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ธุรกจิการบิน 
Aviation Business 

 
คึกฤทธ์ิ ฤทธิไชย 

 
บทน า 
 เร่ิมตน้ปีเขา้สู่ ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป็นปีนกัษตัรปีระกา กบัระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 8 ปี เราไดเ้ห็นการ
แขง็ขนัอยา่งดุเดือดของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชีย และยงัคงมีความพยายามต่อไปในการแยง่ชิงความเป็น
ท่ีหน่ึงของการให้บริการ และการสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพื่อจะเขา้ยึดครองส่วนแบ่งตลาดการ
ขนส่งทางอากาศหากมองถึงประเทศไทยการขนส่งทางอากาศภายในประเทศของสายการบินตน้ทุนตํ่า (low 
cost airlines) ยงัคงไดเ้ห็นสายการบินใหม่เกิดข้ึนหลายสายการบิน ซ่ึงโดยแรกเร่ิมนั้นสายการบินแอร์เอเชีย
เป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าเจา้แรกท่ีทาํการจดทะเบียนเป็นสายการบินสัญชาติไทย ให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ และต่างประเทศในราคาท่ีตํ่า ส่งผลให้การแข่งขนัในดา้นราคาดุเดือดมากข้ึน สายการบิน
แห่งชาติของไทย หรือการบินไทย (Thai airways) จาํเป็นตอ้งปรับตวัอยา่งหนกัเพื่อให้คงส่วนแบ่งการตลาด
ในการขนส่งทางอากาศต่อไปและได้ปรับกลยุทธ์โดยการจดัตั้งสายการบินไทยสมายล์เป็นสายการบิน
ตน้ทุนตํ่าในเครือ หรือเป็นบริษทัลูกในเครือ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ให้บริการในเส้นทางบินท่ี
การบินไทยมีสิทธิทาํการบิน เส้นทางบินส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางบินภายในประเทศและบริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) ยงัมีหุ้นร่วมกบัสายการบินนกแอร์ดว้ยเช่นกนั ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัคงมีสายการบิน
ตน้ทุนตํ่ารวมแลว้จาํนวน 5 สายการบิน คือ แอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ไทย ไลออ้นแอร์ และสายการบิน
ไทยเวียดเจ็ทของประเทศเวียดนาม ซ่ึงได้เข้ามาทาํการจดทะเบียนเป็นสัญชาติไทย และทําการบิน
ภายในประเทศแลว้เช่นกนั 
 
เปิดน่านฟ้าเสรีอาเซียน 
 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีผา่นมาแลว้กวา่ 1 ปีในการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย ลาว กมัพชูา เวยีดนาม สิงคโปร์ มาเลเชีย อินโดนิเชีย ฟิลิปปิน เมียนม่า และบรูไน กบันโยบาย
น่านฟ้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN single sky) 
 อยา่งไรก็ตาม การเปิดน่านฟ้าเสรีนั้นก็มีอุปสรรคบางประการ กล่าวคือ น่านฟ้าดงักล่าวถูกแบ่งกั้น
ดว้ยกฎเกณฑ์ตามเขตอธิปไตยของแต่ละประเทศซ่ึงไม่สามารถรวมกนัเป็นตลาดการบินร่วมไดจ้ริงปัญหา
เหล่าน้ีจาํต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐอาทิการแก้ไขกฎเกณฑ์ การถือครอง
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กรรมสิทธ์ิสายการบินการอนุมติัสิทธิการบินให้กบัสายการบินต่างชาติการจดัเตรียมสนามบินทางเลือกและ
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการขนส่งระหวา่งสนามบินภายในประเทศ เป็นตน้ สําหรับประเทศไทยมี
ท่ีตั้งเป็นจุดศูนยก์ลางของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการคมนาคมและอุตสาหกรรม
การบิน นอกจากน้ี ยงัมีการสนับสนุนแผนท่ีจะพฒันาประเทศให้เป็นศูนยก์ลางการบินของอาเซียนใน
อนาคตดงัจะเห็นไดจ้ากความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่น การยกเลิกการสงวนสิทธ์ิการบินการเพิ่มเส้นทางการ
บินระหวา่งประเทศโดยเน้นเส้นทางในภูมิภาค ASEAN Plus (อาเซียน จีน อินเดีย) และท่ีสําคญัยงัมีการ
อนุญาตใหส้ายการบินจากต่างประเทศเขา้มาให้บริการโดยตรงในประเทศ เป็นตน้ ในอาเซียนยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จในการผลกัดนัใหมี้การบินอยา่งเสรีไดเ้ต็มท่ี เน่ืองจากบางประเทศยงัคงไม่มีความพร้อมท่ีจะเขา้
ร่วมแต่ละประเทศต่างเห็นผลประโยชน์ของตนในประเด็นท่ีแตกต่างกันไป ตวัอย่างเช่น อินโดนีเซียมี
ประชากรประมาณ 254 ลา้นคน และเป็นตลาดการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนไดอ้อกมาประกาศว่า ยงัไม่
พร้อมเปิดเสรีการบิน เน่ืองจากปัญหาการจดัการสนามบินและโครงสร้างขนส่งมวลชนท่ียุง่ยากอีกทั้งตอ้ง
เผชิญแรงกดดนัจากธุรกิจการบินภายในประเทศท่ีรัฐบาลพยายามปกป้องตลาดให้ยาวนานท่ีสุด เพราะการ
เปิดเสรีการบินอาจทาํใหสู้ญเสียส่วนแบ่งการตลาดใหก้บัสายการบินต่างประเทศ  
 ในทางตรงกนัขา้มผูท่ี้สนบัสนุนใหมี้การเร่งเปิดตลาดการบินนั้นไดใ้ห้เหตุผลวา่ สายการบินอินเดีย
และจีนไดเ้ปรียบสายการบินของประเทศสมาชิกอาเซียน เน่ืองจากสายการบินอินเดียและจีนไดรั้บสิทธิใน
การลงจอดในประเทศอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี ในขณะท่ีสายการบินของแต่ละประเทศในอาเซียนตอ้งบินจาก
บา้นตวัเองตรงไปประเทศจีนไม่สามารถแวะประเทศอ่ืนก่อนบินไปจีนได ้ซ่ึงตรงขา้มกบัประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีไม่ใหสิ้ทธิเสรีภาพท่ี 7 แก่ประเทศสมาชิกดว้ยกนั  
 ทั้งน้ีเสรีภาพท่ี 7 คือ สิทธิท่ีใหโ้ดยรัฐหน่ึงแก่อีกรัฐหน่ึงในการคมนาคมขนส่งระหวา่งอาณาเขตของ
รัฐท่ีให้สิทธิกบัรัฐท่ีสามใด ๆ โดยไม่มีเง่ือนไขวา่บริการดงักลาวจะตอ้งรวมจุดในอาณาเขตของรัฐผูไ้ดรั้บ
สิทธิ กล่าวคือ บริการไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือมกบัจุดในรัฐเจา้ของสายการบินอนัจะทาํให้สายการบินในประเทศ
หน่ึงสามารถเปิดเท่ียวบินระหว่างประเทศของประเทศอ่ืนในอาเซียนไดโ้ดยไม่ตอ้งบินจากประเทศตวัเอง
เท่านั้น ยกตวัอยา่งสายการบินสิงคโปร์สามารถเปิดเท่ียวบินระหวา่งมาเลเซียและอินโดนีเซียได ้ดงันั้น หาก
ประเทศต่าง ๆ ยงัชักช้าไม่ร่วมกันเร่งดาํเนินการเพิ่มสิทธิการบิน‚Seventh Freedom‛ เพื่อป้องกันการ
เสียเปรียบประเทศสมาชิกอาเซียนควรตระหนกัถึงการผลกัดนันโยบายอาเซียนน่านฟ้าเดียวกนั (ASEAN 
Single Sky) ให้สมบูรณ์แต่การจะเปิดตลาดการบินเสรีนั้นเป็นเร่ืองท่ีดาํเนินการไดย้ากและตอ้งใชเ้วลานาน
ในการเจรจาเพื่อกาํหนดขอ้ตกลงอนัเป็นท่ียอมรับ และพอใจแก่ทุกประเทศจะเห็นไดจ้ากนโยบายน่านฟ้า
เดียวของประชาคมยุโรป (single European sky) ซ่ึงกา้วหนา้ไปถึงระดบัท่ีสามารถสร้างตลาดการบินเดียว
นั้นใชเ้วลาในการพฒันาถึง 20 ปีเตม็ 
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 การขนส่งทางอากาศเป็นหน่ึงในรูปแบบการขนส่งท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณลกัษณะท่ีโดด
เด่นของการเดินทางดว้ยอากาศยานคือ ใชเ้วลาในการเดินทางท่ีเร็วกวา่รูปแบบอ่ืน ๆ ในระยะทางไกล ทั้งน้ี
ในนิยามความหมาย Annex 14ICAO (International Civil Aviation Organization--ICAO) ไดใ้ห้ความหมาย
ของคาํวา่สนามบินไว ้ดงัน้ี  
 สนามบิน (Airport) คือ เขตพื้นท่ีบนพื้นดิน หรือพื้นนํ้ า (รวมถึง อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์) 
เป็นส่วนหน่ึง หรือทั้งหมดเพื่อใชใ้นการทาํการบินข้ึน หรือลงจอด และการเคล่ือนท่ีของอากาศยาน ส่วนใน
เร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน (airport infrastructure) นั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีสําคญั ไดแ้ก่
พื้นท่ีเขตการบิน (airside) และพื้นท่ีนอกเขตการบิน(landside) คาํว่าพื้นท่ีเขตการบินซ่ึงจะประกอบดว้ย            
ทางวิ่ง (runway), ทางขบั (taxi way), ลานจอด (apron) เป็นตน้ และส่วนพื้นท่ีนอกเขตการบินจะ
ประกอบดว้ยพื้นท่ีอาคารผูโ้ดยสาร อาคารจอดรถ และส่วนของจุดเช่ือมต่อเขา้/ออกจากสนามบิน เป็นตน้ 
หากพูดถึงส่วนประกอบโครงสร้างในดา้นวิศวกรรมของสนามบิน (airport terminal building) จะรวมถึง 
รูปแบบของสนามบิน ส่ิงก่อสร้าง ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีหลากหลายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการบิน
ข้ึน (takeoff) หรือการบินลงจอด (landing), การลากจูงอากาศยาน(towing), ซ่อมบาํรุงอากาศยาน (aircraft 
maintenance), เติมนํ้ ามนัเช่ือเพลิง (refueling), การบริหารจดัการเพื่อการบริการผูโ้ดยสาร (passenger 
services) และการบริการกระเป๋าสัมภาระ (baggage handling services) ของผูโ้ดยสาร, การบริหารจดัการเพื่อ
บริการผูโ้ดยสารของการผ่านเข้า-ออกจากพื้นท่ีนอกเขตการบิน (landside) ไปยงัพื้นท่ีท่ีจดัไวส้ําหรับ
ผูโ้ดยสารในอาคารเขตการบิน (airside) ท่าอากาศยานเองนั้นอาจจะมีทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการให้บริการ และความต้องการท่ีจะให้มีขนาดความจุของท่าอากาศยานอย่างไร การ
วางแผน และการออกแบบท่าอากาศยานเพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสารในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน (peak hours) 
หรือในช่วงท่ีจาํนวนผูโ้ดยสารคบัคัง่นั้น เพื่อความยืดหยุน่ไดใ้นการขยายขนาดของท่าอากาศในอนาคตจะ
วางแผนเพื่อการขยายในอนาคตระยะ 10 ปี ท่าอากาศควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวก หรือบริหารจดัการให้โดย
ใหผู้โ้ดยสารสามารถเดินทางจากจุดจอดรถไปยงัอาคารไดง่้าย มีระบบบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเท็กซ์
ซ่ี รถบสั ท่ีมีจุดลงใกลต้วัอาคาร เพื่อซ้ือตัว๋ หรือเช็คอินไดส้ะดวกรวดเร็ว, ในพื้นท่ีจุดรอคอยก็มีท่ีนัง่พกั 
ร้านอาหาร โทรศพัท์สาธารณะ เป็นตน้ ในส่วนเพิ่มเติมอ่ืนนั้นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน หรือผูโ้ดยสารใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายนั้นเป็นส่ิงจาํเป็น 
 
ข้อมูลทัว่ไปของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (ทอท.) มีท่าอากาศยานในความดูแลทั้งส้ิน 6 ท่าอากาศยาน ไดแ้ก่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
(เชียงราย) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต 
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 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (ทอท.) มีรายไดม้าจาก (1) รายไดจ้ากกิจการการบิน (aeronautical 
revenue) ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในการข้ึนลงของอากาศยาน (landing charge) ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บ
อากาศยาน(parking charge) ค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน (passenger service charge) และค่าเคร่ืองอาํนวย
ความสะดวก (aircraft service charge) (2) รายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการการบิน(non aeronautical revenue) ซ่ึง
ประกอบด้วย รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (concession revenue) ค่าเช่าสํานักงาน และค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย ์(office and real property rents) และรายไดจ้ากการให้บริการ (service revenue) ทั้งน้ี             
ในการดําเนินงานในท่าอากาศยานนั้น ยงัมีผูป้ระกอบการท่ีให้บริการจากภายนอกแก่อากาศยานเป็น
ผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการให้บริการท่ีจาํเป็นบางส่วน เช่น บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
บางกอกไฟล ์เซอร์วสิ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการภาคพื้นดินแก่อากาศยาน รวมทั้งการให้บริการผูโ้ดยสารตาม
สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการภายในท่าอากาศยานซ่ึงทาํกบับริษทัดงักล่าว นอกจากน้ียงัมีผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนท่ีให้บริการร้านคา้ปลีก ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเก็บสินคา้ รถลีมูซีน บริการท่ีจอดรถ และส่ิง
อาํนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการต่าง ๆ เหล่าน้ี จะตอ้งชาํระค่าตอบแทนส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ (concession fees) ค่าเช่าพื้นท่ี (rent) และค่าบริการ (service charges) ส่วนผูเ้ช่าพื้นท่ีบางรายท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ทาํสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินกิจการนั้นจะชาํระเพียงค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการให้ บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จาํกดั (ทอท.) เท่านั้น 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานท่ีมีความสามารถในการรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ทั้ง
อากาศยานขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ (passenger aircraft) และอากาศยานขนส่งสินคา้อย่างเด่ียว (cargo 
aircraft) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดช่ื้อว่า เป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศสามารถรองรับอากาศยาน
ขนาดใหญ่ และอากาศยานขนาดเล็กไดห้ลากหลาย เช่น A380, A340, A330, A350, A320, A319, B747, 
B787, B767 และ B737 เป็นตน้ ปัจจุบนัมีทางวิ่ง 2 ขา้ง คือ ฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก ตามแนวความยาว     
ทิศเหนือ/ทิศใตใ้นทางเทคนิคหรือการปฏิบติัการบินคาํว่า ทางวิ่ง (runway) ของสนามบินสุวรรณภูมิจะ          
มีทั้งส้ิน 4 ทางวิง่ดว้ยกนั คือ ทางวิง่ 19L, 01R และ ทางวิง่ 19R, 01L ดงัแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1  ทางวิง่ (runway) ของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 ขอ้มูลการบินของสนามบินจะถูกประกาศในขอ้มูลการบินหรือท่ีเรียกวา่ Aeronautical Information 
Publication (AIP) ประกาศการบินน้ีให้ข้อมูลท่ีสําคญัและจาํเป็นในการปฏิบติัการบินของนักบิน
ตวัอยา่งเช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ของสนามบิน ความยาวของทางวิ่ง ความกวา้งทางวิ่ง ระยะเวลาให้บริการ
ของสนามบิน ตาํแหน่งท่ีตั้งของสนามบิน (โดยจะใหข้อ้มูลเป็นพิกดั เส้นรุ้ง และเส้นแวง หรือ Latitude และ 
Longitude) เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพ 2 

 
ภาพ 2  ขอ้มูลการบินของสนามบิน 
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 จากภาพ 2 แสดงขอ้มูลการบินทางภูมิประเทศของสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น ตาํแหน่งท่ีตั้งตามพิกดั 
134109N 1004456E, ทิศทางและระยะทางจากตวัเมืองท่ี 25 กิโลเมตร ทางทิศตะวนัออกของเมืองกรุงเทพฯ, 
ความสูงจากระดบันํ้ าทะเล/อุณหภูมิอ้างอิงเฉล่ียท่ี 1.4 เมตร/35‛C, ชนิดของการอนุญาตทาํการบิน 
(IFR/VFR) คือ ใหท้าํการบินแบบ IFR/อนุญาตใหบิ้นแบบ VFR ได,้ ผูป้ระกอบการ คือ บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) (ตวัยอ่ IFR = Instrument Flight Rule และ VFR = Visual Flight Rule) 
 

