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ธุรกิจการบิน
Aviation Business
คึกฤทธิ์ ฤทธิไชย
บทนา
เริ่ มต้นปี เข้าสู่ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ งเป็ นปี นักษัตรปี ระกา กับระยะเวลาที่ผา่ นมากว่า 8 ปี เราได้เห็นการ
แข็งขันอย่างดุเดือดของธุ รกิจการบินในภูมิภาคเอเชีย และยังคงมีความพยายามต่อไปในการแย่งชิ งความเป็ น
ที่หนึ่ งของการให้บริ การ และการสร้ างความสามารถในการแข่งขันเพื่อจะเข้ายึดครองส่ วนแบ่งตลาดการ
ขนส่ งทางอากาศหากมองถึงประเทศไทยการขนส่ งทางอากาศภายในประเทศของสายการบินต้นทุนตํ่า (low
cost airlines) ยังคงได้เห็นสายการบินใหม่เกิดขึ้นหลายสายการบิน ซึ่ งโดยแรกเริ่ มนั้นสายการบินแอร์ เอเชีย
เป็ นสายการบินต้นทุนตํ่าเจ้าแรกที่ทาํ การจดทะเบียนเป็ นสายการบินสัญชาติไทย ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ และต่างประเทศในราคาที่ต่ าํ ส่ งผลให้การแข่งขันในด้านราคาดุ เดื อดมากขึ้น สายการบิน
แห่งชาติของไทย หรื อการบินไทย (Thai airways) จําเป็ นต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อให้คงส่ วนแบ่งการตลาด
ในการขนส่ งทางอากาศต่อไปและได้ปรั บกลยุทธ์ โดยการจัดตั้งสายการบิ นไทยสมายล์เป็ นสายการบิ น
ต้นทุนตํ่าในเครื อ หรื อเป็ นบริ ษทั ลูกในเครื อ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ให้บริ การในเส้นทางบินที่
การบินไทยมีสิทธิ ทาํ การบิน เส้นทางบินส่ วนใหญ่จะเป็ นเส้นทางบินภายในประเทศและบริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ยังมีหุ้นร่ วมกับสายการบินนกแอร์ ดว้ ยเช่ นกัน ปั จจุบนั ในประเทศไทยยังคงมีสายการบิน
ต้นทุนตํ่ารวมแล้วจํานวน 5 สายการบิน คือ แอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทย ไลอ้อนแอร์ และสายการบิน
ไทยเวี ย ดเจ็ ท ของประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ งได้เ ข้า มาทํา การจดทะเบี ย นเป็ นสั ญ ชาติ ไ ทย และทํา การบิ น
ภายในประเทศแล้วเช่นกัน
เปิ ดน่ านฟ้าเสรีอาเซียน
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ผา่ นมาแล้วกว่า 1 ปี ในการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ของกลุ่มประเทศสมาชิ กเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) 10 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิ งคโปร์ มาเลเชี ย อินโดนิ เชี ย ฟิ ลิปปิ น เมียนม่า และบรู ไน กับนโยบาย
น่านฟ้ าเสรี ในกลุ่มประเทศอาเซี ยน (ASEAN single sky)
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดน่ านฟ้ าเสรี น้ นั ก็มีอุปสรรคบางประการ กล่าวคือ น่านฟ้ าดังกล่าวถูกแบ่งกั้น
ด้วยกฎเกณฑ์ตามเขตอธิ ปไตยของแต่ละประเทศซึ่ งไม่สามารถรวมกันเป็ นตลาดการบินร่ วมได้จริ งปั ญหา
เหล่ า นี้ จํา ต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น และความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ อาทิ ก ารแก้ไ ขกฎเกณฑ์ การถื อ ครอง
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กรรมสิ ทธิ์ สายการบินการอนุมตั ิสิทธิ การบินให้กบั สายการบินต่างชาติการจัดเตรี ยมสนามบินทางเลือกและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งระหว่างสนามบินภายในประเทศ เป็ นต้น สําหรับประเทศไทยมี
ที่ต้ งั เป็ นจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งถือเป็ นข้อได้เปรี ยบด้านการคมนาคมและอุตสาหกรรม
การบิ น นอกจากนี้ ยังมี การสนับ สนุ นแผนที่ จะพัฒนาประเทศให้เป็ นศูนย์ก ลางการบิ นของอาเซี ยนใน
อนาคตดังจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การยกเลิกการสงวนสิ ทธิ์ การบินการเพิ่มเส้นทางการ
บินระหว่างประเทศโดยเน้นเส้นทางในภูมิภาค ASEAN Plus (อาเซี ยน จีน อินเดีย) และที่สําคัญยังมีการ
อนุญาตให้สายการบินจากต่างประเทศเข้ามาให้บริ การโดยตรงในประเทศ เป็ นต้น ในอาเซี ยนยังไม่ประสบ
ความสําเร็ จในการผลักดันให้มีการบินอย่างเสรี ได้เต็มที่ เนื่ องจากบางประเทศยังคงไม่มีความพร้อมที่จะเข้า
ร่ วมแต่ ละประเทศต่ างเห็ นผลประโยชน์ข องตนในประเด็ นที่ แตกต่า งกันไป ตัวอย่า งเช่ น อินโดนี เซี ย มี
ประชากรประมาณ 254 ล้านคน และเป็ นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี ยนได้ออกมาประกาศว่า ยังไม่
พร้อมเปิ ดเสรี การบิน เนื่ องจากปั ญหาการจัดการสนามบินและโครงสร้ างขนส่ งมวลชนที่ยงุ่ ยากอีกทั้งต้อง
เผชิ ญแรงกดดันจากธุ รกิจการบินภายในประเทศที่รัฐบาลพยายามปกป้ องตลาดให้ยาวนานที่สุด เพราะการ
เปิ ดเสรี การบินอาจทําให้สูญเสี ยส่ วนแบ่งการตลาดให้กบั สายการบินต่างประเทศ
ในทางตรงกันข้ามผูท้ ี่สนับสนุนให้มีการเร่ งเปิ ดตลาดการบินนั้นได้ให้เหตุผลว่า สายการบินอินเดีย
และจีนได้เปรี ยบสายการบินของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เนื่องจากสายการบินอินเดียและจีนได้รับสิ ทธิ ใน
การลงจอดในประเทศอาเซี ยนได้อย่างเสรี ในขณะที่สายการบินของแต่ละประเทศในอาเซี ยนต้องบินจาก
บ้านตัวเองตรงไปประเทศจีนไม่สามารถแวะประเทศอื่นก่อนบินไปจีนได้ ซึ่ งตรงข้ามกับประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนที่ไม่ให้สิทธิ เสรี ภาพที่ 7 แก่ประเทศสมาชิกด้วยกัน
ทั้งนี้เสรี ภาพที่ 7 คือ สิ ทธิ ที่ให้โดยรัฐหนึ่งแก่อีกรัฐหนึ่งในการคมนาคมขนส่ งระหว่างอาณาเขตของ
รัฐที่ให้สิทธิ กบั รัฐที่สามใด ๆ โดยไม่มีเงื่ อนไขว่าบริ การดังกลาวจะต้องรวมจุดในอาณาเขตของรัฐผูไ้ ด้รับ
สิ ทธิ กล่าวคือ บริ การไม่จาํ เป็ นต้องเชื่ อมกับจุดในรัฐเจ้าของสายการบินอันจะทําให้สายการบินในประเทศ
หนึ่ งสามารถเปิ ดเที่ยวบินระหว่างประเทศของประเทศอื่นในอาเซี ยนได้โดยไม่ตอ้ งบินจากประเทศตัวเอง
เท่านั้น ยกตัวอย่างสายการบินสิ งคโปร์ สามารถเปิ ดเที่ยวบินระหว่างมาเลเซี ยและอินโดนี เซี ยได้ ดังนั้น หาก
ประเทศต่า ง ๆ ยังชัก ช้า ไม่ ร่วมกันเร่ งดําเนิ นการเพิ่ มสิ ท ธิ ก ารบิน ‚Seventh Freedom‛ เพื่ อป้ องกันการ
เสี ยเปรี ยบประเทศสมาชิ กอาเซี ยนควรตระหนักถึ งการผลักดันนโยบายอาเซี ยนน่ านฟ้ าเดี ยวกัน (ASEAN
Single Sky) ให้สมบูรณ์แต่การจะเปิ ดตลาดการบินเสรี น้ นั เป็ นเรื่ องที่ดาํ เนิ นการได้ยากและต้องใช้เวลานาน
ในการเจรจาเพื่อกําหนดข้อตกลงอันเป็ นที่ยอมรับ และพอใจแก่ทุกประเทศจะเห็ นได้จากนโยบายน่ านฟ้ า
เดียวของประชาคมยุโรป (single European sky) ซึ่ งก้าวหน้าไปถึงระดับที่สามารถสร้างตลาดการบินเดียว
นั้นใช้เวลาในการพัฒนาถึง 20 ปี เต็ม
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การขนส่ งทางอากาศเป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการขนส่ งที่ เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว คุ ณลักษณะที่โดด
เด่นของการเดินทางด้วยอากาศยานคือ ใช้เวลาในการเดินทางที่เร็ วกว่ารู ปแบบอื่น ๆ ในระยะทางไกล ทั้งนี้
ในนิยามความหมาย Annex 14ICAO (International Civil Aviation Organization--ICAO) ได้ให้ความหมาย
ของคําว่าสนามบินไว้ ดังนี้
สนามบิน (Airport) คือ เขตพื้นที่บนพื้นดิน หรื อพื้นนํ้า (รวมถึง อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์)
เป็ นส่ วนหนึ่ง หรื อทั้งหมดเพื่อใช้ในการทําการบินขึ้น หรื อลงจอด และการเคลื่อนที่ของอากาศยาน ส่ วนใน
เรื่ องของโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน (airport infrastructure) นั้นสามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วนที่สําคัญ ได้แก่
พื้นที่เขตการบิน (airside) และพื้นที่นอกเขตการบิน(landside) คําว่าพื้นที่เขตการบินซึ่ งจะประกอบด้วย
ทางวิ่ง (runway), ทางขับ (taxi way), ลานจอด (apron) เป็ นต้น และส่ วนพื้นที่ นอกเขตการบิ นจะ
ประกอบด้วยพื้นที่อาคารผูโ้ ดยสาร อาคารจอดรถ และส่ วนของจุดเชื่ อมต่อเข้า/ออกจากสนามบิน เป็ นต้น
หากพูดถึ งส่ วนประกอบโครงสร้ างในด้านวิศวกรรมของสนามบิน (airport terminal building) จะรวมถึง
รู ปแบบของสนามบิน สิ่ งก่อสร้าง สิ่ งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายเพื่ออํานวยความสะดวกในการบิน
ขึ้น (takeoff) หรื อการบินลงจอด (landing), การลากจูงอากาศยาน(towing), ซ่ อมบํารุ งอากาศยาน (aircraft
maintenance), เติ มนํ้ามันเชื่ อเพลิ ง (refueling), การบริ หารจัดการเพื่อการบริ การผูโ้ ดยสาร (passenger
services) และการบริ การกระเป๋ าสัมภาระ (baggage handling services) ของผูโ้ ดยสาร, การบริ หารจัดการเพื่อ
บริ ก ารผูโ้ ดยสารของการผ่านเข้า-ออกจากพื้นที่ นอกเขตการบิ น (landside) ไปยังพื้ นที่ ที่จดั ไว้สํา หรั บ
ผูโ้ ดยสารในอาคารเขตการบิน (airside) ท่าอากาศยานเองนั้นอาจจะมีท้ งั ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั
ความสามารถในการให้บ ริ การ และความต้องการที่ จะให้มีข นาดความจุ ข องท่า อากาศยานอย่างไร การ
วางแผน และการออกแบบท่าอากาศยานเพื่อรองรับจํานวนผูโ้ ดยสารในช่ วงชัว่ โมงเร่ งด่วน (peak hours)
หรื อในช่ วงที่จาํ นวนผูโ้ ดยสารคับคัง่ นั้น เพื่อความยืดหยุน่ ได้ในการขยายขนาดของท่าอากาศในอนาคตจะ
วางแผนเพื่อการขยายในอนาคตระยะ 10 ปี ท่าอากาศควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก หรื อบริ หารจัดการให้โดย
ให้ผโู ้ ดยสารสามารถเดินทางจากจุดจอดรถไปยังอาคารได้ง่าย มีระบบบริ การขนส่ งสาธารณะ เช่น รถเท็กซ์
ซี่ รถบัส ที่มีจุดลงใกล้ตวั อาคาร เพื่อซื้ อตัว๋ หรื อเช็คอินได้สะดวกรวดเร็ ว, ในพื้นที่จุดรอคอยก็มีที่นงั่ พัก
ร้านอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ เป็ นต้น ในส่ วนเพิ่มเติ มอื่นนั้นการวิเคราะห์ เพื่อหาจุดความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้งาน หรื อผูโ้ ดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายนั้นเป็ นสิ่ งจําเป็ น
ข้ อมูลทัว่ ไปของ บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) มีท่าอากาศยานในความดูแลทั้งสิ้ น 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ท่ า อากาศยานแม่ ฟ้ าหลวง
(เชียงราย) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต
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บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.) มีรายได้มาจาก (1) รายได้จากกิจการการบิน (aeronautical
revenue) ซึ่ งประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมในการขึ้นลงของอากาศยาน (landing charge) ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บ
อากาศยาน(parking charge) ค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน (passenger service charge) และค่าเครื่ องอํานวย
ความสะดวก (aircraft service charge) (2) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน(non aeronautical revenue) ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย รายได้ส่ ว นแบ่ ง ผลประโยชน์ (concession revenue) ค่ า เช่ า สํ า นัก งาน และค่ า เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (office and real property rents) และรายได้จากการให้บริ การ (service revenue) ทั้งนี้
ในการดํา เนิ นงานในท่ า อากาศยานนั้น ยัง มี ผูป้ ระกอบการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจากภายนอกแก่ อากาศยานเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการเกี่ ยวกับการให้บริ การที่ จาํ เป็ นบางส่ วน เช่ น บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
บางกอกไฟล์ เซอร์ วสิ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การภาคพื้นดินแก่อากาศยาน รวมทั้งการให้บริ การผูโ้ ดยสารตาม
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการภายในท่าอากาศยานซึ่ งทํากับบริ ษทั ดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มีผปู ้ ระกอบการ
รายอื่นที่ให้บริ การร้ านค้าปลีก สิ่ งอํานวยความสะดวกในการเก็บสิ นค้า รถลี มูซีน บริ การที่จอดรถ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ โดยผูป้ ระกอบการต่าง ๆ เหล่ านี้ จะต้องชําระค่าตอบแทนส่ วนแบ่ ง
ผลประโยชน์ (concession fees) ค่าเช่าพื้นที่ (rent) และค่าบริ การ (service charges) ส่ วนผูเ้ ช่าพื้นที่บางรายที่
ไม่ได้เข้าทําสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นกิ จการนั้นจะชําระเพียงค่าเช่ าพื้นที่และค่าบริ การให้ บริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (ทอท.) เท่านั้น
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่าอากาศยานที่มีความสามารถในการรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ท้ งั
อากาศยานขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า (passenger aircraft) และอากาศยานขนส่ งสิ นค้าอย่างเดี่ ยว (cargo
aircraft) ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้ชื่อว่า เป็ นท่าอากาศยานหลักของประเทศสามารถรองรับอากาศยาน
ขนาดใหญ่ และอากาศยานขนาดเล็กได้หลากหลาย เช่น A380, A340, A330, A350, A320, A319, B747,
B787, B767 และ B737 เป็ นต้น ปั จจุบนั มีทางวิ่ง 2 ข้าง คือ ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ตามแนวความยาว
ทิศเหนื อ/ทิศใต้ในทางเทคนิ คหรื อการปฏิ บตั ิการบิ นคําว่า ทางวิ่ง (runway) ของสนามบินสุ วรรณภูมิจะ
มีท้ งั สิ้ น 4 ทางวิง่ ด้วยกัน คือ ทางวิง่ 19L, 01R และ ทางวิง่ 19R, 01L ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1 ทางวิง่ (runway) ของสนามบินสุ วรรณภูมิ
ข้อมูลการบินของสนามบินจะถูกประกาศในข้อมูลการบินหรื อที่เรี ยกว่า Aeronautical Information
Publication (AIP) ประกาศการบิ นนี้ ให้ ข ้อ มู ล ที่ สํา คัญ และจํา เป็ นในการปฏิ บ ตั ิ ก ารบิ น ของนัก บิ น
ตัวอย่างเช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ของสนามบิน ความยาวของทางวิ่ง ความกว้างทางวิ่ง ระยะเวลาให้บริ การ
ของสนามบิน ตําแหน่งที่ต้ งั ของสนามบิน (โดยจะให้ขอ้ มูลเป็ นพิกดั เส้นรุ ้ง และเส้นแวง หรื อ Latitude และ
Longitude) เป็ นต้น ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 ข้อมูลการบินของสนามบิน
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จากภาพ 2 แสดงข้อมูลการบินทางภูมิประเทศของสนามบินสุ วรรณภูมิ เช่น ตําแหน่งที่ต้ งั ตามพิกดั
134109N 1004456E, ทิศทางและระยะทางจากตัวเมืองที่ 25 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเมืองกรุ งเทพฯ,
ความสู ง จากระดับ นํ้า ทะเล/อุ ณหภูมิ อ้า งอิ ง เฉลี่ ย ที่ 1.4 เมตร/35‛C, ชนิ ดของการอนุ ญาตทําการบิ น
(IFR/VFR) คือ ให้ทาํ การบินแบบ IFR/อนุญาตให้บินแบบ VFR ได้, ผูป้ ระกอบการ คือ บริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) (ตัวย่อ IFR = Instrument Flight Rule และ VFR = Visual Flight Rule)

