการวิเคราะห์  และกําหนดทางเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate Level 

Strategy) ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) โดยใช ้TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําตลาดในธุรกิจบันเทิงแบบ
ครบวงจร 
S2 มีสาขาจํานวนมากครอบคลุมพื้นที่
เศรษฐกิจ และรอบนอก
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเริ่มขยาย
ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด 
S3 มีธุรกิจบันเทิงอื่นสนับสนุนธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ เช่น ธุรกิจคาราโอเกะ 
หรือโบว์ล่ิงทําให้เกิดธุรกิจบันเทิงที่
ครบวงจร 

จุดอ่อน (W-Weakness)  
W1 การลงทุนในการขยายสาขาที่
เป็น Stand alone ใช้เงินลงทุนสูง  
W2 ราคาค่าบริการแพบกว่าคู่
แข่งขัน ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการ 
switching brand 

โอกาส (O-Opportunities) 
O1 คู่แข่งขันรายสําคัญอย่าง SF ไม่มีนโยบาย
หรือกลยุทธ์ชัดเจนในการขยายกิจการ  เพราะ
ต้องรอบริษัทเซ็นทรัลขยายกิจการ  
O2 ปัจจุบันประชาชนมีความเครียดสูงข้ึนจาก
สถานการณ์แวดล้อมความบันเทิงเป็นหนทาง
หนึ่งที่ได้รับความนิยม 
O3 นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจะ
ช่วยองค์กรในการสร้างแนวทางการ
เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 

SO  
กลยุทธ์การเติบโต (Growth 
Strategy) - พัฒนาตลาด (market 
development strategy) เป็นกลยุทธ์
การขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต 
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
ออกจําหน่ายในตลาดใหม่หรือกลุ่ม
ลูกค้าในพื้นที่แห่งใหม่หรือตลาดใหม่  
(S1, S2, O1, O2,O3) 

WO  
กลยุทธ์การเติบโต ( Growth 
Strategy) - เจาะตลาด (Market 
penetration strategy) 
เป็นกลยุทธ์การขยายตัวที่นามาใช้
เพิ่มเพิ่มยอดขาย และขยายส่วนแบ่ง
ตลาดให้สูงข้ึน จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ในตลาดปัจจุบัน   
(W2, O2, O3) 

อุปสรรค (T-Threats) 
T1 ค่าครองชีพที่สูงข้ึนอย่างไม่สอดคล้องกับ
รายได้ประชากรทําให้ธุรกิจมีความยากลําบาก
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในยุคที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว 
T2 ที่ดินปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ไม่เสี่ยงภัยน้ํา
ท่วมมีราคาสูงข้ึนภายหลังสภาวะน้ําท่วม
กระทบต่อแผนการขยายกิจการในการ
ก่อสร้างสาขาใหม่ๆ 

ST  
กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy)  
ยุติการการขยายสาขาใหม่ แล้วหันมา
รักษาคุณภาพของสาขาเดิมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งเก่ียวข้องกับการรักษา
สภาพเดิมโดยการเสนอสินค้าหรือ
บริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการตลาด
เดิม กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้วิธีการขยายตัว 
ลด หรือเลิกกิจการ แต่จะเสนอสินค้า
หรือบริการเดิม ให้บริการตลาดเดิม 
และหน้าที่เดิมในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อ
รักษาสภาพเดิม (Stratus quo) โดยมี
การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย 
 (S1, S2, S3, T1, T2,) 

WT   
กลยุทธ์การตัดทอน 
(Retrenchment strategy) กลยุทธ์
ที่มุ่งลดขนาดหรือการลงทุนของ
ธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรกําลัง
เผชิญกลยุทธ์การตัดทอนจะเป็น
แบบ Divestiture คือการขายกิจการ
บางกิจการขององค์กรที่ประกอบ
ธุรกิจหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
กิจการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่น
ได้ เพื่อนําเงินมาใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ 
(W1,T1) 
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จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์  TOWS Matrix สามารถกําหนดกลยุทธ์ระดับ

องค์กร ได้ดังนี้ 
 

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การเติบโต  (Growth Strategy) ด้วยกลยุทธ์พัฒนาตลาด 

(market development strategy) เป็นกลยุทธ์การขยายโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่ม

ยอดขายและขยายการเติบโต  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันออกจําหน่ายในตลาดใหม่หรือกลุ่ม

ลูกค้าในพื้นที่แห่งใหม่หรือตลาดใหม่ เป็นกลยุทธ์การเติบโตที่มีศักยภาพสูงสุดในการเติบโตของ

หลายบริษัท ซึ่งอาจทําได้ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมการตลาดมุ่งเน้นที่ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือใช้เป็นครั้งคราวนานๆครั้ง 
 

ข้อดี 

1. บริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มความถี่ของผู้ที่เคยใช้บริการให้มากขึ้น 

2. เป็นการสร้างโอกาสในการทํารายได้ให้กับองค์กร 

3. องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

ข้อเสีย 

1. ใช้เงินลงทุนสูง 

 

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การเติบโต ( Growth Strategy) ด้วยกลยุทธ์การเจาะตลาด  

(Market penetration strategy) เป็นกลยุทธ์การขยายตัวที่นามาใช้เพิ่มเพิ่มยอดขาย  และ

ขยายส่วนแบ่งตลาดให้สูงขึ้น  จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (current product) ในตลาด

ปัจจุบัน (current market) ด้วยการปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ  ให้

เข้มข้นมากขึ้น  ซึ่งอาจทําได้ด้วยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายและ

ราคาให้ต่ําลง หรือทุ่มการโฆษณาและการส่งเสริมการขายให้มากกว่าคู่แข่ง หรืออาจทําด้วยการ

กระตุ้นลูกค้าในปัจจุบัน  ให้เกิดความภักดีและเจาะจงการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

มากขึ้น 
 

ข้อดี  

1. บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มความจงรักภักดีต่อองค์กร 

2. เป็นการสร้างโอกาสในการทํารายได้ให้กับองค์กร 
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3. บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 

ข้อเสีย 

1. ต้องใช้เงินลงทุนสูง  
 

ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy) ยุติการการขยายสาขาใหม่ แล้วหัน
มารักษาคุณภาพของสาขาเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพเดิมโดยการ
เสนอสินค้าหรือบริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการตลาดเดิม กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้วิธีการขยายตัว ลด 
หรือเลิกกิจการ แต่จะเสนอสินค้าหรือบริการเดิม ให้บริการตลาดเดิม และหน้าที่เดิมในช่วงเวลา
หนึ่ง เพื่อรักษาสภาพเดิม (Stratus quo) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

 

ข้อดี 
1. มุ่งรักษาส่วนแบ่งตลาด และฐานลูกค้าเดิมไว้ 
2. การไม่ลงทุนเพิ่ม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 
3. ลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน  ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง  สภาพเศรษฐกิจ

ชะลอตัว และความไม่แน่นอนทางการเมือง 
 

ข้อเสีย 
1. การดําเนินกลยุทธ์คงที่เป็นเวลานานเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะจะทําให้ความสามารถ

ในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวลดลงได้ 
 

ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) กลยุทธ์ที่มุ่งลดขนาด
หรือการลงทุนของธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรกําลังเผชิญกลยุทธ์การตัดทอนจะเป็นแบบ 
Divestiture คือการขายกิจการบางกิจการขององค์กรที่ประกอบธุรกิจหลายอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพื่อนําเงินมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

ข้อดี 

1. สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆในบางส่วนลงได้ ทําให้กาไรเพิ่มมากขึ้น 
 

ข้อเสีย 

1. เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ 
2. เปิดโอกาสให้คู่แข่ง  ทําให้เสียศักยภาพทางการแข่งขัน  หรือส่วนแบ่งทางการตลาด

ให้กับคู่แข่ง 
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สรุป ทางเลือกในการดําเนินกลยุทธ์ระดับองค์กรของทางบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  

กรุ้ป จํากัด (มหาชน) คือ  การเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต  Growth Strategy ด้วยกลยุทธ์

พัฒนาตลาด (market development strategy) เป็นกลยุทธ์การขยายโรงภาพยนตร์อย่าง

ต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันออกจําหน่ายใน

ตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่แห่งใหม่หรือตลาดใหม่  เป็นกลยุทธ์การเติบโตที่มีศักยภาพ

สูงสุดในการเติบโตของหลายบริษัท ซึ่งอาจทําได้ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมการตลาดมุ่งเน้นที่

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือใช้เป็นครั้งคราวนานๆครั้ง เพราะจากการที่องค์กร

เป็นผู้นําตลาดธุรกิจบันเทิง การที่จะหยุดนิ่งนั้นจึงไม่ใช่วิสัยที่ผู้นําตลาดควรทําเพราะอาจกระทบ

ต่อการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้า การสร้างความ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นผลทําให้

กําไรสูงขึ้นอีกด้วย  
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ตารางที่  3.3 แสดงการวิเคราะห์  และกําหนดทางเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  (Business Level 

Strategy) ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจ
โรงภาพยนตร ์
S2 มีจํานวนโรงภาพยนตร์มากที่สุด 
S4 มีโรงภาพยนตร์ 4 D แห่งแรกของ
ประเทศไทย 

จุดอ่อน (W-Weakness) 
W1 จากการเป็นโรงภาพยนตร์เด่ียว 
ทําให้เสียเปรียบคู่แข่งที่อยู่ใน
ศูนย์การค้า ซึ่งเป็น ONE STOP 
ENTERTAINMENT 
 