 
ภาพ 3  ขอ้มูลดา้นอุปกรณ์ความปลอดภยั 
 
 จากภาพ 3 อธิบายไดว้่า สนามบินสุวรรณภูมิ 2.6 กูภ้ยั และบริการดบัเพลิงหมวดในการให้บริการ
ดบัเพลิงจดัอยูใ่นหมวด 10, อุปกรณ์กูภ้ยัท่ีเพียงพอในการใหบ้ริการตามท่ีกาํหนดโดยองคก์ารการบิน               
พลเรือนระหวา่งประเทศ, ความสามารถในการเคล่ือนยา้ยอากาศยานท่ีเสียหายนั้น สนามบินมีความสามารถ
จดัการอากาศยานทุกชนิดท่ีมีขนาด และนํ้าหนกัมาตรฐานจนถึง B747-400 เป็นตน้ 
 การให้บริการอากาศยานนั้นในสนามบินใด ๆ จะมีกิจกรรมธุรกิจท่ีสอดประสาน เช่ือมโยง พึ่งพา
กนัและกนั กิจกรรมหลายๆกิจกรรมท่ีดาํเนินงานเพื่อสนบัสนุน สร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในดา้น
การใหบ้ริการอากาศยานภาคพื้นดินมี ดงัน้ี 
 1. บริการผูโ้ดยสาร (passenger services) 
 2. บริการจดัการกระเป๋าสัมภาระผูโ้ดยสารและติดตาม ตรวจสอบกระเป๋าชาํรุด สูญหาย ( baggage 
handling service) 
 3. ช่างอากาศยาน (aircraft maintenance) 
 4. บริการอุปกรณ์ภาคพื้นดินแก่อากาศยาน (ground handling equipment service) 
 5. บริการอาํนวยการบิน (flight dispatcher) 
 6. บริการควบคุมการจดัระวางบรรทุก นํ้ าหนกั และสมดุลของอากาศยาน (load control and weight 
& balance) 
 7. บริการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหอ้ากาศยาน (aircraft refueling) 
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 8. บริการครัวการบินใหแ้ก่สายการบิน (catering) 
 จากกิจกรรมข้างต้น 8 กิจกรรมต่างจะทําหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการบริการ และผลลพัธ์ท่ีตอ้งการสูงสุด คือ บริการท่ีดี ความปลอดภยัและใชเ้วลานอ้ยกวา่ 
คือ ความตอ้งการสูงสุดในการให้บริการแก่อากาศยาน แต่ละกิจกรรมจะมีเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะ
ดา้นมาใหบ้ริการ เช่น ช่างอากาศยานจะตอ้งเป็นผูมี้ใบอนุญาตรับรองการเป็นช่างอากาศยาน หรือเจา้หนา้ท่ี
อาํนวยการบินตอ้งเป็นผูท่ี้มีใบอนุญาตอาํนวยการบินเช่นกนั หรือเจา้หน้าท่ีควบคุมและจดัระวางบรรทุก 
นํ้าหนกั และสมดุลของอากาศยานตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมจากสายการบินนั้น และไดรั้บใบอนุญาตให้
ควบคุม และคาํนวณนํ้าหนกั รวมถึงแสดงขอ้มูลการคิดนํ้าหนกั และสมดุลแก่นกับิน 
 การบินในส่วนของเจา้หน้าท่ีอาํนวยการบิน และการควบคุมการจดัระวางบรรทุก นํ้ าหนัก และ
สมดุลของอากาศยาน (aircraft load control and weight & balance) ซ่ึงการคาํนวณนํ้ าหนกั และสมดุลของ
อากาศยาน ในการทาํงานดา้นน้ีนั้นผูป้ระจาํหนา้ท่ีตอ้งไดรั้บ ใบอนุญาตจากสายการบินในการคาํนวณ และ
จดัสมดุลของอากาศยาน สูตรในการคาํนวณนํ้าหนกัของอากาศยานมี ดงัน้ี  
 นํ้าหนกั และสมดุลของอากาศยาน (aircraft weight and balance) 
 1. Maximum Takeoff Weight (MTOW) 
 2. Maximum Landing Weight (MLW) 
 3. Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) 
 4. Basic Weight (BW) 
 5. Dry Operating Weight (DOW) 
 6. Take off Fuel (TOF) 
 7. Traffic Load or Pay Load 
 DOW + TOF = Operating Weight 
 Operating Weight + Traffic load = Takeoff Weight (TOW) 
 Takeoff Weight – Trip fuel = Landing Weight (LDW) 
 DOW + Traffic Load = Zero Fuel Weight (ZFW) 
 Ramp fuel – Taxi fuel = Takeoff Fuel 
 อากาศยานแต่ละลาํนั้นจะมี นํ้ าหนกัท่ีจาํกดัไวเ้พื่อในการคาํนวณนั้นไม่ให้เกินนํ้ าหนกัท่ีกาํหนดไว ้
นํ้ าหนกัของอากาศยาน ท่ีจาํกดัไวมี้ 3 อย่าง หรือ เรียกว่า Structural Weight คือ (1) Maximum Takeoff 
Weight (MTOW) (2) Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) และ (3) Maximum Landing Weight (MLW) 
นํ้ าหนกัเหล่าน้ีเม่ือเจา้หน้าท่ีประจาํอากาศยานคาํนวณแลว้ ทุกนํ้ าหนกัตอ้งไม่ให้เกิน นํ้ าหนกัท่ีกาํหนดไว ้
(structural weight) ในการคาํนวณดงักล่าวเม่ือไดน้ํ้าหนกั Traffic load แลว้ทั้งหมดก็จะนาํไปรวมกบันํ้ าหนกั 
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Operating Weight ก็จะไดน้ํ้ าหนกัทั้งหมดของอากาศยาน เพื่อทาํการบินและทาํไมอากาศยานตอ้งมีการ
คาํนวณนํ้ าหนกั และสมดุลของอากาศยานแต่ละคร้ังในการทาํการบิน ซ่ึงมีความสําคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของ
ความปลอดภยัในการบินของนกับิน และสมรรถนะของอากาศยาน (aircraft performance) นกับินจะนาํ 
นํ้ าหนกัจริงของเคร่ืองบินท่ีเจา้หนา้ท่ีไดค้าํนวณไวแ้ลว้นั้นไปคาํนวณหาความเร็ว และระยะทางในการนาํ
อากาศยานข้ึนสู่ทอ้งฟ้า และเดินทางไปสู่จุดหมายอยา่งปลอดภยั 
 ความเร็วในการนาํอากาศยานข้ึนบินนั้นมี ดงัน้ี 
 1. V1 คือ Critical Engine failure recognition Speed or Decision Speed เป็นความเร็วท่ีนกับิน
สามารถตดัสินใจหยดุอากาศยานไดเ้ม่ือเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง 
 2. Vr คือ Rotation Speed เป็นความเร็วท่ีลอ้หนา้ของอากาศยานยกพน้จากพื้น 
 3. V2 คือ Takeoff Safety Speed เป็นความเร็วท่ีปลอดภยัของอากาศยานในการไต่ระดบัความสูง       
ดงัแสดงในภาพ 4  
 

 
ภาพ 4  ความเร็วในการนาํอากาศยานข้ึนบิน 
 และในการทาํการบินทุกคร้ังของนกับินขอ้มูลข่าวสารการบินท่ีสําคญั และแผนการบินจาํเป็นตอ้ง   
มีการจดัเตรียมให้กบันกับินซ่ึงผูท่ี้ปฏิบติังานในส่วนน้ีเรียกวา่ เจา้หนา้ท่ีอาํนวยการบิน (flight dispatcher)     
เราเรียกขอ้มูลเหล่านั้นว่า Briefing Package จะประกอบไปดว้ย แผนการบิน (flight plan), ข่าวอากาศ             
การบิน (METAR/TAFOR), แผนท่ีสภาพอากาศปริมาณเมฆ (significant weather), แผนท่ีสภาพอากาศลม
และอุณหภูมิชั้นความสูง (wind chart), ข่าวประกาศลูกเรือ (NOTAM) 
 
 
 
 
 

Vr 

V2 
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สรุป 
 ธุรกิจการบินมีกิจกรรมท่ีให้บริการสนบัสนุนให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายดา้นความปลอดภยั 
(safety) และการตรงต่อเวลา (on time performance) หลายหน่วยงานตอ้งสอดประสานร่วมมือกนัอย่าง
พร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ความซบัซ้อนและเทคนิคเฉพาะของงานบุคลากรตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
เฉพาะทาง และผา่นการอบรมตามความตอ้งการของงานเฉพาะ เพื่อให้มัน่ใจว่าผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงาน
ไดต้ามมาตรฐานความปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารอ้างองิ 
 1. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol: 12 No: 02. 
 2. http://www.airportthai.co.th/corporate/th. 
 3. http://www.airliners.net 
 4. สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประทศไทย;https://www.caat.or.th 
 5. กรมท่าอากาศยาน; http://www.airports.go.th 
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แนวคดิการจัดการบริหารต้นทุนอาหารในธุรกจิภัตตาคารเพือ่เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
Concept of cost management in the restaurant business to enter Thailand 4.0 

 

ธีรกญัญา ตั้งสุวรรณรังษี 
 
บทคัดย่อ 
 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทสูงในเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 
เป็นผลจากการท่ีประชากรมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานและตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทาํให้มีกาํลงัในการ
เลือกซ้ือสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากข้ึน และจากนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลท่ีเห็นความสามารถในการพฒันาส่วนของธุรกิจอาหารทั้งภาคการผลิตวตัถุดิบและภาคการบริการ 
โดยการจดัตั้งประเทศไทยเป็นเมืองนวตัรกรรมอาหาร โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อให้อาหารเป็นอาหารสุขภาพ และหรืออาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคม
ผูสู้งอายุท่ีประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัเพื่อตอบรับกบัโจทยด์งักล่าว จึงให้ความสําคญักบัการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการจากการใหบ้ริการมากไดร้ายไดน้อ้ย เป็นการให้บริการนอ้ยแต่นาํไปสู่รายไดสู้ง 
ดงันั้นการจดัการตน้ทุนอาหารในการดาํเนินการธุรกิจภตัตาคารจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และจะตอ้งกระทาํให้
เกิดกาํไรอยา่งสูงสุดต่อธุรกิจ โดยการจดัการวางแผนตน้ทุนอาหารและการใชว้ตัถุดิบทดแทนเพื่อรักษาราคา
ตน้ทุน รวมไปถึงการจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อใหก้ารจดัการตน้ทุนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ค าส าคัญ: (1) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
Abstract 
 Food and drink service industry is an important section in the national and international economy. 
As a result of the population as a basic need in order to have a better quality of life so sale of food and 
drink products have increased. Moreover, the economic development policies of the Government of 
Thailand, 4.0. that are ability to develop all of the food ingredients and services sector. The Thai 
government recognizes the importance of food innovation by promoting research and development in the 
food industry to promote healthy diet and healthy food serve an aging society. So service industry is a 
priority to the promotion of the service provider industry by changing to be less service is earned more 
income. 
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 Thus, the cost of doing business, restaurant food is so important. And must be done to achieve 
maximum profit to the business. The management plan costs and the use of renewable raw materials to 
maintain cost. As well as inventory management. So that cost management is the most effective. 
 
Keyword: Food and drink service industry 
 
 ปัจจุบนัธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทสูงในเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัสากล เป็นผลจากการท่ีประชากรมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานและตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทาํให้มี
กาํลังในการเลือกซ้ือสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากข้ึน สําหรับธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศอู่ขา้วอู่นํ้ากล่าวคือมีทรัพยากรอาหารจาํนวนมากและมีตลาดแรงงานท่ีมีคุณภาพ
จึงถือวา่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสูง ทาํให้มีผูใ้ห้ความสนใจท่ีจะลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็น
จาํนวนมาก ตั้งแต่ผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีดาํเนินการธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจขนาดกลางท่ีพฒันาจากขนาด
เล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการผลิตสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และจากกระแสสังคมต่อความ
นิยมในการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมมีการเปล่ียนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้กลุ่มผูป้ระกอบการตอ้ง
ปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมมีการแข่งขนักนัสูงทั้งดา้นความหลากหลายผลิตภณัฑ์ ราคาและคุณภาพของสินคา้ เพื่อให้ตรงตาม
ความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ และจากนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
ท่ีเห็นความสามารถในการพฒันาส่วนของธุรกิจอาหารทั้งภาคการผลิตวตัถุดิบและภาคการบริการ โดยการ
จดัตั้งประเทศไทยเป็นเมืองนวตัรกรรมอาหาร (Thailand food innopolis) โดยการส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้อาหารเป็นอาหารสุขภาพ และหรืออาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
(functional food) ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อสังคมผูสู้งอายุท่ีประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัเพื่อตอบรับ
กบัโจทยด์งักล่าว จึงใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็น Value Service คือการจากให้บริการ
มากไดร้ายไดน้อ้ย เป็นการให้บริการนอ้ยแต่นาํไปสู่รายไดสู้ง และจากสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง กลุ่ม
ผูป้ระกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืมในธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ภตัตาคาร ธุรกิจดา้นอาหารและ
เคร่ืองด่ืมขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวพนักบัธุรกิจอาหารแทบ
ทั้งส้ิน ดงันั้นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้ความสําคญัตั้งแต่กระบวนการผลิตวตัถุดิบท่ีมีมาตรฐาน การ
คดัเลือกวตัถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ กระบวนการขนส่งวตัถุดิบ การเก็บรักษา กระบวนการผลิตท่ีตอ้งไดม้าตรฐาน
และปลอดภยั การขนส่ง รวมไปถึงกระจายสินคา้และการจดัจาํหน่ายไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภคจะตอ้งไดรั้บ
สินคา้ท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั มีการวิเคราะห์แนวโนม้ความตอ้งการของตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
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ของสินคา้เพื่อสร้างกลยทุธ์ในการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบริการท่ีดี การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
กบัการบริการเพื่อใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ และการเตรียมความพร้อมสู่การเขา้สู่ยคุประเทศไทย 4.0 
 การจดัการตน้ทุนอาหารในการดาํเนินการธุรกิจภตัตาคารจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และจะตอ้งกระทาํให้
เกิดกาํไรอยา่งสูงสุดต่อธุรกิจ โดยหลกัการของการคิดราคาขายและกาํไรอยา่งง่ายก็คือ การนาํเอาตน้ทุนบวก
กบักาํไรจะไดร้าคาขายดงันั้นในแต่ละธุรกิจภตัตาคารจะกาํไรมากหรือนอ้ย ก็ข้ึนอยู่กบัรูปแบบการบริหาร
และการจดัการ เพราะฉะนั้นหากธุรกิจตอ้งการกาํไรสูงสุดจะตอ้งมีวิธีการจดัการบริหารตน้ทุนท่ีดี โดย
ประเภทของตน้ทุน มี 2 ประเภท คือ Fixed Cost หรือตน้ทุนคงท่ี เป็นตน้ทุนท่ีจะตอ้งจ่ายอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่
ธุรกิจจะขายไดม้ากหรือขายไดน้้อยก็ตาม ตน้ทุนประเภทน้ีจะเป็นตน้ทุนด้านการบริหารยกตวัอย่างเช่น 
เงินเดือนพนกังาน เงินสวสัดิการ ภาษี ค่าเช่า ค่าประกนั ค่าเส่ือม เป็นตน้ ส่วน Variable Cost หรือตน้ทุน
แปรผนั ส่วนน้ีจะเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัยอดขาย โดยสัดส่วนของตน้ทุนจะสูงก็ต่อเม่ือยอดขาย
สูง และเปล่ียนแปลงตามกนั โดยหลกัตน้ทุนประเภทน้ีเรียกวา่ Cost of Sale หรือตน้ทุนขาย ซ่ึงมีอยู ่2 ชนิด
คือ ตน้ทุนอาหาร (food cost) และ ตน้ทุนเคร่ืองด่ืม (beverage cost)  
 ตน้ทุนทั้งสองส่วนน้ี ธุรกิจภตัตาคารจะให้ความสําคญักบัตน้ทุนอาหารมากกว่าตน้ทุนเคร่ืองด่ืม 
เน่ืองดว้ยของสัดส่วนรายไดข้องอาหารจะมากกว่าเคร่ืองด่ืม ดงันั้นการบริหารตน้ทุนของอาหารจึงสําคญั
มากกว่า โดยทัว่ไปธุรกิจภตัตาคารมกัจะตั้งมาตรฐานของ Food cost ให้อยู่ในระหว่าง 33%-40% และ 
Beverage cost อยู่ระหว่าง 25%-30% ซ่ึงข้ึนอยู่กบัมาตรฐานลกัษณะของธุรกิจโดยมีความเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุดิบท่ีมาใช้ประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืม บางธุรกิจท่ีมีมาตรฐานสูงและใช้วตัถุดิบนาํเขา้ราคาแพง 
อาจจะมีตน้ทุนท่ีสูงมากในขณะเดียวกนัในธุรกิจอีกภตัตาคารซ่ึงมีมาตรฐานตํ่ากว่า และใช้ของท่ีเป็นของ
ทอ้งถ่ิน ราคาไม่สูงก็จะทาํให้ตน้ทุนตํ่ากว่า ซ่ึงการบริหารตน้ทุนน้ีจึงเป็นเร่ืองทาํสําคญัอย่างยิ่งในแต่ละ
ธุรกิจภตัตาคารท่ีจะตอ้งควบคุมตน้ทุนอาหารในแต่ละวนั จะเห็นวา่การเลือกใชว้ตัถุดิบจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ี
มีผลกระทบต่อตน้ทุนอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการเขา้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีการบริหาร
ตน้ทุนอาหารจะตอ้งรู้จกัตวัแทนจาํหน่ายวตัถุดิบ โดยเฉพาะการรู้จกัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกในประเทศเพื่อลด
การใชว้ตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ เพราะดว้ยปัจจุบนัเกษตรกรไทยไดพ้ฒันาการทาํการเกษตรและทดลอง
ปลูกพืชเมืองหนาวไดห้ลากหลาย ทาํใหส้ามารถนาํวตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศมาใชแ้ทนวตัถุดิบอาหารท่ีตอ้ง
นาํเขา้จากต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น ฝักวานิลลา แต่เดิมในการผลิตขนมหวานจะตอ้งใช้ฝักวานิลลาท่ี
นาํเขา้จากยโุรปหรือ จากแมกซิโก มาดากสักา้ ซ่ึงมีราคาสูงมาก ราคาต่อฝักโดยประมาณอยูท่ี่ตั้งแต่ 150 บาท
ข้ึนไป แต่ในปัจจุบนัโครงการหลวงสามารถปลูกกลว้ยไมพ้นัธ์ุฝักวานิลลาและจดัจาํหน่ายในราคาท่ีถูกกวา่
โดยราคาฝักละประมาณ 10-30 บาทซ่ึงจะเห็นวา่ตน้ทุนวตัถุดิบของราคาฝักวานิลลาลดลงถึง 100 กวา่บาท 
 ทั้งน้ีจะยกตวัอย่างการคิดตน้ทุนเปรียบเทียบจากการบริหารตน้ทุนอาหารโดยการขายเมนูแพนนา
คอตตา้ 1 ถว้ย มีราคาขายอยูท่ี่ถว้ยละ 60 บาท โดยคิดตน้ทุนอาหารของเมนูน้ีโดยการเปรียบเทียบราคาของ
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วตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศไทยและวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ แต่ก่อนท่ีจะทาํการคิดตน้ทุนจาํเป็นจะตอ้ง
สร้างสูตรอาหารมาตรฐานข้ึนมาเพื่อเพื่อแจกแจงรายละเอียดวตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช้ และวิธีการประกอบ
อาหาร ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 สูตรแพนนาคอตต้า                             หน่วย : ผลิตต่อสูตร 8 ถว้ย 
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นมสด กรัม 100 24 5.5 240/ลิตร 44/800 มล. 
วปิป้ิงครีม มิลลิลิตร 400 96 68 240/ลิตร 170/ลิตร 
นํ้าตาลทราย กรัม 50 0.7 0.7 14/กก. 14/กก. 
แผน่เจลาติน แผน่ 2 16 16 8/แผน่ 8/แผน่ 
ฝักวานิลลา ก่ิง 1 150 10 150/ฝัก 10/ฝัก 

 รวม 286.7 100.2   
 ตน้ทุนต่อถว้ย 35.84 12.525   
 ราคาขาย 60 60   
 ตน้ทุน (ร้อยละ) 59.73 20.88   

วธีิทาํ  
นาํนมสดและวิปป้ิงครีมข้ึนตั้งไฟอ่อนจนมีอุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียล แล้วใส่นํ้ าตาลทรายคนจน
นํ้าตาลทรายละลาย ระวงัอยา่ใหเ้ดือด แลว้ยกลงคนจนมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 50 องศาเซลเซียล ใส่เจลาติน
ท่ีน่ิมลงไปคนจนเจลาตินละลาย เทใส่ถว้ย นาํแช่เยน็ 12 ชม. จนเซทตวั  
ท่ีมา. จาก เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลน์ (2560) 
 