ภาพ 3 ข้อมูลด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย
จากภาพ 3 อธิ บายได้ว่า สนามบินสุ วรรณภูมิ 2.6 กูภ้ ยั และบริ การดับเพลิ งหมวดในการให้บริ การ
ดับเพลิงจัดอยูใ่ นหมวด 10, อุปกรณ์กภู้ ยั ที่เพียงพอในการให้บริ การตามที่กาํ หนดโดยองค์การการบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศ, ความสามารถในการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่เสี ยหายนั้น สนามบินมีความสามารถ
จัดการอากาศยานทุกชนิดที่มีขนาด และนํ้าหนักมาตรฐานจนถึง B747-400 เป็ นต้น
การให้บริ การอากาศยานนั้นในสนามบินใด ๆ จะมีกิจกรรมธุ รกิ จที่สอดประสาน เชื่ อมโยง พึ่งพา
กันและกัน กิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ดาํ เนินงานเพื่อสนับสนุ น สร้างประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในด้าน
การให้บริ การอากาศยานภาคพื้นดินมี ดังนี้
1. บริ การผูโ้ ดยสาร (passenger services)
2. บริ การจัดการกระเป๋ าสัมภาระผูโ้ ดยสารและติดตาม ตรวจสอบกระเป๋ าชํารุ ด สู ญหาย (baggage
handling service)
3. ช่างอากาศยาน (aircraft maintenance)
4. บริ การอุปกรณ์ภาคพื้นดินแก่อากาศยาน (ground handling equipment service)
5. บริ การอํานวยการบิน (flight dispatcher)
6. บริ การควบคุมการจัดระวางบรรทุก นํ้าหนัก และสมดุลของอากาศยาน (load control and weight
& balance)
7. บริ การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน (aircraft refueling)
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8. บริ การครัวการบินให้แก่สายการบิน (catering)
จากกิ จ กรรมข้า งต้น 8 กิ จ กรรมต่ า งจะทํา หน้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบของตนเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริ การ และผลลัพธ์ที่ตอ้ งการสู งสุ ด คือ บริ การที่ดี ความปลอดภัยและใช้เวลาน้อยกว่า
คือ ความต้องการสู งสุ ดในการให้บริ การแก่อากาศยาน แต่ละกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชํานาญเฉพาะ
ด้านมาให้บริ การ เช่น ช่างอากาศยานจะต้องเป็ นผูม้ ีใบอนุ ญาตรับรองการเป็ นช่างอากาศยาน หรื อเจ้าหน้าที่
อํานวยการบินต้องเป็ นผูท้ ี่ มีใบอนุ ญาตอํานวยการบินเช่ นกัน หรื อเจ้าหน้าที่ ควบคุมและจัดระวางบรรทุก
นํ้าหนัก และสมดุลของอากาศยานต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการฝึ กอบรมจากสายการบินนั้น และได้รับใบอนุญาตให้
ควบคุม และคํานวณนํ้าหนัก รวมถึงแสดงข้อมูลการคิดนํ้าหนัก และสมดุลแก่นกั บิน
การบิ นในส่ วนของเจ้าหน้าที่ อาํ นวยการบิ น และการควบคุ มการจัดระวางบรรทุก นํ้าหนัก และ
สมดุลของอากาศยาน (aircraft load control and weight & balance) ซึ่ งการคํานวณนํ้าหนัก และสมดุลของ
อากาศยาน ในการทํางานด้านนี้ น้ นั ผูป้ ระจําหน้าที่ตอ้ งได้รับ ใบอนุ ญาตจากสายการบินในการคํานวณ และ
จัดสมดุลของอากาศยาน สู ตรในการคํานวณนํ้าหนักของอากาศยานมี ดังนี้
นํ้าหนัก 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
อากาศยานแต่ละลํานั้นจะมี นํ้าหนักที่จาํ กัดไว้เพื่อในการคํานวณนั้นไม่ให้เกินนํ้าหนักที่กาํ หนดไว้
นํ้าหนักของอากาศยาน ที่จาํ กัดไว้มี 3 อย่าง หรื อ เรี ยกว่า Structural Weight คือ (1) Maximum Takeoff
Weight (MTOW) (2) Maximum Zero Fuel Weight (MZFW) และ (3) Maximum Landing Weight (MLW)
นํ้าหนักเหล่านี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานคํานวณแล้ว ทุกนํ้าหนักต้องไม่ให้เกิ น นํ้าหนักที่กาํ หนดไว้
(structural weight) ในการคํานวณดังกล่าวเมื่อได้น้ าํ หนัก Traffic load แล้วทั้งหมดก็จะนําไปรวมกับนํ้าหนัก
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Operating Weight ก็จะได้น้ าํ หนักทั้งหมดของอากาศยาน เพื่อทําการบินและทําไมอากาศยานต้องมีการ
คํานวณนํ้าหนัก และสมดุ ลของอากาศยานแต่ละครั้งในการทําการบิน ซึ่ งมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของ
ความปลอดภัยในการบินของนักบิน และสมรรถนะของอากาศยาน (aircraft performance) นักบินจะนํา
นํ้าหนักจริ งของเครื่ องบินที่เจ้าหน้าที่ได้คาํ นวณไว้แล้วนั้นไปคํานวณหาความเร็ ว และระยะทางในการนํา
อากาศยานขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ า และเดินทางไปสู่ จุดหมายอย่างปลอดภัย
ความเร็ วในการนําอากาศยานขึ้นบินนั้นมี ดังนี้
1. V1 คือ Critical Engine failure recognition Speed or Decision Speed เป็ นความเร็ วที่นกั บิน
สามารถตัดสิ นใจหยุดอากาศยานได้เมื่อเครื่ องยนต์ขดั ข้อง
2. Vr คือ Rotation Speed เป็ นความเร็ วที่ลอ้ หน้าของอากาศยานยกพ้นจากพื้น
3. V2 คือ Takeoff Safety Speed เป็ นความเร็ วที่ปลอดภัยของอากาศยานในการไต่ระดับความสู ง
ดังแสดงในภาพ 4

V2
Vr

ภาพ 4 ความเร็ วในการนําอากาศยานขึ้นบิน
และในการทําการบินทุกครั้งของนักบินข้อมูลข่าวสารการบินที่สําคัญ และแผนการบินจําเป็ นต้อง
มีการจัดเตรี ยมให้กบั นักบินซึ่ งผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานในส่ วนนี้ เรี ยกว่า เจ้าหน้าที่อาํ นวยการบิน (flight dispatcher)
เราเรี ยกข้อมูลเหล่านั้นว่า Briefing Package จะประกอบไปด้วย แผนการบิน (flight plan), ข่าวอากาศ
การบิน (METAR/TAFOR), แผนที่สภาพอากาศปริ มาณเมฆ (significant weather), แผนที่สภาพอากาศลม
และอุณหภูมิช้ นั ความสู ง (wind chart), ข่าวประกาศลูกเรื อ (NOTAM)
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แนวคิดการจัดการบริหารต้ นทุนอาหารในธุรกิจภัตตาคารเพือ่ เข้ าสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0
Concept of cost management in the restaurant business to enter Thailand 4.0
ธีรกัญญา ตั้งสุ วรรณรังษี
บทคัดย่อ
ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มเป็ นธุ รกิจที่มีบทบาทสู งในเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เป็ นผลจากการที่ประชากรมีความต้องการขั้นพื้นฐานและต้องการมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ทําให้มีกาํ ลังในการ
เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มมากขึ้น และจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลที่เห็ นความสามารถในการพัฒนาส่ วนของธุ รกิจอาหารทั้งภาคการผลิ ตวัตถุ ดิบและภาคการบริ การ
โดยการจัดตั้งประเทศไทยเป็ นเมืองนวัตรกรรมอาหาร โดยการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อให้อาหารเป็ นอาหารสุ ขภาพ และหรื ออาหารเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคม
ผูส้ ู งอายุที่ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยเพื่อตอบรับกับโจทย์ดงั กล่ าว จึ งให้ความสําคัญกับการ
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมบริ การจากการให้บริ การมากได้รายได้นอ้ ย เป็ นการให้บริ การน้อยแต่นาํ ไปสู่ รายได้สูง
ดังนั้นการจัดการต้นทุนอาหารในการดําเนิ นการธุ รกิ จภัตตาคารจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ และจะต้องกระทําให้
เกิดกําไรอย่างสู งสุ ดต่อธุ รกิจ โดยการจัดการวางแผนต้นทุนอาหารและการใช้วตั ถุดิบทดแทนเพื่อรักษาราคา
ต้นทุน รวมไปถึงการจัดการสิ นค้าคงคลัง เพื่อให้การจัดการต้นทุนเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
คาสาคัญ: (1) ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
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
ปั จจุบนั ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มเป็ นธุ รกิ จที่ มีบทบาทสู งในเศรษฐกิ จทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล เป็ นผลจากการที่ประชากรมีความต้องการขั้นพื้นฐานและต้องการมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ทําให้มี
กํา ลัง ในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ประเภทอาหารและเครื่ องดื่ ม มากขึ้ น สํา หรั บ ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มใน
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศอู่ขา้ วอู่น้ าํ กล่าวคือมีทรัพยากรอาหารจํานวนมากและมีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ
จึงถือว่าเป็ นธุ รกิจที่มีศกั ยภาพสู ง ทําให้มีผใู ้ ห้ความสนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มเป็ น
จํานวนมาก ตั้งแต่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยที่ดาํ เนิ นการธุ รกิ จขนาดย่อม ธุ รกิ จขนาดกลางที่พฒั นาจากขนาด
เล็ก และธุ รกิ จขนาดใหญ่ที่มีการผลิ ตสายการผลิ ตในโรงงานอุตสาหกรรม และจากกระแสสังคมต่อความ
นิ ยมในการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ มมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้กลุ่ มผูป้ ระกอบการต้อง
ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจอาหารและ
เครื่ องดื่มมีการแข่งขันกันสู งทั้งด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ราคาและคุณภาพของสิ นค้า เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการสู งสุ ดของผูบ้ ริ โภคกลุ่มต่างๆ และจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
ที่เห็นความสามารถในการพัฒนาส่ วนของธุ รกิจอาหารทั้งภาคการผลิตวัตถุดิบและภาคการบริ การ โดยการ
จัดตั้งประเทศไทยเป็ นเมืองนวัตรกรรมอาหาร (Thailand food innopolis) โดยการส่ งเสริ มการวิจยั และ
พัฒนาในอุ ตสาหกรรมอาหารเพื่ อให้อาหารเป็ นอาหารสุ ขภาพ และหรื ออาหารเพื่ อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
(functional food) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อสังคมผูส้ ู งอายุที่ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยเพื่อตอบรับ
กับโจทย์ดงั กล่าว จึงให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมให้เป็ น Value Service คือการจากให้บริ การ
มากได้รายได้นอ้ ย เป็ นการให้บริ การน้อยแต่นาํ ไปสู่ รายได้สูง และจากสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสู ง กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการอาหารและเครื่ องดื่มในธุ รกิจค้าปลีก ค้าส่ ง ธุ รกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุ รกิจด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ มขนาดเล็ก ภาคอุ ตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลเป็ นกลุ่มธุ รกิ จที่เกี่ ยวพันกับธุ รกิ จอาหารแทบ
ทั้งสิ้ น ดังนั้นสิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบการจะต้องให้ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการผลิ ตวัตถุ ดิบที่ มีมาตรฐาน การ
คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการขนส่ งวัตถุดิบ การเก็บรักษา กระบวนการผลิตที่ตอ้ งได้มาตรฐาน
และปลอดภัย การขนส่ ง รวมไปถึงกระจายสิ นค้าและการจัดจําหน่ายไปสู่ ผบู ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะต้องได้รับ
สิ นค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
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ของสิ นค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด การบริ การที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับการบริ การเพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ และการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเข้าสู่ ยคุ ประเทศไทย 4.0
การจัดการต้นทุนอาหารในการดําเนินการธุ รกิจภัตตาคารจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ และจะต้องกระทําให้
เกิดกําไรอย่างสู งสุ ดต่อธุ รกิจ โดยหลักการของการคิดราคาขายและกําไรอย่างง่ายก็คือ การนําเอาต้นทุนบวก
กับกําไรจะได้ราคาขายดังนั้นในแต่ละธุ รกิจภัตตาคารจะกําไรมากหรื อน้อย ก็ข้ ึนอยู่กบั รู ปแบบการบริ หาร
และการจัดการ เพราะฉะนั้นหากธุ รกิ จต้องการกําไรสู งสุ ดจะต้องมี วิธีการจัดการบริ หารต้นทุ นที่ ดี โดย
ประเภทของต้นทุน มี 2 ประเภท คือ Fixed Cost หรื อต้นทุนคงที่ เป็ นต้นทุนที่จะต้องจ่ายอย่างต่อเนื่ องไม่วา่
ธุ รกิ จจะขายได้มากหรื อขายได้น้อยก็ตาม ต้นทุนประเภทนี้ จะเป็ นต้นทุ นด้านการบริ หารยกตัวอย่างเช่ น
เงินเดื อนพนักงาน เงินสวัสดิการ ภาษี ค่าเช่ า ค่าประกัน ค่าเสื่ อม เป็ นต้น ส่ วน Variable Cost หรื อต้นทุน
แปรผัน ส่ วนนี้ จะเป็ นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยอดขาย โดยสัดส่ วนของต้นทุนจะสู งก็ต่อเมื่อยอดขาย
สู ง และเปลี่ยนแปลงตามกัน โดยหลักต้นทุนประเภทนี้ เรี ยกว่า Cost of Sale หรื อต้นทุนขาย ซึ่ งมีอยู่ 2 ชนิ ด
คือ ต้นทุนอาหาร (food cost) และ ต้นทุนเครื่ องดื่ม (beverage cost)
ต้นทุ นทั้งสองส่ วนนี้ ธุ รกิ จภัตตาคารจะให้ความสําคัญกับต้นทุนอาหารมากกว่าต้นทุ นเครื่ องดื่ ม
เนื่ องด้วยของสัดส่ วนรายได้ของอาหารจะมากกว่าเครื่ องดื่ ม ดังนั้นการบริ หารต้นทุนของอาหารจึงสําคัญ
มากกว่า โดยทัว่ ไปธุ รกิ จภัตตาคารมักจะตั้งมาตรฐานของ Food cost ให้อยู่ในระหว่าง 33%-40% และ
Beverage cost อยู่ระหว่าง 25%-30% ซึ่ งขึ้นอยู่กบั มาตรฐานลักษณะของธุ รกิ จโดยมีความเกี่ ยวข้องกับ
วัตถุดิบที่มาใช้ประกอบการอาหารและเครื่ องดื่ ม บางธุ รกิจที่มีมาตรฐานสู งและใช้วตั ถุดิบนําเข้าราคาแพง
อาจจะมีตน้ ทุนที่สูงมากในขณะเดี ยวกันในธุ รกิ จอีกภัตตาคารซึ่ งมีมาตรฐานตํ่ากว่า และใช้ของที่เป็ นของ
ท้องถิ่ น ราคาไม่สูงก็จะทําให้ตน้ ทุ นตํ่ากว่า ซึ่ งการบริ หารต้นทุ นนี้ จึงเป็ นเรื่ องทําสําคัญอย่างยิ่งในแต่ละ
ธุ รกิจภัตตาคารที่จะต้องควบคุมต้นทุนอาหารในแต่ละวัน จะเห็นว่าการเลือกใช้วตั ถุดิบจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญที่
มี ผลกระทบต่อต้นทุ นอย่า งเห็ นได้ชัด ดังนั้นการเข้า สู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ก ารบริ หาร
ต้นทุนอาหารจะต้องรู ้จกั ตัวแทนจําหน่ายวัตถุดิบ โดยเฉพาะการรู ้จกั เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกในประเทศเพื่อลด
การใช้วตั ถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ เพราะด้วยปั จจุบนั เกษตรกรไทยได้พฒั นาการทําการเกษตรและทดลอง
ปลูกพืชเมืองหนาวได้หลากหลาย ทําให้สามารถนําวัตถุ ดิบที่ผลิตในประเทศมาใช้แทนวัตถุดิบอาหารที่ตอ้ ง
นําเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่ น ฝั กวานิ ลลา แต่เดิ มในการผลิ ตขนมหวานจะต้องใช้ฝักวานิ ลลาที่
นําเข้าจากยุโรปหรื อ จากแมกซิ โก มาดากัสก้า ซึ่ งมีราคาสู งมาก ราคาต่อฝักโดยประมาณอยูท่ ี่ต้ งั แต่ 150 บาท
ขึ้นไป แต่ในปั จจุบนั โครงการหลวงสามารถปลูกกล้วยไม้พนั ธุ์ฝักวานิ ลลาและจัดจําหน่ายในราคาที่ถูกกว่า
โดยราคาฝักละประมาณ 10-30 บาทซึ่ งจะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบของราคาฝักวานิลลาลดลงถึง 100 กว่าบาท
ทั้งนี้ จะยกตัวอย่างการคิดต้นทุนเปรี ยบเทียบจากการบริ หารต้นทุนอาหารโดยการขายเมนูแพนนา
คอตต้า 1 ถ้วย มีราคาขายอยูท่ ี่ถว้ ยละ 60 บาท โดยคิดต้นทุนอาหารของเมนูน้ ี โดยการเปรี ยบเทียบราคาของ
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วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยและวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ แต่ก่อนที่จะทําการคิดต้นทุนจําเป็ นจะต้อง
สร้ างสู ตรอาหารมาตรฐานขึ้ นมาเพื่อเพื่ อแจกแจงรายละเอี ยดวัตถุ ดิบ ปริ มาณที่ ใช้ และวิธี การประกอบ
อาหาร ดังนี้