โอกาส (O-Opportunities) 
O1 มีมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ ใน
อุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ  
และลดกําแพงภาษีภาพยนตร์จากต่างประเทศ 
ทําให้มีภาพยนตร์ดีๆ เข้ามาฉายมากข้ึน  ทํา
ให้ผู้บริโภคหันมานิยมการชมภาพยนตร์ในโรง
มากข้ึน. 
O3 LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่มีการ
เปล่ียนแปลงมานิยมการชมภาพยนตร์เพิ่ม
มากข้ึน  เนื่องจากเป็นแหล่งบันเทิงที่ราคาไม่
แพง เมื่อเทียบกับแหล่งบันเทิงอื่นๆ 
O4 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย 
ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า
ได้อย่างสะดวกมากข้ึน 

กลยุทธ์ความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) กลยุทธ์
สร้างความแตกต่างของคุณภาพโรง
ภาพยนตร์และการบริการให้โดดเด่น
เหนือคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราทันสมัยของ
สถานที่ภายในและภายนอกของโรง
ภาพยนตร์ และความทันสมัยของ
ระบบเทคโนโลยีด้านภาพและเสียง  
 (S1+S2+O1+O3) 

กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน (Cost 
Leadership Strategy) 
โดยการสร้างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน  ในขณะที่ควบคุมต้นทุน
ต่ําสุด ซึ่งอาจทําได้โดยให้ลูกค้าซื้อ
ตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
จะมีราคาถูกกว่า 5 บาท/ที่นั่ง 
 (W1+O3) 

อุปสรรค (T-Threats) 
T1 เทคโนโลยีด้านสื่อบันเทิงอื่นๆ มีการ
พัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทําให้มี
ใกล้เคียงกับการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์มากข้ึน  ทําให้ผู้บริโภคหันมานิยม
ความบันเทิงภายในบ้านมากข้ึน 
T2 การเติบโตของคู่แข่งขันทางอ้อมที่นําเสนอ
ความบันเทิงภายในบ้าน เช่น ร้านเช่า VCD 
DVD ซึ่งมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก มีสาขา
ครอบคลุมทุกพื้นที ่ทําให้ผู้บริโภคหันไปนิยม
ใช้บริการมากข้ึน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํา
กว่า 
T3 ปัญหา VCD DVD ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ที่ทํา
ออกมาก่อนภาพยนตร์จะเข้าฉาย หรือเพิ่งนํา
ออกฉาย ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจัง
ทําให้โรงภาพยนตร์สูญเสียรายได้เป็นจํานวน
มาก 

กลยุทธ์จ ากัดเขตหรือมุ่งเน้น
(Focus Strategy)  
กลยุทธ์พัฒนาสินค้าและการบริการ
จากจุดแข็งของบริษัทในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจะทําได้โดย จัดทํา
โรงภาพยนตร์ตอบสนองกลุ่มลูกค้า
ระดับ premium โดยเป็นโรง
ภาพยนตร์ ที่มีที่นั่งเป็น Sofa 
สามารถปรับเอนนอนได้ มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 
(S1+S4+T2+T3) 
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จากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถกําหนดกลยุทธ์ระดับหน่วย

ธุรกิจ (Business Level Strategy) ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ดังนี้ 

 

ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  

กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของคุณภาพโรงภาพยนตร์และการบริการให้โดดเด่นเหนือคู่

แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราทันสมัยของสถานที่ภายในและภายนอกของ

โรงภาพยนตร์ และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีด้านภาพและเสียง  
 

ข้อดี 

1. สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมด้วยสินค้า  และบริการ  ที่

แตกต่างจากคู่แข่งขัน เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 

2. บริษัทสามารถมีผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 

ข้อเสีย 

1. คู่แข่งลอกเลียนแบบ เมื่อสินค้าใดเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า 

2. บางครั้งลูกค้าเห็นว่าความแตกต่างของสินค้านั้นเกินความจําเป็น ก็ไม่เป็นที่ดึงดูดใจ

ลูกค้า 

 

ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

เป็นกลยุทธ์การแข่งขันของที่มีตลาดเป้าหมายกว้างโดยการสร้างประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน  ในขณะที่ควบคุมต้นทุนต่ําสุด  ทําให้ธุรกิจมีกําไรสูงขึ้น  และสามารถอยู่รอดใน

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงได้ การมีต้นทุนต่ําจะเป็นการกีดกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้

เข้าตลาดรายใหม่ได้ด้วย โดยการสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ในขณะที่ควบคุมต้นทุน

ต่ําสุด ซึ่งอาจทําได้โดยให้ลูกค้าซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต จะมีราคาถูกกว่า 5 บาท/ที่

นั่ง 
 

ข้อด ี

1. ป้องกันการแข่งขันจากคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาทําตลาด 

2. บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆลดลง ลดต้นทุนการผลิตได้ 
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3. เอาชนะคู่แข่งในระยะสั้นได้ 
 

ข้อเสีย 

1. การที่คู่แข่งพยายามขายสินค้าที่ราคาถูกกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้าอาจก่อให้สงครามราคา 

2. ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ 

 

ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์จ ากัดเขตหรือมุ่งเน้น (Focus Strategy)  

กลยุทธ์พัฒนาสินค้าและการบริการจากจุดแข็งของบริษัทในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจะทําได้โดย จัดทําโรงภาพยนตร์ตอบสนองกลุ่มลูกค้าระดับ 

Premium โดยเป็นโรงภาพยนตร์ ที่มีที่นั่งเป็น Sofa สามารถปรับเอนนอนได้ มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 
 

ข้อดี 

1. ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม และทุกระดับที่เหนือกว่า

คู่แข่งขัน 

2. การให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกระดับ ทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า 
 

ข้อเสีย 

1. การต้องกําหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย  และต้อง

ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง 

2. คู่แข่งรายใหญ่อาจเข้ามาแข่งขันในตลาดเฉพาะส่วนเดียวกับเรา 

 

 สรุป ทางเลือกในการดําเนินกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Level Strategy) ของ

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ คือ การเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่งขัน  (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์หลัก  โดยสร้างความแตกต่างของคุณภาพ

โรงภาพยนตร์และการบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพลักษณ์ที่ดู

หรูหราทันสมัยของสถานที่ภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ และความทันสมัยของระบบ

เทคโนโลยีด้านภาพและเสียง  
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ตารางที่  3.4 แสดงการวิเคราะห์  และกําหนดทางเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional 

Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (S-Strengths) 

S1 เป็นผู้นําส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจโรง
ภาพยนตร ์
S5 นําเสนอโรงภาพยนตร์ในรูปแบบ
และบริการด่ังโรงแรมระดับ 5 ดาว 

จุดอ่อน (W-Weakness) 
W2 เนื่องจากเป็นการขยายใน
ลักษณะเป็นโรงภาพยนตร์เด่ียว 
ทําให้ต้องใช้เงินลงทุนต่อสาขา
มากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

โอกาส (O-Opportunities) 
O1 มีมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ ใน
อุตสาหกรรมสร้างภาพยนตร์ภายในประเทศ  
และลดกําแพงภาษีภาพยนตร์จากต่างประเทศ 
ทําให้มีภาพยนตร์ดีๆ เข้ามาฉายมากข้ึน  ทําให้
ผู้บริโภคหันมานิยมการชมภาพยนตร์ในโรงมาก
ข้ึน. 
O3 LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่มีการ
เปล่ียนแปลงมานิยมการชมภาพยนตร์เพิ่มมาก
ข้ึน เนื่องจากเป็นแหล่งบันเทิงที่ราคาไม่แพง 
เมื่อเทียบกับแหล่งบันเทิงอื่นๆ 

SO 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Promotion Strategy) เป็นผสมผสาน
ระหว่างการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการ
ตลาด และรูปแบบการส่งเสริมการตลาด
แบบ Above the line และ Below the 
line โดยการปรับให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า  และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ใน
ตราสินค้า / ผลิตภัณฑ์ / บริการ / และ
แคมเปญใหม่ๆที่มีการพัฒนาข้ึนให้แก่
ลูกค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 
(S1,S5,O1) 
 

WO 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product Strategy) 
- สร้างความแปลกใหม่ให้
เกิดข้ึนจากการนําเสนอคุณค่า
ของโรงภาพยนตร์  โดย
ปรับเปล่ียนรูปแบบ แผนผังที่นั่ง
ของโรงภาพยนตร์ต่างๆ จะมี
การปรับเปล่ียน ให้มีความ
ชัดเจนทุกมุมที่สัมผัส เรียกได้ว่า 
ไม่ว่าจะเลือกนั่งในจุดไหน 
อรรถรสที่ได้จากการชม
ภาพยนตร์จะไม่มีความแตกต่าง 
หมายถึงจํานวนเก้าอี้นั่งน้อยลง 
และไม่ได้เรียงแถวตามลําดับ
อักษรเช่นปัจจุบัน 
(W2,O3) 

อุปสรรค (T-Threats) 
T1 เทคโนโลยีด้านสื่อบันเทิง  มีการพัฒนาข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทําให้มีใกล้เคียงกับการชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มากข้ึน  ทําให้
ผู้บริโภคหันมานิยมความบันเทิงภายในบ้านมาก
ข้ึน 
T4 การแข่งขันทางด้านราคาของคู่แข่ง 
 

ST 
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process 
Strategy) 
ปรับกระบวนการบริการในการอํานวย
ความสะดวกในการซื้อบัตรชม
ภาพยนตร์ของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดพนักงานประจํา
ตามจุดที่นําเสนอโฆษณาหรือข้อมูลโรง
ภาพยนตร์ เพื่อให้พนักงานคอยให้
ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
(S5,T1) 
 