 จากตาราง 1 นาํผลรวมของส่วนผสมต่าง ๆ เป็นราคาตน้ทุนรวมทั้งหมดไปคิดเป็นตน้ทุนร้อยละ
โดยวิธีคิดคาํนวณ ดงัน้ี คือ ตน้ทุนอาหารคูณด้วยหน่ึงร้อยแล้วหารด้วยราคาขายจะได้ตน้ทุนเป็นร้อยละ
ดงันั้นเราจะเห็นวา่ตน้ทุนของแพนนาคอตตา้ท่ีขายราคา 60 บาทนั้น มีตน้ทุนวตัถุดิบนาํเขา้อยูท่ี่ร้อยละ 59.73 
และวตัถุดิบในประเทศอยูท่ี่ร้อยละ 20.88 ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ การใชว้ตัถุดิบในประเทศจะมีตน้ทุนในการผลิตท่ี
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ตํ่ากวา่มาก ทั้งน้ีในการเลือกใชว้ตัถุดิบในประเทศทดแทนวตัถุดิบนาํเขา้จะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพของอาหาร
ดว้ย ซ่ึงผูผ้ลิตในส่วนของธุรกิจภตัตาคาร ซ่ึงก็คือ เชพ หรือผูป้ระกอบอาหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใน
เร่ืองของวตัถุดิบและตอ้งคอยติดตามข่าวสารของวตัถุดิบในประเทศไทยอยูเ่สมอ ดงันั้น การจดัการตน้ทุน
อาหารเม่ือตอ้งการทราบตน้ทุนของอาหารเราจะทาํการคาํนวณ โดยนาํตน้ทุนอาหารคูณดว้ยหน่ึงร้อยแลว้
หารดว้ยราคาขายจะไดต้น้ทุนของอาหาร นอกจากน้ี บางรายการอาหารนอกจากมีวตัถุดิบหลกัแลว้ก็อาจมี
เคร่ืองปรุงรสหรือเคร่ืองเทศหลายอยา่งใส่ลงไปในอาหารดว้ยซ่ึงมีหน่วยหรือสัดส่วนท่ีมีจาํนวนนอ้ยมากใน
สูตรมาตรฐานอาจใช้คาํว่า หยิบมือหรือปรุงรสเล็กน้อย ซ่ึงในส่วนน้ีมกัคาํนวณเป็นร้อยละ เช่น ร้อยละ5 
ร้อยละ10 ข้ึนกบัสูตรมาตรฐาน โดยนาํไปรวมกบัผลรวมของส่วนผสม ทั้งน้ีในการคาํนวณตน้ทุนวตัถุดิบ
อาหารแยกตามรายการอาหารดงัตวัอยา่งน้ียงันาํไปใชก้บัการคิดคาํนวณตน้ทุนเคร่ืองด่ืม หรือตน้ทุนรวมของ
ธุรกิจภตัตาคารไดอี้กดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ภตัตาคารมีตน้ทุนในการผลิต 156,300 บาท และมียอดขาย 562,00 
บาท ดงันั้น ภตัตาคารจะมีตน้ทุนร้อยละตน้ทุนอาหารเท่ากบั (156,300 X 100)/562,000 บาท เท่ากบั 27.81 
หมายความวา่รายได ้1 บาท จะใชทุ้น 27 สตางค ์โดยจากการคาํนวณน้ี ถา้มีตน้ทุนอาหารและกาํหนดร้อยละ
ของตน้ทุนแล้ว จะสามารถตั้งราคาขายได้โดยนาํตน้ทุนอาหารมาหารด้วยร้อยละของตน้ทุนอาหาร และ
ในทางกลบักนั หากตอ้งการทราบตน้ทุนของอาหาร โดยการกาํหนดราคาขายและร้อยละของตน้ทุนไวแ้ลว้
โดยการนาํราคาขายคูณกบัร้อยละของตน้ทุนอาหารก็จะไดร้าคาของตน้ทุนอาหารเช่นกนัซ่ึงในการคาํนวณ
ยอ้นกลบัน้ีเหมาะกบัธุรกิจแบบแคเทอร่ิง คือ ทราบจาํนวนขายและราคาต่อหน่วยท่ีแน่นอนและทาํให้เรา
สามารถคาํนวณร้อยละของตน้ทุนอาหารไดเ้พื่อนาํมาดาํเนินการว่าวตัถุดิบท่ีตอ้งจดัเตรียมควรเป็นอยา่งไร
เช่นเม่ือลูกคา้ตอ้งการจดัเล้ียงอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟตส์ําหรับแขกจาํนวน 100 คน ราคาต่อหัวอยู่ท่ี 600 
บาท และเราตอ้งใหต้น้ทุนอาหารอยูท่ี่ร้อยละ 20 แสดงวา่ รายไดท้ั้งหมดท่ีจะไดรั้บจากการจดังานเล้ียงน้ี คือ 
60,000 บาท และต้นทุนท่ีสามารถใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนอาหารร้อยละ20 จะอยู่ท่ี 12,000 บาท ซ่ึง
หมายความวา่เพื่อใหก้ารจดัการวตัถุดิบท่ีร้อยละ 20 ไม่ควรมีค่าใชจ่้ายวตัถุดิบเกิน 12,000 บาท การคาํนวณน้ี
จาํช่วยให้เราควบคุมการใช้จ่ายวตัถุดิบในการจดัการภตัตาคารได ้ซ่ึงนอกจากการคิดคาํนวณอย่างง่ายท่ีได้
กล่าวขา้งตน้แลว้การจดัทาํสูตรมาตรฐานก็เป็นเร่ืองสาํคญั การจดัทาํเมนูและสูตรมาตรฐานนั้นเปรียบเสมือน
แปลนสร้างบา้น เพราะสูตรมาตรฐานนั้นจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของการประกอบอาหารข้ึนมาหน่ึงจาน
ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบหลกั ๆ ช่ือเมนูอาหาร ชนิดของอาหาร ส่วนผสม จาํนวนหรือปริมาณท่ี
ใชใ้นการปรุง วธีิการประกอบอาหาร รูปภาพในการนาํเสนออาหาร รวมถึงตน้ทุน ราคาวตัถุดิบต่อหน่วย 
 โดยส่ิงสาํคญัท่ีสุดสูตรอาหารจะเป็นตวับอกตน้ทุนของอาหารแต่ละชนิด ซ่ึงจะมีความสําคญัต่อการ
ควบคุมตน้ทุน เพราะอาหารแต่ละชนิดจะมีตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัไป อาจจะมีผลต่อการตั้งราคาของอาหาร
ชนิดนั้น ๆ เพราะการตั้งราคาขายมิไดอิ้งอยูก่บัตน้ทุนอาหารเดียวกนัเสมอ ราคาอาหารอาจถูกกาํหนดข้ึนจาก
ตน้ทุน และความเหมะสมของลกัษณะ ระดบัและประเภทของภตัตาคาร รวมไปถึงลูกคา้ดว้ย อาหารบาง
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ชนิดอาจจะจําเป็นต้องมีต้นทุนท่ีสูง เพราะเป็นอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จักและต้องมีประจาํห้อง อาหาร เช่น
ห้องอาหารฝร่ังเศสจะมีการจาํหน่ายฟัวกราส์ ซ่ึงมีราคาตน้ทุนท่ีสูงมาก (ราคา 2,000-3,000 ต่อ 10-20 ช้ิน) 
ซ่ึงเป็นเมนูท่ีควรมีในร้านอาหารฝร่ังเศสและเพื่อช่วยเฉล่ียให้ตน้ทุนอาหารตํ่าลง จึงใชเ้มนูอ่ืนท่ีมีตน้ทุตํ่ามา
ช่วยเฉล่ียเช่นสลัดผกั เป็นต้น ดังนั้น ในการจดัการต้นทุนอาหารท่ีสําคญัจะต้องใส่ใจกับการออกแบบ
เมนูอาหาร (menu planning) หรือการวิเคราะห์เมนูอาหาร (menu engineer) ในรูปแบบของตน้ทุน และ
ยอดขายของอาหารแต่ละชนิดเพื่อนาํมาจดักลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มแรก คือ กลุ่มอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมมากของลูกคา้และมีตน้ทุนตํ่า ให้ผลกาํไรสูง อาหารน้ีจะตอ้ง
อยูใ่นรายการพิเศษ หรือรายการแนะนาํของภตัตาคาร กลุ่มท่ีสองเป็นอาหารท่ีขายดีในรายการอาหาร แต่มี
ตน้ทุนสูง กาํไรนอ้ย กลุ่มท่ีสามเป็นรายการอาหารท่ีตน้ทุนตํ่า กาํไรดี แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมขายยากและกลุ่ม
สุดทา้ยคือรายการอาหารท่ีกาํไรใหน้อ้ยและขายไม่ดี และดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการผลกัดนัประเทศ
ไทยเขา้สู่ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเน้นเร่ืองของนวตัรกรรมอาอาหาร และการตอบโจทยย์ุคของผูสู้งอายุ ในการ
จดัการกบัเมนูอาหารทาํให้เห็นถึงแนวโน้มของการจดัการการออกแบบเมนูเพื่อให้สอดรับกันโดยการ
ออกแบบเมนูอาหารสุขภาพเนน้อาหารท่ีส่งเสริมสุขภาพ และอาหารเป็นยา รวมถึงการใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตใน
ประเทศจะทาํให้การจดัการตน้ทุนทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทยต์ลาดท่ีกาํลงัเป็นท่ี
ตอ้งการ 
 อย่างไรก็ตาม ในการคาํนวณต้นทุนอาหารส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงคือ ส่วนท่ีกินไม่ได้หรือส่วนท่ีตอ้ง
ตดัทิ้งไป เพราะนํามาคิดต้นทุนอาหารแล้วมกัจะคาํนวณราคาอาหารโดยตรงซ่ึงไม่ตดัส่วนท่ีกินไม่ได้
ออกไป ยกตวัอยา่งเช่น ปลาแซลมอน ซ้ือมาขายเป็นตวัราคากิโลกรัมละ 600 บาท (ราคาสมมติ) ซ้ือมาหน่ึง
ตวัเป็นเงินตวัละ 1,500 บาท (สมมตินํ้ าหนกัตวัละ 1.5 กิโลกรัม) แต่เม่ือนาํมาแล่ฟิลเล่ยแ์ละหัน่เพื่อทาํสเต็ก
ไดท้ั้งหมด 12 ช้ิน ทิ้งหวัหางและกา้งซ่ึงมีนํ้ าหนกัถึง 480 กรัม (ตวัเลขประมาณ) โดยนํ้ าหนกัต่อช้ิน คือ 85 
กรัม ราคาตน้ทุนวตัถุดิบจะมีราคาประมาณช้ินละ 125 บาท เป็นราคาท่ีรวมนํ้ าหนกัทั้งหัวและกา้ง ดงันั้น            
ในการคิดตน้ทุนอาหารจะตอ้งคาํนึงในจุดน้ีเป็นสาํคญั นอกจากน้ี การบริหารจดัการกบัของเสีย (waste cost) 
จะเป็นตวัทาํผลกาํไรให้กบัธุรกิจภตัตาคารไดอ้ยา่งมากดงัเช่นตวัอยา่งขา้งตน้ หากนาํหัวปลาแซลมอนหรือ
กา้งมาประกอบอาหารอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สามารถนาํไปเป็นเมนูขายเพิ่มมูลค่ากบัอาหารก็จะ            
ทาํให้การจดัการกบัตน้ทุนอาหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนสามารถทาํกาํไรและเพิ่มยอดขาย
ใหแ้ก่ธุรกิจภตัตาคารอีกดว้ย 
 การคิดการคาํนวณต้นทุนอาหารมิได้นาํเอารายการอาหารแต่ละเมนูและต้นทุนอาหารแต่ละตวั        
มาคิดคาํนวณเท่านั้น แต่จะคาํนวณจากการนาํเอารายไดข้องอาหารท่ีขายทั้งหมดมาคาํนวณกบัของท่ีสั่งซ้ือ
ทั้งหมดทั้งน้ีหมายรวมถึงของท่ีเบิกออกมาจากสโตร์ หรือของท่ีซ้ือมาไวเ้ป็นจาํนวนมากในแต่ละวนั โดย
นาํมาทาํเป็นค่าใชจ่้ายรายวนัเร่ิมนบัตั้งแต่วนัแรกของปฏิทินดงัน้ี เช่น วนัท่ี1ของเดือนภตัตาคารมีรายไดจ้าก
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การขายอาหาร 200,000 บาท และมีรายจ่ายจากการสั่งซ้ือของและจากการเบิกออกมาจากสโตร์ 50,000 บาท 
ดงันั้นรายจ่ายของวนัท่ี 1 จะเป็นจาํนวนร้อยละ 25 และวนัต่อมาก็จะคาํนวณ รายไดร้วมตั้งแต่วนัแรกของ
ปฏิทินหรือท่ีเรียกวา่ Month to Date เพราะฉะนั้นถา้ถึงวนัท่ี 15 รายไดอ้ยูท่ี่ 1,500,000 บาท โดยท่ีการสั่งซ้ือ
และเบิกของสโตร์เป็นจาํนวนเงิน 420,000 บาท จะมีรายจ่ายประจาํวนัอยู่ท่ีร้อยละ 28 การตรวจสอบและ
พิจารณารายจ่ายประจาํวนัให้อยูใ่นเกณฑ์ควบคุมเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เพราะจะทาํให้สามารถทาํนายถึงรายรับ
ในอนาคตว่าจะสูงข้ึนหรือตํ่าลง เพราะถา้หากรายรับตํ่าลงธุรกิจภตัตาคารก็มีความจาํเป็นท่ีจะสั่งของให้
นอ้ยลงและยงัตอ้งตรวจสอบว่าสินคา้ท่ีซ้ือมาจาํนวนมาก (สินคา้ในสต็อก) มีการซ้ือมาเก็บไวเ้ป็นจาํนวน
มากเกินไปหรือไม่ ซ่ึงการคาํนวณรายจ่ายประจาํวนัจะกระทาํไปเร่ือยๆ จึงถึงวนัส้ินเดือน จากนั้นก็จะมีการ
ตรวจนบัของคงคลงั (inventory) เขา้ตรวจเช็คยอดคงคา้งของวตัถุดิบอาหารวา่มีมูลค่าเท่าใด ซ่ึงจะนาํยอดน้ี
ไปหักล้างกับยอดค่าใช้จ่ายประจาํวนั ยอดการสั่งซ้ือของ และเบิกสโตร์ ซ่ึงยอดน้ีจะเรียกว่า Closing 
Inventory ซ่ึงในการจดัการสินคา้คงคลงัก็สัมพนัธ์กนักบัการบริหารตน้ทุนอาหารโดยส่วนสําคญัในการ
บริหารตน้ทุนอาหารท่ีมีประสิทธิภาพคือการจดัการสินคา้คงคลงั (inventory) โดยทราบวา่มีส่ิงท่ีเป็นวตัถุดิบ
อยูเ่ท่าไหร่ในเวลาท่ีกาํหนด โดยสามารถท่ีจะวางแผนการสั่งซ้ืออาหารและสามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายวตัถุดิบ
อาหารตั้งแต่สินคา้อาหารคงคลงัท่ีมีอยู่ก่อนหน้าและภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงรายการเมนูอาหาร โดย
การดูแลสินคา้คงคลงัอาหารจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบปัญหาท่ีอาจเกิดกบัการหยิบนาํไปใช้ โดยไม่บอกกล่าว
และหรืออาหารท่ีเสียหรือเก็บจนหมดอายุ โดยรายการสินคา้คงคลงัอาหารในส่วนครัวควรจะแยกต่างหาก
จากส่วนดา้นหน้าของภตัตาคารและสินคา้คงคลงับาร์และอ่ืน ๆ และเพื่อสอดรับกบัยุคไทยแลนด์4.0 การ
จดัการบริหารตน้ทุนอาหารในส่วนของการจดัการสินคา้คงคลงัอาหารควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
คาํนวณติดตามและขยายสินคา้คงคลงั ระบบเหล่าน้ีช่วยให้ภตัตาคารมีการควบคุมท่ีเขม้งวดมากข้ึนและ
ถูกตอ้งมากข้ึนกว่าการตรวจนับสินคา้คงคลงัอาหารโดยมือทาํ และทาํให้ทราบถึงการเขา้ถึงขอ้มูล เช่น 
ประวติัการสั่งซ้ือและราคาวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดท่ีจ่ายไป อีกทั้งยงัสามารถช่วยให้ผูซ้ื้อระดบัคาดการณ์ความ
ตอ้งการของสินคา้อาหารได้ตลอดทั้งปี โดยโปรแกรมเหล่าน้ีในหลายกรณีมีการบูรณาการไปยงัจุดขาย 
Point of Sale System (POS) ระบบท่ีใชใ้นการติดตามการขายและยงัสามารถลบรายการจากรายการสินคา้คง
คลงัได ้ ยกตวัอยา่งถา้ลูกคา้สั่งซ้ืออาหารจานไก่หน่ึงจาน รายการวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใชใ้นการทาํเมนูไก่น้ีจะมี
การลดลงจากจาํนวนสินคา้คงคลงั ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการกบัสินคา้คงคลงัอาหารเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ทนัที และง่ายต่อการจดัการบริหารตน้ทุนอาหารของภตัตาคาร 
 ตน้ทุนของสินคา้อาหารสามารถมีราคาท่ีแตกต่างกนัในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง เช่น นํ้ ามนัพืชอาจมี
ราคา 42 บาทต่อลิตร ในสัปดาห์แรก 42.50 บาทต่อลิตร ในสัปดาห์ท่ีสอง และ 45 บาทต่อลิตรในอีกสัปดาห์
ถดัไป รายงานสินคา้คงคลงัอาหารประจาํวนัจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในราคาจึงเป็นเร่ืองยากท่ี
จะตดัสินใจวา่จะใชร้าคาใดเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อนาํมาคิดรูปแบบสินคา้คงคลงัอาหารมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั เพื่อ
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ใชค้าํนวณค่าใชจ่้ายของสตอ็กโดยใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงของแต่ละรายการซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะตรวจสอบ 
โดยมากท่ีสุดราคาล่าสุดท่ีจ่ายสําหรับค่าอาหารจะเป็นตวักาํหนดมูลค่าของวตัถุดิบท่ีมี ยกตวัอยา่งเช่นนํ้ ามนั
พืชมีราคาสุดทา้ยอยูท่ี่ 45 บาทต่อลิตร และนบัจาํนวนได ้25 ลิตรมูลค่ารวมของนํ้ามนัพืชจะถือวา่เป็นจาํนวน
เงิน 1,125 บาท (25 x 45) แมว้า่นํ้ามนัพืชทั้งหมดอาจไม่ไดซ้ื้อท่ี 45 บาทต่อลิตรก็ตาม 
 วธีิการคาํนวณตน้ทุนอาหารจะตอ้งมีการหมุนเวยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะวตัถุดิบอาหารสามารถเน่า
เสียจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการจดัการการใชใ้ห้เป็นไปตามซ้ือก่อนใชก่้อน หรือระบบ First In-First Out 
(FIFO) ซ่ึงระบบน้ีจะทาํให้ถูกตอ้งมากข้ึนในการกาํหนดมูลค่าของวตัถุดิบอาหารท่ีมีอยู่ในสต็อก โดย
ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบการทาํงานแบบ First-In First-Out Method (FIFO) ในการจดัการกบัตน้ทุน
อาหารทาํไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี รายการการตรวจสินคา้อาหารประจาํวนัเป็น ดงัน้ี การนบัสินคา้คร้ังแรกท่ีมี
ในสต็อกนบัจาํนวนผลไมก้ระป๋องได ้16 กระป๋อง โดยราคาท่ีซ้ือมากระป๋องละ 60.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ินบาท จากนั้นในวนัท่ี 5 ของเดือน สั่งซ้ือเขา้มาเพิ่มจาํนวน 24 กระป๋อง ท่ีราคากระป๋องละ 56 บาทเป็น
จาํนวนเงินบาท และในวนัท่ี 15 ไดท้าํการสั่งซ้ือเพิ่มอีกจาํนวน 24 กระป๋อง ท่ีราคากระป๋องละ 56.50 บาท
เป็นจาํนวนเงินบาท สุดทา้ยในวนัท่ี 25 สั่งซ้ือมาอีกจาํนวน 12 กระป๋อง ท่ีราคา 55 บาท เม่ือส้ินสุดเดือนได้
ทาํการนบัสินคา้คงคลงัอาหารท่ีเหลือ พบวา่ มีผลไมก้ระป๋องเหลือจาํนวน 25 กระป๋อง เราจะคิดราคาสินคา้
อาหารผลไมก้ระป๋องท่ีเรามีโดยคิดจากราคาสุดทา้ยราคากระป๋องละ 55 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ินบาท และ
อีก 12 กระป๋องท่ีเหลือจะใชร้าคาถดัไป คือ ราคากระป๋องละ56.50 บาท ทั้งน้ีตามหลกั FIFO คือ ซ้ือมาก่อน
ใช้ก่อน ในการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัอาหารนั้นเม่ือมีการบนัทึกสินคา้เก็บไวก้็เป็นไปไดท่ี้จะใช้ขอ้มูลใน
การบนัทึกเพื่อตรวจสอบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั อตัราการหมุนเวียนสินค้าคงคลังแสดง
จาํนวนคร้ังในช่วงเวลาท่ีกาํหนดซ่ึงปกติเป็นรายเดือน โดยท่ีสินคา้คงคลงัจะกลายเป็นรายได ้การหมุนเวียน
สินคา้คงคลงั 1.5 หมายความวา่ สินคา้คงคลงัรอบประมาณ 1.5 คร้ังต่อเดือน หรือ 18 คร้ังต่อปี หรือประมาณ
สามสัปดาห์ต่อคร้ัง ซ่ึงโดยทัว่ไปการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัทุก 1-2 สัปดาห์ หรือ 2-3 คร้ังต่อเดือนซ่ึงถือวา่
เป็นเร่ืองปกติ 
 วธีิการทัว่ไปท่ีใชใ้นการตรวจสอบการหมุนเวยีนสินคา้คงคลงัของภตัตาคารคือการหาสินคา้คงคลงั
เฉล่ียสําหรับเดือนและแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายวตัถุดิบอาหารรวมสําหรับเดือนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอาหาร
ทั้งหมดจะถูกคาํนวณโดยการเพิ่มการซ้ือสินคา้อาหารประจาํวนั ซ่ึงสามารถพบไดใ้นการรับจากการรายงาน
ทุกวนั มูลค่าของสินคา้คงคลงัอาหารเร่ิมตน้ของเดือนหกัมูลค่าสินคา้อาหารในตอนทา้ยของเดือนคือสินคา้
คงคลงัวตัถุดิบอาหารเฉล่ียเท่ากบัมูลค่าเร่ิมตน้บวกกบัมูลค่าสินคา้คงคลงัสินคา้คงเหลือแลว้หารดว้ยสอง
ค่าใช้จ่ายของวตัถุดิบจะเท่ากบัค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นในการซ้ือสินคา้คงคลงัอาหารบวกการซ้ือสินค้าคงคลัง
สุดทา้ย และดชันีการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัจะเท่ากบัค่าใช้จ่ายวตัถุดิบหารดว้ยราคาสินคา้คงคลงัอาหาร
เฉล่ีย 
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 จากการจดัการต้นทุนอาหารทั้งหมดน้ีจะเห็นว่า การบริหารต้นทุนมีความซับซ้อนอยู่มากมาย 
เพียงแต่ตอ้งเขา้ใจท่ีมาของตน้ทุน การคิดคาํนวณ การควบคุม รวมไปถึงการจดัทาํสูตรมาตรฐานของรายการ
ก็จะทาํให้มองเห็นวา่ ตน้ทุนในแต่ละรายการอาหารควรจะเป็นเท่าใด รวมถึงการตรวจสอบรายรับและการ
พยากรณ์รายรับจะทาํให้เราสามารถควบคุมการสั่งซ้ือของจากตลาด และการเบิกของจากสโตร์ในแต่ละวนั
ได ้และเม่ือสามารถคาํนวณตน้ทุนอาหารแต่ละวนั เราก็จะสามารถควบคุมตวัเลขตน้ทุนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม ตามนโยบายของภตัตาคาร แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทบต่อการบริการลูกคา้และคุณภาพของอาหารท่ี
ลูกคา้คาดหวงัไว ้
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความภักดีของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factor Affecting Customer Loyalty to Smartphone Users In Bangkok Metropolis 