24
96
0.7
16
150
286.7
35.84
60
59.73

5.5
68
0.7
16
10
100.2
12.525
60
20.88

วัตถุดิบผลิตในประเทศไทย
ราคาต่อหน่วย (บาท)

ต้นทุนวัตถุดิบผลิต
ในประเทศไทย

กรัม
100
มิลลิลิตร
400
กรัม
50
แผ่น
2
กิ่ง
1
รวม
ต้นทุนต่อถ้วย
ราคาขาย
ต้นทุน (ร้อยละ)

วัตถุดิบนําเข้า
ราคาต่อหน่วย (บาท)

ต้นทุนวัตถุดิบนําเข้า

หน่วย : ผลิตต่อสู ตร 8 ถ้วย

จํานวน

นมสด
วิปปิ้ งครี ม
นํ้าตาลทราย
แผ่นเจลาติน
ฝักวานิลลา

หน่วย

วัตถุดิบ

ตาราง 1 สูตรแพนนาคอตต้ า

240/ลิตร
240/ลิตร
14/กก.
8/แผ่น
150/ฝัก

44/800 มล.
170/ลิตร
14/กก.
8/แผ่น
10/ฝัก

วิธีทาํ
นํานมสดและวิปปิ้ งครี มขึ้ นตั้งไฟอ่อนจนมีอุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซี ยล แล้วใส่ น้ าํ ตาลทรายคนจน
นํ้าตาลทรายละลาย ระวังอย่าให้เดือด แล้วยกลงคนจนมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 50 องศาเซลเซี ยล ใส่ เจลาติน
ที่นิ่มลงไปคนจนเจลาตินละลาย เทใส่ ถว้ ย นําแช่เย็น 12 ชม. จนเซทตัว
ที่มา. จาก เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ (2560)
จากตาราง 1 นําผลรวมของส่ วนผสมต่าง ๆ เป็ นราคาต้นทุ นรวมทั้งหมดไปคิ ดเป็ นต้นทุนร้ อยละ
โดยวิธีคิดคํานวณ ดังนี้ คือ ต้นทุนอาหารคูณด้วยหนึ่ งร้ อยแล้วหารด้ว ยราคาขายจะได้ตน้ ทุนเป็ นร้ อยละ
ดังนั้นเราจะเห็นว่าต้นทุนของแพนนาคอตต้าที่ขายราคา 60 บาทนั้น มีตน้ ทุนวัตถุดิบนําเข้าอยูท่ ี่ร้อยละ 59.73
และวัตถุดิบในประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 20.88 ซึ่ งทําให้เห็นว่า การใช้วตั ถุดิบในประเทศจะมีตน้ ทุนในการผลิตที่
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ตํ่ากว่ามาก ทั้งนี้ ในการเลือกใช้วตั ถุดิบในประเทศทดแทนวัตถุดิบนําเข้าจะต้องคํานึงถึงคุณภาพของอาหาร
ด้วย ซึ่ งผูผ้ ลิ ตในส่ วนของธุ รกิ จภัตตาคาร ซึ่ งก็คือ เชพ หรื อผูป้ ระกอบอาหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใน
เรื่ องของวัตถุดิบและต้องคอยติดตามข่าวสารของวัตถุดิบในประเทศไทยอยูเ่ สมอ ดังนั้น การจัดการต้นทุน
อาหารเมื่อต้องการทราบต้นทุนของอาหารเราจะทําการคํานวณ โดยนําต้นทุนอาหารคูณด้วยหนึ่ งร้อยแล้ว
หารด้วยราคาขายจะได้ตน้ ทุนของอาหาร นอกจากนี้ บางรายการอาหารนอกจากมีวตั ถุ ดิบหลักแล้วก็อาจมี
เครื่ องปรุ งรสหรื อเครื่ องเทศหลายอย่างใส่ ลงไปในอาหารด้วยซึ่ งมีหน่วยหรื อสัดส่ วนที่มีจาํ นวนน้อยมากใน
สู ตรมาตรฐานอาจใช้คาํ ว่า หยิบมือหรื อปรุ งรสเล็กน้อย ซึ่ งในส่ วนนี้ มกั คํานวณเป็ นร้ อยละ เช่ น ร้ อยละ5
ร้อยละ10 ขึ้นกับสู ตรมาตรฐาน โดยนําไปรวมกับผลรวมของส่ วนผสม ทั้งนี้ ในการคํานวณต้นทุนวัตถุ ดิบ
อาหารแยกตามรายการอาหารดังตัวอย่างนี้ยงั นําไปใช้กบั การคิดคํานวณต้นทุนเครื่ องดื่ม หรื อต้นทุนรวมของ
ธุ รกิจภัตตาคารได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ภัตตาคารมีตน้ ทุนในการผลิต 156,300 บาท และมียอดขาย 562,00
บาท ดังนั้น ภัตตาคารจะมีตน้ ทุนร้อยละต้นทุนอาหารเท่ากับ (156,300 X 100)/562,000 บาท เท่ากับ 27.81
หมายความว่ารายได้ 1 บาท จะใช้ทุน 27 สตางค์ โดยจากการคํานวณนี้ ถ้ามีตน้ ทุนอาหารและกําหนดร้อยละ
ของต้นทุ นแล้ว จะสามารถตั้งราคาขายได้โดยนําต้นทุ นอาหารมาหารด้วยร้ อยละของต้นทุนอาหาร และ
ในทางกลับกัน หากต้องการทราบต้นทุนของอาหาร โดยการกําหนดราคาขายและร้อยละของต้นทุนไว้แล้ว
โดยการนําราคาขายคู ณกับร้อยละของต้นทุนอาหารก็จะได้ราคาของต้นทุนอาหารเช่นกันซึ่ งในการคํานวณ
ย้อนกลับนี้ เหมาะกับธุ รกิ จแบบแคเทอริ่ ง คือ ทราบจํานวนขายและราคาต่อหน่ วยที่แน่ นอนและทําให้เรา
สามารถคํานวณร้ อยละของต้นทุนอาหารได้เพื่อนํามาดําเนิ นการว่าวัตถุดิบที่ตอ้ งจัดเตรี ยมควรเป็ นอย่างไร
เช่นเมื่อลูกค้าต้องการจัดเลี้ ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์สําหรับแขกจํานวน 100 คน ราคาต่อหัวอยู่ที่ 600
บาท และเราต้องให้ตน้ ทุนอาหารอยูท่ ี่ร้อยละ 20 แสดงว่า รายได้ท้ งั หมดที่จะได้รับจากการจัดงานเลี้ยงนี้ คือ
60,000 บาท และต้นทุ นที่ ส ามารถใช้จ่า ยในส่ วนของต้นทุ นอาหารร้ อยละ20 จะอยู่ที่ 12,000 บาท ซึ่ ง
หมายความว่าเพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ร้อยละ 20 ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเกิน 12,000 บาท การคํานวณนี้
จําช่วยให้เราควบคุ มการใช้จ่ายวัตถุดิบในการจัดการภัตตาคารได้ ซึ่ งนอกจากการคิดคํานวณอย่างง่ายที่ได้
กล่าวข้างต้นแล้วการจัดทําสู ตรมาตรฐานก็เป็ นเรื่ องสําคัญ การจัดทําเมนูและสู ตรมาตรฐานนั้นเปรี ยบเสมือน
แปลนสร้างบ้าน เพราะสู ตรมาตรฐานนั้นจะบอกรายละเอียดทั้งหมดของการประกอบอาหารขึ้นมาหนึ่ งจาน
ซึ่งจะประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลัก ๆ ชื่ อเมนูอาหาร ชนิ ดของอาหาร ส่ วนผสม จํานวนหรื อปริ มาณที่
ใช้ในการปรุ ง วิธีการประกอบอาหาร รู ปภาพในการนําเสนออาหาร รวมถึงต้นทุน ราคาวัตถุดิบต่อหน่วย
โดยสิ่ งสําคัญที่สุดสู ตรอาหารจะเป็ นตัวบอกต้นทุนของอาหารแต่ละชนิด ซึ่ งจะมีความสําคัญต่อการ
ควบคุ มต้นทุน เพราะอาหารแต่ละชนิ ดจะมีตน้ ทุนที่แตกต่างกันไป อาจจะมี ผลต่อการตั้งราคาของอาหาร
ชนิดนั้น ๆ เพราะการตั้งราคาขายมิได้อิงอยูก่ บั ต้นทุนอาหารเดียวกันเสมอ ราคาอาหารอาจถูกกําหนดขึ้นจาก
ต้นทุน และความเหมะสมของลักษณะ ระดับและประเภทของภัตตาคาร รวมไปถึงลูกค้าด้วย อาหารบาง
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ชนิ ด อาจจะจํา เป็ นต้อ งมี ต้น ทุ น ที่ สู ง เพราะเป็ นอาหารที่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก และต้อ งมี ป ระจํา ห้อ ง อาหาร เช่ น
ห้องอาหารฝรั่งเศสจะมีการจําหน่ ายฟั วกราส์ ซึ่ งมีราคาต้นทุนที่สูงมาก (ราคา 2,000-3,000 ต่อ 10-20 ชิ้ น)
ซึ่ งเป็ นเมนูที่ควรมีในร้านอาหารฝรั่งเศสและเพื่อช่วยเฉลี่ยให้ตน้ ทุนอาหารตํ่าลง จึงใช้เมนูอื่นที่มีตน้ ทุต่าํ มา
ช่ วยเฉลี่ ย เช่ นสลัดผัก เป็ นต้น ดัง นั้น ในการจัดการต้นทุ นอาหารที่ สํา คัญจะต้องใส่ ใ จกับ การออกแบบ
เมนูอาหาร (menu planning) หรื อการวิเคราะห์เมนูอาหาร (menu engineer) ในรู ปแบบของต้นทุน และ
ยอดขายของอาหารแต่ละชนิดเพื่อนํามาจัดกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรก คือ กลุ่มอาหารที่เป็ นที่นิยมมากของลูกค้าและมีตน้ ทุนตํ่า ให้ผลกําไรสู ง อาหารนี้ จะต้อง
อยูใ่ นรายการพิเศษ หรื อรายการแนะนําของภัตตาคาร กลุ่มที่สองเป็ นอาหารที่ขายดีในรายการอาหาร แต่มี
ต้นทุนสู ง กําไรน้อย กลุ่มที่สามเป็ นรายการอาหารที่ตน้ ทุนตํ่า กําไรดี แต่ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมขายยากและกลุ่ม
สุ ดท้ายคือรายการอาหารที่กาํ ไรให้นอ้ ยและขายไม่ดี และด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการผลักดันประเทศ
ไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งเน้นเรื่ องของนวัตรกรรมอาอาหาร และการตอบโจทย์ยุคของผูส้ ู งอายุ ในการ
จัดการกับ เมนู อาหารทําให้เห็ นถึ ง แนวโน้มของการจัดการการออกแบบเมนู เพื่ อให้ส อดรั บ กันโดยการ
ออกแบบเมนูอาหารสุ ขภาพเน้นอาหารที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ และอาหารเป็ นยา รวมถึงการใช้วตั ถุดิบที่ผลิตใน
ประเทศจะทําให้การจัดการต้นทุ นทางอาหารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และตอบโจทย์ตลาดที่กาํ ลังเป็ นที่
ต้องการ
อย่างไรก็ตาม ในการคํานวณต้นทุ นอาหารสิ่ งที่ ควรคํานึ งถึ งคื อ ส่ วนที่ กินไม่ได้หรื อส่ วนที่ ตอ้ ง
ตัดทิ้ ง ไป เพราะนํา มาคิ ดต้นทุ นอาหารแล้วมัก จะคํา นวณราคาอาหารโดยตรงซึ่ ง ไม่ ตดั ส่ วนที่ กิ นไม่ ไ ด้
ออกไป ยกตัวอย่างเช่น ปลาแซลมอน ซื้ อมาขายเป็ นตัวราคากิโลกรัมละ 600 บาท (ราคาสมมติ) ซื้ อมาหนึ่ ง
ตัวเป็ นเงินตัวละ 1,500 บาท (สมมติน้ าํ หนักตัวละ 1.5 กิโลกรัม) แต่เมื่อนํามาแล่ฟิลเล่ยแ์ ละหัน่ เพื่อทําสเต็ก
ได้ท้ งั หมด 12 ชิ้น ทิ้งหัวหางและก้างซึ่ งมีน้ าํ หนักถึง 480 กรัม (ตัวเลขประมาณ) โดยนํ้าหนักต่อชิ้ น คือ 85
กรัม ราคาต้นทุนวัตถุ ดิบจะมี ราคาประมาณชิ้ นละ 125 บาท เป็ นราคาที่รวมนํ้าหนักทั้งหัวและก้าง ดังนั้น
ในการคิดต้นทุนอาหารจะต้องคํานึงในจุดนี้เป็ นสําคัญ นอกจากนี้ การบริ หารจัดการกับของเสี ย (waste cost)
จะเป็ นตัวทําผลกําไรให้กบั ธุ รกิจภัตตาคารได้อย่างมากดังเช่นตัวอย่างข้างต้น หากนําหัวปลาแซลมอนหรื อ
ก้างมาประกอบอาหารอื่ น ๆ เพื่อให้เกิ ดผลประโยชน์สามารถนําไปเป็ นเมนู ขายเพิ่มมูลค่ากับอาหารก็จะ
ทําให้การจัดการกับต้นทุนอาหารมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้นสามารถทํากําไรและเพิ่มยอดขาย
ให้แก่ธุรกิจภัตตาคารอีกด้วย
การคิ ดการคํา นวณต้นทุ นอาหารมิ ไ ด้นาํ เอารายการอาหารแต่ละเมนู และต้นทุ นอาหารแต่ละตัว
มาคิดคํานวณเท่านั้น แต่จะคํานวณจากการนําเอารายได้ของอาหารที่ขายทั้งหมดมาคํานวณกับของที่สั่งซื้ อ
ทั้งหมดทั้งนี้ หมายรวมถึ งของที่เบิกออกมาจากสโตร์ หรื อของที่ซ้ื อมาไว้เป็ นจํานวนมากในแต่ละวัน โดย
นํามาทําเป็ นค่าใช้จ่ายรายวันเริ่ มนับตั้งแต่วนั แรกของปฏิทินดังนี้ เช่น วันที่1ของเดือนภัตตาคารมีรายได้จาก
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การขายอาหาร 200,000 บาท และมีรายจ่ายจากการสั่งซื้ อของและจากการเบิกออกมาจากสโตร์ 50,000 บาท
ดังนั้นรายจ่ายของวันที่ 1 จะเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 และวันต่อมาก็จะคํานวณ รายได้รวมตั้งแต่วนั แรกของ
ปฏิทินหรื อที่เรี ยกว่า Month to Date เพราะฉะนั้นถ้าถึงวันที่ 15 รายได้อยูท่ ี่ 1,500,000 บาท โดยที่การสั่งซื้ อ
และเบิกของสโตร์ เป็ นจํานวนเงิ น 420,000 บาท จะมีรายจ่ายประจําวันอยู่ที่ร้อยละ 28 การตรวจสอบและ
พิจารณารายจ่ายประจําวันให้อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุ มเป็ นเรื่ องที่สําคัญ เพราะจะทําให้สามารถทํานายถึงรายรับ
ในอนาคตว่าจะสู งขึ้ นหรื อตํ่าลง เพราะถ้าหากรายรับตํ่าลงธุ รกิ จภัตตาคารก็มีความจําเป็ นที่จะสั่งของให้
น้อยลงและยังต้องตรวจสอบว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมาจํานวนมาก (สิ นค้าในสต็อก) มีการซื้ อมาเก็บไว้เป็ นจํานวน
มากเกินไปหรื อไม่ ซึ่ งการคํานวณรายจ่ายประจําวันจะกระทําไปเรื่ อยๆ จึงถึงวันสิ้ นเดือน จากนั้นก็จะมีการ
ตรวจนับของคงคลัง (inventory) เข้าตรวจเช็คยอดคงค้างของวัตถุดิบอาหารว่ามีมูลค่าเท่าใด ซึ่ งจะนํายอดนี้
ไปหัก ล้า งกับ ยอดค่ า ใช้จ่ า ยประจํา วัน ยอดการสั่ ง ซื้ อ ของ และเบิ ก สโตร์ ซึ่ ง ยอดนี้ จะเรี ย กว่า Closing
Inventory ซึ่ งในการจัดการสิ นค้าคงคลังก็สัมพันธ์กนั กับการบริ หารต้นทุนอาหารโดยส่ วนสําคัญในการ
บริ หารต้นทุนอาหารที่มีประสิ ทธิภาพคือการจัดการสิ นค้าคงคลัง (inventory) โดยทราบว่ามีสิ่งที่เป็ นวัตถุดิบ
อยูเ่ ท่าไหร่ ในเวลาที่กาํ หนด โดยสามารถที่จะวางแผนการสั่งซื้ ออาหารและสามารถคํานวณค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ
อาหารตั้งแต่สินค้าอาหารคงคลังที่มีอยู่ก่อนหน้าและภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรายการเมนูอาหาร โดย
การดูแลสิ นค้าคงคลังอาหารจําเป็ นที่จะต้องทราบปั ญหาที่อาจเกิ ดกับการหยิบนําไปใช้ โดยไม่บอกกล่าว