WT 
กลยุทธ์ด้านราคา  (Price 
Strategy) 
ปรับลดราคาขายบัตรชม
ภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ปริมาณการใช้งานที่เพิ่มข้ึน โดย
การจําหน่ายตั๋วในรูปแบบ 
Package แฟนพันธ์แท้ คือ ซื้อ
ตั๋วล่วงหน้าราคาพิเศษ 12 ใบ 
24 ใบ 36 ใบ จะใช้ชม
ภาพยนตร์เมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อ
ต้องการชมภาพยนตร์ ก็ต้องทํา
การจองรอบและที่นั่ง มีอายุการ
ใช้งาน 1 ปี เป็นการดึงดูดความ
สนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
และยังสามารถกระตุ้นให้เกิด
การมาใช้บริการบ่อยมากข้ึน 
(W2,T4) 
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กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) 

- STP 
 

S-Segmentation (การแบ่งส่วนส่วนตลาด)  

 กลุ่มลูกค้าองค์กร B2B กลุ่มบริษัทที่ต้องการใช้โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่จัดเลี้ยงตอบ

แทนลูกค้า หรือ จัดเปิดตัวสินค้าต่างๆ  

กลุ่มลูกค้าทั่วไป B2C 

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์  (Demographic Segmentation): กลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ใน

กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทํางาน และกลุ่มที่มาเป็นครอบครัว 

- เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์  (Behavioral Segmentation): กลุ่มลูกค้าที่ให้

ความสําคัญในการตอบโจทย์ชีวิตเกี่ยวกับ life style ของตนเอง ซึ่งเลือกที่จะมาผ่อนคลาย หา

ความสุข และใช้บริการโรงภาพยนตร์ ที่เป็นที่พักผ่อน สามารถรับชมภาพยนตร์ได้หลากหลาย

เรื่องราว ตรงกับความต้องการของตนเอง  

 

T-Targeting (กลุ่มเป้าหมาย) 

จากการแบ่ง Segment ด้านบน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัททั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่

บริษัทสามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัท โดยกลุ่มเป้าหมายหลักนั้นคือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป B2C 

ชาย และหญิง อายุระหว่าง 15 - 45 ปี ที่ให้ความสําคัญในการตอบโจทย์ชีวิตเกี่ยวกับ life style 

ของตนเอง ซึ่งเลือกที่จะมาผ่อนคลาย หาความสุข และใช้บริการโรงภาพยนตร์เป็นที่พักผ่อน 

ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น  นักเรียน -นักศึกษา  กลุ่มคนทํางาน และ กลุ่มที่ชอบทํากิจกรรมร่วมกันเป็น

ครอบครัว ซึ่งมีจํานวนสัดส่วนการใช้บริการที่มากกว่า  

 

P-Positioning (ต าแหน่งผลิตภัณฑ)์ 

โรงภาพยนตร์คุณภาพที่สร้างประสบการณ์ใหม่แห่งความสุขและความเพลิดเพลินที่

มากกว่า 
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ภาพที่ 3.1 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 

 

 

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) 

 1. ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (Product or Service) 

การนําเสนอผลิตภัณฑ์โรงภาพยนตร์องค์กรจะต้องนําเสนอความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

โดยต้องพิจารณานวัตกรรมการพัฒนาโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศเพื่อนํามาปรับใช้กับของ

ตนเองให้เกิดความทันสมัยสูงสุด และก้าวทันสถานการณ์โลก ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เปิดตัว

โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เป็นแห่งแรก ปรากฏว่าได้ผลการตอบรับที่ดีมาก 

ดังนั้น ในปีนี้บริษัทควรที่จะเพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ 4 มิติ เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1 โรง และอาจมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ แผนผังที่นั่งของโรงภาพยนตร์ต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยน ให้มีความ

ชัดเจนทุกมุมที่สัมผัส เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกนั่งในจุดไหน อรรถรสที่ได้จากการชมภาพยนตร์

จะไม่มีความแตกต่าง หมายถึงจํานวนเก้าอี้นั่งน้อยลง และไม่ได้เรียงแถวตามลําดับอักษรเช่น

ปัจจุบัน   

  

 

 

ราคา 

คุณภาพ 
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2. Price Strategy (กลยุทธ์ด้านราคา) 

 มีการขายตั๋วในรูปแบบ Package แฟนพันธ์แท้ คือ ซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาพิเศษ 12 ใบ 

24 ใบ 36 ใบ จะใช้ชมภาพยนตร์เมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อต้องการชมภาพยนตร์ ก็ต้องทําการจองรอบ

และที่นั่ง มีอายุการใช้งาน 1 ปี เป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  และยัง

สามารถกระตุ้นให้เกิดการมาใช้บริการบ่อยมากขึ้น 

 

 3. Place Strategy (กลยุทธ์ด้านสถานที่) 

เพิ่มการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ออกสู่พื้นที่รอบนอกโดยการเช่า

พื้นที่รวมกับ Discount Store เช่น Lotus, Big C ทําให้การขยายสาขาไปยังพื้นที่รอบนอก

เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์  

- จําหน่ายตั๋วภาพยนตร์ผ่านตู้  ATM (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพันธมิตรต่อ

กัน) โดยผู้บริโภคสามารถเลือกเรื่อง รอบ และที่นั่งได้อย่างสะดวกอีกทั้งสามารถนําสลิปจาก

ตู้ ATM ไปเป็นตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ได้ทันที  

- ชําระค่าตั๋วผ่านเค้าเตอร์เซอร์วิซ หลังจากที่จองผ่านเว็บไซต์ www.majorcineplex.com

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและทําให้การดูหนังเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคสื่อออนไลน์ และมีแนวโน้มใช้เวลาอยู่กับสังคมออนไลน์มากขึ้น 

 

4. Promotion Strategy (กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด) 

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดของโรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  จะเป็น

การผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด  และรูปแบบการส่งเสริมการตลาด

แบบ Above the line และ Below the line โดยการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  

และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้า / ผลิตภัณฑ์ / บริการ / และ

แคมเปญใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นให้แก่ลูกค้า  โดยมีลักษณะเลือกใช้เครื่องมือในการส่งเสริม

การตลาด ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
http://www.majorcineplex.com/
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-การโฆษณา (Advertising)  

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น

การแนะนําผลิตภัณฑ์/บริการ และสร้างการรับรู้ที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้ลูกค้า

เกิดพฤติกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการแจ้ง

ข่าวสาร เตือนความจํา และชักชวนให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจใช้บริการ สื่อที่ใช้

ในการโฆษณา เช่น นิตยสาร ป้ายบิลบอร์ดหรือป้ายคัทเอาต์ การแจกใบปลิว โบว์ชัว 

เป็นต้น 
 

- การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา 

- จัดแคมเปญ Student Price ในช่วงปิดเทอมกับการชมภาพยนตร์ในราคา

พิเศษ สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพียงแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ในราคาเพียง 60 บาท และ 80 บาท 

สามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่ เมเจอร์ ซีเพล็กซ์ , อีจีวี และ เอสพลานาด 

ซีนีเพล็กซ์ 

- จัดแคมเปญ “เอาใจคนดูหนังรอบเช้า ” ลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ในรอบเช้า 

9:00-12:00 น. ชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท ยกเว้น

หนังใหม่ในสัปดาห์แรก (เฉพาะที่นั่งปกติ) ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ทุกสาขา  

- จัดแคมเปญ “เอาใจคนดูหนังรอบดึก ” ลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ในรอบเช้า 

22:00-24:00 น. ชมภาพยนตร์ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในราคาพิเศษเพียง 100 บาท ยกเว้น

หนังใหม่ในสัปดาห์แรก (เฉพาะที่นั่งปกติ) ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ทุกสาขา  
 

- จัดชิงโชค (Sweepstakes) 

- จัดแคมเปญ “Movie Pleasure Celebration” ดูหนังแล้วลุ้นรับรางวัล เพียงซื้อ

บัตรชมภาพยนตร์ทุกที่นั่งก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Prestige Pack บัตรชมภาพยนตร์เก้าอี้พิเศษ 

Honeymoon Seat ฟรี 2 ที่นั่ง ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทันทีหลังชมภาพยนตร์จบทุก

รอบ ด้วยการ Random หาผู้โชคดีจากคอมพิวเตอร์ 
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- การขายแบบเหมาจ่าย  

- "มูฟวี่ บุฟเฟ่ต"์ แพ็คเก็จชมภาพยนตร์มีให้เลือก ตลอดวัน 199 บาท หรือ

ตลอดสัปดาห์ 299 บาท พร้อมรับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แพ็กเกจ มูลค่า 700 บาท 

ประกอบด้วย ป๊อปคอร์นขนาดเล็ก 1 ถุง บัตรโยนโบว์ล่ิง 1 เกม และบัตรร้องคาราโอ

เกะ 1 ชั่วโมง 
 

- การส่งเสริมการขายร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Cooperative Promotion) 

- เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น จัดแคมเปญ “Movie Lover : 

Thursday Delight” สําหรับลูกค้าทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในวัน

พฤหัสบดี และ วันศุกร์ รับส่วนลดทันที 50% หรือ จ่ายเพียงครึ่งราคาต่อที่นั่ง ที่ เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา 
 

- การสมัครเป็นสมาชิก (Membership) 

- เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ เซเว่นอีเลฟเว่น เปิดตัวบัตรเงินสด     “เอ็ม 

สมาร์ทเพิร์ส” เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายใหม่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

เพิ่มขึ้น 
 

 - กิจกรรมเชิงการตลาด (Events Marketing) 

- การจัดรายการกีฬา (Sport Events Marketing) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัด

กิจกรรม "Movie Euro Fans 2012" ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 

เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ได้สัมผัสบรรยากาศเสมือน

อยู่ในสนามการแข่งขันจริง  

 

- การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR: Corporate Social 

Responsibility) 
 