 

ประภสัสร วเิศษประภา 
ภูวนาท บางพาน 

ชลีพร ตน้สักตระกลู 
 
บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ และคุณค่าตรา
สินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูใ้ช้สมาร์ทโฟนจาํนวน 473 ราย และใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์ถดถอยหพุเชิงชั้น และการวเิคราะห์เส้นทาง  
 ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ และคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟน ขณะเดียวกนั การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนโดยผ่านคุณค่าตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั โดยผูใ้ช้สมาร์ทโฟนท่ีรับรู้ประโยชน์
และความสนุกสนานจากการใชง้าน รวมถึงมีความภกัดีในตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการมี
แนวโนม้ท่ีจะเลือกใชง้านสมาร์ทโฟนจากผูผ้ลิตและพฒันารายนั้นอยา่งต่อเน่ืองในท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: (1) ความภกัดี (2) ระบบปฏิบติัการ (3) สมาร์ทโฟน (4) การวิเคราะห์ถดถอยหพุเชิงชั้น                  
(5) การวเิคราะห์เส้นทาง 
 
Abstract 
 This research has following objectives to study effects of perceived value of mobile operating 
system and brand equity of mobile operating system developer on customer loyalty of smartphone users in 
Bangkok Metropolis. The researcher employed quantitative research method to gather data from 473 
smartphone users. And utilized the hierarchical regression analysis and path analysis. 
 The study has showed the perceived value and brand equity of mobile operating system developer 
has direct effected on customer loyalty. Meanwhile,  perceived value has indirect effected on customer 
loyalty through the brand equity of mobile operating system developer. When smartphone user perceived 
value of mobile operating system increase daily basis and job performance included entertainment 
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functionality included brand loyalty on mobile operating system developer. That significantly influenced 
the customer more likely to keep the new product from the same mobile operating system developer in the 
next time. 
 
Keywords: Loyalty, Mobile Operating System, Smartphone, Hierarchical Regression Analysis,  
Path Analysis 
 
บทน า 
 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ ๆ การพลดัเปล่ียนจากยุคสมยัของอี-คอมเมิร์ซเข้าสู่ยุคสมยัของโมบายล์คอมเมิร์ซ ท่ี
เรียกวา่ ‚โมบาย 3.0‛ หรือยุคท่ีเรียกวา่ ยุคของการบริการผา่นโทรศพัทมื์อถือตามแนวคิด ‚โมบาย เฟิร์สท์‛ 
(mobile first) ท่ีออกแบบมาเพื่อให้ผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลางและนาํความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยา่ง
สมาร์ทโฟนมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี (นํ้ าเพชร จนัทา, 2558) ในประเทศไทยมีผูใ้ชง้านเลขหมายโทรศพัทมื์อถือกวา่ 
110 ลา้นเลขหมาย และเป็นผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนมากถึง 37 ลา้นคน ขณะเดียวกนัผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนมีการ
เขา้ใชง้านผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ มากถึง 80% และเขา้ใชง้านผา่นโมบายเบราวเ์ซอร์เพียง 20% (นํ้ าเพชร 
จนัทา, 2558) แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมของโมบายแอพพลิเคชัน่ในปัจจุบนั 
 ความสําเร็จของโมบาย 3.0 นั้นส่วนหน่ึงมาจากระบบปฏิบติัการบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Operating system--OS) ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกและง่ายต่อการใชง้านโดยระบบปฏิบติัการท่ีไดรั้บความ
นิยมจากผูใ้ช้มากท่ีสุด คือ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และระบบปฏิบติัการไอโอเอส ซ่ึงครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 98.4 ของตลาดสมาร์ทโฟนทั้งหมด (Rossignol, 2016) จากขอ้มูลผูใ้ช้ในประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีคล้ายคลึงกนั (Statcounter, 
2016) ซ่ึงหากมองจากจาํนวนผูใ้ช้และศกัยภาพในการแข่งขนัแลว้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบปฏิบติัการ            
ไอโอเอส และแอนดรอยดเ์ป็นระบบปฏิบติัการท่ีน่าจบัตาเป็นพิเศษ  
 ทั้งน้ีระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์นั้ นมีคุณสมบัติทางกายภาพทั้งตัวเคร่ืองและ
ระบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบการใช้งาน ราคา ความทนทานและฟังก์ชั่นการใช้งานท่ี
หลากหลายให้ผูใ้ชไ้ดเ้ปรียบเทียบ (Beartai, 2558) ตลอดจนความแตกต่างระหว่างลกัษณะและพฤติกรรม
ของผูใ้ช ้ความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยี บุคลิก ความช่ืนชอบและความภกัดีท่ีมีต่อระบบปฏิบติัการท่ีใชท่ี้
แตกต่างกนัตามไปดว้ย (Travis, 2013) การทาํความเขา้ใจถึงความแตกต่างนั้น เพื่อรักษาความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูใ้ชแ้ละระบบปฏิบติัการจึงเป็นประเด็นสาํคญัในการสร้างความภกัดี และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั 
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 การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นพื้นฐานสําคญัของการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการสร้างความภกัดีของผูใ้ช้
ระบบปฏิบติัการไอโอเอสและแอนดรอยด์ และนาํไปใช้เพื่อกาํหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดาํเนินงาน
เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของตลาด และระบบปฏิบติัการท่ีผูใ้ช้ให้ความภกัดี หรือหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํไปใชเ้พื่อวางแผนสนบัสนุนอุตสาหกรรมแอพพลิเคชัน่ในไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการท่ี ประกอบดว้ย การ
รับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใชง้าน และความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ได ้และ
คุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการ ประกอบดว้ย การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คุณภาพ
ของตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ท
โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกค้าผูใ้ช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2558 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการท่ี (การรับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ประโยชน์ท่ีรับรู้ได้
จากการใชง้าน และความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ได)้ และคุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการ 
(การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คุณภาพของตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้) 
มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการศึกษาท่ีได้สามารถนาํไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งในดา้นการรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ และคุณค่าของตราสินคา้ของผูผ้ลิตและ
พฒันาระบบปฏิบติัการ ท่ีจะนาํไปสู่ความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือมัน่ว่าแนวทางดงักล่าวจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในสภาวะการแข่งขนัดงัเช่นในปัจจุบนั 
 2. ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในดา้นการตลาดเก่ียวกบัการสร้างความภกัดี
ให้กบัผูบ้ริโภคท่ีใช้ระบบปฏิบติัการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงตวัแปรสาเหตุ อนัประกอบดว้ย การ
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รับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ และคุณค่าของตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ให้กับผูท่ี้สนใจ และผูท่ี้เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในการอ้างอิง หรือเพื่อนําไปพฒันาต่อยอดทาง
วชิาการต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 1. การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการหมายถึง ผลรวมของการประเมินอรรถประโยชน์จากการ
แลกเปล่ียนส่ิงท่ีลูกคา้ ‚ได้รับ‛ และส่ิงท่ีลูกคา้ ‚ส่งมอบ‛ จากการใช้เทคโนโลยีนั้น (Zeithaml, 1988) 
ประกอบดว้ย 
  1.1 การรับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน หมายถึงการท่ีผูใ้ชรั้บรู้ไดว้า่ ตนเองไม่จาํเป็นตอ้งใช้
ความพยายามในการทาํความเขา้ใจหรือใชง้านเทคโนโลยีดงักล่าว (Davis, 1989) ซ่ึงปัญหาท่ีสําคญัสําหรับ
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟน คือ การท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่มีความเห็นว่าใช้งานยากและซับซ้อนเกินไป ผลการศึกษาในอดีต
ช้ีใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้านกบัความภกัดีวา่ความภกัดีของลูกคา้ 
(Wen, Prybutok, & Xu, 2011) โดยผา่นการรับรู้วา่มีประโยชน์ต่อการใชง้าน 
  1.2 ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใช้งานเป็นความเช่ือส่วนบุคคลท่ีว่า เทคโนโลยีนั้นจะสามารถ
สนบัสนุนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได ้(Davis, 1989) โดยส่วนหน่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ใน
อดีตของผูใ้ช้รวมถึงการรับรู้ว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยี ซ่ึงต่อมาประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ดงักล่าวจะพฒันาจนกลายเป็นความพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละความภกัดีของผูใ้ชใ้นทา้ยท่ีสุด (Wen et al., 2011) 
  1.3 ความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ไดห้มายถึง ความบนัเทิงท่ีไดรั้บจากการใชง้านเทคโนโลยใีด ๆ ตามท่ี
ผูใ้ช้ไดค้าดหวงัไว ้(Carol & Thomas, 1988; Malone, 1981) ดว้ยเหตุน้ีเอง เม่ือผูใ้ชไ้ดรั้บความสุข และ
สนุกสนานจากการใชง้านเทคโนโลยนีั้นแลว้ ยอ่มเกิดทศันคติท่ีดีรวมถึงความถ่ีในการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึนในอีก
ทางหน่ึงดว้ย 
 2. คุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการมีหลายองคป์ระกอบเช่น การตระหนกัรู้ใน
ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และความภกัดีในตราสินคา้ (Aaker, 1991) ความรู้
ในตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ในตราสินคา้ (Keller, 1993) และความประทบัใจโดยรวมต่อตราสินคา้               
(Tsui-Yii, 2011) โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดห้ยบิยกมาเพียงบางส่วน ดงัน้ี 
  2.1 การตระหนกัรู้ในตราสินคา้เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีช่วยให้ลูกคา้สามารถระลึกถึงหรือจดจาํ
ตราสินคา้ (recall and recognize) ไดเ้ม่ือกล่าวถึงสินคา้ประเภทนั้น ๆ (Aaker, 1991; Keller, 1993) โดยระดบั
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ของการตระหนกัในตราสินคา้นั้นจะข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองในการเนน้ย ํ้าของผูผ้ลิต ซ่ึงเร่ิมตน้อาจเป็นเพียง
การสร้างความรู้จกัในตราสินคา้ แต่ต่อมาอาจเพิ่มระดบัจนกลายเป็นช่ือแรกท่ีลูกคา้ระลึกถึงไดใ้นท่ีสุด 
  2.2 คุณภาพของตราสินคา้ หมายถึง คุณภาพโดยรวมหรือความยอดเยี่ยมของสินคา้หรือบริการท่ี
ลูกคา้สามารถรับรู้ไดจ้ากตราสินคา้ใด ๆ (Aaker, 1991; Keller, 1993) โดยมีบทบาทสําคญัในการกาํหนด
ความแตกต่างของตราสินคา้ (Aaker, 1991) อีกทั้ง การศึกษาคุณภาพของตราสินคา้ยงัแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ (Delong, Bao, Wu, 
Chao, & Li, 2004)  
  2.3 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็นลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้และจดจาํได้ 
(Keller, 1993) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เกิดจากการเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัตราสินคา้ ขอ้มูล
ท่ีได้รับ หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต การบอกต่อจากบุคคลรอบขา้ง หรือการ
ส่ือสารทางการตลาดของตราสินคา้นั้น ๆ ทาํการประเมิน แปลผลและเก็บไวเ้ป็นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้
ในท่ีสุด 
  2.4 ความภกัดีในตราสินคา้ เป็นความรู้สึกผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงกบัตราสินคา้ท่ีช่ืนชอบและมีความ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือซํ้ า หรือมีแนวโนม้ท่ีจะให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต (Oliver, 1999) ขณะท่ี Holt 
(2004) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความภกัดีในตราสินคา้นาํไปสู่ความตั้งใจท่ีจะคงอยู่กบัตราสินคา้ใดตรา
สินคา้หน่ึง แมว้า่ตราสินคา้คู่แข่งอ่ืน ๆ จะนาํเสนอขอ้เสนอท่ีดีกวา่ก็ตาม โดยความภกัดีในตราสินคา้นั้นเป็น
การตดัสินใจท่ีอาจเกิดข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได ้แต่จะแสดงออกผา่นทางพฤติกรรมหรือทศันคติของ
ผูใ้ชสู่้การซ้ือซํ้ าหรือใหก้ารสนบัสนุนตราสินคา้เดียวอยา่งต่อเน่ือง (Kabiraj & Shanmugan, 2011) 
 3 ความภกัดีของผูใ้ช้ต่อระบบปฏิบติัการ Reichheld (1993) พบว่า ความภักดีของลูกค้ามี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกับการสร้างรายได้และผลกาํไรให้กับองค์กร เน่ืองจากลูกค้าท่ีมีความภกัดีจะมี              
ความไวต่อราคาท่ีน้อยกว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีความภกัดีและยอมท่ีจะจ่ายซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงกว่ากบัผูข้าย            
ท่ีตนเองช่ืนชอบ (Reichheld & Sasser, 1990) ตลอดจนเป็นทาํหนา้ท่ีแนะนาํและบอกต่อแต่ส่ิงดี ๆ ให้กบั
ลูกคา้รายอ่ืนอีกทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ี Jones & Sasser (1995) ไดแ้บ่งการวดัทศันคติเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่  
  3.1 การบอกต่อ (Word of Mouth--WOM) ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงความ
ภกัดีของลูกคา้ ดิคและบาซู (Dick & Basu, 1994) รวมถึง ฮาเกลและอาร์มสตรองค ์(Hagel & Armstrong, 
1997) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจะกล่าวถึงผูใ้ห้บริการท่ีพวกเขาผกูพนัในแง่ดีแก่บุคคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะ
ออกตวัปกป้องเม่ือพบวา่บุคคลอ่ืนกล่าวถึงผูใ้หบ้ริการรายดงักล่าวในแง่ท่ีไม่ดี (Reichheld, 2003)  
  3.2 ความตั้งใจซ้ือ (willingness to pay, WILLING) หมายถึง แนวโน้มท่ีลูกค้าจะให้การ
สนบัสนุนผูใ้ห้บริการรายใดรายหน่ึงอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ (Reichheld, 2003) เช่น ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน
มีการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจะใหก้ารสนบัสนุนโดยซ้ือสินคา้นั้นทนัทีอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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  3.3 ความไวต่อราคา (price sensitivity, PRICESEN) หมายถึง การท่ีลูกคา้ยอมรับในราคาท่ี         
ผู ้ให้บริการกําหนดไว้โดยไม่มีเง่ือนไข หรือความปรารถนาท่ีจะเปล่ียนไปใช้ระบบปฏิบัติการอ่ืน               
ซ่ึงการศึกษาของ รายเฮลและแซสเซอร์ (Reichheld & Sasser, 1990) พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจะมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่าลูกคา้ท่ีไม่มีความภกัดี และยินยอมท่ีจะจ่ายซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงกว่าจากผูข้ายท่ี
พวกเขาผกูพนั 
 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยค ร้ัง น้ี  ใช้แนวทางการวิจัย เ ชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมาย  คือ ก ลุ่มลูกค้าผู ้ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยใช้การสุ่มตวัอย่างของ Yamane 
(1973, p. 125) ไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบใชห้ลกัความน่าจะเป็น (probability 
sampling) ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) จากการใชต้ารางเลขสุ่ม และ การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา (quota sampling) ตามลาํดบั ต่อมาจึงทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และพบว่า 
สามารถรวบรวมกลุ่มตวัอยา่งไดถึ้ง 473 ราย ซ่ึงเกินกวา่ท่ีประมาณการไว ้

ความภักดขีองผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
การบอกต่อ 

ความตั้งใจซ้ือ 

ความไวต่อราคา 

การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบตักิาร 
การรับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 
ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใชง้าน 
ความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ได ้

คุณค่าตราสินค้าของผู้ผลติและ 
พฒันาระบบปฏบิัตกิาร 

การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 

คุณภาพของตราสินคา้ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ความภกัดีในตราสินคา้ 
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 ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยหพุเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) และการวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของตวัแปรหลกัและในรายละเอียดของ             
ตวัแปรองคป์ระกอบท่ีชดัเจน 
สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 30 ปี มีสถานภาพเศรษกิจสังคมท่ีค่อนขา้งดี 
กล่าวคือ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 25,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ
ในดา้นความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ไดสู้งท่ีสุด รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใช้งาน และสุดทา้ย  คือ 
การรับรู้วา่ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 
 ตวัแปรคุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการ พบว่า ผูใ้ช้มีการตระหนกัรู้ในตรา
สินคา้สูงท่ีสุด รองลงมา คือ คุณภาพของตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ขณะท่ีความภกัดีในตรา
สินค้ามีระดับทัศนคติน้อยท่ีสุด และสุดท้าย  คือ ความภักดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง             
มีพฤติกรรมการบอกต่อสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความตั้งใจซ้ือ และความไวต่อราคา ตามลาํดบั 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้นในขั้นแรก โดยนาํตวัแปรการรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการเขา้
สู่การวิเคราะห์ พบว่า ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใช้งาน และความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ไดมี้อิทธิพลต่อความ
ภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สามารถอธิบายการผนัแปรของความภกัดีของผูใ้ช้
สมาร์ทโฟนไดร้้อยละ 15.5 
 ต่อมาในขั้ นตอนท่ี  2 ผู ้วิจ ัยได้ทําการเพิ่มตัวแปรคุณค่าตราสินค้าของผู ้ผ ลิตและพัฒนา
ระบบปฏิบติัการเขา้สู่การวิเคราะห์ พบวา่ ประโยชน์ท่ีรับรู้ไดจ้ากการใชง้าน และความเพลิดเพลินท่ีรับรู้ได้
ยงัคงมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนเช่นเดิม ขณะท่ีตวัแปรคุณค่าตราสินคา้มีเพียง ความภกัดีใน
ตราสินคา้เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการผนัแปรของความภกัดี
ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 23.8 
 ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า การรับรู้คุณค่าของ
ระบบปฏิบติัการ และคุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดี
ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ขณะเดียวกนั การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อความภกัดีของ
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนโดยผา่นคุณค่าตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั (ดงัแสดงในภาพ 2) ซ่ึงเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุทั้งหมด พบว่า การรับรู้คุณค่ามีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนสูงกว่าคุณค่าตรา
สินคา้เล็กนอ้ย (ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1 ผลของตัวแปรทางตรงและทางอ้อมท่ีมีต่อความภักดีของผู้ใช้สมาร์ทโฟน 