และหรื ออาหารที่เสี ยหรื อเก็บจนหมดอายุ โดยรายการสิ นค้าคงคลังอาหารในส่ วนครัวควรจะแยกต่างหาก
จากส่ วนด้านหน้าของภัตตาคารและสิ นค้าคงคลังบาร์ และอื่น ๆ และเพื่อสอดรับกับยุคไทยแลนด์4.0 การ
จัดการบริ หารต้นทุ นอาหารในส่ วนของการจัดการสิ นค้าคงคลังอาหารควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการ
คํานวณติดตามและขยายสิ นค้าคงคลัง ระบบเหล่ านี้ ช่วยให้ภตั ตาคารมีการควบคุ มที่ เข้มงวดมากขึ้ นและ
ถู กต้องมากขึ้ นกว่าการตรวจนับสิ นค้าคงคลังอาหารโดยมือทํา และทําให้ทราบถึ งการเข้าถึ งข้อมูล เช่ น
ประวัติการสั่ง ซื้ อและราคาวัตถุ ดิบที่ ดีที่สุดที่ จ่ายไป อี กทั้ง ยังสามารถช่ วยให้ผูซ้ ้ื อระดับ คาดการณ์ ความ
ต้องการของสิ นค้าอาหารได้ตลอดทั้งปี โดยโปรแกรมเหล่ านี้ ในหลายกรณี มีการบูรณาการไปยังจุ ดขาย
Point of Sale System (POS) ระบบที่ใช้ในการติดตามการขายและยังสามารถลบรายการจากรายการสิ นค้าคง
คลังได้ ยกตัวอย่างถ้าลูกค้าสั่งซื้ ออาหารจานไก่หนึ่งจาน รายการวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการทําเมนูไก่น้ ี จะมี
การลดลงจากจํานวนสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งจะช่วยให้การจัดการกับสิ นค้าคงคลังอาหารเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง
ทันที และง่ายต่อการจัดการบริ หารต้นทุนอาหารของภัตตาคาร
ต้นทุนของสิ นค้าอาหารสามารถมีราคาที่ แตกต่างกันในการสั่งซื้ อแต่ละครั้ง เช่ น นํ้ามันพืชอาจมี
ราคา 42 บาทต่อลิตร ในสัปดาห์แรก 42.50 บาทต่อลิตร ในสัปดาห์ที่สอง และ 45 บาทต่อลิตรในอีกสัปดาห์
ถัดไป รายงานสิ นค้าคงคลังอาหารประจําวันจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาจึงเป็ นเรื่ องยากที่
จะตัดสิ นใจว่าจะใช้ราคาใดเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อนํามาคิดรู ปแบบสิ นค้าคงคลังอาหารมีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อ
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ใช้คาํ นวณค่าใช้จ่ายของสต็อกโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งของแต่ละรายการซึ่ งเป็ นเรื่ องยากที่จะตรวจสอบ
โดยมากที่สุดราคาล่าสุ ดที่จ่ายสําหรับค่าอาหารจะเป็ นตัวกําหนดมูลค่าของวัตถุดิบที่มี ยกตัวอย่างเช่นนํ้ามัน
พืชมีราคาสุ ดท้ายอยูท่ ี่ 45 บาทต่อลิตร และนับจํานวนได้ 25 ลิตรมูลค่ารวมของนํ้ามันพืชจะถือว่าเป็ นจํานวน
เงิน 1,125 บาท (25 x 45) แม้วา่ นํ้ามันพืชทั้งหมดอาจไม่ได้ซ้ื อที่ 45 บาทต่อลิตรก็ตาม
วิธีการคํานวณต้นทุนอาหารจะต้องมีการหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง เพราะวัตถุดิบอาหารสามารถเน่า
เสี ยจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในการจัดการการใช้ให้เป็ นไปตามซื้ อก่อนใช้ก่อน หรื อระบบ First In-First Out
(FIFO) ซึ่ งระบบนี้ จะทําให้ถูกต้องมากขึ้ นในการกําหนดมูลค่าของวัตถุ ดิบอาหารที่ มีอยู่ในสต็อก โดย
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงระบบการทํางานแบบ First-In First-Out Method (FIFO) ในการจัดการกับต้นทุน
อาหารทําได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้ รายการการตรวจสิ นค้าอาหารประจําวันเป็ น ดังนี้ การนับสิ นค้าครั้งแรกที่มี
ในสต็อกนับจํานวนผลไม้กระป๋ องได้ 16 กระป๋ อง โดยราคาที่ซ้ื อมากระป๋ องละ 60.50 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ นบาท จากนั้นในวันที่ 5 ของเดือน สัง่ ซื้ อเข้ามาเพิ่มจํานวน 24 กระป๋ อง ที่ราคากระป๋ องละ 56 บาทเป็ น
จํานวนเงิ นบาท และในวันที่ 15 ได้ทาํ การสั่งซื้ อเพิ่มอีกจํานวน 24 กระป๋ อง ที่ราคากระป๋ องละ 56.50 บาท
เป็ นจํานวนเงินบาท สุ ดท้ายในวันที่ 25 สั่งซื้ อมาอีกจํานวน 12 กระป๋ อง ที่ราคา 55 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดเดือนได้
ทําการนับสิ นค้าคงคลังอาหารที่เหลือ พบว่า มีผลไม้กระป๋ องเหลือจํานวน 25 กระป๋ อง เราจะคิดราคาสิ นค้า
อาหารผลไม้กระป๋ องที่เรามีโดยคิดจากราคาสุ ดท้ายราคากระป๋ องละ 55 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ นบาท และ
อีก 12 กระป๋ องที่เหลือจะใช้ราคาถัดไป คือ ราคากระป๋ องละ56.50 บาท ทั้งนี้ ตามหลัก FIFO คือ ซื้ อมาก่อน
ใช้ก่อน ในการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังอาหารนั้นเมื่อมีการบันทึกสิ นค้าเก็บไว้ก็เป็ นไปได้ที่จะใช้ขอ้ มูลใน
การบันทึก เพื่ อตรวจสอบอัตราการหมุนเวีย นของสิ นค้าคงคลัง อัตราการหมุ นเวีย นสิ นค้าคงคลังแสดง
จํานวนครั้งในช่วงเวลาที่กาํ หนดซึ่ งปกติเป็ นรายเดือน โดยที่สินค้าคงคลังจะกลายเป็ นรายได้ การหมุนเวียน
สิ นค้าคงคลัง 1.5 หมายความว่า สิ นค้าคงคลังรอบประมาณ 1.5 ครั้งต่อเดือน หรื อ 18 ครั้งต่อปี หรื อประมาณ
สามสัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่ งโดยทัว่ ไปการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังทุก 1-2 สัปดาห์ หรื อ 2-3 ครั้งต่อเดือนซึ่ งถือว่า
เป็ นเรื่ องปกติ
วิธีการทัว่ ไปที่ใช้ในการตรวจสอบการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังของภัตตาคารคือการหาสิ นค้าคงคลัง
เฉลี่ ย สํา หรั บเดื อนและแบ่ ง ออกเป็ นค่า ใช้จ่า ยวัตถุ ดิบอาหารรวมสําหรั บ เดื อนเดี ย วกัน ค่า ใช้จ่า ยอาหาร
ทั้งหมดจะถูกคํานวณโดยการเพิ่มการซื้ อสิ นค้าอาหารประจําวัน ซึ่ งสามารถพบได้ในการรับจากการรายงาน
ทุกวัน มูลค่าของสิ นค้าคงคลังอาหารเริ่ มต้นของเดือนหักมูลค่าสิ นค้าอาหารในตอนท้ายของเดือนคือสิ นค้า
คงคลังวัตถุ ดิบอาหารเฉลี่ ยเท่ากับมูลค่าเริ่ มต้นบวกกับมูลค่าสิ นค้าคงคลังสิ นค้าคงเหลื อแล้วหารด้วยสอง
ค่า ใช้จ่า ยของวัตถุ ดิบจะเท่า กับ ค่า ใช้จ่ายเริ่ มต้นในการซื้ อสิ นค้า คงคลัง อาหารบวกการซื้ อสิ นค้าคงคลัง
สุ ดท้าย และดัชนี การหมุนเวียนสิ นค้าคงคลังจะเท่ากับค่าใช้จ่ายวัตถุ ดิบหารด้วยราคาสิ นค้าคงคลังอาหาร
เฉลี่ย
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จากการจัดการต้นทุ นอาหารทั้ง หมดนี้ จะเห็ นว่า การบริ หารต้นทุ นมี ค วามซับ ซ้อนอยู่ม ากมาย
เพียงแต่ตอ้ งเข้าใจที่มาของต้นทุน การคิดคํานวณ การควบคุม รวมไปถึงการจัดทําสู ตรมาตรฐานของรายการ
ก็จะทําให้มองเห็นว่า ต้นทุนในแต่ละรายการอาหารควรจะเป็ นเท่าใด รวมถึงการตรวจสอบรายรับและการ
พยากรณ์รายรับจะทําให้เราสามารถควบคุมการสั่งซื้ อของจากตลาด และการเบิกของจากสโตร์ ในแต่ละวัน
ได้ และเมื่อสามารถคํานวณต้นทุนอาหารแต่ละวัน เราก็จะสามารถควบคุ มตัวเลขต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ตามนโยบายของภัตตาคาร แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่กระทบต่อการบริ การลูกค้าและคุณภาพของอาหารที่
ลูกค้าคาดหวังไว้
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความภักดีของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร
Factor Affecting Customer Loyalty to Smartphone Users In Bangkok Metropolis
ประภัสสร วิเศษประภา
ภูวนาท บางพาน
ชลีพร ต้นสักตระกูล
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ และคุณค่าตรา
สิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการที่มีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณ โดยเก็ บ ข้อ มู ล ด้วยแบบสอบถามจากผูใ้ ช้ส มาร์ ท โฟนจํา นวน 473 ราย และใช้เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ถดถอยหพุเชิงชั้น และการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิ บตั ิการ และคุ ณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลทางตรงต่อ
ความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน ขณะเดียวกัน การรับรู ้ คุณค่าของระบบปฏิ บตั ิการยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อ
ความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนโดยผ่านคุณค่าตราสิ นค้าด้วยเช่ นกัน โดยผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนที่รับรู้ประโยชน์
และความสนุกสนานจากการใช้งาน รวมถึงมีความภักดีในตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการมี
แนวโน้มที่จะเลือกใช้งานสมาร์ ทโฟนจากผูผ้ ลิตและพัฒนารายนั้นอย่างต่อเนื่ องในที่สุด
คาสาคัญ: (1) ความภักดี (2) ระบบปฏิบตั ิการ (3) สมาร์ ทโฟน (4) การวิเคราะห์ถดถอยหพุเชิ งชั้น
(5) การวิเคราะห์เส้นทาง
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
บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทนั ต่อโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ ๆ การพลัดเปลี่ ย นจากยุค สมัยของอี -คอมเมิ ร์ซ เข้าสู่ ยุค สมัยของโมบายล์คอมเมิ ร์ซ ที่
เรี ยกว่า ‚โมบาย 3.0‛ หรื อยุคที่เรี ยกว่า ยุคของการบริ การผ่านโทรศัพท์มือถือตามแนวคิด ‚โมบาย เฟิ ร์ สท์‛
(mobile first) ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นศูนย์กลางและนําความสามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง
สมาร์ ทโฟนมาใช้อย่างเต็มที่ (นํ้าเพชร จันทา, 2558) ในประเทศไทยมีผใู ้ ช้งานเลขหมายโทรศัพท์มือถือกว่า
110 ล้านเลขหมาย และเป็ นผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟนมากถึง 37 ล้านคน ขณะเดียวกันผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟนมีการ
เข้าใช้งานผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ มากถึง 80% และเข้าใช้งานผ่านโมบายเบราว์เซอร์ เพียง 20% (นํ้าเพชร
จันทา, 2558) แสดงให้เห็นถึงความนิยมของโมบายแอพพลิเคชัน่ ในปั จจุบนั
ความสําเร็ จของโมบาย 3.0 นั้นส่ วนหนึ่ ง มาจากระบบปฏิ บตั ิ การบนโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ (Mobile
Operating system--OS) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยระบบปฏิ บตั ิการที่ได้รับความ
นิยมจากผูใ้ ช้มากที่สุด คือ ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ และระบบปฏิ บตั ิการไอโอเอส ซึ่ งครองส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 98.4 ของตลาดสมาร์ ทโฟนทั้งหมด (Rossignol, 2016) จากข้อมูลผูใ้ ช้ในประเทศไทย
เดื อนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 พบว่า มี สั ดส่ วนของส่ วนแบ่ ง ทางการตลาดที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน (Statcounter,
2016) ซึ่ งหากมองจากจํานวนผูใ้ ช้และศักยภาพในการแข่งขันแล้ว คงปฏิ เสธไม่ได้ว่า ระบบปฏิ บตั ิการ
ไอโอเอส และแอนดรอยด์เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่น่าจับตาเป็ นพิเศษ
ทั้ง นี้ ระบบปฏิ บ ัติก ารไอโอเอสและแอนดรอยด์ น้ ัน มี คุ ณ สมบัติท างกายภาพทั้ง ตัว เครื่ อ งและ
ระบบปฏิ บ ตั ิ ก ารที่ แตกต่ า งกัน รวมถึ ง รู ป แบบการใช้ง าน ราคา ความทนทานและฟั ง ก์ชั่นการใช้ง านที่
หลากหลายให้ผใู้ ช้ได้เปรี ย บเทียบ (Beartai, 2558) ตลอดจนความแตกต่างระหว่างลักษณะและพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้ ความรู ้ความเข้าใจในเทคโนโลยี บุคลิก ความชื่ นชอบและความภักดีที่มีต่อระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ที่
แตกต่างกันตามไปด้วย (Travis, 2013) การทําความเข้าใจถึงความแตกต่างนั้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูใ้ ช้และระบบปฏิบตั ิการจึงเป็ นประเด็นสําคัญในการสร้างความภักดี และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