- ชมฟรี!!! สุดหรรษารับ “วันเด็ก ” โดยจะเปิดให้ ผู้ปกครองพาเด็กเข้าชมฟรี 

เด็กมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ในวันเด็กแห่งชาติ โรงภาพยนตร์ทั้ง 4 แบรนด์ 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์,   อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รวมทุก

สาขาทั่วประเทศกว่า ชมภาพยนตร์ทุกเรื่องรอบแรกของวันฟรี 
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- การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  

- กิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น ช่วงปิดเทอม , 

ช่วงปลายปี เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมกาขายทั้งปี เช่น ทําบัตรอิเล็คโทรนิคแทนเงิน

สด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการเข้าชม  และการซื้อบัตรชมภาพยนตร์  

นอกจากนี้  ยังมีการทํากิจกรรมรอยัลตี้โปรแกรม  Royal Program) รวมถึงการทํา

โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาอีกด้วย  

- แบบเป็นของสะสม  เช่น การแจกแฮนด์บิล  (Handbill) แผ่นภาพ  โฆษณา

ภาพยนตร์ที่ค่ายภาพยนตร์ผลิตออกมาเพื่อแจกให้กับผู้ชมภาพยนตร์ที่นิยมสะสมเป็นที่

ระลึก 

- แบบเป็นบัตรกํานัล  เช่น บัตรกิ๊ฟการ์ด  ใช้แทนการส่งของขวัญให้แก่กันใน

เทศกาลต่างๆ และบัตรของขวัญสําหรับองค์กร ที่สามารถพิมพ์รูปภาพ  หรือผลิตภัณฑ์

ที่ต้องการได้ เพื่อมอบให้ลูกค้าหรือผู้มีอุปการคุณ 

 

- ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management) 

จัดแคมเปญ M-Generation Member-Birthday Special เมื่อซื้อบัตรชม

ภาพยนตร์พร้อมแสดงบัตรสมาชิก M-Generation ในเดือนเกิด รับฟรีชุดของขวัญวัน

เกิด Big Popcorn Happy Birthday พร้อม Card อวยพรวันเกิด 

 

 5. People Strategy (กลยุทธ์ด้านบุคลากร)  

พนักงานต้องมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การบริหารจัดการงานที่

รับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานต้องมี

ความสามารถมีทัศนะคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีการคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา และสามรถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทโดยคํานึงถึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

และสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าในด้านการบริการต่าง เช่น การจําหน่ายตั๋วหนัง การให้

ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการหาที่นั่งในโรงภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งในการทํางาน

พนักงานต้องมีใจรักงานบริการ และเต็มใจที่จะบริการให้กับลูกค้าอย่างเต็มใจและ ใช้กลยุทธ์  

CEM (Customer Experience Management) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค

และนําไปสู่การฝังใจ “เชิงบวก” ทั้ง กับแบรนด์และองค์กร ซึ่งเป็นการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้



92 

 

ความสามารถทั้งทฤษฎีและควบคู่ไปกับการ  ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นยังได้มีการ

ประกวดพนักงานดีเด่นเป็นประจําทุกเดือน  เพื่อเป็นการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อเป็น

ตัวอย่างและเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าตลอดไป              

 

6. Process Strategy (กลยุทธ์ด้านกระบวนการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แผนการบริการ 

 

จากภาพองค์กรควรให้พนักงานแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น สามกลุ่มและนําเสนอบริการที่

แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและลดเวลารอคอย ณ ขณะการซื้อบัตรชม

ภาพยนตร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนศักยภาพด้านการบริการให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

ลูกค้าเข้า

มายังพื้นที่โรง

ภาพยนตร ์

พนง. ต้องแสดงความ

สนใจลูกค้าทักทาย 

และนําเสนอข้อมูล 

ลูกค้าเข้าสู่

กระบวนการซื้อบัตร

ชมภาพยนตร์ 

พนง. มีหน้าที่คัดแยก

ลุกค้าออกเป็นสาม

กลุ่ม 

กลุ่ม 1 กลุ่มจองหรือ

ซ้ือบัตรออนไลน์ 

กลุ่ม 2 ต้องการซื้อ

บัตรและเป็นสมาชิก 
M Gen 

กลุ่ม 3 ต้องการซื้อ

บัตรและไม่ได้เป็น

สมาชิก M Gen 

นําลูกค้าไปรับบัตร

ดังบูธพิเศษหรือตู้

อัตโนมัติ 

นําเสนอสิทธิพิเศษ 

และนําไปซ้ือ

ภาพยนตร์ผ่านตู้

อัตโนมัติเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว 

นําเสนอโปรโมชั่น   

บัตรสมาชิก M-Gen 

ให้กับลูกค้า 

ลูกค้าได้รับบัตรชมภาพยนตร์ 
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นอกจากนี้ควรจัดพนักงานประจําตามจุดที่นําเสนอโฆษณาหรือข้อมูลโรงภาพยนตร์ เพื่อให้

พนักงานคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

7. Physical Evidence Strategy (กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานและการตกแต่งภายในบริเวณ

ของโรงภาพยนตร์ที่มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยมีการตกแต่งโรงภาพยนตร์ ( Theme) 

ที่สวยงามหรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังควรจัดให้มี

บริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงมีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และมีกิจกรรมทํา ระหว่างรอชมภาพยนตร์ มี

การกําหนดจํานวนจุดขายตั๋วหนัง หรือเคาน์เตอร์บริการให้เพียงพอกับจํานวนโรงภาพยนตร์ 

จํานวนที่นั่งรวมและจํานวนผู้มาใช้บริการ ประกอบกับการตกแต่งเคาน์เตอร์บริการให้สะอาด

สวยงามสะดุดตาทันสมัยสอดคล้องกับรสนิยมของลูกค้า  
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สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

จากกระบวนการศึกษาตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์  โดยใช้กรอบแนวคิดตาม

แนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management Process) สามารถ

กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา  (Strategic Alternative) และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อ

แก้ไขปัญหา (Strategic Choice) ดังต่อไปนี้ 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) 
 

ตารางที่ 3.5 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

กลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy) 

1. บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้า

เก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่  

2. เป็นการสร้างโอกาสในการทํา

รายได้ให้กับองค์กร 

3. บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน 

 

1. ต้องใช้เงินลงทุนสูง  
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy)

ด้วยกลยุทธ์พัฒนา

ตลาด (market 

development 

strategy) 

กลยุทธ์คงที่ 
(Stability Strategy) 
 

1. มุ่งรักษาส่วนแบ่งตลาด  และฐาน
ลูกค้าเดิมไว้ 
2. การไม่ลงทุนเพิ่ม  เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
3. ลดความเสี่ยงจากการขยายการ
ลงทุน  ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง  
สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว  และความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง 
 
 

1. การดําเนินกลยุทธ์คงที่เป็น
เวลานานเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะ
จะทําให้ความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรในระยะยาว
ลดลงได้ 

 

 

กลยุทธ์การตัดทอน 
(Retrenchment 

strategy) 
 

1. สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆใน

บางส่วนลงได้  ทําให้กาไรเพิ่มมาก

ข้ึน 

 

1. เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ 
2. เปิดโอกาสให้คู่แข่ง  ทําให้เสีย

ศักยภาพทางการแข่งขัน  หรือส่วน

แบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่ง 
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
 

ตารางที่ 3.6 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ความแตกต่าง 

(Differentiation Strategy) 

 

1. สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่ม

ใหม่และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม

ด้วยสินค้า  และบริการ  ที่

แตกต่างจากคู่แข่งขัน  เพิ่ม

ความสามารถทางการแข่งขัน 

2. บริษัทสามารถมีผลกําไร

เพิ่มข้ึนจากการสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า 

1. คู่แข่งลอกเลียนแบบ เมื่อ

สินค้าใดเป็นที่ต้องตาต้องใจ

ของลูกค้า 

2. บางครั้งลูกค้าเห็นว่าความ
แตกต่างของสินค้านั้นเกิน
ความจําเป็น ก็ไม่เป็นที่ดึงดูด
ใจลูกค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน 

(Differentiation Strategy) 

กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน 
(Cost Leadership 

Strategy) 
 

1. ป้องกันการแข่งขันจากคู่
แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาทํา
ตลาด 
2. บริษัทมีกําไรเพิ่มข้ึน  

เนื่องจากต้นทุน  และ

ค่าใช้จ่ายต่างๆลดลง  ลด

ต้นทุนการผลิตได้ 

3. เอาชนะคู่แข่งในระยะสั้น

ได้ 

1. การที่คู่แข่งพยายามขาย

สินค้าที่ราคาถูกกว่าเพื่อ

ดึงดูดลูกค้าอาจก่อให้

สงครามราคา 

2. ง่ายต่อการลอกเลียนแบบ 

กลยุทธ์จ ากัดเขตหรือ

มุ่งเน้น (Focus Strategy) 

 

1. ทําให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้

ทุกกลุ่ม  และทุกระดับที่

เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

2. การให้ความสําคัญกับ

ลูกค้าทุกระดับ  ทําให้ลูกค้า

เกิดความภักดีต่อตราสินค้า 

 

1. การต้องกําหนดกลยุทธ์

หรือกิจกรรมทางการตลาดที่

หลากหลาย  และต้อง

ควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง 

2. คู่แข่งรายใหญ่อาจเข้ามา

แข่งขันในตลาดเฉพาะส่วน

เดียวกับเรา 

 

กลยุทธ์การผสมผสาน 
(Mixed Strategy) 

 

1. เป็นการสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 
2. สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

 
 

1. การบริหารจัดการ  และ

ควบคุมให้ทุกกลยุทธ์

บรรลุผลสําเร็จค่อนข้างยาก 
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กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Level Strategy) 
 