ตวัแปร 
ความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน 

ทางตรง ทางออ้ม รวม 
การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ .218 .130 .348 
คุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและพฒันาระบบปฏิบติัการ .238 - .238 
ท่ีมา. จาก ผลการคาํนวณ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ปี มีระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี จึงทาํให้ผูใ้ช้กลุ่มน้ีสามารถรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการไดใ้นระดบัสูง โดย
ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้การใช้งานและประยุกต์ใช้กบัชีวิตประจาํวนั และชีวิตการทาํงานไดอ้ย่างราบร่ืน
และลงตวั ควบคู่ไปกับการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ในด้านความบนัเทิง และการเช่ือมต่อผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต (Cyr, et al., 2007; Cyr & 
Head, 2008) พบว่า การรับรู้คุณค่าของเทคโนโลยีใด ๆ นั้นมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้งานอย่าง
ต่อเน่ืองของผูใ้ช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประโยชน์และความสนุกสนานจากการใชง้านนั้นจะนาํไปสู่การยอมรับ
และความภกัดีของผูใ้ชใ้นท่ีสุด (Carol & Thomas, 1988; Malone, 1981; Wen et al., 2011) 
 ขณะเดียวกนัคุณค่าตราสินคา้ก็มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนเช่นเดียวกบัการรับรู้
คุณค่าของระบบปฏิบติัการ สะทอ้นให้เห็นว่า ความภกัดีในตราสินคา้เป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งท่ีส่งผลต่อความ
ภักดีของผู ้ใช้สมาร์ทโฟน โดยการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มผู ้ใช้ท่ีเรียกตนเองว่า ‚สาวก‛ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ช ้‚ไอโฟน‛ และ ‚เรือธง‛ บางกลุ่ม มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนจากตราสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงน่าจะสร้างความมัน่ใจไดม้ากกวา่ตราสินคา้ทัว่ไป (Yasin, Noor, & Mohamad, 2007) ขณะท่ี
คุณภาพและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ช่วยเน้นย ํ้าถึง ‚ระดบัการยอมรับ‛ ให้เพิ่มข้ึน ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแล้ว 

ความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน 

การรับรู้คุณค่าของระบบปฏิบติัการ 

คุณค่าตราสินคา้ของผูผ้ลิตและ
พฒันาระบบปฏิบติัการ 

ภาพ 2  เส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ 
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ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้ าของผูใ้ชส้มาร์ทโฟน คือ ความภกัดีในตราสินคา้ของผูใ้ชอ้นัเกิดจากผลรวม
ของปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้ (Delong et al., 2004; Pappu & Quester, 2006; Tsui-Yii, 2011) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั           
ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1. ผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบปฏิบติัการและสมาร์ทโฟนควรให้ความสําคญั
กบัพฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนให้มากข้ึน ทั้งน้ี ‚ความเป็นมิตรกบัผูใ้ช‛้ เป็นประเด็นสําคญัท่ี
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งคาํนึงถึงทั้งในดา้นประโยชน์ใช้สอย และความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการใช้งาน นัน่
หมายรวมถึง การใชง้านท่ีง่าย และไม่ยุง่ยากซบัซ้อนซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ชเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจและเกิดความ
ภกัดีกบัระบบปฏิบติัการและสมาร์ทโฟนท่ีใชใ้นท่ีสุด  
 2. ตราสินคา้ของผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีแยกระหว่าง ตราสินคา้ทัว่ไปกบัตราสินคา้
ยอดนิยม ดว้ยเหตุน้ี ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน ตวัแทนจาํหน่าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรให้ความสําคญักบัการสร้าง
การตระหนกัรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ และเน้นย ํ้าถึงคุณภาพ และความแตกต่างอนัเป็น
จุดสําคญัท่ีสะทอ้นถึงตาํแหน่งทางการตลาด (positioning) อนัจะนาํไปสู่การทดลองใช ้และความภกัดีของ
ผูใ้ชใ้นท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้การศึกษาท่ีกลุ่มผูใ้ชซ่ึ้งเป็นเป้าหมายหลกัของการศึกษา อยา่งไรก็ตาม 
พบวา่ ผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ชาวไทยยงัขาดประสบการณ์ และความเขา้ใจในตลาด ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาคร้ัง
ต่อไปจึงควรให้ความสําคญักับการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักพฒันาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงปัญหา และนาํไปสู่แนวทางการแกไ้ขต่อไป 
 ขณะเดียวกนัอาจใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ผูพ้ฒันา
แอพพลิเคชัน่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนนาํไปเสริมกบัการศึกษาเชิงปริมาณ ตามแนวคิด
การวิจยัแบบผสม (mixed method) ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบถึงทิศทางในเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนทราบ
ถึงกลยุทธ์ในการการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจนนําไปสู่การทาํความเข้าใจในประเด็นท่ี
ทาํการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 
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ปัญหาด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ของผู้ผลติสินค้าหัตถอตุสาหกรรมในจังหวดัเชียงใหม่ 
PROBLEMS IN MARKETING AND LOGISTICS OF INDUSTRIAL HANDICRAFTS 

MANUFACTURERS IN CHIANGMAI PROVINCE 
 

ธญัปวณ์ี รัตนพ์งศพ์ร 
ปทิตตา โอภาสพงษ ์

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาด้านการตลาดและโลจิสติกส์ของผูผ้ลิตสินค้าหัตถ -
อุตสาหกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสํารวจเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ราย และผูบ้ริหารขององคก์ารท่ีเป็นสมาชิกของ NOHMEX จาํนวน 10 ราย 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาดา้นการตลาด คือ ปัญหาคุณภาพสินคา้ การออกแบบสินคา้ การสร้างตรา
สินคา้ ปัญหาตลาดส่งออกท่ีมีการสั่งซ้ือลดลง ค่าเงินและอตัราการแลกเปล่ียน การเขา้มาของคู่แข่งขนัท่ีใช้
กลยุทธ์ราคาตํ่ากว่า เช่น จีน เวียดนาม ตน้ทุนสินคา้เพิ่มข้ึน ทาํให้ความสามารถทาํกาํไรตํ่าลง ปัญหาดา้น                    
โลจิสติกส์ คือ ดา้นการพยากรณ์ความตอ้งการซ้ือ การจดัการวตัถุดิบ คือ การหาวตัถุดิบยาก และราคาปรับ
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ คือ ความเสียหายของสินคา้และการจดัส่งท่ีไม่ตรงต่อ
เวลา การขนส่งต่างประเทศ กรณีไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ (LCL) ปัญหาแรงงานทั้งดา้นทกัษะความชาํนาญ 
การส่ือสารในการทาํงาน การหมุนเวียนของพนกังาน และปัญหาค่าจา้งแรงงานสูงมีผลกระทบต่อตน้ทุน      
การผลิต ปัญหาคุณภาพสินคา้และการส่งมอบสินคา้จากผูรั้บจา้งผลิตท่ีภายนอก (outsource) ท่ีไม่ทนัเวลา 
 
ค าส าคัญ: (1) การตลาด (2) โลจิสติกส์ (3) ปัญหา (4) หตัถอุตสาหกรรม (5) เชียงใหม่ 
 
ABSTRACT 
 This research aimed  to study about the marketing and logistics problems which the industrial 
handicraft manufacturer in Chaingmai province facing with. Used qualitativemethod by documentary 
research and depth interview from 2 specialists and 10 managers of NOHMEX ‘member .The research 
result show that the marketing problem are include product quality and design ,brand building ,the new 
competition with low price strategy such as China and Vietnam and product cost increasing which cause 
less profitability. The logistics problem are include the demand forcasting raw material inventory 
management such as scare and continuous price raising of raw material. The domestic transportation 
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facing the product damage and late delivery ,for international transportation problem occurred in LCL 
type .The problems about labors in production division  are lack of skilled labor, communication skill 
,high turnover rate and labor cost increasing   significantly affect production cost of the firms. At last was 
the product quality and late delivery from outsources. 
 
Keywords : Marketing, Logistics, Problem, Industrial Handicraft, Chiangmai 
 
บทน า 
 จงัหวดัเชียงใหม่จดัเป็นศูนยก์ลางของ เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนของไทย โดยท่ีมีองค์ประกอบ
ดา้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตร การท่องเท่ียว ตลอดจนการผลิตสินคา้หัตถกรรมต่าง ๆ ตามวฒันธรรม
ลา้นนาธุรกิจหตัถกรรม (handicraft business) มีจุดกาํเนิดจากงานหตัถกรรมพื้นบา้น (folk craft) ซ่ึงเป็นงาน
ทาํดว้ยมือหรือเรียกวา่หตัถกรรม (handicraft) เพื่อผลิตส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัต่อมา
ไดพ้ฒันามาสู่การผลิตเพื่อขายเป็นอาชีพเสริมพฒันาเป็นธุรกิจจาํหน่ายในทอ้งถ่ิน จาํหน่ายทัว่ประเทศจนถึง
การส่งออกในปัจจุบนัธุรกิจหัตถกรรมเป็นหน่ึงในเครือข่ายของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในส่วนของสินคา้
งานฝีมือและหตัถกรรมซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(creative economy) มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 10-11 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (สํานกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1, 2557,
หนา้ 19) มีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายไดแ้ละอาชีพแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินการพฒันาสู่อุตสาหกรรมท่ี
เนน้การส่งออกตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดต่างประเทศ ตอ้งมีการปรับตวัดา้นการผลิต การตลาด
และด้านโลจิสติกส์ เน่ืองจากมีส่วนสําคญัต่อต้นทุนดาํเนินการ เพราะในปัจจุบนัสินค้าหัตถกรรมไทย
ประสบกบัปัญหาจากคู่แข่งขนั เช่น จีน เวยีดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่มีการ
แข่งขนัดา้นราคา รวมถึงการลอกเลียนแบบสินคา้ เป็นตน้ (สํานกังานพฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หตัถกรรม, 2547; ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2547) 
 ดงันั้น การวจิยัน้ีจึงศึกษาปัญหาดา้นการตลาดและปัญหาดา้นโลจิสติกส์ของธุรกิจสินคา้หตัถกรรม
ในภาคเหนือ เพื่อความรู้ความเข้าใจนําไปสู่การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องพื้นท่ีจังหวดัเชียงใหม่ มีผูป้ระกอบการในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินค้า
หตัถกรรมตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมากกวา่ในจงัหวดัอ่ืนๆรวมทั้งรายการสินคา้หตัถกรรมส่งออกของประเทศไทย
เกินกวา่คร่ึงหน่ึงมาจากจงัหวดัเชียงใหม่ (อภิญญา ศกัดาศิโรรัตน์, 2550, หนา้ 41) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาปัญหาด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ของผู ้ผลิตสินคา้หัตถอุตสาหกรรมในจงัหวดั
เชียงใหม ่
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิจากผูป้ระกอบการท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมผูผ้ลิต
และผูส่้งออกสินคา้หัตถกรรมภาคเหนือ The Northern Handicrafts Manufacturers and Exporters 
Association (NOHMEX) ท่ีมีท่ีตั้งสถานประกอบการในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ เท่านั้น 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาทาํการวจิยั ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. เขา้ใจถึงปัญหาด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ของผูผ้ลิตสินคา้หัตถกรรมในเขตจงัหวดั
เชียงใหม ่
 2. สามารถใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการดาํเนินงานแก่ผูป้ระกอบการ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเก่ียวกบังานหตัถอุตสาหกรรมและสินคา้หตัถกรรมในภาคเหนือ 
  ความหมายจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายว่า หัตถกรรม คือ 
งานช่างท่ีทาํดว้ยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั คาํว่า ‚หตัถอุตสาหกรรม‛ หมายถึง กระบวนการ
ผลิตสินคา้ดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใช้ฝีมือทางดา้นศิลป์ อนัสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมท้องถ่ินหรือของชาติโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงาม (อภิญญา                    
ศกัดาศิโรรัตน์, 2550, หนา้ 16) 
  งานหตัถกรรมในภาคเหนืองานหตัถกรรมท่ีโดดเด่นของภาคเหนือ ไดแ้ก่ 
  1. การแกะสลกัไม ้เพื่อใชใ้นงานสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา เพื่อประดิษฐ์ส่ิงของท่ีใช้
ในครัวเรือน เช่น เคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแต่งบา้น เคร่ืองตกแต่งอาคาร 
  2. เคร่ืองจกัสานและเคร่ืองเขิน ทาํจากไมไ้ผ ่หรือไมอ่ื้นๆ เป็นเคร่ืองใชไ้มส้อยในครัวเรือน และ
การประกอบอาชีพ เช่น กล่องใส่ของ โตกใส่อาหาร  เคร่ืองแต่งบา้น 
  3. การทอผา้ มกัผลิตจากวสัดุธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ปัจจุบนัมีการผลิตสินคา้จากผา้ทออย่าง
หลากหลาย ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายของใชใ้นบา้น ของประดบัตกแต่งบา้นต่างๆ 
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  4. เคร่ืองเงินมีการผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนัเงิน พาน เคร่ืองประดบั
ต่าง ๆ 
  5. เคร่ืองป้ันดินเผา และเซรามิคมีการผลิตและจาํหน่ายในเชิงพาณิชยม์านานยุคปัจจุบนั มีการ
พฒันารูปแบบและกรรมวิธีการผลิตท่ีนาํเทคโนโลยีเขา้มาใช้มีความหลากหลายของสินคา้ ส่ิงของช้ินเล็ก
ของใชใ้นบา้น ของตกแต่งบา้น ตลอดจนเพื่อการก่อสร้างเช่น กระเบ้ืองปูพื้น กระเบ้ืองบุผนงั  
  6. กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาเป็นหัตถกรรมท่ีมีมานานนํามาผลิตสินค้าได้
หลากหลายทั้งของใชข้องประดบัตกแต่ง ของเล่น ของท่ีระลึก บรรจุภณัฑ์  ดอกไมป้ระดิษฐ์ สมุด หนงัสือ 
เป็นตน้  
 2. แนวคิดการพฒันารูปแบบของสินคา้หตัถกรรม 
  แนวทางการออกแบบ รูปแบบสินคา้หัตถกรรมจะตอ้งแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ ( identity) ของ
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ ใช้วสัดุในทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุด เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน้นคุณภาพสินค้าในแง่ประโยชน์             
ใชส้อย ความแขง็แรงของสินคา้ การประดิษฐคิ์ดคน้รูปแบบใหม่ ๆ การคดัสรรวตัถุดิบในการผลิต   
 3. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หตัถกรรม 
  ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีองคก์ารนาํเสนอสู่ตลาดและลูกคา้ (Kotler and Keller, 2009, p. 
358) สินคา้ประเภทหัตถกรรมควรคาํนึงถึงผลิตภณัฑ์ในแง่คุณค่าท่ีรับรู้ (perceived value) ความสวยงาม 
(aesthetics) คุณสมบติัพิเศษ (special features) 
  ดา้นราคา (price) หมายถึง เงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายสําหรับสินคา้หรือบริการ และแสดงถึงมูลค่า 
(value) ของสินคา้ในรูปตวัเงิน สินคา้หตัถกรรมซ่ึงเป็นงานฝีมือจะมีความแตกต่างและหลากหลายของระดบั
ราคาเน่ืองมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของสินคา้ 
  ด้านสถานท่ี (place) การทาํตลาดของธุรกิจสินคา้หัตถกรรมท่ีลูกคา้เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว
ตลอดจนการส่งออกตอ้งอาศยัระบบการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสม ทั้งกรณีมีหน้าร้านจาํหน่าย ตวัแทนการ
จาํหน่าย การใชร้ะบบพาณิชยอี์เลคโทรนิคส์ เป็นตน้ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (promotion) วธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีใชใ้นธุรกิจสินคา้หตัถกรรมท่ี
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไดแ้ก่ การเขา้ร่วมงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ การจดัแสดงสินคา้
หนา้ร้าน การโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพก์ารตลาดทางตรง เช่น เวบ็ไซต ์การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
  ประเด็นการจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสินคา้หัตถกรรม ดา้นการพยากรณ์ความ
ตอ้งการซ้ือ และความตอ้งการใชว้ตัถุดิบการจดัหาวตัถุดิบ การติดต่อสั่งซ้ือ ราคาวตัถุดิบ การขนส่งและการ
เก็บรักษาวตัถุดิบ ด้านการผลิตสินคา้ กระบวนการผลิต ตลอดจนปัญหาในการผลิตด้านต่าง ๆ แรงงาน
เคร่ืองจกัรกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพต้นทุน ด้านการเก็บรักษาสินคา้ ทั้ งวตัถุดิบ สินค้า
ระหว่างทาํ และสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแล้วรอการจดัส่งให้ลูกคา้ ดา้นการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาด ดา้นระบบ
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ขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยีในการบริหารงาน ดา้นการติดต่อประสานงาน หรือความสัมพนัธ์กบัผูข้าย
วตัถุดิบ (ซพัพลายเออร์) รวมถึงการประสานงานกบัผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ เช่น บริษทั ขนส่ง คลงัสินคา้ 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดาํเนินการศึกษาโดย 
 1. การวจิยัเชิงเอกสาร จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง งานวจิยั วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ราย คือ (1) คุณไพรัชโตวิวฒัน์ รองประธานสภา
หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม ่และ (2) คุณเปรมฤดี กุลสุ อดีตประธาน NOHMEX 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูป้ระกอบการผลิตสินค้าหัตถกรรมท่ีเป็นสมาชิกสมาคม( NOHMEX) 
จาํนวน 10 องคก์ารในหลายประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท์าํจากกระดาษสาและงานเคร่ืองจกัสาน 
จาํนวน 3 องค์การ คือ บริษทั ยู.เอ็ม.ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั, บริษทั บายแฮนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั และห้างหุ้นส่วนจาํกดั จี-ครีเอท ผลิตภณัฑ์เซรามิค คือ บริษทั เชียงใหม่พอร์สเลน จาํกดั ผลิตภณัฑ ์          
ส่ิงทอ คือ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บวัผดั แฟคทอร่ี ผลิตภณัฑท์าํจากไม ้คือ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจษฎาภรณ์แอนติค
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางและสบู่จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั โซป เอ็น เซ็นท์ จาํกดั และห้างหุ้นส่วนจาํกดั          
ชีวาตน์ ผลิตภณัฑ์ดอกไมแ้ละของแต่งบา้นจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทัสยามรอยลัออคิด จาํกดั และห้าง
หุน้ส่วนจาํกดั ภูตะวนัเนเจอร์ดีไซน์  
 