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การศึ กษาครั้ งนี้ จึงเป็ นพื้นฐานสําคัญของการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ ในการสร้ างความภักดี ของผูใ้ ช้
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสและแอนดรอยด์ และนําไปใช้เพื่อกําหนดกลยุทธ์ และวางแผนการดําเนิ นงาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งของตลาด และระบบปฏิบตั ิการที่ผใู ้ ช้ให้ความภักดี หรื อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการนําไปใช้เพื่อวางแผนสนับสนุนอุตสาหกรรมแอพพลิเคชัน่ ในไทยให้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ คุณค่าของระบบปฏิ บตั ิการที่ ประกอบด้วย การ
รับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ประโยชน์ที่รับรู ้ได้จากการใช้งาน และความเพลิดเพลินที่รับรู ้ได้ และ
คุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย การตระหนักรู ้ ในตราสิ นค้า คุณภาพ
ของตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า และความภักดี ในตราสิ นค้าที่มีผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ท
โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ลู ก ค้าผูใ้ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ปี พ.ศ. 2558
สมมติฐานของการวิจัย
การรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการที่ (การรับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ประโยชน์ที่รับรู ้ได้
จากการใช้งาน และความเพลิดเพลินที่รับรู้ได้) และคุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ
(การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า คุณภาพของตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และความภักดีในตราสิ นค้า)
มีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทไี่ ด้ คาดว่าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒ นากลยุทธ์ทางการตลาดให้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการรับรู ้ คุณค่าของระบบปฏิ บตั ิการ และคุณค่าของตราสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตและ
พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ ที่จะนําไปสู่ ความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน ซึ่ งผูว้ ิจยั เชื่ อมัน่ ว่าแนวทางดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในสภาวะการแข่งขันดังเช่นในปั จจุบนั
2. ผลการศึกษาครั้งนี้ จะช่ วยเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ ในด้านการตลาดเกี่ ยวกับการสร้ างความภักดี
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมถึ งตัวแปรสาเหตุ อันประกอบด้วย การ
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รับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ และคุ ณค่าของตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ ใ ห้ก ับ ผูท้ ี่ ส นใจ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้นําไปใช้ใ นการอ้างอิ ง หรื อเพื่อนําไปพัฒนาต่ อยอดทาง
วิชาการต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึ กษา โดยมี รายละเอียด
ดังนี้
1. การรับรู ้ คุณค่าของระบบปฏิ บตั ิการหมายถึ ง ผลรวมของการประเมินอรรถประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ ยนสิ่ งที่ลูกค้า ‚ได้รับ‛ และสิ่ งที่ลูกค้า ‚ส่ งมอบ‛ จากการใช้เทคโนโลยีน้ นั (Zeithaml, 1988)
ประกอบด้วย
1.1 การรับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน หมายถึงการที่ผใู ้ ช้รับรู ้ได้วา่ ตนเองไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ความพยายามในการทําความเข้าใจหรื อใช้งานเทคโนโลยีดงั กล่าว (Davis, 1989) ซึ่ งปั ญหาที่สําคัญสําหรับ
ผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน คือ การที่ผใู ้ ช้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าใช้งานยากและซับซ้อนเกินไป ผลการศึกษาในอดี ต
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานกับความภักดีวา่ ความภักดีของลูกค้า
(Wen, Prybutok, & Xu, 2011) โดยผ่านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ต่อการใช้งาน
1.2 ประโยชน์ที่รับรู ้ ได้จากการใช้งานเป็ นความเชื่ อส่ วนบุคคลที่ว่า เทคโนโลยีน้ นั จะสามารถ
สนับสนุ นการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นได้ (Davis, 1989) โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากประสบการณ์ใน
อดี ตของผูใ้ ช้รวมถึ งการรับรู ้ ว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยี ซึ่ งต่อมาประโยชน์ที่ได้รับ
ดังกล่าวจะพัฒนาจนกลายเป็ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้และความภักดีของผูใ้ ช้ในท้ายที่สุด (Wen et al., 2011)
1.3 ความเพลิดเพลินที่รับรู้ได้หมายถึง ความบันเทิงที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ ตามที่
ผูใ้ ช้ได้คาดหวังไว้ (Carol & Thomas, 1988; Malone, 1981) ด้วยเหตุน้ ี เอง เมื่อผูใ้ ช้ได้รับความสุ ข และ
สนุกสนานจากการใช้งานเทคโนโลยีน้ นั แล้ว ย่อมเกิดทัศนคติที่ดีรวมถึงความถี่ในการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอีก
ทางหนึ่งด้วย
2. คุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการมีหลายองค์ประกอบเช่น การตระหนักรู ้ใน
ตราสิ นค้า ความเชื่ อมโยงกับตราสิ นค้า การรับรู ้คุณภาพ และความภักดีในตราสิ นค้า (Aaker, 1991) ความรู้
ในตราสิ นค้า และภาพลักษณ์ ในตราสิ นค้า (Keller, 1993) และความประทับใจโดยรวมต่อตราสิ นค้า
(Tsui-Yii, 2011) โดยการศึกษาครั้งนี้ได้หยิบยกมาเพียงบางส่ วน ดังนี้
2.1 การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าเป็ นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถระลึกถึงหรื อจดจํา
ตราสิ นค้า (recall and recognize) ได้เมื่อกล่าวถึงสิ นค้าประเภทนั้น ๆ (Aaker, 1991; Keller, 1993) โดยระดับ
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ของการตระหนักในตราสิ นค้านั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความต่อเนื่ องในการเน้นยํ้าของผูผ้ ลิต ซึ่ งเริ่ มต้นอาจเป็ นเพียง
การสร้างความรู ้จกั ในตราสิ นค้า แต่ต่อมาอาจเพิ่มระดับจนกลายเป็ นชื่อแรกที่ลูกค้าระลึกถึงได้ในที่สุด
2.2 คุณภาพของตราสิ นค้า หมายถึง คุณภาพโดยรวมหรื อความยอดเยี่ยมของสิ นค้าหรื อบริ การที่
ลูกค้าสามารถรับรู้ได้จากตราสิ นค้าใด ๆ (Aaker, 1991; Keller, 1993) โดยมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ความแตกต่างของตราสิ นค้า (Aaker, 1991) อี กทั้ง การศึ กษาคุ ณภาพของตราสิ นค้ายังแสดงให้เห็นถึ ง
อิทธิ พลต่อความภักดี ในตราสิ นค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของลูกค้า (Delong, Bao, Wu,
Chao, & Li, 2004)
2.3 ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าเป็ นลักษณะเฉพาะของตราสิ นค้าที่ลูกค้าสามารถรับรู้และจดจําได้
(Keller, 1993) ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า เกิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับตราสิ นค้า ข้อมูล
ที่ได้รับ หรื อสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับตราสิ นค้าเช่ น ชื่ อเสี ยงของผูผ้ ลิ ต การบอกต่อจากบุ คคลรอบข้าง หรื อการ
สื่ อสารทางการตลาดของตราสิ นค้านั้น ๆ ทําการประเมิน แปลผลและเก็บไว้เป็ นภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
ในที่สุด
2.4 ความภักดีในตราสิ นค้า เป็ นความรู ้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้ งกับตราสิ นค้าที่ชื่นชอบและมีความ
ตั้งใจที่จะซื้ อซํ้า หรื อมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องในอนาคต (Oliver, 1999) ขณะที่ Holt
(2004) ให้ความเห็ นเพิ่มเติมว่า ความภักดี ในตราสิ นค้านําไปสู่ ความตั้งใจที่จะคงอยู่กบั ตราสิ นค้าใดตรา
สิ นค้าหนึ่ง แม้วา่ ตราสิ นค้าคู่แข่งอื่น ๆ จะนําเสนอข้อเสนอที่ดีกว่าก็ตาม โดยความภักดีในตราสิ นค้านั้นเป็ น
การตัดสิ นใจที่อาจเกิ ดขึ้นโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้ แต่จะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมหรื อทัศนคติของ
ผูใ้ ช้สู่การซื้ อซํ้าหรื อให้การสนับสนุนตราสิ นค้าเดียวอย่างต่อเนื่อง (Kabiraj & Shanmugan, 2011)
3 ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้ต่ อ ระบบปฏิ บ ตั ิ ก าร Reichheld (1993) พบว่า ความภัก ดี ข องลู ก ค้า มี
ความสั ม พันธ์ โดยตรงกับ การสร้ า งรายได้และผลกําไรให้ก ับ องค์ก ร เนื่ องจากลู ก ค้า ที่ มี ค วามภัก ดี จะมี
ความไวต่อราคาที่น้อยกว่ากลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความภักดีและยอมที่จะจ่ายซื้ อสิ นค้าในราคาที่สูงกว่ากับผูข้ าย
ที่ตนเองชื่นชอบ (Reichheld & Sasser, 1990) ตลอดจนเป็ นทําหน้าที่แนะนําและบอกต่อแต่สิ่งดี ๆ ให้กบั
ลูกค้ารายอื่นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ Jones & Sasser (1995) ได้แบ่งการวัดทัศนคติเป็ น 3 ระดับได้แก่
3.1 การบอกต่อ (Word of Mouth--WOM) ถื อได้วา่ เป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่ งที่บ่งบอกถึงความ
ภักดีของลูกค้า ดิคและบาซู (Dick & Basu, 1994) รวมถึง ฮาเกลและอาร์ มสตรองค์ (Hagel & Armstrong,
1997) พบว่า ลูกค้าที่มีความภักดีจะกล่าวถึงผูใ้ ห้บริ การที่พวกเขาผูกพันในแง่ดีแก่บุคคลอื่น และพร้อมที่จะ
ออกตัวปกป้ องเมื่อพบว่าบุคคลอื่นกล่าวถึงผูใ้ ห้บริ การรายดังกล่าวในแง่ที่ไม่ดี (Reichheld, 2003)
3.2 ความตั้งใจซื้ อ (willingness to pay, WILLING) หมายถึ ง แนวโน้มที่ลูกค้าจะให้การ
สนับสนุนผูใ้ ห้บริ การรายใดรายหนึ่ งอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ (Reichheld, 2003) เช่น ผูผ้ ลิตสมาร์ ทโฟน
มีการผลิตสิ นค้ารุ่ นใหม่ ลูกค้าที่มีความภักดีจะให้การสนับสนุนโดยซื้ อสิ นค้านั้นทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข
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3.3 ความไวต่อราคา (price sensitivity, PRICESEN) หมายถึง การที่ลูกค้ายอมรับในราคาที่
ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารกํา หนดไว้โ ดยไม่ มี เ งื่ อ นไข หรื อ ความปรารถนาที่ จ ะเปลี่ ย นไปใช้ ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น
ซึ่ งการศึกษาของ รายเฮลและแซสเซอร์ (Reichheld & Sasser, 1990) พบว่า ลูกค้าที่มีความภักดีจะมีความ
ยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่าลูกค้าที่ไม่มีความภักดี และยินยอมที่จะจ่ายซื้ อสิ นค้าในราคาที่สูงกว่าจากผูข้ ายที่
พวกเขาผูกพัน
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การรับรู้ คณ
ุ ค่ าของระบบปฏิบตั กิ าร
การรับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ประโยชน์ที่รับรู ้ได้จากการใช้งาน
ความเพลิดเพลินที่รับรู ้ได้
คุณค่ าตราสินค้ าของผู้ผลิตและ
พัฒนาระบบปฏิบัตกิ าร
การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า