ตารางที่ 3.7 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

Product & Service - การสร้างนวัตกรรมทางด้าน

ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาให้มี

ความแปลกใหม่  และความ

หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งการบริการที่ประทับใจ 

จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี

ให้ และความพึงพอใจสูงสุด

ให้กับลูกค้า  ช่วยก่อให้เกิด

การซื้อซ้ํา รวมทั้งสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน  

- ผลิตภัณฑ์  หรือบริการที่มี

คุณภาพ สามารถสร้างความ

จงรักภักดีต่อตราสินค้า 

- บริษัทต้องใช้เงินทุนในการ

พัฒนาสูงในการสร้างความ

แตกต่าง 

-  ถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผสมผสาน 
Marketing Mix Strategy 

(7P’s) 

Price - ขายตั๋วในรูปแบบ Package 

แฟนพันธ์แท้ 12,24,36 ใบ 

- ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 
- สามารถกระตุ้นให้เกิดการ

มาใช้บริการบ่อยมากข้ึน 

- ลูกค้าบางรายอาจไม่

ต้องการซื้อเป็น  Package 

เพราะคํานึงถึงต้นทุนที่ต้อง

จ่ายภายในครั้งเดียว และ

กลัวไม่มีโอกาสมาชม

ภาพยนตร์บ่อยนัก 

Place - สร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้า
สนใจมาใช้บริการมากข้ึน 
- การขยายเพิ่มจํานวนสาขา  
ทําให้บริษัทสามารถขยาย
ช่องทางให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากย่ิงข้ึน 
- ช่วยเพิ่มโอกาสทาง

การตลาดให้กับบริษัท 

- การเปิดสาขา  หากเลือก

ทําเลที่ไม่เหมาะสม  ก็อาจ

ก่อให้เกิดการไม่คุ้มทุน  

หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ 

Promotion - เพื่อตอกยํ้าให้เกิดการรับรู้  
และจดจํา  รวมทั้งสร้างการ
รับรู้ที่ดีต่อตราสินค้า 
- ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 
- สามารถกระตุ้นให้เกิดการ

มาใช้บริการบ่อยมากข้ึน 

- มีความเสี่ยงในการลงทุนใน
การทําการส่งเสริมการตลาด 
- หากออกโปรแกรมทาง
การตลาดไม่ดี  อาจมี
ผลกระทบต่อกําไร  และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท 
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กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

People - การให้บริการเป็นหัวใจหลัก
ของการด ำเนินธุรกิจ  โรง
ภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์  โดยบริษัทเน้นการ
ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการ
สร้างความประทับใจ  เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า  และทําให้เกิด
การกลับมาใช้บริการซ้ําซ้ํา  
รวมทั้งสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
- การสื่อสารกับลูกค้าด้วย
การบริการที่ดีของพนักงาน  
จะช่วยรักษาลูกค้ารายเก่า  
และสร้างความประทับใจแก่
ลูกค้ารายใหม่ 
- สร้างประสิทธิภาพการ
ทํางาน  และเพิ่ม
ความสามารถแก่องค์กร 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ

บริษัท 

- มีค่าใช้จ่ายสูงด้านการจัด
โปรแกรมฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมผสาน 
Marketing Mix Strategy 

(7P’s) 

Process - เป็นการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงาน  ให้สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกค้าได้ดีข้ึน 

- ต้องใช้ต้นทุนในการ

ดําเนินการสูง 

Physical Evidence - การสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้า  โดยผ่าน
พนักงาน  และการตกแต่ง
ภายในตัวโรงภาพยนตร์ และ
จุดจําหน่ายตั๋วภาพยนตร์  
เพื่อสร้าง Emotional Touch 
- เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

บริษัท 

- มีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเพิ่มข้ึน 
- หากไม่มีการควบคุม  อาจ

ทําให้การตกแต่งไม่

สอดคล้องกับการวาง

ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท 
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บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เรื่อง “ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ กรณีศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งได้ทําการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธ์โดยแบ่ง วิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยทําการศึกษา

แนวคิด ทฤษฏีเอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (Depth Interview) กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งจากนั้นจึงนําข้อมูลทุติยภูมิ

และข้อมูลปฐมภูมิมาประมวลผลร่วมกันโดยใช้แนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

(Wheelan, 2006) ดังสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 

4.1 สรุปผลการศึกษา  

จากสภาพปัญหาของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) มีอัตราการเติบโต

ของรายได้และอัตรากําไรที่ลดลง ผนวกกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีโครงสร้างรายได้มากที่สุดใน

องค์กร ก็ยังประสบปัญหาอัตรากําไรลดลงอย่างต่อเนื่อง และการเข้าชมภาพยนตร์ในช่วงวัน

ธรรมดาและช่วงรอบดึก มีอัตราการเข้าชมค่อยข้างน้อย ซึ่งหากบริษัทยังไม่ดําเนินการปรับ    

กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวในด้านสภาพคล่องทางการเงิน และ

สูญเสียส่วนแบ่งตลาดได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการ

แข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์  2.ศึกษาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อนํามาใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร  3.เพื่อกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

ระดับธุรกิจ ระดับปฎิบัติการ ให้สอดคล้องกับปัญหาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) โดยสามารถสรุปกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละ

ลําดับขั้นของกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กรของทางบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  กรุ้ป จากัด (มหาชน) คือ  การ

เลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต  Growth Strategy การเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต  Growth Strategy 

ด้วยกลยุทธ์พัฒนาตลาด (market development strategy) เป็นกลยุทธ์การขยายโรงภาพยนตร์

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันออกจําหน่ายใน

ตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าในพื้นที่แห่งใหม่หรือตลาดใหม่  เป็นกลยุทธ์การเติบโตที่มีศักยภาพ

สูงสุดในการเติบโตของหลายบริษัท ซึ่งอาจทําได้ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมการตลาดมุ่งเน้นที่

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือใช้เป็นครั้งคราวนานๆครั้ง เพราะจากการที่องค์กร

เป็นผู้นําตลาดธุรกิจบันเทิง การที่จะหยุดนิ่งนั้นจึงไม่ใช่วิสัยที่ผู้นําตลาดควรทําเพราะอาจกระทบ

ต่อการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้า การสร้างความ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เป็นผลทําให้

กําไรสูงขึ้นอีกด้วย  
 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (โรงภาพยนตร์เมเจอร์)  ที่จะทําให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน เลือกใช้

กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  (Differentiation Strategy) โดยเน้นการสร้าง

นวัตกรรมทางด้านระบบภาพและเสียงของโรงภาพยนตร์ โดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็น

หลัก เน้นสิ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านโรงภาพยนตร์  และ

บริการที่ดี  
 

ระดับหน้าที่ในส่วนของการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 7 P’s สามารถกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละส่วนประสมได้ดังนี้ 

1. Product การนําเสนอผลิตภัณฑ์โรงภาพยนตร์องค์กรจะต้องนําเสนอความทันสมัย

อย่างต่อเนื่อง เพิ่มจํานวนโรงภาพยนตร์ 4 มิติ เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 1 โรง การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

แผนผังที่นั่งของโรงภาพยนตร์ 

2. Price การขายตั๋วในรูปแบบ Package แฟนพันธ์แท้  12, 24, 36 ใบ เพื่อดึงดูดความ

สนใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสามารถกระตุ้นให้เกิดการมาใช้บริการบ่อยมากขึ้น 

3. Place เพิ่มการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ออกสู่พื้นที่รอบนอก

โดยการเช่าพื้นที่รวมกับ Discount Store เช่น Lotus, Big C และเพิ่มการจัดจําหน่ายตั๋ว

ภาพยนตร์ผ่านตู้  ATM (ธนาคาร  กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพันธมิตรต่อกัน) โดยผู้บริโภค
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สามารถเลือกเรื่อง รอบ และที่นั่งได้อย่างสะดวกอีกทั้งสามารถนําสลิปจากตู้ ATM ไปเป็นตั๋วเข้า

ชมภาพยนตร์ได้ทันที และเพิ่มช่องทางชําระค่าตั๋วผ่านเคาเตอร์เซอร์วิซ 

4. Promotion รูปแบบการส่งเสริมการตลาด  มีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ

ของลูกค้า และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย 

5. People พนักงานต้องมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การบริหาร

จัดการงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงาน

ต้องมีความสามารถมีทัศนะคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีการคิดริเริ่ม มีความสามารถใน

การแก้ปัญหา และสามรถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทโดยคํานึงถึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็น

หลักและสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าในด้านการบริการต่างๆ 

6. Process ควรยกระดับคุณภาพการบริการที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้า  และขั้นตอน

การบริการที่ชัดเจน โดยจะต้องวางแผนขั้นตอนการบริการใหม่ทั้งหมด และนําเสนอไปยังกลุ่ม

พนักงานเพื่อให้เข้าใจตรงกัน โดยแผนการบริการที่ผู้วิจัยนําเสนอ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แผนการบริการ 

ลูกค้าเข้า

มายังพื้นที่

โรง

ภาพยนตร ์

พนง. ต้องแสดง

ความสนใจลูกค้า

ทักทาย และ

นําเสนอข้อมูล 

ลูกค้าเข้าสู่

กระบวนการซื้อ

บัตรชมภาพยนตร ์

พนง มีหน้าที่คัด

แยกลุกค้าออกเป็น

สามกลุ่ม 

กลุ่ม 1 กลุ่มจอง

หรือซ้ือบัตร

ออนไลน์ 

กลุ่ม 2 ต้องการซื้อ

บัตรและเป็น

สมาชิก M Gen 

กลุ่ม 3 ต้องการซื้อ

บัตรและไม่ได้เป็น

สมาชิก M Gen 

นําลูกค้าไปรับบัตร

ดังบูธพิเศษหรือตู้

อัตโนมัติ 

นําเสนอสิทธิพิเศษ 

และนําไปซ้ือ

ภาพยนตร์ผ่านตู้

อัตโนมัติเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว 

นําเสนอโปรโมชั่น   

บัตรสมาชิก M-Gen 

ให้กับลูกค้า 

ลูกค้าได้รับบัตรชมภาพยนตร์ 
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จากภาพองค์กรควรให้พนักงานแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น สามกลุ่มและนําเสนอบริการที่

แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและลดเวลารอคอย ณ ขณะการซื้อบัตรชม

ภาพยนตร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนศักยภาพด้านการบริการให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

นอกจากนี้ควรจัดพนักงานประจําตามจุดที่นําเสนอโฆษณาหรือข้อมูลโรงภาพยนตร์ เพื่อให้

พนักงานคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

7. Physical Evidence การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าโดยผ่านพนักงานและ

การตกแต่งภายในบริเวณของโรงภาพยนตร์ที่มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยมีการ

ตกแต่งโรงภาพยนตร์ ( Theme) ที่สวยงามหรูหราทันสมัยหลากรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละ

สาขา และจัดให้มีบริการห้องวีไอพี และมุมกาแฟรับรองลูกค้า รวมถึงมีบริการเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย และมีกิจกรรมทํา 

ระหว่างรอชมภาพยนตร์ 

 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา  

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นแนวคิดที่แตกต่างจากเดิม

เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งต้องการกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าสนใจและใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับชัยรัตน์ 

คุณารัตน์ (2546) ที่ได้ทําการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอําเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่   และพบว่า

ส่วนผสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลต่อการใช้บริการโรง

ภาพยนตร์หากองค์กรละเลยเรื่องส่วนผสมทางการตลาด อาจทําให้สูญเสียส่วนแบ่งทาง

การตลาดและการเป็นผู้นําในตลาดอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ผลการศึกษาจากการ

สัมภาษณ์ยังพบว่าองค์กรได้เปรียบคู่แข่งขันจากการที่มีโรงภาพยนตร์และรอบฉายจํานวนมาก 

ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาสร้างเป็นการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ขององค์กร มีความสอดคล้องกับ พร

ทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์ (2549) ที่ได้ทําการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้

บริการโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ที่พบว่า

จํานวนรอบฉาย และจํานวนโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่ เป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคหรือลุกค้า

ให้การคํานึงถึง ดังนั้นการนําเสนอตําแหน่งผลิตภัณฑ์นี้ของผู้วิจัยจึงมีแนวโน้มและโอกาสที่จะ

สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร นอกจากนี้ด้านสถานที่ตั้งก็มีผลเช่นกัน ซึ่งทางองค์กรได้เร่ง

นโยบายการเจริญเติบโตในการขยายสถานที่ของโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อม
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง พรทิพา เหล่ากิจรุ่งโรจน์ (2549) 

ยังนําเสนอว่าราคาบัตรชมภาพยนตร์มีผลต่อการเลือกสถานที่ชมภาพยนตร์ ทั้งนี้องค์กรมมี

ข้อจํากัดที่ไม่สามารถปรับลดราคาได้ การนําเสนอคุณภาพการบริการจึงเป็นการทดแทนส่วนนี้

อย่างมีคุณค่า โดยนําเสนอคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย

ในระดับราคาที่ต้องเสียไปทดแทน ประเด็นนี้จะทําให้องค์กรมีโอกาสยกระดับคุณภาพการ

บริการที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

 

4.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 4.3.1 ข้อมูลที่นํามาประกอบการศึกษาครั้งนี ้ผู้ศึกษาอาจทําการศึกษาได้ไม่ครอบคลุม

ในหลายประเด็น อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได ้ 

 4.3.2 ข้อจํากัดของระยะเวลาในการทําการศึกษา  อาจทําให้เกิดความบกพร่องในการ

วิเคราะห์กลยุทธ์ 

 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

 4.4.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การบริการมีความสําคัญอย่างมากสําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ องค์กรควรพัฒนาการ

บริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสําคัญการยกระดับสมรรถนะของพนักงานทั้งความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะของผู้ให้บริการ ซึ่งองค์กรจะต้องมีการสร้างแนวทางการพัฒนาให้

พนักงานปฏิบัติหรือเข้าร่วมโดยเป็นการบังคับ 

2. องค์กรจะต้องมีการติดตามความเปลี่ยนของเทคโนโลยีภาพยนตร์จากต่างประเทศ

เพื่อที่จะลงทุนก่อสร้างโรงภาพยนตร์ที่สอดคล้องและตามการพัฒนาของเทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการสร้างการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยการใช้การสื่อสารเป็นปัจจัยนําในการ

เอาชนะคู่แข่งขันเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดกับองค์กรอย่างสูงสุด 

2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในมุมมองอื่นๆ เช่น แนวทางความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเอง เพื่อที่จะนํามาใช้สร้างแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่ได้รับการ
ยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม 
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3. บริษัท ควรทํา Action Plan เพื่อนํากลยุทธ์บางด้านมาปฏิบัติดังนี้ 
Action Plan  for Strategic Implementation 

แผนปฎิบัติการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ/บาท 

Product Strategy              ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย IT/

ผ่ายการตลาด 

 

-ปรับปรุงระบบภาพและเสียง              10,000,000.- 

การโฆษณา             ฝ่ายการตลาด 10,000,000.- 

การลดราคาเฉพาะช่วงเวลา             ฝ่ายการตลาด  

- Student Price              100,000.- 

- เอาใจคนดูหนังรอบเช้า              100,000.- 

- เอาใจคนดูหนังรอบดึก              100,000.- 

จัดชิงโชค             ฝ่ายการตลาด  
- Movie Pleasure Celebration              200,000.- 

การขายแบบเหมาจ่าย             ฝ่ายการตลาด  
- มูฟวี่ บุฟเฟ่ต์ 199/วัน              200,000.- 

การขายร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ              ฝ่ายการตลาด  
- ร่วมกับทรู ดูหนัง วันพฤหัสบดี ลด 50%              200,000.- 
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แผนปฎิบัติการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ/บาท 

การสมัครสมาชิก             ฝ่ายการตลาด  
- เอ็ม สมาร์ทเพิร์ท              1,000,000.- 

กิจกรรมเชิงการตลาด             ฝ่ายการตลาด  
- Movie Euro Fans 2012              500,000.- 

ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง             ฝ่ายการตลาด 5,000,000.- 

CSR             ฝ่ายการตลาด  

- ชมฟรีสุดหรรษา วันเด็ก              2,000,000.- 

CRM             ฝ่ายการตลาด  

- Member-Birthday Special              5,000,000.- 

People Strategy             ฝ่าย HR  

- อบรมพนักงาน              10,000,000.- 

Process Strategy             ฝ่าย HR  
- ปรับแผนการบริการในการซื้อตั๋วชม

ภาพยนตร์ 
             2,000,000.- 

รวม  46,400,000.- 
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ภาคผนวก ก. 

โครงค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ ์ 

2. ตําแหน่ง  

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

ตอนที ่2 ค าถาม 
 

  1. เป้าหมาย และภารกิจขององค์กรคืออะไร 

2. แนวโน้มภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

3. คู่แข่งขันหลักของบริษัท 

4. ปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่เข้ามากระทบการดําเนินงานขององค์กร 

5. กลยุทธ์ทางการตลาดที่องค์กรใช้คืออะไรบ้าง 

6. ทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต 

 

 

แบบสัมภาษณ์โฟกัสกรุ๊ปพนักงาน 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ ์ 

2. ตําแหน่ง  

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

ตอนที ่2 ค าถาม 
 

1. ท่านคิดว่าการให้บริการขององค์กรในมุมมองของตัวท่าน มีประสิทธิภาพ และนําเสนอคุณค่าต่อ

ผู้ใช้บริการหรือไม่อย่างไร 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการกลุ่มลูกค้า ที่ท่านพบเจอ มีอะไรบ้าง อย่างไร 

3. ท่านคิดว่าการบริการอะไรที่ควรมี แต่องค์กรไม่ได้นําเสนอต่อกลุ่มลูกค้า 

4. ท่านเคยได้รับฟังคําติเตียนจากกลุ่มลูกค้า บ้างหรือไม่ และคําติเตียนนั้นมีต่อการบริการของพนักงาน 

หรือองค์กรอย่างไร 
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5. ท่านเคยนําเสนอข้อมูลที่สําคัญต่อองค์กร หรือหัวหน้างานเพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 

และการทํางานหรือไม่อย่างไร 

  6. องค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน หรือไม่ อย่างไร 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้า 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ ์ 
2. เพศ/ อายุ 
 

 ตอนที ่2 ค าถามเก่ียวกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์
   

1. สาเหตุที่เลือกมาใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  

  2. คุณภาพของจอภาพ ระบบเสียงและตัวโรงภาพยนตร์ เป็นอย่างไร 

  3. ความพึงพอใจต่อการบริการ (ด้าน 7P + บรรยากาศการตกแต่งโรงภาพยนตร ์พนักงาน ฯลฯ)  

4. รูปแบบรายการส่งเสริมการขายแบบใดที่ท่านต้องการให้ทางโรงภาพยนตร์จัดทําข้ึน 

5. ครั้งต่อไปจะกลับมาใช้บริการที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีกหรือไม่ 

6. จะแนะนําให้คนอื่นมาใช้บริการที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์หรือไม ่

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

 

ตอนที ่3 เปรียบเทียบโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กับโรงภาพยนตร์อื่น  ๆ 
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แบบสัมภาษณ์โฟกัสกรุ๊ปลูกค้า 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ ์ 
2. เพศ/ อายุ 
 

 ตอนที ่2 ค าถามเก่ียวกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์

 

1. ท่านคิดว่าการรับชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ มีความจําเป็นสําหรับท่านหรือไม่อย่างไร 

  2. ถ้ามีภาพยนตร์ที่ท่านสนใจ ท่านจะเลือกรับชมผ่านโรงภาพยนตร์เป็นอันดับแรกหรือไม่ อย่างไร 

  3. ความพึงพอใจต่อการบริการ  

 4. ท่านเคยใช้บริการอื่นๆ ของเมเจอร์ เช่น คาราโอเกะ หรือโบว์ล่ิง หรือไม่ 

5. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการให้บริการของเมเจอร์ เป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อการจ่ายเงินในมุมมองของท่าน

หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านคิดว่าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ มีจํานวนสถานที่เพียงพอให้ท่านเลือกใช้บริการตามความสะดวก

หรือไม่ 

7. กระบวนการให้บริการของทางโรงภาพยนตร์สามารถสร้างความประทับใจให้กับท่านได้หรือไม่ อย่างไร 

กรุณาอธิบาย 

8. บุคลากรที่ให้บริการ มีคุณลักษณะเหมาะสมและเอาใจใส่ดูแลท่านดุจมิตรหรือไม่อย่างไร กรุณาอธิบาย 

9. ท่านคิดว่าทางโรงภาพยนตร์มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ หรือขาดตกบกพร่องในเรื่องใดมาก 

กรุณาอธิบาย 
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ภาคผนวก ข. 
 