ผลการวจัิย 
 1. ปัญหาดา้นการตลาด 
  1.1 ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสา และงานเคร่ืองจกัสานไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
   บริษทั ย.ูเอม็. ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผลิตสินคา้จากกระดาษสาและสินคา้จกัสาน มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีปัญหาดา้นการตลาดคือพนกังานไม่สามารถทาํสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพตามท่ีตอ้งการในแต่
ละขั้นตอนในงานทุก ๆ ช้ิน การทาํผิดไปจากแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ แกปั้ญหาโดยการตรวจสอบสินคา้และ
ช้ินส่วนต่าง ๆ ไม่รอจนถึงขั้นสินคา้สําเร็จรูป การส่ือสารกบัลูกคา้กรณีสินคา้คลาดเคล่ือนไปจากแบบท่ี
ตอ้งการและปัญหาไม่สามารถขยายตลาดไดม้ากนกัและยอดขายส่วนใหญ่มาจากลูกคา้ประจาํปัญหาดา้นการ
ออกแบบสินค้าใหม่ ๆ รูปแบบใหม่ ๆ มีข้อจาํกัดในการผลิต การตลาดของกิจการจึงเป็นแบบ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) และทาํตามสั่ง (made to order) 
  บริษทั บายแฮนด์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูผ้ลิตดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา เปิดกิจการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ลูกคา้หลกั คือ ตลาดญ่ีปุ่น ยุโรป ออสเตรเลีย เร่ิมขยาย
ตลาดในประเทศแถบเอเชียท่ีกาํลงัพฒันาปัญหา คือ ลูกคา้รายเดิมหายไป จึงตอ้งพยายามหาลูกคา้รายใหม่ ๆ 
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เพิ่มข้ึน ปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนจากราคาวตัถุดิบคือกระดาษสา และการปรับข้ึนของค่าแรงขั้นตํ่า
เป็นวนัละ 300 บาท และไม่สามารถข้ึนราคาสินคา้ไดม้าก เน่ืองจากการแข่งขนัรุนแรงข้ึนจากประเทศอ่ืน 
เช่น จีน เวียดนาม ปัญหาด้านฝีมือของแรงงานและแรงงานภายนอกส่งผลต่อคุณภาพสินค้า จึงต้อง
ตรวจสอบอยา่งละเอียดทุกคร้ัง 
  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั จี-ครีเอท ผลิตสินคา้จากกระดาษสา ประเภทสมุด อลับั้ม ถุงไวน์ ชุดของขวญั
เร่ิมกิจการปี พ.ศ.2542 มีปัญหาดา้นการตลาด คือ ยอดขายตกตํ่า เน่ืองจากตลาดหลกัของกิจการ คือ กลุ่ม
ประเทศยโุรป ไม่สามารถขยายตลาดอ่ืน ๆ ไดม้ากนกัปัญหาดา้นตน้ทุนการผลิตสินคา้ อนัเน่ืองจากการปรับ
ข้ึนค่าจา้งแรงงาน และราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน แต่ราคาขายสินคา้ปรับข้ึนมากไม่ได ้  
  1.2 ผลิตภณัฑเ์ซรามิค 
   บริษทั เชียงใหม่พอร์สเลน จาํกดั ผลิตสินคา้ของใช้และของชาํร่วยเซรามิค เร่ิมเม่ือปี พ.ศ.
2539 ทาํการตลาดเฉพาะขายส่งมีตลาดจากลูกคา้ประจาํและปากต่อปาก ไม่มีการดาํเนินการตลาดเชิงรุกใด ๆ 
มีเพียงการร่วมออกงานแสดงสินคา้ปีละ 2 คร้ัง เน่ืองจากยงัไม่ตอ้งการขยายตลาดมากข้ึน 
  1.3 ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ   
   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บวัผดั แฟคทอร่ี ผลิตสินคา้ของใช้ในบา้นจากเศษผา้ ทาํการตลาดโดย
ร่วมออกบูธตามงานแสดงสินคา้ของกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ตอ้งการลูกคา้รายยอ่ยมากกวา่ราย
ใหญ่ซ่ึงมีเง่ือนไขหลายอยา่งทาํใหยุ้ง่ยากต่อการบริหารจดัการมีการสร้างตราสินคา้ (brand) บวัผดั และสร้าง
ช่ือเสียงเพื่อป้องกนัการลอกเลียนแบบและไม่ไดมี้การจดสิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ 
  1.4 ผลิตภณัฑสิ์นคา้ทาํจากไม ้ 
   ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เจษฎาภรณ์แอนติค เร่ิมในปี พ.ศ. 2536 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและ           
ไมอ่ื้น ๆ เพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ จาํหน่ายเองโดยไม่มีตวัแทนจาํหน่ายไม่มีปัญหาดา้นการตลาดมากนกั
เน่ืองจากสินค้ามีลักษณะเฉพาะท่ีคู่แข่งจากประเทศอ่ืนทาํเลียนแบบได้ยากลูกคา้มีกาํลงัการซ้ือสูงและ              
พึงพอใจในสินคา้ตลอดจนทาํธุรกิจมานาน มีฐานลูกคา้ประจาํ แต่ในบางช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีก็จะมีปัญหา
ยอดขายตกลง  
  1.5 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและสบู่  
   บริษทั โซป เอน เซนท ์จาํกดัเร่ิมกิจการ ปี พ.ศ. 2547 ผลิตสบู่และอุปกรณ์สปาขายส่งออก
ร้อยละ70 ไปยงัสหรัฐอเมริกา ซาอุดิอารเบีย เนเธอร์แลนด ์ญ่ีปุ่น และจีน ทาํการตลาดโดยร่วมออกงานแสดง
สินคา้ทั้งในและต่างประเทศ ยงัรักษาระดบัยอดขายไดต้ามท่ีตอ้งการ และไม่ขยายตลาดภายในประเทศ 
เพราะไม่มีทีมเซลส์ 
   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชีวาตน์ เปิดกิจการ ปี พ.ศ. 2547 ผลิตสบู่ ลิปสครับขดัผิว แชมพู มีการ
ขายส่งร้อยละ 70 ขายปลีกร้อยละ 30 มีปัญหาดา้นการตลาดและการแข่งขนั ฤดูกาลท่ีไม่ใช่ช่วงท่องเท่ียวของ
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เชียงใหม่ยอดขายจะตกลงมาก แกไ้ขโดยการสร้างตราสินคา้ให้เขม้แข็งและการออกแบบพฒันาสินคา้ทาํ
การตลาดดว้ยการออกบูธตามงานแสดงสินคา้ใชส่ื้อโซเช่ียล เช่น เฟสบุค๊ เพื่อหาหาลูกคา้ภายในประเทศมาก
ข้ึนและตอ้งการการช่วยเหลือสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
  1.6 ผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐแ์ละของแต่งบา้น  
   บริษทัสยามรอยลัออคิดจาํกดั ผลิตสินคา้ดอกไม ้ใบไม ้ชุบเงินชุบทอง เคร่ืองประดบัและ
ของแต่งบา้น เปิดกิจการ ปี พ.ศ. 2526 ผลิตส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ลูกคา้หลกั คือ อเมริกา ยุโรป รัสเซีย จีน
ญ่ีปุ่น ช่องทางการจาํหน่ายในประเทศ คือ ออกบูธและขายตามแหล่งท่องเท่ียว ห้างสรรพสินคา้ ตลาด
ส่งออกมีปัญหาจากค่าเงินบาท จึงพยายามเปิดตลาดในประเทศเพิ่มข้ึน แต่ตราสินค้ายงัไม่เป็นท่ีรู้จัก                  
ในประเทศ  
  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ภูตะวนัเนเจอร์ดีไซน์ จาํกดั เร่ิมในปี พ.ศ. 2548 ผลิตสินคา้ของแต่งบา้นท่ีทาํ
จากใบบวั จาํหน่ายส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ลูกคา้มีทั้งครัวเรือนและโรงแรม รีสอร์ท  ทาํการตลาดโดยการร่วม
ออกงานแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ และไดรั้บผลกระทบดา้นตน้ทุนการผลิตสินคา้อนัเน่ืองจากการ
ปรับข้ึนค่าแรงงานเช่นกนั 
 2. ปัญหาดา้นโลจิสติกส์ 
  2.1 ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสา และงานเคร่ืองจกัสาน 
   บริษทั ยู.เอ็ม.ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั มีปัญหาด้านวตัถุดิบกระดาษสาหายากราคา
สูงข้ึนแกปั้ญหาโดยประสานกบัซัพพลายเออร์และหารายใหม่ ๆเ พิ่มปัญหาดา้นค่าจา้งแรงงานสูงข้ึนและ
ปัญหาการควบคุมคุณภาพความรับผดิชอบของคนงานกลุ่มท่ีรับงานไปทาํขา้งนอก   
   บริษทั บายแฮนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั มีปัญหาด้านการเก็บรักษาวตัถุดิบ เช่นเกสร
ดอกไมห้ลากหลายชนิดใช้กาวจากแป้งมนัสําปะหลงัจึงมีหนูและแมลงสาปรบกวน ปัญหาดา้นการขนส่ง
วตัถุดิบ และช้ินส่วนจาก ผูรั้บจา้งทาํ (outsource) ท่ีอยู่จงัหวดัอ่ืนจดัส่งของไม่ทนัเวลา ปัญหาวตัถุดิบ คือ 
กระดาษสาข้ึนราคาและหายาก รวมทั้งปัญหาการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 
   ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี-ครีเอท มีปัญหาวัตถุดิบ คือ กระดาษสาราคาสูงข้ึนหายากและ               
ประเทศจีน เขา้มาแย่งซ้ือตอ้งนาํเขา้จากลาวจึงมีตน้ทุนค่าขนส่งค่าจา้งแรงงาน ท่ีทาํให้ตน้ทุนของกิจการ
สูงข้ึนแต่ราคาขายสินคา้ปรับข้ึนมากไม่ได ้  
  2.2 ผลิตภณัฑเ์ซรามิค 
   บริษทั เชียงใหม่พอร์สเลน จาํกดั มีปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ ดินมีราคาสูงข้ึน และการหดตวั
ของดินท่ีแตกต่างกนัแต่ละพื้นท่ีกระทบต่อการผลิตและการเผาเคร่ืองเซรามิคปัญหาของแตกเสียหายระหวา่ง
การขนส่ง ปัจจุบนักิจการใช้การผลิตตามคาํสั่งซ้ือเท่านั้นไม่มีปัญหาพื้นท่ีเก็บรักษาสินคา้สําเร็จรูปมากนกั  
ผลิตภณัฑส่ิ์งทอ   
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   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บวัผดั แฟคทอร่ี มีปัญหาดา้นการเก็บรักษาวตัถุดิบคือเศษผา้ ดา้นตน้ทุน
ค่าเช่าโกดงัและเงินท่ีจมในการสะสมสต๊อควตัถุดิบไวใ้ชใ้นการผลิต ปัญหาราคาวตัถุดิบสูงข้ึนเน่ืองจากจีน
เขา้มาแยง่ซ้ือและแข่งขนัดว้ย 
  2.3 ผลิตภณัฑท์าํจากไม ้ 
   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เจษฎาภรณ์แอนติค จาํกดั มีปัญหาดา้นสินคา้เสียหายระหวา่งจดัส่งเคยมี
ปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ ไมส้ัก ตอ้งนาํเขา้จากประเทศอ่ืน ปัจจุบนัใชก้ารประมูลจากสวนป่าของรัฐซ่ึงตอ้งมี
การแข่งขนัและมีปัญหาด้านประมาณการความตอ้งการของตลาดท่ีไม่ตรงกบัการประมูลวตัถุดิบ คือ ไม ้           
ทาํใหต้อ้งเก็บรักษาไมไ้วน้าน ทาํใหเ้กิดความเสียหายของไม ้
  2.4 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางและสบู่  
   บริษทั โซป เอน เซนท์ จาํกดั ไม่ค่อยประสบปัญหากบัการขนส่งในประเทศโดยเลือกใช้
บริการขนส่งของบริษทัน่ิมซีเส็งท่ีมีระบบการรับส่งถึงท่ีและให้บริการท่ีค่อนขา้งมาตรฐานในส่วนการ
ขนส่งไปต่างประเทศมีปัญหาปริมาณสินคา้มีน้อยไม่คุม้ท่ีจะขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศค่าขนส่ง
สูงข้ึนและกระทบการซ้ือของลูกคา้มีปัญหาดา้นการพยากรณ์ความตอ้งการซ้ือเน่ืองจากมีลูกคา้รายใหม่ ๆ มี
ยอดการสั่งซ้ือไม่แน่นอนรวมทั้งปัญหาลูกคา้ทิ้งเงินมดัจาํปัญหาดา้นวตัถุดิบบางรายการขาดแคลน ตลอดจน
ปัญหาการเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชีวาตน์ มีปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีหายากในจงัหวดัเชียงใหม่ ปัญหาดา้น
วตัถุดิบท่ีเป็นสินคา้เกษตรหรือผลิตภณัฑ์ท่ีหายากจากธรรมชาติ และขาดแคลนในบางฤดูกาลทาํให้มีราคา
สูงข้ึน ผลิตภณัฑด์อกไมป้ระดิษฐแ์ละของแต่งบา้น  
   บริษทั สยามรอยลัออคิด จาํกดั ใช้บริการขนส่งไปตลาดต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการดา้น      
โลจิสติกส์ระดบัโลก เช่น DHL, UPS, คูเลียร์ไม่มีปัญหาดา้นการขนส่งสินคา้เน่ืองจากสะดวก ปลอดภยั 
รวดเร็วแมจ้ะมีราคาสูง ปัญหาท่ีประสบบางประการ ไดแ้ก่ การขนส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ในประเทศยงัไม่มี
ประสิทธิภาพดีพอ และขั้นตอนการนาํเขา้สินคา้วตัถุดิบท่ีจาํเป็นมีความล่าชา้ ปัญหาดา้นอตัราภาษีส่งออก
และอตัราภาษีนาํเขา้กบับางประเทศ กรณีขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี (FTA) ท่ีไม่ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีชดัเจนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
   หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภูตะวนัเนเจอร์ดีไซน์ จาํกดั มีปัญหาดา้นวตัถุดิบหายากในบางเวลา ปัญหา
ดา้นแรงงานหายากและอตัราหมุนเวียนสูง ปัญหาดา้นค่าขนส่งวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนมาก ปัญหาการขนส่งไป
ตลาดต่างประเทศ กรณีส่งไม่เตม็ตู ้(LCL)  
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ปัญหาดา้นการตลาด สรุปได ้ดงัน้ี 
  1.1 ปัญหาดา้นคุณภาพสินคา้ไม่สมํ่าเสมออนัเป็นผลจากคุณภาพของแรงงานและผูรั้บจา้งผลิต
ภายนอก (outsource) ทาํใหต้อ้งเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพท่ีละเอียดมากข้ึนส่งผลต่อตน้ทุน 
  1.2 ดา้นการออกแบบสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่ หลากหลาย   
  1.3 ดา้นการสร้างตราสินคา้สู่การรับรู้และคุน้เคยของลูกคา้ 
  1.4 ปัญหาตลาดส่งออกมีการสั่งซ้ือลดลงในสินคา้บางประเภท ค่าเงินและอตัราการแลกเปล่ียน 
ตลอดจนการเขา้มาของคู่แข่งขนัท่ีใชก้ลยทุธ์ราคาตํ่ากวา่ เช่น จีน เวยีดนาม 
  1.5 ปัญหาตน้ทุนสินคา้เพิ่มข้ึนไม่สามารถปรับข้ึนราคาขายได ้ทาํใหค้วามสามารถทาํกาํไรตํ่าลง 
 2. ปัญหาดา้นโลจิสติกส์ สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นการพยากรณ์ความตอ้งการซ้ือกระทาํไดย้าก ยกเวน้ผูป้ระกอบการบางรายท่ีมีฐานลูกคา้
ประจาํมีการสั่งซ้ือแน่นอนและไม่ใช่สินคา้ตามฤดูกาล 
  2.2 ด้านการจดัการวตัถุดิบแทบทุกกิจการมีประเด็นการหาวตัถุดิบยาก ราคาปรับสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ต้องหาแหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศมาทดแทน ซ่ึงทาํให้ต้นทุนสูงข้ึนรวมถึงการเก็บรักษา 
เน่ืองจากวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและวตัถุดิบจากธรรมชาติซ่ึงมีฤดูกาล ยากในการ
ควบคุมมาตรฐานและความสมํ่าเสมอ  
  2.3 ดา้นการขนส่งภายในประเทศ มีปัญหาความเสียหายของสินคา้และการจดัส่งท่ีไม่ตรงเวลา
ปัญหาการขนส่งต่างประเทศ เกิดข้ึนกรณีท่ีมีปริมาณการจดัส่งสินคา้ไม่มาก ไม่เต็มตูค้อนเทนเนอร์ (LCL) 
การแกปั้ญหาคือการเลือกใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ (logistics service provider) ท่ีมีช่ือเสียง
และประสบการณ์ มีมาตรฐานการใหบ้ริการสูง 
  2.4 ดา้นการผลิต ปัญหาคลา้ยคลึงกนั คือ ปัญหาดา้นแรงงาน ทกัษะความชาํนาญ การส่ือสารใน
การทาํงาน การหมุนเวียนของพนกังานสูง ค่าจา้งแรงงานมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตอยา่งมากเน่ืองจาก
การผลิตสินคา้หตัถกรรมมีลกัษณะใชแ้รงงานอยา่งมาก (labor intensive) 
  2.5 การผลิตจากผูรั้บจา้งภายนอก (outsource) มีปัญหาดา้นคุณภาพสินคา้และการส่งมอบสินคา้
ท่ีไม่ทนักาํหนดเวลา 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 องค์การส่วนใหญ่ดาํเนินกิจการมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีข้ึนไป จึงมีฐานลูกคา้ประจาํในตลาด
ต่างประเทศไม่ค่อยพบปัญหาดา้นการตลาดในระดบัส่งออกมากนกั ยกเวน้ในสินคา้บางประเภทจาํเป็นตอ้ง
หาตลาดเพิ่มข้ึนรวมทั้งเร่ิมขยายตลาดในประเทศ ปัญหาด้านการตลาดท่ีพบเป็นส่วนใหญ่คือด้านการ
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ควบคุมคุณภาพสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปัญหาด้านการออกแบบ และพฒันาสินคา้ใหม่ 
ปัญหาดา้นการสร้างตราสินคา้และหาช่องทางการตลาดในกรณีตลาดในประเทศ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั 
ของอภิญญา ศกัดาศิโรรัตน์ (2550) 
 สําหรับปัญหาดา้นโลจิสติกส์ดา้นท่ีกระทบทุกกิจการ คือ ตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนของ
ค่าจา้งแรงงานตามนโยบายการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าของรัฐบาลในแง่ขอ้เสนอแนะและแนวทางแก้ไข กิจการ          
ต่าง ๆ มีการปรับตวัและหาทางแกไ้ขดว้ยองค์การเอง ไม่ไดร้อการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากภาครัฐ แต่
เกือบทุกองค์การกล่าวว่า ถา้ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็จะช่วยได ้โดย
ต้องการเร่ืองการออกแบบและการพฒันารูปแบบของสินค้าเพื่อสามารถแข่งขันได้และด้านช่องทาง
การตลาด     
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ผลกระทบจากคลงัข้อมูลสู่ความสามารถในการแข่งขนัผ่านธุรกจิอจัฉริยะ 
The Effect of Data Warehouse for Competitive Advantage through Business Intelligence 

 

ณทัณรงค ์จตุรัส 
มาลี จตุรัส  

จิรสิน กิตานุวฒัน์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาวา่กิจการต่าง ๆ ท่ีใชง้านคลงัขอ้มูลในการปฏิบติังานถา้ให้ความสําคญัต่อ
การประยุกตใ์ช้เพื่อธุรกิจอจัฉริยะจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัหรือไม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ
การวเิคราะห์สมการโครงสร้าง  
 ผลการวจิยัพบวา่ กิจการท่ีมีการใชง้านคลงัขอ้มูลส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนัผา่น 
ธุรกิจอจัฉริยะ แสดงให้เห็นวา่ กิจการท่ีใชง้านคลงัขอ้มูลตอ้งส่งเสริมการใชง้านสู่ธุรกิจอจัฉริยะดว้ยจึงจะ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด 
 
ค าส าคัญ: (1) คลงัขอ้มูล (2) ธุรกิจอจัฉริยะ (3) ความสามารถในการแข่งขนั 
 
Abstract 
 The object of this research was to study the usage of data warehouse in firm’s operation.  If they 
pay importance to business intelligence, it can affect to competitive advantage. The research samples are 
electronic industries.  The statistic tools are frequency, mean, and Structure Equation Model. 
 The research result showed that the usage of a data warehouse had positive influence to 
competitive advantage through business intelligence.  It indicated thatfirm shall process data warehouse 
with business intelligence which would result on competitive advantage as well. 
 