ตัวแปรตาม

ความภักดีของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟน
การบอกต่อ
ความตั้งใจซื้อ
ความไวต่อราคา

คุณภาพของตราสิ นค้า
ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
ความภักดีในตราสิ นค้า

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ แ นวทางการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ มาณ ประชากรเป้ าหมาย คื อ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู ้ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ ท โฟนในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยใช้ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งของ Yamane
(1973, p. 125) ได้จาํ นวนทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็ น (probability
sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (two-stage sampling) จากการใช้ตารางเลขสุ่ ม และ การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบโควตา (quota sampling) ตามลําดับ ต่อมาจึงทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และพบว่า
สามารถรวบรวมกลุ่มตัวอย่างได้ถึง 473 ราย ซึ่ งเกินกว่าที่ประมาณการไว้
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ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยหพุเชิ งชั้น (hierarchical regression analysis) และการวิเคราะห์
เส้นทาง (path analysis) เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของตัวแปรหลักและในรายละเอียดของ
ตัวแปรองค์ประกอบที่ชดั เจน
สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุประมาณ 30 ปี มี สถานภาพเศรษกิ จสังคมที่ค่อนข้างดี
กล่าวคือ ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยเกื อบทั้งหมดประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนประมาณ 25,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ
ในด้านความเพลิดเพลินที่รับรู้ไ ด้สูงที่สุด รองลงมาคือ ประโยชน์ที่รับรู้ได้จากการใช้งาน และสุ ดท้าย คือ
การรับรู ้วา่ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
ตัวแปรคุ ณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตและพัฒนาระบบปฏิ บตั ิการ พบว่า ผูใ้ ช้มีการตระหนักรู ้ ในตรา
สิ นค้าสู งที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพของตราสิ นค้า และภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ขณะที่ความภักดีในตรา
สิ น ค้า มี ร ะดับ ทัศ นคติ น้อ ยที่ สุ ด และสุ ด ท้า ย คื อ ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้ส มาร์ ท โฟน พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง
มีพฤติกรรมการบอกต่อสู งที่สุด รองลงมาคือ ความตั้งใจซื้ อ และความไวต่อราคา ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เชิ งชั้นในขั้นแรก โดยนําตัวแปรการรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการเข้า
สู่ การวิเคราะห์ พบว่า ประโยชน์ที่รับรู ้ ได้จากการใช้งาน และความเพลิดเพลิ นที่รับรู ้ ได้มีอิทธิ พลต่อความ
ภัก ดี ของผูใ้ ช้ส มาร์ ท โฟนอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ สามารถอธิ บายการผันแปรของความภัก ดี ข องผูใ้ ช้
สมาร์ทโฟนได้ร้อยละ 15.5
ต่ อ มาในขั้ น ตอนที่ 2 ผู ้วิ จ ั ย ได้ ท ํา การเพิ่ ม ตั ว แปรคุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า ของผู ้ผ ลิ ต และพัฒ นา
ระบบปฏิบตั ิการเข้าสู่ การวิเคราะห์ พบว่า ประโยชน์ที่รับรู ้ได้จากการใช้งาน และความเพลิดเพลินที่รับรู ้ได้
ยังคงมีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนเช่นเดิม ขณะที่ตวั แปรคุณค่าตราสิ นค้ามีเพียง ความภักดีใน
ตราสิ นค้าเท่านั้นที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายการผันแปรของความภักดี
ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 23.8
ทั้งนี้ เมื่ อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรโดยการวิเคราะห์ เส้นทาง พบว่า การรั บรู ้ คุณค่าของ
ระบบปฏิบตั ิการ และคุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน ขณะเดียวกัน การรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการก็มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความภักดีของ
ผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนโดยผ่านคุณค่าตราสิ นค้าด้วยเช่นกัน (ดังแสดงในภาพ 2) ซึ่ งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ท้ งั หมด พบว่า การรับรู ้ คุณค่ามี ความสัมพันธ์ กบั ความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนสู งกว่าคุ ณค่าตรา
สิ นค้าเล็กน้อย (ดูตาราง 1)
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การรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ
ความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟน
คุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและ
พัฒนาระบบปฏิบตั ิการ