บทความทางวิชาการ/ บทสัมภาษณ/์ วารสารธุรกิจที่เก่ียวข้อง/ ข้อมูลอุตสาหกรรม/ 
ข้อมูลบริษัท/ และข้อมูลอื่นๆ 

มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 3,500 ล้านบาท เป็นส่วนของมูลค่าตลาด

ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายตั๋วหนัง ประมาณร้อยละ 803 

อย่างไรก็ดีบริษัทตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์  ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี  2554 ประมาณ  4,000 ล้าน

บาท เติบโตจากปี 2553 ในอัตราประมาณร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากความสามารถในการทํารายได้จากภาพยนตร์ที่

เข้าฉาย  โดยคาดว่าจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ของทั้งไทยและฮอลลีวูดเข้าฉายจํานวนหลายเรื่อง  และทางตัวแทนจําหน่าย

ภาพยนตร์ได้มีแผนปรับปรุงกําหนดฉายภาพยนตร์ให้กระจายตัวมากย่ิงข้ึน  เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ของ

ภาพยนตร์แต่ละเรื่อง นอกจากนั้นการทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสความนิยม

ให้กับภาพยนตร์มากย่ิงข้ึน ซึ่งส่งผลให้รายได้เติบโตข้ึนตามไปด้วย  ของมูลค่าตลาดรวม  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ  20 เป็นมูลค่า

ตลาดภาพยนตร์ที่จําหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด 

โอกาสเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

1. ในภาคเอกชน  หลายๆ  บริษัทนอกจากจะได้เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากข้ึน  ทั้งในส่วนของ

จํานวนภาพยนตร์ไทยที่เพิ่มข้ึนจากหลายๆ ค่าย เช่น RS , ไฟว์สตาร์, GTH , สหมงคลฟิล์ม  และยังเน้นในด้านคุณภาพให้มาก

ข้ึนด้วย ทั้งในส่วนของงบประมาณการถ่ายทํา  สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่  และได้มาตรฐานสูงข้ึนเทียบชั้นได้กับ  

Hollywood ในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งทําให้สัดส่วนรายได้จากภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนโตข้ึนถึงร้อยละ  40-50 ของรายได้รวมใน

อุตสาหกรรม ในขณะที่ภาครัฐได้พยายามส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทํา

ภาพยนตร์ ซึ่งสัญญาณต่างๆ เหล่านี้น่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจในทางตรง และในระยะยาวต่อไป 

2. ในต่างจังหวัดของประเทศไทย มีเพียงไม่กี่จังหวัดที่มีโรงหนังแบบ Multiplex ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงหนังรุ่นเก่า ที่

มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม  ไม่ทันสมัย  ทําให้ทางกลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  ประเมินว่าโอกาสในการขยายการเติบโตไปใน

ต่างจังหวัด โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสอีกสูง นอกจากนั้นประชากรในต่างจังหวัดมีกําลังซื้อสูง  และ

ขาดความบันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัย  ได้มาตรฐาน  ทําให้ความต้องการที่จะได้รับความบันเทิงในรูปแบบนี้มีสูง

มากด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ทําให้กลุ่มเมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  ประเมินว่าโอกาสการเติบโตในธุรกิจโรงภาพยนตร์

ภายในประเทศยังมีอีกมาก จากการที่หลายๆ ฝ่ายเข้ามาลงทุน และสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงโรงภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม และเป็นตัวหลักสําหรับวงการภาพยนตร์ทั้งภายในประเทศ  และทั่ว

โลกที่ต้องอาศัยช่องทางนี้ในการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์เป็นลําดับแรกก่อนจึงจะเผยแพร่ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในลําดับถัดไป ดังนั้น

โรงภาพยนตร์จึงจําเป็นต้องมีมาตรฐานสูงด้านสถานที่ และระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม  ดังนั้นบริษัท

ฯ จึงยังคงนโยบายในการขยายเข้าสู่พื้นที่ในเขตปริมณฑลและในต่างจังหวัด  เพื่อทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการไปชม

ภาพยนตร์มากย่ิงข้ึน 

http://www.prachachat.net  

08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

 

 

http://www.prachachat.net/


111 

 

ธุรกิจโรงภาพยนตร…์.เติบโตท่ามกลางการแข่งขันรุนแรง 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ดังจะเห็นได้จาก

การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับแรกๆที่ผู้บริโภคเลือกในยาม  ที่ต้องการผ่อนคลายจากการดําเนิน

ชีวิตที่เร่งรีบท่ามกลางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า เนื่องจาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อ

เทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่น  ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบ

ต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากข้ึน  

      อย่างไรก็ตาม การขยายตัวที่เพิ่มข้ึนนั้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย   จน

ผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ทันสมัย เพื่อ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาได้อย่างตรงจุด   นอกจากนั้น ยังได้นํา

กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อขยายและ/หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว้   และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ให้เหนือคู่แข่ง 

ผู้ประกอบการ….ตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นของ Major Cineplex 

  ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจโรงภาพยนตร์มีอยู่ 2 ราย ได้แก่ 

    1.บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : Major Cineplex ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาด 
ภายหลังจากการควบรวมกิจการกันระหว่าง บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อีจีวี เอนเตอร์เทน
เมนต์ จํากัด (มหาชน) เมื่อปี 2547  ส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 75 ปัจจุบันมีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 35 สาขา ภายใต้แบ
รนด์ “Major Cineplex” , “EGV” , “Paragon Cineplex” และ “Esplanade Cineplex”  มีจํานวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 288 โรง 

    2. บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิติ๊ จํากัด : SF Cinema  เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 2 รองจาก Major ครอง
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 เป็นกลุ่มทุนที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภาคตะวันออก และได้ขยายการลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายน 2542 โดยเปิดให้บริการ   ที่สาขามาบุญครองเป็นสาขาแรก ปัจจุบัน มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 
10 สาขา ภายใต้แบรนด์  “SF Cinema City” , “SFX”  และ “SF World Cinema”  มีจํานวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้น 90 โรง 

   นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 2 รายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจโรงภาพยนตร์
อีกหลายราย เช่น กลุ่มเซนจูรี่ กลุ่มเมเจอร์ฮอลลีวู้ด และกลุ่ม UMG เป็นต้น ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 3 

ภาพรวมธุรกิจ หนังฟอร์มใหญ่ ผลักดันการขยายตัว 

   ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากข้ึน นอกจากนั้นจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่หลายจุดของ
กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเหตุการณ์ ลอบวางระเบิดตู้โทรศัพท์บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
สาขารัชโยธิน เมื่อเดือนเมษายน  ที่ผ่านมาทําให้ผู้บริโภคเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย โดยเลือกที่จะอยู่บ้าน
แทนการเดินทางออกมาทํากิจกรรมตามสถานที่ต่างๆนอกบ้าน ซึ่งรวมถึงการเดินทางมาชมภาพยนตร์ในโรง          ภาพยนตร์ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ถือเป็นตลาดหลักของธุรกิจนี้   

   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 
โดยใน ปี 2550 คาดว่า จะมีจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายประมาณ 300 เรื่อง แบ่งเป็นภาพยนตร์จากต่างประเทศประมาณ 250 
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เรื่อง    และภาพยนตร์ไทยอีกประมาณ 50 เรื่อง เป็นสัดส่วนร้อยละ 83 และร้อยละ 17 ของจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉาย
ทั้งหมด   ตามลําดับ  

   สําหรับในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 มีภาพยนตร์ที่เข้าฉายและสามารถทํารายได้สูงสุด ได้แก่   ภาพยนตร์ไทยฟอร์ม
ใหญ่เรื่อง ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1 ตอนองค์ประกันหงสา และ ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ตอนประกาศ
อิสรภาพ  โดยทั้ง 2 เรื่องได้เข้าฉายในช่วงไตรมาสแรกและสามารถทํารายได้สูงถึง 270 ล้านบาท และ 280 ล้านบาทตามลําดับ 
ถือเป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถ  ทํารายได้สูงสุด เป็นประวัติการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นการสร้างกระแสความ
นิยมภาพยนตร์ไทยในหมู่ผู้บริโภค เพราะนอกจากทั้ง 2 เรื่องที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีภาพยนตร์ไทยแนวตลกอย่าง   บอร์ด้ีการ์ด
หน้าเหล่ียม 2 เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย และเมล์นรกหมวยยกล้อ   ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและสามารถทํารายได้ค่อนข้างดี
เช่นกัน โดยแต่ละเรื่องสามารถสร้างรายได้มากกว่า 50 ล้านบาท          