Keyword: Data Warehouse, Business Intelligence, Competitive Advantage 
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บทน า 
 การบริหารธุรกิจนั้น มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพื่ออาํนวยความสะดวกในการ
ทาํงาน และจดัเก็บขอ้มูลสําหรับใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจ การจดัเก็บขอ้มูลในระบบธุรกิจนั้น 
แต่เดิมมีการออกแบบเพื่อให้มีความกระชบัสามารถจดัเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความซํ้ าซ้อน มี
แนวคิดระบบฐานขอ้มูลสัมพนัธ์เพื่อแยกขอ้มูลออกเป็นตารางต่าง ๆ และสร้างความสัมพนัธ์ของฟิลด์ เม่ือมี
การเขา้ถึงขอ้มูลจะใชก้ารสร้างคิวรีเพื่อเรียกขอ้มูลจากตารางต่าง ๆ สู่รายงาน หากขอ้มูลมีปริมาณมากตอ้งใช้
เวลานาน และตอ้งใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ในการเขียนคาํสั่งต่าง ๆ ต่อมาจึงไดมี้แนวคิดสร้างเป็นคลงัขอ้มูล 
โดยนาํขอ้มูลจากตารางสัมพนัธ์มาสร้างตารางขอ้มูลใหม่เป็นตารางเดียว โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ
นาํมาใช้เพื่อประกอบการตดัสินใจเท่านั้น ต่อมาการนาํขอ้มูลแสดงให้แก่ผูบ้ริหารเร่ิมมีการสร้างแผนภูมิ              
ต่าง ๆ เพื่อทาํให้เขา้ใจไดง่้ายในเวลาท่ีรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามการใชง้านคลงัขอ้มูลธุรกิจอจัฉริยะนั้นตอ้งมี
การใชเ้คร่ืองมือเฉพาะและตอ้งการบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ งานวิจยัท่ีผา่นมส่วนใหญ่เป็นการพฒันาและ
เสนอรูปแบบในการใชง้าน ดงันั้นงานวจิยัน้ีตอ้งการศึกษาถึงผลกระทบท่ีไดจ้ากการนาํคลงัขอ้มูลและธุรกิจ
อจัฉริยะไปใชง้านร่วมกนัวา่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 ต้องการศึกษาว่า การส่งเสริมธุรกิจอจัฉริยะกับการใช้งานคลังข้อมูลมีส่วนช่วยให้เกิดผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ขั้นตอนการทาํงานของธุรกิจในปัจจุบนัมีการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยงาน โดยมีการจดัเก็บขอ้มูล
จากรายการธุรกรรมต่าง ๆ ไวใ้นระบบฐานขอ้มูล เม่ือเวลาผา่นไปจาํนวนรายการธุรกรรมเพิ่มข้ึน จึงมีการ
จัดทําระบบค้นคืนข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการใช้งานทั้ งในส่วนของการแก้ไขหากมีปัญหาในการ
ปฏิบติังานประจาํแผนกต่าง ๆ และการตอบสนองงานด้านการบริหารและวางแผน การเรียกใช้งานเพื่อ            
คน้คืนขอ้มูลนั้นมีการพฒันาจนถึงขั้นการทาํคลงัขอ้มูล ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดมิติของการแสดงขอ้มูลได้
สะดวกโดยไม่ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ หรือใช้เวลาในการเรียกคืนขอ้มูลไดร้วดเร็ว ตวัอย่างเช่น 
ในขณะอยูใ่นหอ้งประชุมผูบ้ริหารตอ้งการทราบวา่ ผูใ้ดคือลูกคา้รายใดท่ีมียอดรวมซ้ือสินคา้มากท่ีสุด พื้นท่ี
ในภูมิภาคใดท่ีมียอดรวมการซ้ือมากท่ีสุดและซ้ือสินคา้ประเภทใด ทาํให้สามารถกาํหนดกลยุทธ์ในการทาํ
การตลาดไดส้ะดวกและมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าการใช้เพียงวิจารณญาณส่วนตวัของผูบ้ริหาร 
ซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดกิ้จการจะตอ้งมีการจดัทาํระบบคลงัขอ้มูล 
 



164 
 

 สมมติฐานท่ี 1 การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนั 
 ถึงแม้ว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะมีการใช้งานจากคลังข้อมูลและการเรียกใช้โดยตรงจากระบบ
ฐานขอ้มูล แต่คลงัขอ้มูลเป็นส่วนสําคญัท่ีไดน้าํขอ้มูลเชิงสรุปผลมาแลว้ จึงส่งผลให้การนาํไปใช้งานเพื่อ
ธุรกิจอจัฉริยะทาํใหส้ะดวกมากข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 2 การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใชง้านธุรกิจอจัฉริยะ 
 ระบบธุรกิจในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก มีปัจจยัต่าง ๆ จากสภาพแวดลอ้มธุรกิจ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามววิฒันาการ เช่น พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การคา้ขายผา่นสังคมออนไลน์ การตอบสนอง
ต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน และมีปริมาณขอ้มูลจาํนวนมากข้ึนทุก ๆ วนั การนาํเสนอขอ้มูลท่ีมีความซบัซ้อน
ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและได้มุมมองท่ีหลากหลาย จึงเป็นส่ิงท่ีธุรกิจต้องการ จะช่วยให้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
 สมมติฐานท่ี 3 การใชง้านธุรกิจอจัฉริยะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนั 
 หากธุรกิจท่ีมีการใช้งานคลงัขอ้มูลไดมี้การนาํขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลมาสร้างเป็นรายงานท่ีมีความ
เขา้ใจง่ายและมีมิติในดา้นการแสดงขอ้มูลท่ีทาํให้เกิดประโยชน์ในระดบัธุรกิจอจัฉริยะจะสามารถส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั 
 สมมติฐานท่ี 4 การใช้งานเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนัผา่นธุรกิจ
อจัฉริยะ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ยุคสมยัของการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้งานในธุรกิจการใช้งานยงัไม่มีการเช่ือมรวมขอ้มูล เน้นท่ี
การนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยประมวลผล แยกตามแต่ละแผนก ดงันั้น ขอ้มูลกระจดักระจายตามเคร่ือง
ต่าง ๆ มีการจดัเก็บอยู่ในรูปของไฟล์เอกสารตามแต่โปรแกรมประยุกต์ ต่อมาเร่ิมมีการสร้างระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลและออกแบบใหเ้ก็บขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มูลสัมพนัธ์ เพื่อมุ่งหวงัให้การจดัเก็บมีประสิทธิภาพ 
ลดความซํ้ าซ้อนและความผิดพลาดของการเรียกใชง้าน การออกแบบตารางของการจดัเก็บมีความซบัซ้อน 
ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบและจดัการขอ้มูล จากนั้นเร่ิมนาํระบบฐานขอ้มูลของแผนกต่าง ๆ รวมไว้
ด้วยกนัในระบบ ERP เพื่อให้บริการเพื่อการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผนกต่าง ๆ และการ
ให้บริการเพื่อการวางแผนการบริหารงานของกิจการเพื่อตอบสนองการทาํห่วงโซ่อุปทาน การตอบสนอง
ดงักล่าวใชเ้พียงระบบฐานขอ้มูลสัมพนัธ์ แต่ตอ้งมีโปรแกรมประยกุตเ์พื่อนาํขอ้มูลเขา้ออก 
 คลังข้อมูล (data warehouse) การเขา้ถึงขอ้มูลสัมพนัธ์ของกิจการ ซ่ึงมีจาํนวนตารางจาํนวนมาก 
ตอ้งมีการประมวลผลสูง เพราะตอ้งมีการนาํตารางมาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เพื่อประมวลผลสู่มุมมอง ทาํให้
ตอ้งเสียเวลาในการทาํงานและสูญเสียทรัพยากรในการทาํงานแต่ละคร้ัง ดงันั้น จึงมีแนวคิดในการนาํขอ้มูล
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จากตารางสัมพนัธ์มารวมกนัเพื่อจดัทาํเป็นคลงัขอ้มูล เพื่อให้มีความรวดเร็วในการเขา้ถึง โดยเก็บลงใน
ตารางขนาดท่ีเล็กลง เรียกตารางดงักล่าววา่ Fact Table และมีการกาํหนดวา่จะใชฟิ้ลด์ขอ้มูลใดเป็น Measure 
(Raisinghani, 2000) และฟิลด์ใดเป็น Dimension ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่าการนาํเสนอขอ้มูลใน Cube 
(Chaudhuri & Dayal, 1997; Wen-Yang & I-Chung, 2004) กล่าวโดยสรุป คลงัขอ้มูล คือ การรวบรวมระบบ
จดัการฐานขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อใหกิ้จการเรียกใชเ้พื่อประกอบการปฎิบติังาน (Griffin, 
1998) 
 ท่ีผ่านมามีการสร้างคลงัขอ้มูลประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หลากหลาย ตวัอย่าง เช่น กาญจนาท แสงสิงห์ 
(2549) ไดพ้ฒันาคลงัขอ้มูลเพื่อใชใ้นธุรกิจการขนส่งและกระจายสินคา้ เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลโดยง่าย โดยมีการ
สกดั แปลงรูป และสร้างส่วนของการรายงานผลผ่านหน้าเว็บ พรทิพย ์พงษ์สวสัด์ิ (2550) พฒันาระบบ
คลงัขอ้มูลเพื่อบริหารงบประมาณ โดยกาํหนดรูปแบบการเขา้ถึงในรูปแบบ Data Cube และให้บริการผา่น
เวบ็บราวเซอร์ สามารถนาํไปใช้เพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้Tomic and Markic (2008) ได้
พฒันาคลงัขอ้มูลเพื่อนาํเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียวของเมือง โดยรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เขา้สู่ระบบเดียวกนั
เพื่อใหก้ารบริการเป็นระบบเดียว ลดความขดัแยง้ของขอ้มูล และบริการขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกนั 
 ธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence) ธุรกิจอจัฉริยะ คือ การผสมผสานระหวา่งขอ้มูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและวธีิการต่าง ๆ เพื่อใชง้านประกอบการตดัสินใจทางธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีข้ึน ธุรกิจอจัฉริยะคือเคร่ืองมือในการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ธุรกิจเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
ไดแ้ก่ Analytic, Data Mining, Dash Board, Score Card, Report และอ่ืน ๆ  ถึงแมว้า่การทาํธุรกิจอจัฉริยะ
ตอ้งใชข้อ้มูลจาก Data Warehouse แต่ตอ้งมีการใชง้านโดยตรงจากระบบฐานขอ้มูลดว้ย (Data Warehousing 
and Business Intelligence, 2016) 
 งานวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ มีการประยุกตธุ์รกิจอจัฉริยะในงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (ปภาดา โพธ์ิคาํ
อภิชยั & มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ, 2557) ไดพ้ฒันาระบบธุรกิจอจัฉริยะเพื่อวางแผนการผลิตในองค์กร 
สามารถแสดงทิศทางและแนวโนม้ทางการตลาด สามารถนาํมาใชเ้พื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ตอบสนอง
การแข่งขนัได ้โดยใช้ขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล (พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์, 2559) ออกแบบแผงหนา้ปัดธุรกิจ
อจัฉริยะสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีประเด็นเสนอแนะไว ้3 ดา้นไดแ้ก่ รูปแบบการแสดงผล รูปแบบการ
แจง้สถานะ และสีท่ีใช ้ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเนน้กิจการท่ีมีการใชง้านคลงัขอ้มูลและ
ธุรกิจอจัฉริยะจึงเลือกกลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจาํนวนบริษทัท่ีจดทะเบียนไวก้บั
กระทรวงพาณิชยจ์าํนวน 2,042 บริษทั ใช้การคาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสุดจากสูตร 20 เท่าของ
พารามิเตอร์จากโมเดลการวิจยั ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 20 x 9 = 90 ตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตามในการสุ่ม
ตวัอยา่งแจกแบบสอบถามไปทั้งส้ิน 600 บริษทัเพื่อป้องกนัการตอบกลบันอ้ย ไดผ้ลการตอบกลบัมาจาํนวน 
200 ตวัอยา่ง  
 การวิเคราะห์สถิติ การวิเคราะห์สถิติใช้ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง Content Validity จากผูเ้ช่ียวชาญ, การทดสอบ 
Convergent Validity เพื่อแสดงวา่ตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นสมาชิกท่ีถูกตอ้งของตวัแปรแฝงและ Discriminant 
Validity เพื่อทดสอบวา่ตวัแปรแฝงแต่ละตวัแยกกนัอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง 
 การทดสอบ Convergent Validity และ Discriminant Validity  
 1. การทดสอบ Convergent Validity ใชก้ารทดสอบ Factor Analysis โดยพิจารณาจาก Loading ท่ี
ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.6 จากผลการทดสอบค่า Loading ตํ่าสุด คือ 0.69 และค่าสูงท่ีสุด 0.99 นอกจากน้ีพิจารณา
ค่า AVE ของตวัแปรแฝงไดสู้งกวา่ 0.5 ทุกค่า สรุปไดว้า่ตวัแปรมีความถูกตอ้งดา้น Convergent Validity 
 2. การทดสอบ Discriminant Validity ใชก้ารคาํนวณหาค่า AVE และมีค่าสูงกวา่ความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงกําลังสอง จากการทดสอบพบว่าค่า AVE ท่ีต ํ่ าท่ีสุด คือ 0.69 ซ่ึงมีค่าสูงกว่า                   
ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงกาํลงัสอง สรุปไดว้า่ตวัแปรมีความถูกตอ้งดา้น Discriminant Validity 
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ผลการวจัิย 
 ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 200 ชุด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยอ่ยดา้นการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดใหญ่ มียอดขายเฉล่ียประมาณ 500-1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ค้าขายกับ
ต่างประเทศ ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (ดูตาราง 1) 
 
ตาราง 1 ข้อมลูเชิงพรรณนา 

คาํถาม Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การบริหารการจดัการขอ้มูลดว้ยระบบคลงัขอ้มูล  1 5 3.08 .953 

การสนบัสนุนการจดัการขอ้มูลดว้ยระบบคลงัขอ้มูล  1 5 3.05 1.041 

การพฒันาการจดัการขอ้มูลดว้ยระบบคลงัขอ้มูล  1 5 3.02 .995 

การบริหารการจดัการขอ้มูลดว้ยระบบธุรกิจอจัฉริยะ 1 5 3.02 1.136 

การสนบัสนุนการจดัการขอ้มูลดว้ยระบบธุรกิจอจัฉริยะ  1 5 2.91 1.088 

การจดัสรรเทคโนโลยสีาํหรับระบบธุรกิจอจัฉริยะ  1 5 2.93 1.110 

ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั 1 5 3.27 .755 

สามารถผลิตสินคา้ท่ีมีความโดดเด่นเหนือกวา่คู่แขง่ 1 5 3.28 .841 

ลูกคา้ของกิจการมีความภกัดีและผกูพนัต่อสินคา้ 1 5 3.35 .843 

ท่ีมา. จาก ผลการคาํนวณ 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขนั 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขนั โดยมีค่าระดบันํ้ าหนกัอิทธิพลเท่ากบั .36 (p value < .05) อยา่งมี
นยัสาํคญั 

 
ภาพ 2  โมเดลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
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 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใชง้านธุรกิจอจัฉริยะ 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใชง้านธุรกิจ
อจัฉริยะ โดยมีค่าระดบันํ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.57 (p value < .05) อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
ภาพ 3  โมเดลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การใช้งานธุรกิจอจัฉริยะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขนั 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า การใชง้านธุรกิจอจัฉริยะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถ
ในการแข่งขนั โดยมีนํ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.39 อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
ภาพ 4  โมเดลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ การใชง้านเหมืองขอ้มูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขนัผ่านธุรกิจอจัฉริยะโดยมีระดบันํ้ าหนกัอิทธิพลจาก Data Warehouse ไปสู่ Business Intelligence 
เท่ากบั 0.58 (p value < .05) และมีนํ้ าหนกัไปสู่ Business Intelligence ไปสู่ Competitive Advantage เท่ากบั 
0.27 (p value < .05) ในขณะท่ี Data Warehouse มีนาํหนกัอิทธิพลทางตรงสู่ Competitive Advantage เท่ากบั 
0.19 อยา่งมีนยัสาํคญั (p value < .05) 
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เม่ือพิจารณานํ้ าหนกัอิทธิพลระหวา่ง Data Warehouse กบั Competitive Advantage นั้น พบว่า มี
อิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.19 และมีนํ้ าหนกัอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.16 ซ่ึงตํ่ากวา่อิทธิพลทางตรงเล็กนอ้ย 
อยา่งไรก็ตาม แสดงให้เห็นวา่ Business Intelligence ส่งผลร่วมให้ Data Warehouse สู่ความสามารถในการ
แข่งขนั  

 
ภาพ 5  โมเดลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 

 
 
 

 
ภาพ 6  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
*มีระดบันยัสาํคญั p < 0.05, ***มีระดบันยัสาํคญั p < 0.001 
  
อภิปรายผลการวจัิย 
 เม่ือกิจการผ่านการใช้งานระบบฐานข้อมูลไปสักระยะ ฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาใช้
ประโยชน์เพื่อสรุปออกเป็นรายงานประกอบการตดัสินใจ การนาํเสนอขอ้มูลท่ีทาํให้มีมุมมองต่าง ๆ เขา้ใจ



170 
 

ไดง่้ายโดยจดัทาํระบบคลงัขอ้มูล ซ่ึงกิจการท่ีมีการใชง้านคลงัขอ้มูลสามารถส่งผลต่อความสามารถในการ
ทาํงานของธุรกิจ นอกจากน้ี ระบบคลงัขอ้มูลมีประโยชน์ต่อการนาํไปสู่การทาํธุรกิจอจัฉริยะ เน่ืองจากธุรกิจ
อจัฉริยะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีผา่นการสรุปหรือนาํขอ้มูลในมุมมองต่าง ๆ ไปใชง้านเพื่อนาํเสนอต่อผูบ้ริหาร เพื่อ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ การนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบธุรกิจอจัฉริยะทาํให้ผูบ้ริหารเขา้ใจไดง่้าย สามารถใช้
เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัใหอ้ยูบ่นพื้นฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง ส่งผลใหกิ้จการมีสามารถในการแข่งขนั  

จากงานวจิยัสรุปใหเ้ห็นไดว้า่ กิจการต่าง ๆ นอกจากจดัทาํคลงัขอ้มูลแลว้ควรตอ้งมีการนาํขอ้มูลไป
ใชเ้ป็นการรายงานขอ้มูลในรูปแบบธุรกิจอจัฉริยะดว้ย ซ่ึงจะช่วยส่งผลต่อความสามารถในการแข่งเพิ่มข้ึน  
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สนทรียา โสภารัตน์ 
ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย ์

ปทิตตา โอภาสพงษ ์
 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือจาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ เปรียบเทียบพฤติกรรม
หลงัการซ้ือจาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือ
สินคา้จากตลาดออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่จาํนวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูลสถิติท่ีใชคื้อค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือจะมีปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ในการตดัสินใจซ้ือดา้นราคาแตกต่างกนัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในดา้นวิธีการชาํระค่าสินคา้จะมีปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด การ
รักษาความเป็นส่วนตวั แตกต่างกนั พฤติกรรมการซ้ือในด้านโอกาสการซ้ือสินคา้จะมีปัจจยัส่วนประสม
การตลาดในการตดัสินใจซ้ือดา้นการส่งเสริมการตลาด การบริการส่วนบุคคล แตกต่างกนั และพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ในด้านผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ และโอกาสในการซ้ือสินคา้ จะมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: (1) พฤติกรรมการซ้ือ (2) ตลาดออนไลน์ (3) โมบายแอพพลิเคชัน่ (4) ส่วนประสมทางการตลาด  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the purchasing behavior in the electronic marketplace 
through mobile applications, mixed marketing factors affecting purchasing decision, post-purchasing 
behavior, and the comparison of classified post-purchasing behaviors. Sample group was chosen from 
people living in Bangkok Metropolitan area, consisting of 400 altogether who used to purchase goods 
from the electronic marketplace. Questionnaires were distributed to collect data and information about 
their purchasing behavior. The analysis was made by relying on percentage statistics, average value, and 
ANOVA variation method. 
 The result of this research found that purchasing expenditure depends heavily on mixed 
marketing factors related to decision making concerning price variations. Method of bill payment has 
different impacts on purchasing behavior concerning products, prices, place, promotion, and privacy 
concern. Purchasing opportunity also varies according to mixed marketing factors as related to marketing 
promotion and personal services whereas the effects of those who influence purchasing decision making 
and purchasing opportunity vary significantly, at the statistical level of 0.5, on the purchasing behavior. 
 