ภาพ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ
ตาราง 1 ผลของตัวแปรทางตรงและทางอ้ อมที่มีต่อความภักดีของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟน
ความภักดีของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟน
ตัวแปร
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
การรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ
.218
.130
.348
คุณค่าตราสิ นค้าของผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ
.238
.238
ที่มา. จาก ผลการคํานวณ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ปี มีระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงทําให้ผใู ้ ช้กลุ่มนี้ สามารถรับรู ้คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการได้ในระดับสู ง โดย
ส่ วนใหญ่สามารถเรี ยนรู ้ การใช้งานและประยุกต์ใช้กบั ชี วิตประจําวัน และชี วิตการทํางานได้อย่างราบรื่ น
และลงตัว ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ใ นด้านความบันเทิ ง และการเชื่ อมต่ อผ่า น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต (Cyr, et al., 2007; Cyr &
Head, 2008) พบว่า การรั บรู ้ คุณค่าของเทคโนโลยีใด ๆ นั้นมี ผลต่อความพึงพอใจและการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องของผูใ้ ช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์และความสนุ กสนานจากการใช้งานนั้นจะนําไปสู่ การยอมรับ
และความภักดีของผูใ้ ช้ในที่สุด (Carol & Thomas, 1988; Malone, 1981; Wen et al., 2011)
ขณะเดี ยวกันคุ ณค่าตราสิ นค้าก็มีอิทธิ พลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนเช่ นเดี ยวกับการรั บรู ้
คุณค่าของระบบปฏิบตั ิการ สะท้อนให้เห็นว่า ความภักดีในตราสิ นค้าเป็ นปั จจัยที่สําคัญยิ่งที่ส่งผลต่อความ
ภัก ดี ข องผู ้ใ ช้ ส มาร์ ท โฟน โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ที่ เ รี ย กตนเองว่ า ‚สาวก‛ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของผูใ้ ช้ ‚ไอโฟน‛ และ ‚เรื อธง‛ บางกลุ่ม มีการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนจากตราสิ นค้าที่มี
ชื่ อเสี ยงซึ่ งน่ าจะสร้างความมัน่ ใจได้มากกว่าตราสิ นค้าทัว่ ไป (Yasin, Noor, & Mohamad, 2007) ขณะที่
คุ ณภาพและภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าช่ วยเน้นยํ้าถึ ง ‚ระดับการยอมรับ‛ ให้เพิ่มขึ้ น ซึ่ งในท้ายที่สุดแล้ว
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ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการซื้ อซํ้าของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน คือ ความภักดีในตราสิ นค้าของผูใ้ ช้อนั เกิดจากผลรวม
ของปั จจัยต่าง ๆ ข้างต้น (Delong et al., 2004; Pappu & Quester, 2006; Tsui-Yii, 2011) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผูพ้ ฒั นาแอพพลิ เคชัน่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบตั ิการและสมาร์ ทโฟนควรให้ความสําคัญ
กับพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ‚ความเป็ นมิตรกับผูใ้ ช้‛ เป็ นประเด็นสําคัญที่
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องต้องคํานึ งถึ งทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอย และความสนุ กสนานเพลิดเพลิ นจากการใช้งาน นัน่
หมายรวมถึ ง การใช้งานที่ง่าย และไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนซึ่ งจะช่วยให้ผใู ้ ช้เกิ ดความรู ้สึกพึงพอใจและเกิดความ
ภักดีกบั ระบบปฏิบตั ิการและสมาร์ ทโฟนที่ใช้ในที่สุด
2. ตราสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตสมาร์ ทโฟนเป็ นปั จจัยสําคัญที่แยกระหว่าง ตราสิ นค้าทัว่ ไปกับตราสิ นค้า
ยอดนิ ยม ด้วยเหตุน้ ี ผูผ้ ลิ ตสมาร์ ทโฟน ตัวแทนจําหน่าย และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการสร้ าง
การตระหนักรู ้ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ และเน้นยํ้าถึงคุ ณภาพ และความแตกต่างอันเป็ น
จุดสําคัญที่สะท้อนถึงตําแหน่งทางการตลาด (positioning) อันจะนําไปสู่ การทดลองใช้ และความภักดีของ
ผูใ้ ช้ในที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึกษาที่กลุ่มผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นเป้ าหมายหลักของการศึกษา อย่างไรก็ตาม
พบว่า ผูพ้ ฒั นาแอพพลิเคชัน่ ชาวไทยยังขาดประสบการณ์ และความเข้าใจในตลาด ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาครั้ง
ต่อไปจึ ง ควรให้ค วามสํา คัญกับ การศึ ก ษาปั ญหาและความต้องการของนัก พัฒนาแอพพลิ เคชั่น เพื่ อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปั ญหา และนําไปสู่ แนวทางการแก้ไขต่อไป
ขณะเดียวกันอาจใช้วิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่มผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน ผูพ้ ฒั นา
แอพพลิเคชัน่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมาร์ ทโฟนนําไปเสริ มกับการศึกษาเชิ งปริ มาณ ตามแนวคิด
การวิจยั แบบผสม (mixed method) ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางในเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนทราบ
ถึ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งจนนํา ไปสู่ ก ารทํา ความเข้า ใจในประเด็ น ที่
ทําการศึกษาอย่างลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น
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ปัญหาด้ านการตลาดและด้ านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตสิ นค้ าหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
PROBLEMS IN MARKETING AND LOGISTICS OF INDUSTRIAL HANDICRAFTS
MANUFACTURERS IN CHIANGMAI PROVINCE
ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
ปทิตตา โอภาสพงษ์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาปั ญหาด้า นการตลาดและโลจิ ส ติ ก ส์ ข องผูผ้ ลิ ตสิ น ค้าหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ใช้วิธีสํารวจเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ราย และผูบ้ ริ หารขององค์การที่เป็ นสมาชิกของ NOHMEX จํานวน 10 ราย
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาด้านการตลาด คือ ปั ญหาคุณภาพสิ นค้า การออกแบบสิ นค้า การสร้างตรา
สิ นค้า ปั ญหาตลาดส่ งออกที่มีการสั่งซื้ อลดลง ค่าเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน การเข้ามาของคู่แข่งขันที่ใช้
กลยุทธ์ราคาตํ่ากว่า เช่ น จีน เวียดนาม ต้นทุ นสิ นค้าเพิ่มขึ้น ทําให้ความสามารถทํากําไรตํ่าลง ปั ญหาด้าน
โลจิสติกส์ คือ ด้านการพยากรณ์ความต้องการซื้ อ การจัดการวัตถุดิบ คือ การหาวัตถุดิบยาก และราคาปรับ
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาการขนส่ งภายในประเทศ คือ ความเสี ยหายของสิ นค้าและการจัดส่ งที่ไม่ตรงต่อ
เวลา การขนส่ งต่างประเทศ กรณี ไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์ (LCL) ปั ญหาแรงงานทั้งด้านทักษะความชํานาญ
การสื่ อสารในการทํางาน การหมุนเวียนของพนักงาน และปั ญหาค่าจ้างแรงงานสู งมีผลกระทบต่อต้นทุ น
การผลิต ปั ญหาคุณภาพสิ นค้าและการส่ งมอบสิ นค้าจากผูร้ ับจ้างผลิตที่ภายนอก (outsource) ที่ไม่ทนั เวลา
คาสาคัญ: (1) การตลาด (2) โลจิสติกส์ (3) ปัญหา (4) หัตถอุตสาหกรรม (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
บทนา
จังหวัดเชี ยงใหม่จดั เป็ นศูนย์กลางของ เศรษฐกิจภาคเหนื อตอนบนของไทย โดยที่มีองค์ประกอบ
ด้านเศรษฐกิ จทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ ยว ตลอดจนการผลิ ตสิ นค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ตามวัฒนธรรม
ล้านนาธุ รกิจหัตถกรรม (handicraft business) มีจุดกําเนิ ดจากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (folk craft) ซึ่ งเป็ นงาน
ทําด้วยมือหรื อเรี ยกว่าหัตถกรรม (handicraft) เพื่อผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในชี วิตประจําวันต่อมา
ได้พฒั นามาสู่ การผลิตเพื่อขายเป็ นอาชีพเสริ มพัฒนาเป็ นธุ รกิจจําหน่ายในท้องถิ่น จําหน่ายทัว่ ประเทศจนถึง
การส่ งออกในปั จจุบนั ธุ รกิ จหัตถกรรมเป็ นหนึ่ งในเครื อข่ายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในส่ วนของสิ นค้า
งานฝี มือและหัตถกรรมซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) มีมูลค่าคิดเป็ นสัดส่ วนถึง
ร้อยละ 10-11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (สํานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มภาคเหนื อตอนบน 1, 2557,
หน้า 19) มีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้และอาชี พแก่ประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมที่
เน้นการส่ งออกต้องใช้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ ต้องมีการปรับตัวด้านการผลิต การตลาด
และด้า นโลจิ สติ ก ส์ เนื่ องจากมี ส่ วนสําคัญต่อต้นทุ นดําเนิ นการ เพราะในปั จจุ บ นั สิ นค้าหัตถกรรมไทย
ประสบกับปั ญหาจากคู่แข่งขัน เช่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ที่มีตน้ ทุนการผลิตตํ่ากว่ามีการ
แข่งขันด้านราคา รวมถึงการลอกเลียนแบบสิ นค้า เป็ นต้น (สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรม, 2547; ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2547)
ดังนั้น การวิจยั นี้ จึงศึกษาปั ญหาด้านการตลาดและปั ญหาด้านโลจิสติกส์ ของธุ รกิจสิ นค้าหัตถกรรม
ในภาคเหนื อ เพื่ อ ความรู ้ ค วามเข้า ใจนํา ไปสู่ ก ารกํา หนดแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา และการปรั บ ปรุ ง การ
ดํา เนิ น งานในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อ งพื้ นที่ จ ัง หวัดเชี ย งใหม่ มี ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จผลิ ตและจํา หน่ า ยสิ นค้า
หัตถกรรมตั้งอยูเ่ ป็ นจํานวนมากกว่าในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งรายการสิ นค้าหัตถกรรมส่ งออกของประเทศไทย
เกินกว่าครึ่ งหนึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ (อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, 2550, หน้า 41)
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั ญหาด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิ ตสิ นค้าหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัด
เชียงใหม่
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นสมาชิ กของสมาคมผูผ้ ลิ ต
และผูส้ ่ งออกสิ นค้าหัตถกรรมภาคเหนื อ The Northern Handicrafts Manufacturers and Exporters
Association (NOHMEX) ที่มีที่ต้ งั สถานประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาทําการวิจยั ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. เข้าใจถึ ง ปั ญหาด้านการตลาดและด้านโลจิ สติก ส์ ของผูผ้ ลิ ตสิ นค้าหัตถกรรมในเขตจังหวัด
เชียงใหม่
2. สามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งการดําเนินงานแก่ผปู ้ ระกอบการ
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับงานหัตถอุตสาหกรรมและสิ นค้าหัตถกรรมในภาคเหนื อ
ความหมายจากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายว่า หัตถกรรม คือ
งานช่างที่ทาํ ด้วยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก คําว่า ‚หัตถอุตสาหกรรม‛ หมายถึง กระบวนการ
ผลิตสิ นค้าด้วยมือหรื อเครื่ องจักรที่ตอ้ งใช้ฝีมือทางด้านศิลป์ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์และ
วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น หรื อของชาติ โ ดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยและความงาม (อภิ ญ ญา
ศักดาศิโรรัตน์, 2550, หน้า 16)
งานหัตถกรรมในภาคเหนืองานหัตถกรรมที่โดดเด่นของภาคเหนื อ ได้แก่
1. การแกะสลักไม้ เพื่อใช้ในงานสถาปั ตยกรรมที่เกี่ ยวข้องกับศาสนา เพื่อประดิษฐ์สิ่งของที่ใช้
ในครัวเรื อน เช่น เครื่ องเรื อน เครื่ องตกแต่งบ้าน เครื่ องตกแต่งอาคาร
2. เครื่ องจักสานและเครื่ องเขิน ทําจากไม้ไผ่ หรื อไม้อื่นๆ เป็ นเครื่ องใช้ไม้สอยในครัวเรื อน และ
การประกอบอาชีพ เช่น กล่องใส่ ของ โตกใส่ อาหาร เครื่ องแต่งบ้าน
3. การทอผ้า มักผลิ ตจากวัสดุ ธรรมชาติ เช่ น ฝ้ าย ไหม ปั จจุบนั มีการผลิ ตสิ นค้าจากผ้าทออย่าง
หลากหลาย ทั้งเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายของใช้ในบ้าน ของประดับตกแต่งบ้านต่างๆ
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4. เครื่ องเงินมีการผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องเงินในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ขันเงิน พาน เครื่ องประดับ
ต่าง ๆ
5. เครื่ องปั้ นดิ นเผา และเซรามิคมีการผลิ ตและจําหน่ายในเชิ งพาณิ ชย์มานานยุคปั จจุบนั มีการ
พัฒนารู ปแบบและกรรมวิธีการผลิ ตที่นาํ เทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความหลากหลายของสิ นค้า สิ่ งของชิ้ นเล็ก
ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งบ้าน ตลอดจนเพื่อการก่อสร้างเช่น กระเบื้องปูพ้นื กระเบื้องบุผนัง
6. กระดาษสาและผลิ ต ภัณฑ์จ ากกระดาษสาเป็ นหัต ถกรรมที่ มี ม านานนํา มาผลิ ตสิ น ค้า ได้
หลากหลายทั้งของใช้ของประดับตกแต่ง ของเล่น ของที่ระลึ ก บรรจุภณ
ั ฑ์ ดอกไม้ประดิ ษฐ์ สมุด หนังสื อ
เป็ นต้น
2. แนวคิดการพัฒนารู ปแบบของสิ นค้าหัตถกรรม
แนวทางการออกแบบ รู ปแบบสิ นค้าหัตถกรรมจะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ (identity) ของ
ท้องถิ่ นนั้น ๆ ใช้วสั ดุ ใ นท้องถิ่ นให้ม ากที่ สุด เน้นภูมิปั ญญาท้องถิ่ น เน้นคุ ณภาพสิ นค้าในแง่ ประโยชน์
ใช้สอย ความแข็งแรงของสิ นค้า การประดิษฐ์คิดค้นรู ปแบบใหม่ ๆ การคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต
3. แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหัตถกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่องค์การนําเสนอสู่ ตลาดและลูกค้า (Kotler and Keller, 2009, p.
358) สิ นค้าประเภทหัตถกรรมควรคํานึ งถึงผลิตภัณฑ์ในแง่คุณค่าที่รับรู ้ (perceived value) ความสวยงาม
(aesthetics) คุณสมบัติพิเศษ (special features)
ด้านราคา (price) หมายถึ ง เงิ นที่ ลูกค้าต้องจ่ายสําหรั บสิ นค้าหรื อบริ การ และแสดงถึ งมูลค่า
(value) ของสิ นค้าในรู ปตัวเงิน สิ นค้าหัตถกรรมซึ่ งเป็ นงานฝี มือจะมีความแตกต่างและหลากหลายของระดับ
ราคาเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของสิ นค้า
ด้า นสถานที่ (place) การทํา ตลาดของธุ รกิ จสิ นค้า หัตถกรรมที่ ลูก ค้า เป็ นกลุ่ ม นัก ท่องเที่ ย ว
ตลอดจนการส่ งออกต้องอาศัยระบบการจัดจําหน่ ายที่ เหมาะสม ทั้งกรณี มีหน้าร้ านจําหน่ าย ตัวแทนการ
จําหน่าย การใช้ระบบพาณิ ชย์อีเลคโทรนิคส์ เป็ นต้น
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (promotion) วิธีการส่ งเสริ มการตลาดที่ใช้ในธุ รกิจสิ นค้าหัตถกรรมที่
เป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้แก่ การเข้าร่ วมงานนิทรรศการ งานแสดงสิ นค้า การจัดแสดงสิ นค้า
หน้าร้าน การโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์การตลาดทางตรง เช่น เว็บไซต์ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
ประเด็นการจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจสิ นค้าหัตถกรรม ด้านการพยากรณ์ความ
ต้องการซื้ อ และความต้องการใช้วตั ถุดิบการจัดหาวัตถุดิบ การติดต่อสั่งซื้ อ ราคาวัตถุดิบ การขนส่ งและการ
เก็บรักษาวัตถุ ดิบ ด้านการผลิ ตสิ นค้า กระบวนการผลิ ต ตลอดจนปั ญหาในการผลิ ตด้านต่าง ๆ แรงงาน
เครื่ องจัก รกระบวนการผลิ ตและการควบคุ มคุ ณภาพต้นทุ น ด้านการเก็ บรั กษาสิ นค้า ทั้งวัตถุ ดิบ สิ นค้า
ระหว่างทํา และสิ นค้าที่ผลิ ตเสร็ จแล้วรอการจัดส่ งให้ลูกค้า ด้านการขนส่ งสิ นค้าไปยังตลาด ด้านระบบ
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ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีในการบริ หารงาน ด้านการติดต่อประสานงาน หรื อความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย
วัตถุดิบ (ซัพพลายเออร์ ) รวมถึงการประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ เช่น บริ ษทั ขนส่ ง คลังสิ นค้า
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการศึกษาโดย
1. การวิจยั เชิงเอกสาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 2 ราย คือ (1) คุณไพรัชโตวิวฒั น์ รองประธานสภา
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ (2) คุณเปรมฤดี กุลสุ อดีตประธาน NOHMEX
3. การสัมภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผูป้ ระกอบการผลิ ตสิ นค้าหัตถกรรมที่ เป็ นสมาชิ กสมาคม(NOHMEX)
จํานวน 10 องค์การในหลายประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาํ จากกระดาษสาและงานเครื่ องจักสาน