   นอกจากนั้นในช่วงไตรมาส 2 ของปี ซึ่งถือเป็นช่วง High Season ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ เนื่องจากเป็นช่วงที่มี
จํานวนภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่จากต่างประเทศเข้าฉายค่อนข้างมาก โดยในไตรมาส 2 ของปี 2550 นี้ มีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่
เข้าฉาย ได้แก่ Spiderman 3, Pirate of The Caribbean 3 : At World’s End, Fantastic Four 2 : Rise of the Silver Surfer 
ซึ่งต่างได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคและสามารถ      ทํารายได้ค่อนข้างสูง โดยสามารถทํารายได้ประมาณ 190 130 และ 
75 ล้านบาท ตามลําดับ  เหล่านี้       ล้วนส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อไป 

การแข่งขัน หลากกลยุทธ์ ชิงส่วนแบ่งตลาด 

   สําหรับภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง   โดยส่วนใหญ่  จะเป็นการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 รายในตลาด ได้แก่ Major Cineplex และ SF Cinema โดยทั้ง 2 ราย  ต่างได้มีการปรับปรุงและ
สร้างความแตกต่างในโรงภาพยนตร์ของตนให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรา
ทันสมัยของสถานที่ทั้งภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีด้านภาพและเสียง   ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นจุดขายและดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาชมภาพยนตร์  นอกจากนั้น   ผู้ประกอบการยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง   โดย
เน้นทําเล ที่ตั้งสาขาให้อยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมือง เป็นแหล่งรวมของย่านธุรกิจ สถานศึกษา   และสถานบันเทิงต่างๆอยู่เป็น
จํานวนมาก  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในเขตพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงให้ได้มากที่สุด   โดยในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการต่างหันมาเปิดสาขาในรูปแบบของสาขาใน ห้างสรรพสินค้าและสาขาในโมเดิร์นเทรด แทนการเปิดสาขาในรูปแบบ 
Stand Alone Complex  

    นอกจากนั้น ยังเริ่มหันมาขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการ  ต่างเริ่มมี
การเปิดสาขาในต่างจังหวัดกันมากข้ึน  โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ  ซึ่งถือเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพ
ในการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อ  ค่อนข้างสูง ขณะที่ โรงภาพยนตร์ที่มีรูปแบบทันสมัยและมี
มาตรฐานยังมีอยู่ไม่กี่แห่ง ส่งผลให้ความต้องการที่จะบริโภคความบันเทิงในรูปแบบนี้ยังคงมีอยู่สูง 

   ด้านการส่งเสริมการตลาด   กลยุทธ์ด้านราคายังคงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการใช้อยู่เสมอ ทั้งการจัดโปรโมชั่นลด
ราคาตั๋วชมภาพยนตร์  และการออกตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Package ราคาประหยัด ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มความถี่ในการเข้าชม
ภาพยนตร์ และเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีคนเข้าชมภาพยนตร์น้อย  เฉพาะอย่างย่ิง ช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึก ที่มีอัตราการเข้า
ชมภาพยนตร์ค่อนข้างน้อย โดยอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้นส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวันหยุดค่อนข้างมาก   ทั้งยัง
มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อและจองตั๋วชมภาพยนตร์ โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายตั๋วชม
ภาพยนตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน อาทิเช่น การจําหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
โทรศัพท์เคล่ือนที่นอกจากนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในธุรกิจ
อื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพื่อทํากิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน เพื่อที่ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการในโรง
ภาพยนตร์ร่วมกับการซื้อสินค้าและบริการของคู่พันธมิตร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับภาพยนตร์ที่เข้า
ฉายในขณะนั้น และนอกจากการ      ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆแล้ว ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังมีการทํา
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การตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มวัยช่วงเริ่มทํางาน ซึ่งถือเป็น
กลุ่ม       ผู้บริโภคที่นิยมเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ค่อนข้างมาก   ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่ม
และรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงมีความรุนแรงต่อไป  

ปัจจัยลบบางประการ.... ส่งผลต่อการขยายตัว 

  ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในปี 2550 ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ  ซึ่งได้แก่ 

การเติบโตของธุรกิจ Home Entertainment      นอกจากการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ด้วยกันเองแล้ว ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์  ยังต้องแข่งขันกับสื่อบันเทิงในรูปแบบอื่นๆ เช่น วีซีดี ดีวีดี และเคเบิ้ลทีวี ทั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายและ 
ผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มหันมานิยมกิจกรรมความบันเทิงในบ้าน
มากข้ึน ประกอบกับแผ่นวีซีดีและแผ่นดีวีดีมีราคาลดลงอย่างมาก สามารถหาซื้อได้      ง่ายข้ึน ทั้งยังมีการออกวางจําหน่ายใน
เวลาที่ใกล้เคียงกับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากข้ึน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเลือกที่จะรอชมภาพยนตร์
จากการเช่าหรือซื้อในรูปแบบวีซีดีและแผ่นดีวีดีแทนการเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์   นอกจากนั้น   ยังมีการดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เริ่มเป็น      ที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน   ส่งผลให้สามารถ
ดาวน์โหลดได้ในปริมาณมากๆ โดยใช้เวลาในการดาวน์โหลด น้อยลง  เหล่านี้ ได้กลายเป็นคู่แข่งสําคัญในการดึงกลุ่มผู้บริโภค
ไปจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

การพ่ึงพาภาพยนตร์ท่ีเข้าฉาย      ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์จําเป็นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย    เนื่องจากเป็น
ปัจจัยหลักที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ  โดยในปัจจุบัน รายได้จากส่วนแบ่งค่าบัตรเข้าชมภาพยนตร์มี            สัดส่วน
ประมาณ 60% ของรายได้ทั้งหมดที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รับ  ส่วนรายได้ที่เหลืออีก 40% มาจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าโฆษณา 
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากธุรกิจโบว์ล่ิงและคาราโอเกะ เป็นต้น ทําให้รายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ข้ึนอยู่กับจํานวน
และคุณภาพ รวมถึงกระแสความนิยมของ   ภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ดังนั้น หากจํานวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายมีน้อย ไม่มีคุณภาพ 
และไม่ได้รับความนิยมจาก      ผู้บริโภค ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ 

การเกิดอุปทานส่วนเกิน ( Over Supply) ของโรงภาพยนตร์       การแข่งขันกันในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ แม้จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับผู้ประกอบการ แต่หาก
มีจํานวนโรงภาพยนตร์ มากเกินกว่าความต้องการ อาจก่อให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกิน หรือ Over Supply ของโรง
ภาพยนตร์ เฉพาะอย่างย่ิง ในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองและแหล่งชุมชนที่มีการกระจุกตัวของโรงภาพยนตร์ค่อนข้างสูง   ส่งผลให้
รายได้และ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสาขาใหม่อาจไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ 

แนวโน้ม ทิศทางยังขยายตัว 

  สําหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ในปี 2550 คาดว่า จะมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,500 ล้านบาท หรือขยายตัวในอัตรา 
10% จากปีก่อนหน้า จากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 
และเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆที่เกิดข้ึนภายในประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี    ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการในโรง
ภาพยนตร์น้อยลง    แต่ผลกระทบดังกล่าว      น่าจะเกิดข้ึนในช่วงสั้นๆเท่านั้น ประกอบกับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่งผลให้มีฐานลูกค้าขยายตัวเพิ่มข้ึน เฉพาะ อย่าง
ย่ิง  ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งยังมีศักยภาพในการขยายตัวค่อนข้างสูง รวมทั้งการมี   ภาพยนตร์หลายเรื่องที่เข้าฉายและ
สามารถทํารายได้ค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งปีแรก และยังมีภาพยนตร์จากต่างประเทศที่น่าสนใจหลายเรื่องที่รอเข้าฉายในช่วงครึ่ง
หลังของปี  ไม่ว่าจะเป็น Harry Potter and The Order of Phoenix, Ratatouille, The Simpson Movie, The Borne Utimatum 
ซึ่งในแต่ละเรื่อง คาดว่า จะสามารถสร้าง    
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   รายได้ที่ค่อนข้างสูง  รวมทั้งภาพยนตร์ไทยอย่าง  ตั๊ดสู้ฟุด  อีส้มสมหวัง   คู่แรด ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คาดว่าจะได้รับ
กระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสร้างรายได้ที่ค่อนข้างดีเช่นกัน นอกจากนั้น ภาพยนตร์       ฟอร์มใหญ่เรื่องตํานานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ภาคสุดท้าย ที่มีกําหนดจะเข้าฉายในช่วงเดือนธันวาคม ศกนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้สูงไม่แพ้ 2 
ภาคแรก  เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการขยายตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์ และหากเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบภูมิภาค
เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ      สิงคโปร์ แล้ว ธุรกิจโรงภาพยนตร์ของไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก เนื่องจาก อัตราการ
เข้าชม  ภาพยนตร์ของประชากรไทย ( Admission per Capita) และราคาตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ของไทย ยังอยู่ในระดับต่ํากว่า
ประเทศเหล่านั้นมาก  จึงทําให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ไทยนั้น ยังคงเติบโตต่อไปได้ แต่เป็นการเติบโตท่ามกลางภาวะการแข่งขันใน
ธุรกิจที่ดําเนินไปอย่างรุนแรง 

http://www.oknation.net

http://www.oknation.net/
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ประวัติผู้ศึกษา 

 

 นางสาวณัชชา ฐิติรัตนศาสน์ เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน ปี 2531 สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากมหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย  เมื่อปีการศึกษา  2552 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต  หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  

 