Keywords: Purchasing Behavior, Electronic Marketplace, Mobile Application, Marketing Mix 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกสบายมากข้ึนจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่ีมีการนาํอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (mobile devices) เช่น สมาร์ทโฟน (smart phone) เขา้มาใชง้านทาํให้
จาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงเดิมตอ้งอาศยัการเช่ือมต่อจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นผลสํารวจของ
ไตรมาศสุดทา้ยปี พ.ศ. 2558 (สมาคมโฆษณาดิจิตอล, 2559) แสดงให้เห็นว่า มีการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสูงถึง 68 ลา้นเลขหมาย ซ่ึงดว้ยขนาดของอุปกรณ์ท่ีพกพาไดง่้าย และมี
ความคล่องตวัในการใช้งาน รวมถึงความสามารถใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทาํให้ธุรกิจ
การคา้ต่าง ๆ หันมาใช้ประโยชน์จากการทาํธุรกรรมบนสมาร์ทโฟน หรือเรียกว่าการทาํธุรกิจในรูปแบบ            
M-Commerce สูงข้ึน จากรายงานของนีลเส็น ประเทศไทย (Brand Buffet, 2016) ไดแ้สดงให้เห็นว่า 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นมือถือ (mobile shopping) มีอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 57 ในไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 
2559 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2558 ทั้ งน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (mobile application) สาํหรับการซ้ือขายสินคา้ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่ายดาย 
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 แอพพลิเคชั่นในการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในการใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะมี
ลกัษณะเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ (E-marketplace) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการคา้ปลีก(retail marketing) 
เปรียบเหมือนห้างสรรพสินคา้ท่ีรวมร้านคา้ต่าง ๆ ไวใ้นท่ีเดียวเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีศกัยภาพ          
และมีการแข่งขนักนัท่ีสูง ซ่ึงจากรายงานการสํารวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (สํานกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559, หนา้ 60) พบวา่ ธุรกิจห้างสรรพสินคา้ออนไลน์จะมีมูลค่า E-Commerce สูงท่ีสุด    
ในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดวา่จะมีมูลค่าสูงถึง 231,177 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม การทาํธุรกิจซ้ือขายสินคา้ผา่น
ระบบโมบายแอพพลิเคชัน่นั้น ในทางปฏิบติัอาจไม่ใช่เร่ืองท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากการพฒันา
โมบายแอพพลิเคชัน่นั้น มีตน้ทุนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัจาํนวนผูซ้ื้อและมูลค่าการขายสําหรับผูป้ระกอบการราย
ย่อยรวมถึงการบริการท่ีต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่                    
การนาํเสนอขายสินคา้ การส่งสินคา้ และการสร้างความประทบัใจให้กบัผูซ้ื้อ (Swaid &Wigand, 2009, pp. 
13-28) ซ่ึงการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูซ้ื้อและการใหป้ระสบการณ์ดา้นบริการท่ีขยายมากข้ึนจะส่งผลให้
ผูซ้ื้อกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าต่อไป (Hui-Chu, 2007, p. 76) 
 ดงันั้น จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาว่าผูซ้ื้อมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเช่นไร มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าอย่างไรบ้าง และมีพฤติกรรม
ภายหลงัการซ้ือในเร่ืองประสบการณ์ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยผลท่ีไดส้ามารถใช้เป็นแนวทาง
สําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจในการท่ีจะประยุกต์องค์ความรู้ในการพฒันากลยุทธ์การตลาดหรือวางแผน
การตลาดใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 
นอกจากน้ีอาจเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการช่วยพฒันาและปรับปรุงโมบายแอพพลิเคชัน่ของตลาดออนไลน์ให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของประชาชน              
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่น
โมบายแอพพลิเคชัน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์
ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ จาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ 
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 5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ จาํแนก
ตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดตวัแปร ดงัน้ี ตวัแปรอิสระ(independent variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ และตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือโดยประชาชนท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 
2559 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไวว้า่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั จะมีปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใช้
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั 
 
นิยามศัพท์ 
 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ หมายถึง การตดัสินใจในการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ ทั้งในเร่ืองของประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือ สาเหตุของการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ 
รูปแบบการชาํระเงิน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ โอกาสในการซ้ือสินคา้ แอพพลิเคชัน่ท่ีใชซ้ื้อสินคา้ 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารในการรับรู้บริการ  
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช้ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาด โดยสําหรับการตลาดออนไลน์จะใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 6P’s ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการนาํเสนอ (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) การ
ใหบ้ริการส่วนบุคคล (personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตวั (privacy) 
 พฤติกรรมหลังการซ้ือสินค้า หมายถึง ประสบการณ์เก่ียวกับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินสินคา้ภายหลงัการซ้ือสินคา้จากตลาดออนไลน์ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่และจะ
เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไปท่ีจะทาํการซ้ือซํ้ าหรือบอกต่อ 
 โมบาย แอพพลิเคชัน่ (mobile application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต ์(application) ท่ีช่วยการ
ทาํงานของผูใ้ช้บนอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพา เช่น โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงแอพพลิเคชัน่เหล่านั้นจะทาํงานบน
ระบบปฏิบติัการ(OS) ท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช้ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง
แอพพลิเคชัน่สาํหรับการซ้ือขายสินคา้ 
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 ตลาดออนไลน์ (E-marketplace) หมายถึง เวบ็ไซด์ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นตลาดกลาง ท่ีมีการรวบรวม
สินคา้และร้านคา้จาํนวนมากเป็นส่ือกลางในการซ้ือขายสินคา้โดยเป็นรูปแบบของการคา้ปลีก 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผูป้ระกอบการ สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาโปรแกรมทางการตลาดและกาํหนดกลยุทธ์
การตลาดให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นผูจ้ดัทาํแอพพลิเคชัน่สามารถนาํผลไปใช้
ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือ คาํถามท่ีใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W’s และ 1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, หนา้ 125-126) โดยมีคาํถามดงัน้ี ใครอยูใ่น
ตลาดเป้าหมาย เป็นคาํถามเพื่อทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเป็นคาํถามเพื่อทราบถึงส่ิงท่ี
ตลาดตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ เป็นคาํถามเพื่อทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือใครมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือเป็นคาํถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดเป็นคาํถามเพื่อทราบถึง
โอกาสในการซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหนเป็นคาํถามเพื่อทราบถึงช่องทางท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ผูบ้ริโภค
ซ้ืออย่างไร เป็นคาํถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือหรือกระบวนการซ้ือ (buying process) 
ประกอบดว้ย ขั้นตอนรับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
 2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสําหรับการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้คือ กระบวนการตดัสินใจ (decision process) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ซ่ึงในขั้นแรกคือขั้นตอนก่อนการตดัสินใจซ้ือ (prepurchase) เป็นขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อระบุความตอ้งการเบ้ืองตน้ 
วา่จะซ้ือสินคา้อะไร ซ่ึงผูซ้ื้อจะคน้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ จากนั้นจึงนาํมากาํหนดเป็นขอบเขตของปัญหาเพื่อ
พิจารณาและประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งขอ้มูลอีกประเภทหน่ึง ท่ี
ช่วยให้ลูกค้าหรือผูบ้ริโภคสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึงไม่เพียงแต่จะทาํให้ประหยดัเวลาในการเดินทางแล้ว ยงัประหยดั
ค่าใชจ่้ายอีกดว้ยขั้นตอนต่อมาคือ ขั้นตอนการซ้ือจริง (actual purchase) เป็นขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อทาํการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้โดยมีปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณา ไดแ้ก่ราคา คุณภาพ บริการ และประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนกล
ยุทธ์ทางการตลาดของผูข้ายสินคา้ ซ่ึงการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีนาํเสนอตวัสินคา้และ
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ช่วยเปรียบเทียบใหเ้ห็นขอ้แตกต่าง ขั้นตอนสุดทา้ยคือขั้นตอนหลงัการซ้ือ (postpurchase)เป็นขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อ
ไดน้าํตวัสินคา้ไปใชป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ อยา่งไรก็ตามสินคา้ท่ีซ้ือไปนั้นหากเกิดปัญหาข้ึน ผูข้ายจะตอ้ง
รับผิดชอบและช่วยเหลือโดยจดัการปัญหาให้หมดไป เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและมัน่ใจในการซ้ือ
คร้ังต่อไป 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งใช้
รวมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 2000, p. 99) ดงัท่ีเรียกกนัวา่ 4 P’s อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) การจดัจาํหน่าย (place) และการส่งเสริมการขาย (promotion) อยา่งไร              
ก็ตามการซ้ือขายบนตลาดออนไลน์นั้นนบัเป็นช่องทางการคา้ในรูปแบบใหม่ จึงไดอ้งคป์ระกอบเพิ่มเติมอีก 
2P คือ การให้บริการแบบเจาะจง (personalization) และการรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้(privacy) (อาณัติ
ลีมคัเดช, 2546) 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสํารวจ ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูล             
โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได ้โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน 
ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวดัและทาํการทดสอบความเช่ือถือไดข้องมาตรวดักบัผูท่ี้เคยซ้ือ
สินคา้จาํนวน 40 ตวัอยา่ง ผลทดสอบค่าสถิติ Cronbach’s Alpha ไดค้่า Alpha มากกวา่ 0.70 ซ่ึงถือวา่มาตรวดั
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง หน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้จากตลาด
ออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลเก่ียวกับจาํนวนประชากรผูใ้ช้

พฤตกิรรมการซื้อสินค้า 
1. สาเหตุในการซ้ือ 
 
2. ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
 
3. รูปแบบการชาํระเงิน 

พฤตกิรรมหลกัการซื้อ 
1. ความพึงพอใจ 
2. การซ้ือซํ้ า 

ส่วนประกอบการตลาด 
ในการตดัสินในซื้อ 

1. ผลิตภณัฑ ์
 
2. ราคา 
 
3. ช่องทางการนาํเสนอ 
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีจาํนวนทั้งส้ิน 7,253,700 คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
ศูนยส์ารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ, 2558) ทาํการเลือกตวัอยา่งตามสูตรของ Yamane โดยกาํหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ท่ีระดบัความผดิพลาดไม่เกิน 5% ทาํให้ไดข้นาดตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจาํนวน 400 
คน ซ่ึงจะใชก้ารสุ่มแบบโควตา (quota sampling) โดยแบ่งตามลกัษณะของเพศในจาํนวนเท่า ๆ กนั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ แบบสอบถามท่ีเป็นลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไปของผูซ้ื้อ และพฤติกรรมการซ้ือ ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (frequency) สรุปเป็นค่าร้อยละ 
(percentage) แบบสอบถามท่ีเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีใช้ตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ส่วนแบบสอบถามลกัษณะปลายเปิดใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหาแลว้สรุปออกมา
เป็นค่าความถ่ี สถิติทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (anova) กรณีพบความ
แตกต่างเป็นรายกลุ่มจะวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน400 ตวัอยา่ง 
พบว่าแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงจาํนวนเท่า ๆ กนั อย่างละ 200 คน มีอายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี มากท่ีสุด
ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด โดยทาํงานอยูใ่นส่วนของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
มากท่ีสุดและมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 15,000-30,000 บาท ต่อเดือน มากท่ีสุด 
 จากวตัถุประสงค์ท่ี 1 พบว่า ผูซ้ื้อนิยมซ้ือสินคา้ประเภทแฟชั่นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสินคา้เพื่อ
สุขภาพและความงาม เหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้า คือ ความสะดวก ช่วยประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือ
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้คร้ังล่าสุดอยูท่ี่ 500-2,500 บาท และทาํการชาํระค่าสินคา้ผา่นระบบ ATM มากท่ีสุด 
ซ่ึงผูซ้ื้อจะมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดว้ยตนเองในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา มีการซ้ือสินคา้ 1-5 คร้ัง แอพพลิเคชัน่
ท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ Lazada ซ่ึงรู้จกัโดยการคน้หาผา่น Search Engine  
 จากวตัถุประสงคท่ี์ 2 พบวา่ ผูซ้ื้อใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการนาํเสนอในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในระดบัมากท่ีสุด และให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นราคา ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการให้บริการส่วนบุคคลใน
ระดบัมากตามลาํดบัซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูซ้ื้อใหค้วามสําคญัระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง สามารถสั่งซ้ือได้
ตลอดเวลา มีสินคา้ใหเ้ลือกมากมายมีความรวดเร็วในการคน้หาสินคา้ตามลาํดบั 
 จากวตัถุประสงคท่ี์ 3 พบวา่ ผูซ้ื้อมีประสบการณ์ความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือสินคา้ในระดบัท่ีสูง 
ทั้งในเร่ืองความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ แนวโนม้ในการซ้ือซํ้ า การบอกต่อ และยงัพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดหลงั



178 
 

การซ้ือสินค้าคือตวัสินค้าท่ีได้รับมีปัญหาทาํให้ต้องเสียเวลาในการเปล่ียนสินค้าและสินคา้ไม่สวยงาม
เหมือนกบัภาพท่ีแสดงไว ้
 จากวตัถุประสงคท่ี์ 4 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือพบวา่กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้คร้ังล่าสุดท่ีต่างกนัจะมีค่าเฉล่ียของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ดา้นราคาแตกต่างกนั กลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรูปแบบการชาํระเงิน
ต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้ด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
นาํเสนอ การส่งเสริมการตลาด และความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนั ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 6 เดือนท่ีผา่นมา 
ต่างกนัมีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นการ
ใหบ้ริการส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 จากวตัถุประสงค์ท่ี 5 เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังการซ้ือจาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ 
พบว่า กลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและความถ่ีในการซ้ือในรอบ 6 เดือน ท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือแตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ พบวา่ จะมีการใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาด
ดา้นราคาท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั ซ่ึงสินคา้ท่ีมีราคาถูกจะใชปั้จจยัดา้นราคาในการตดัสินใจซ้ือ
น้อยกว่าสินคา้ท่ีมีราคาสูง เป็นไปตามแนวคิดของกระบวนการตดัสินใจซ้ือในขั้นตอนการหาขอ้มูลของ
ผูบ้ริโภค (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2550, หนา้ 77) โดยสินคา้ท่ีมีระดบัราคาสูงก็จะทาํการหาขอ้มูลโดยละเอียด 
แต่ถา้สินคา้ท่ีมีระดบัราคาไม่สูงอาจไม่สนใจท่ีจะหาขอ้มูลมากนกั 
 การชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต/เดบิตจะมีการใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา  ช่องทางการนาํเสนอ การส่งเสริมการตลาด และความเป็นส่วนตวัสูงกว่าการ
ชาํระเงินดว้ยเอทีเอ็มอีกทั้งให้ความสําคญัดา้นความเป็นส่วนตวัสูงกวา่กลุ่มท่ีชาํระเงินปลายทาง สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2555) ท่ีพบวา่ ผูซ้ื้อยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในระบบชาํระเงินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต จึงทาํให้ผูซ้ื้อท่ีใช้บตัรเครดิตนั้นตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เช่น
ความเป็นส่วนตวั มากกวา่กลุ่มท่ีชาํระเงินทางเอทีเอม็ หรือกลุ่มท่ีชาํระเงินปลายทาง 
 ในรอบ 6 เดือน ผูท่ี้ไม่ได้ทาํการซ้ือสินคา้จะใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นการให้บริการส่วนบุคคลตํ่ากวา่กลุ่มผูท่ี้มีการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจเป็น
เพราะไม่ไดมี้การซ้ือบ่อย จึงไม่ใหค้วามสนใจกบัการส่งเสริมการตลาดและการบริการส่วนบุคคลมากนกั 
 ผูท่ี้ไดรั้บอิทธิพลจากครอบครัวในการตดัสินใจซ้ือจะมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือในเร่ืองประสบการณ์
ความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองอิทธิพลของครอบครัวท่ีมีผลต่อพฤติกรรม



179 
 

ผูบ้ริโภค (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558, หนา้ 300) ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว มีความแตกต่างจาก
การตดัสินใจซ้ือท่ีกระทาํโดยส่วนตวั ทั้งน้ีอาจเกิดจากสินคา้ท่ีซ้ือเป็นการบริโภคร่วมกนัหรือมีผลกระทบต่อ
สมาชิกในครอบครัว  
 ในรอบ 6 เดือน ผูมี้ความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 10 คร้ัง ความถ่ีในการซ้ือ 5-10 คร้ัง และความถ่ีในการ
ซ้ือ 1-5 คร้ัง จะมีพฤติกรรมหลงัการซ้ือในเร่ืองประสบการณ์ความพึงพอใจสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อและพบวา่ ผูท่ี้
มีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 10 คร้ัง มีประสบการณ์ความพึงพอใจสูงท่ีสุด จึงพอสรุปไดว้า่ การสร้างความพึง
พอใจให้กบัผูซ้ื้อและการให้ประสบการณ์ด้านการบริการท่ีขยายมากข้ึนจะช่วยส่งผลให้ผูซ้ื้อกลบัมาใช้
บริการซํ้ าต่อไป (Hui-Chu, 2007, p. 76) 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 สําหรับผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจในการขายสินคา้บนตลาดออนไลน์นั้น ควรพิจารณาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในแต่ละดา้นให้มีความเหมาะสมกบับริบท
ในปัจจุบนั ซ่ึงในดา้นผลิตภณัฑ์ (product) ควรนาํสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาจาํหน่าย เพราะการท่ีตลาดออนไลน์          
มีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ ทาํใหผู้ซ้ื้อสามารถเปรียบเทียบสินคา้ไดง่้าย สินคา้ประเภทแฟชัน่ สินคา้เพื่อ
สุขภาพและความงาม เป็นสินคา้ท่ีขายไดง่้ายมากกวา่สินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ผูข้ายควรใส่รายละเอียดขอ้มูลของ
สินคา้ให้ครบถว้นควรแสดงภาพสินคา้ในลกัษณะเสมือนจริง เช่น สี ขนาด หรือรูปแบบ เพื่อป้องกนัการ
คลาดเคล่ือนของสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการอีกทั้งควรหาแหล่งตลาดออนไลน์ท่ีมีช่ือเสียงเพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูซ้ื้อขนาด
ใหญ่ส่วนดา้นราคา (price) ผูข้ายควรมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาเพื่อให้เกิดความดึงดูดใจ และควรมีราคาท่ีตํ่า
กว่าคู่แข่ง เน่ืองจากการซ้ือขายบนตลาดออนไลน์นั้นผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบราคาสินคา้ในทอ้งตลาดได้
สินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายไม่ควรมีราคาท่ีสูงมากนกั เน่ืองจากจุดอ่อนบนตลาดออนไลน์คือ การท่ีผูซ้ื้อไม่เห็น
สินคา้จริง เป็นเพียงขอ้มูลและรูปภาพท่ีแสดงไวเ้ท่านั้น ซ่ึงอาจทาํใหสิ้นคา้ท่ีมีราคาสูงขายไดย้ากข้ึน 
 สําหรับผูพ้ฒันาแอพพลิเคชั่นของตลาดออนไลน์ ควรมีช่องทางการชาํระค่าสินคา้ท่ีหลากหลาย 
และควรสร้างความเช่ือมัน่ในการชาํระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากข้ึนโดยสร้างระบบความเป็น
ส่วนตวัท่ีมีความปลอดภยัสูง มีการแจง้นโยบายการรักษาขอ้มูล เพื่อเป็นสร้างความมัน่ใจให้กบัผูซ้ื้อ และ
แอพพลิเคชั่นควรมีระบบการสั่งซ้ือท่ีง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงไม่ควรมีลกัษณะการใช้งานท่ีซับซ้อนมากนักมี
ระบบตรวจสอบสถานะในการจดัส่ง และการจดัการระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บขอ้มูล
ประวติัส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาหรือส่งขอ้ความหากมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือ นอกจากนั้นในการทาํการตลาดควรมุ่งเนน้
ถึงการรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เดิม และคอยตรวจสอบร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีเขา้มาทาํการขาย เพื่อให้ผูซ้ื้อมัน่ใจใน
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คุณภาพและบริการ สําหรับการแสวงหาลูกคา้ใหม่ ผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ของตลาดออนไลน์ควรมีการทาํ 
SEO (Search Engine Optimization) เพื่อเพิ่มโอกาสในการคน้หาของผูซ้ื้อไดง่้ายข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองจากการวิจยัโดยการใช้แบบสอบถาม อาจมีขอ้จาํกดัดา้นรายละเอียดของผลวิจยั ดงันั้น ควรมี
การศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ          
การตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน หรืออาจใช้เคร่ืองมือทางสถิติอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ตวัแปร           
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เช่นการใช้สมการถดถอยเชิงพหุ หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) เพื่อใหง้านวจิยัมีความคลอบคลุมและหลากหลายยิง่ข้ึน 
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