จํานวน 3 องค์การ คือ บริ ษทั ยู.เอ็ม.ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด, บริ ษทั บายแฮนด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด และห้างหุ ้นส่ วนจํากัด จี-ครี เอท ผลิตภัณฑ์เซรามิค คือ บริ ษทั เชี ยงใหม่พอร์ สเลน จํากัด ผลิตภัณฑ์
สิ่ งทอ คือ ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด บัวผัด แฟคทอรี่ ผลิตภัณฑ์ทาํ จากไม้ คือ ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เจษฎาภรณ์แอนติค
ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอางและสบู่จาํ นวน 2 บริ ษทั คื อ บริ ษทั โซป เอ็น เซ็ นท์ จํากัด และห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
ชี วาตน์ ผลิ ตภัณฑ์ดอกไม้และของแต่งบ้านจํานวน 2 บริ ษทั คื อ บริ ษทั สยามรอยัลออคิ ด จํากัด และห้าง
หุ น้ ส่ วนจํากัด ภูตะวันเนเจอร์ดีไซน์
ผลการวิจัย
1. ปัญหาด้านการตลาด
1.1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา และงานเครื่ องจักสานได้ผลการศึกษา ดังนี้
บริ ษทั ยู.เอ็ม. ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ผลิตสิ นค้าจากกระดาษสาและสิ นค้าจักสาน มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีปัญหาด้านการตลาดคือพนักงานไม่สามารถทําสิ นค้าให้ได้คุณภาพตามที่ตอ้ งการในแต่
ละขั้นตอนในงานทุก ๆ ชิ้ น การทําผิดไปจากแบบที่ลูกค้าต้องการ แก้ปัญหาโดยการตรวจสอบสิ นค้าและ
ชิ้ นส่ วนต่าง ๆ ไม่รอจนถึ งขั้นสิ นค้าสําเร็ จรู ป การสื่ อสารกับลู กค้ากรณี สินค้าคลาดเคลื่ อนไปจากแบบที่
ต้องการและปั ญหาไม่สามารถขยายตลาดได้มากนักและยอดขายส่ วนใหญ่มาจากลูกค้าประจําปั ญหาด้านการ
ออกแบบสิ น ค้า ใหม่ ๆ รู ป แบบใหม่ ๆ มี ข ้อ จํา กัดในการผลิ ต การตลาดของกิ จ การจึ ง เป็ นแบบ OEM
(Original Equipment Manufacturer) และทําตามสั่ง (made to order)
บริ ษทั บายแฮนด์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ผูผ้ ลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา เปิ ดกิจการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ผลิ ตเพื่อส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่ ลู กค้าหลัก คื อ ตลาดญี่ปุ่น ยุโรป ออสเตรเลี ย เริ่ มขยาย
ตลาดในประเทศแถบเอเชียที่กาํ ลังพัฒนาปั ญหา คือ ลูกค้ารายเดิมหายไป จึงต้องพยายามหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
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เพิ่มขึ้น ปั ญหาด้านต้นทุนการผลิ ตสู งขึ้นจากราคาวัตถุดิบคือกระดาษสา และการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นตํ่า
เป็ นวันละ 300 บาท และไม่สามารถขึ้นราคาสิ นค้าได้มาก เนื่ องจากการแข่งขันรุ นแรงขึ้นจากประเทศอื่น
เช่ น จี น เวี ย ดนาม ปั ญ หาด้า นฝี มื อ ของแรงงานและแรงงานภายนอกส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้า จึ ง ต้อ ง
ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด จี-ครี เอท ผลิตสิ นค้าจากกระดาษสา ประเภทสมุด อัลบั้ม ถุงไวน์ ชุ ดของขวัญ
เริ่ มกิจการปี พ.ศ.2542 มีปัญหาด้านการตลาด คือ ยอดขายตกตํ่า เนื่ องจากตลาดหลักของกิ จการ คือ กลุ่ม
ประเทศยุโรป ไม่สามารถขยายตลาดอื่น ๆ ได้มากนักปั ญหาด้านต้นทุนการผลิตสิ นค้า อันเนื่องจากการปรับ
ขึ้นค่าจ้างแรงงาน และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสู งขึ้น แต่ราคาขายสิ นค้าปรับขึ้นมากไม่ได้
1.2 ผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริ ษทั เชี ยงใหม่พอร์ สเลน จํากัด ผลิ ตสิ นค้าของใช้และของชําร่ วยเซรามิค เริ่ มเมื่อปี พ.ศ.
2539 ทําการตลาดเฉพาะขายส่ งมีตลาดจากลูกค้าประจําและปากต่อปาก ไม่มีการดําเนินการตลาดเชิ งรุ กใด ๆ
มีเพียงการร่ วมออกงานแสดงสิ นค้าปี ละ 2 ครั้ง เนื่องจากยังไม่ตอ้ งการขยายตลาดมากขึ้น
1.3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บัวผัด แฟคทอรี่ ผลิ ตสิ นค้าของใช้ในบ้านจากเศษผ้า ทําการตลาดโดย
ร่ วมออกบูธตามงานแสดงสิ นค้าของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ต้องการลูกค้ารายย่อยมากกว่าราย
ใหญ่ซ่ ึ งมีเงื่อนไขหลายอย่างทําให้ยงุ่ ยากต่อการบริ หารจัดการมีการสร้างตราสิ นค้า (brand) บัวผัด และสร้าง
ชื่อเสี ยงเพื่อป้ องกันการลอกเลียนแบบและไม่ได้มีการจดสิ ทธิ บตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้า
1.4 ผลิตภัณฑ์สินค้าทําจากไม้
ห้า งหุ ้นส่ วนจํา กัด เจษฎาภรณ์ แอนติ ค เริ่ ม ในปี พ.ศ. 2536 ผลิ ตเฟอร์ นิเจอร์ ไ ม้สัก และ
ไม้อื่น ๆ เพื่อส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่ จําหน่ายเองโดยไม่มีตวั แทนจําหน่ ายไม่มีปัญหาด้านการตลาดมากนัก
เนื่ องจากสิ นค้ามี ล ักษณะเฉพาะที่ คู่ แข่ งจากประเทศอื่ นทําเลี ย นแบบได้ย ากลู ก ค้า มี ก าํ ลัง การซื้ อสู งและ
พึงพอใจในสิ นค้าตลอดจนทําธุ รกิ จมานาน มีฐานลูกค้าประจํา แต่ในบางช่ วงที่เศรษฐกิ จไม่ดีก็จะมีปัญหา
ยอดขายตกลง
1.5 ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและสบู่
บริ ษทั โซป เอน เซนท์ จํากัดเริ่ มกิจการ ปี พ.ศ. 2547 ผลิตสบู่และอุปกรณ์สปาขายส่ งออก
ร้อยละ70 ไปยังสหรัฐอเมริ กา ซาอุดิอารเบีย เนเธอร์ แลนด์ ญี่ปุ่น และจีน ทําการตลาดโดยร่ วมออกงานแสดง
สิ นค้าทั้งในและต่างประเทศ ยังรั กษาระดับยอดขายได้ตามที่ ตอ้ งการ และไม่ขยายตลาดภายในประเทศ
เพราะไม่มีทีมเซลส์
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ชี วาตน์ เปิ ดกิ จการ ปี พ.ศ. 2547 ผลิ ตสบู่ ลิ ปสครับขัดผิว แชมพู มีการ
ขายส่ งร้อยละ 70 ขายปลีกร้อยละ 30 มีปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขัน ฤดูกาลที่ไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวของ
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เชี ยงใหม่ยอดขายจะตกลงมาก แก้ไขโดยการสร้ างตราสิ นค้าให้เข้มแข็งและการออกแบบพัฒนาสิ นค้าทํา
การตลาดด้วยการออกบูธตามงานแสดงสิ นค้าใช้สื่อโซเชี่ยล เช่น เฟสบุค๊ เพื่อหาหาลูกค้าภายในประเทศมาก
ขึ้นและต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
1.6 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์และของแต่งบ้าน
บริ ษทั สยามรอยัลออคิดจํากัด ผลิ ตสิ นค้าดอกไม้ ใบไม้ ชุ บเงินชุ บทอง เครื่ องประดับและ
ของแต่งบ้าน เปิ ดกิ จการ ปี พ.ศ. 2526 ผลิตส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่ ลูกค้าหลัก คือ อเมริ กา ยุโรป รัสเซี ย จีน
ญี่ ปุ่น ช่ องทางการจํา หน่ ายในประเทศ คื อ ออกบู ธและขายตามแหล่ งท่ องเที่ ยว ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด
ส่ ง ออกมี ปั ญ หาจากค่ า เงิ น บาท จึ ง พยายามเปิ ดตลาดในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ตราสิ น ค้า ยัง ไม่ เป็ นที่ รู้ จ ัก
ในประเทศ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ภูตะวันเนเจอร์ ดีไซน์ จํากัด เริ่ มในปี พ.ศ. 2548 ผลิ ตสิ นค้าของแต่งบ้านที่ทาํ
จากใบบัว จําหน่ายส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่ ลูกค้ามีท้ งั ครัวเรื อนและโรงแรม รี สอร์ ท ทําการตลาดโดยการร่ วม
ออกงานแสดงสิ นค้าทั้งในและต่างประเทศ และได้รับผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตสิ นค้าอันเนื่ องจากการ
ปรับขึ้นค่าแรงงานเช่นกัน
2. ปัญหาด้านโลจิสติกส์
2.1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา และงานเครื่ องจักสาน
บริ ษทั ยู.เอ็ม.ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มีปัญหาด้านวัตถุดิบกระดาษสาหายากราคา
สู งขึ้นแก้ปัญหาโดยประสานกับซัพพลายเออร์ และหารายใหม่ ๆเ พิ่มปั ญหาด้านค่าจ้างแรงงานสู งขึ้นและ
ปั ญหาการควบคุมคุณภาพความรับผิดชอบของคนงานกลุ่มที่รับงานไปทําข้างนอก
บริ ษ ทั บายแฮนด์อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด มี ปัญหาด้า นการเก็บรั กษาวัตถุ ดิบ เช่ นเกสร
ดอกไม้หลากหลายชนิ ดใช้กาวจากแป้ งมันสําปะหลังจึงมีหนู และแมลงสาปรบกวน ปั ญหาด้านการขนส่ ง
วัตถุ ดิบ และชิ้ นส่ วนจาก ผูร้ ับจ้างทํา (outsource) ที่อยู่จงั หวัดอื่นจัดส่ งของไม่ทนั เวลา ปั ญหาวัตถุ ดิบ คือ
กระดาษสาขึ้นราคาและหายาก รวมทั้งปั ญหาการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า
ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจํา กัด จี -ครี เอท มี ปั ญ หาวัต ถุ ดิ บ คื อ กระดาษสาราคาสู ง ขึ้ น หายากและ
ประเทศจีน เข้ามาแย่งซื้ อต้องนําเข้าจากลาวจึ งมีตน้ ทุนค่าขนส่ งค่าจ้างแรงงาน ที่ทาํ ให้ตน้ ทุนของกิ จการ
สู งขึ้นแต่ราคาขายสิ นค้าปรับขึ้นมากไม่ได้
2.2 ผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริ ษทั เชี ยงใหม่พอร์ สเลน จํากัด มีปัญหาด้านวัตถุ ดิบ คือ ดินมีราคาสู งขึ้น และการหดตัว
ของดินที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่กระทบต่อการผลิตและการเผาเครื่ องเซรามิคปั ญหาของแตกเสี ยหายระหว่าง
การขนส่ ง ปั จจุบนั กิ จการใช้การผลิตตามคําสั่งซื้ อเท่านั้นไม่มีปัญหาพื้นที่เก็บรักษาสิ นค้าสําเร็ จรู ปมากนัก
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บัวผัด แฟคทอรี่ มีปัญหาด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบคือเศษผ้า ด้านต้นทุน
ค่าเช่าโกดังและเงินที่จมในการสะสมสต๊อควัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิต ปั ญหาราคาวัตถุดิบสู งขึ้นเนื่ องจากจีน
เข้ามาแย่งซื้ อและแข่งขันด้วย
2.3 ผลิตภัณฑ์ทาํ จากไม้
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เจษฎาภรณ์ แอนติค จํากัด มีปัญหาด้านสิ นค้าเสี ยหายระหว่างจัดส่ งเคยมี
ปั ญหาด้านวัตถุดิบ คือ ไม้สัก ต้องนําเข้าจากประเทศอื่น ปั จจุบนั ใช้การประมูลจากสวนป่ าของรัฐซึ่ งต้องมี
การแข่งขันและมี ปัญหาด้านประมาณการความต้องการของตลาดที่ ไม่ตรงกับการประมูลวัตถุ ดิบ คือ ไม้
ทําให้ตอ้ งเก็บรักษาไม้ไว้นาน ทําให้เกิดความเสี ยหายของไม้
2.4 ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางและสบู่
บริ ษทั โซป เอน เซนท์ จํากัด ไม่ค่อยประสบปั ญหากับการขนส่ งในประเทศโดยเลื อกใช้
บริ การขนส่ งของบริ ษทั นิ่ มซี เส็ งที่ มีระบบการรั บส่ ง ถึ งที่ และให้บริ การที่ ค่อนข้างมาตรฐานในส่ วนการ
ขนส่ งไปต่างประเทศมีปัญหาปริ มาณสิ นค้ามีน้อยไม่คุม้ ที่จะขนส่ งทางเรื อการขนส่ งทางอากาศค่าขนส่ ง
สู งขึ้นและกระทบการซื้ อของลูกค้ามีปัญหาด้านการพยากรณ์ความต้องการซื้ อเนื่ องจากมีลูกค้ารายใหม่ ๆ มี
ยอดการสั่งซื้ อไม่แน่นอนรวมทั้งปั ญหาลูกค้าทิ้งเงินมัดจําปั ญหาด้านวัตถุดิบบางรายการขาดแคลน ตลอดจน
ปั ญหาการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ตอ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษ
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ชีวาตน์ มีปัญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หายากในจังหวัดเชี ยงใหม่ ปั ญหาด้าน
วัตถุดิบที่เป็ นสิ นค้าเกษตรหรื อผลิตภัณฑ์ที่หายากจากธรรมชาติ และขาดแคลนในบางฤดูกาลทําให้มีราคา
สู งขึ้น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์และของแต่งบ้าน
บริ ษทั สยามรอยัลออคิด จํากัด ใช้บริ การขนส่ งไปตลาดต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การด้าน
โลจิสติกส์ ระดับโลก เช่ น DHL, UPS, คูเลี ยร์ ไม่มีปัญหาด้านการขนส่ งสิ นค้าเนื่ องจากสะดวก ปลอดภัย
รวดเร็ วแม้จะมีราคาสู ง ปั ญหาที่ประสบบางประการ ได้แก่ การขนส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในประเทศยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพดี พอ และขั้นตอนการนําเข้าสิ นค้าวัตถุ ดิบที่จาํ เป็ นมีความล่าช้า ปั ญหาด้านอัตราภาษีส่งออก
และอัตราภาษีนาํ เข้ากับบางประเทศ กรณี ขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ชดั เจนจาก
หน่วยงานภาครัฐ
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดภูตะวันเนเจอร์ ดีไซน์ จํากัด มีปัญหาด้านวัตถุดิบหายากในบางเวลา ปั ญหา
ด้านแรงงานหายากและอัตราหมุนเวียนสู ง ปั ญหาด้านค่าขนส่ งวัตถุ ดิบที่ เพิ่มขึ้นมาก ปั ญหาการขนส่ งไป
ตลาดต่างประเทศ กรณี ส่งไม่เต็มตู ้ (LCL)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ปัญหาด้านการตลาด สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 ปั ญหาด้านคุณภาพสิ นค้าไม่สมํ่าเสมออันเป็ นผลจากคุ ณภาพของแรงงานและผูร้ ับจ้างผลิ ต
ภายนอก (outsource) ทําให้ตอ้ งเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพที่ละเอียดมากขึ้นส่ งผลต่อต้นทุน
1.2 ด้านการออกแบบสิ นค้าให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย
1.3 ด้านการสร้างตราสิ นค้าสู่ การรับรู ้และคุน้ เคยของลูกค้า
1.4 ปั ญหาตลาดส่ งออกมีการสั่งซื้ อลดลงในสิ นค้าบางประเภท ค่าเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน
ตลอดจนการเข้ามาของคู่แข่งขันที่ใช้กลยุทธ์ราคาตํ่ากว่า เช่น จีน เวียดนาม
1.5 ปั ญหาต้นทุนสิ นค้าเพิ่มขึ้นไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายได้ ทําให้ความสามารถทํากําไรตํ่าลง
2. ปัญหาด้านโลจิสติกส์ สรุ ปได้ ดังนี้
2.1 ด้านการพยากรณ์ความต้องการซื้ อกระทําได้ยาก ยกเว้นผูป้ ระกอบการบางรายที่มีฐานลูกค้า
ประจํามีการสั่งซื้ อแน่นอนและไม่ใช่สินค้าตามฤดูกาล
2.2 ด้านการจัดการวัตถุ ดิบแทบทุ กกิ จการมีประเด็นการหาวัตถุ ดิบยาก ราคาปรั บสู งขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ต้อ งหาแหล่ ง วัตถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศมาทดแทน ซึ่ งทํา ให้ต้นทุ น สู ง ขึ้ น รวมถึ ง การเก็ บ รั ก ษา
เนื่ องจากวัตถุ ดิบส่ วนใหญ่เป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรและวัตถุ ดิบจากธรรมชาติ ซ่ ึ งมีฤดูก าล ยากในการ
ควบคุมมาตรฐานและความสมํ่าเสมอ
2.3 ด้านการขนส่ งภายในประเทศ มีปัญหาความเสี ยหายของสิ นค้าและการจัดส่ งที่ไม่ตรงเวลา
ปั ญหาการขนส่ งต่างประเทศ เกิดขึ้นกรณี ที่มีปริ มาณการจัดส่ งสิ นค้าไม่มาก ไม่เต็มตูค้ อนเทนเนอร์ (LCL)
การแก้ปัญหาคือการเลือกใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การด้านโลจิสติกส์ (logistics service provider) ที่มีชื่อเสี ยง
และประสบการณ์ มีมาตรฐานการให้บริ การสู ง
2.4 ด้านการผลิต ปั ญหาคล้ายคลึงกัน คือ ปั ญหาด้านแรงงาน ทักษะความชํานาญ การสื่ อสารใน
การทํางาน การหมุนเวียนของพนักงานสู ง ค่าจ้างแรงงานมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมากเนื่ องจาก
การผลิตสิ นค้าหัตถกรรมมีลกั ษณะใช้แรงงานอย่างมาก (labor intensive)
2.5 การผลิตจากผูร้ ับจ้างภายนอก (outsource) มีปัญหาด้านคุณภาพสิ นค้าและการส่ งมอบสิ นค้า
ที่ไม่ทนั กําหนดเวลา
อภิปรายผลการวิจัย
องค์การส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นกิ จการมาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี ขึ้ นไป จึ งมี ฐานลู ก ค้าประจําในตลาด
ต่างประเทศไม่ค่อยพบปั ญหาด้านการตลาดในระดับส่ งออกมากนัก ยกเว้นในสิ นค้าบางประเภทจําเป็ นต้อง
หาตลาดเพิ่ ม ขึ้ นรวมทั้ง เริ่ ม ขยายตลาดในประเทศ ปั ญหาด้า นการตลาดที่ พ บเป็ นส่ วนใหญ่ คื อด้า นการ
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ควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลู กค้า ปั ญหาด้านการออกแบบ และพัฒนาสิ นค้าใหม่
ปั ญหาด้านการสร้ างตราสิ นค้าและหาช่องทางการตลาดในกรณี ตลาดในประเทศ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ (2550)
สําหรับปั ญหาด้านโลจิสติกส์ ดา้ นที่กระทบทุกกิ จการ คือ ต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าจ้างแรงงานตามนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าของรั ฐบาลในแง่ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข กิ จการ
ต่าง ๆ มีการปรับตัวและหาทางแก้ไขด้วยองค์การเอง ไม่ได้รอการช่วยเหลือและสนับสนุ นจากภาครัฐ แต่
เกื อบทุกองค์การกล่าวว่า ถ้าได้รับการสนับสนุ นอย่างเป็ นระบบจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องก็จะช่ วยได้ โดย
ต้อ งการเรื่ อ งการออกแบบและการพัฒ นารู ป แบบของสิ น ค้า เพื่ อ สามารถแข่ ง ขันได้แ ละด้า นช่ อ งทาง
การตลาด
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ผลกระทบจากคลังข้ อมูลสู่ ความสามารถในการแข่ งขันผ่ านธุรกิจอัจฉริยะ
The Effect of Data Warehouse for Competitive Advantage through Business Intelligence
ณัทณรงค์ จตุรัส
มาลี จตุรัส
จิรสิ น กิตานุวฒั น์
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาว่ากิ จการต่าง ๆ ที่ใช้งานคลังข้อมูลในการปฏิบตั ิงานถ้าให้ความสําคัญต่อ
การประยุกต์ใช้เพื่อธุ รกิจอัจฉริ ยะจะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรื อไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ ย และ
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า กิจการที่มีการใช้งานคลังข้อมูลส่ งผลเชิ งบวกต่อความสามารถในการแข่งขันผ่าน
ธุ รกิจอัจฉริ ยะ แสดงให้เห็นว่า กิ จการที่ใช้งานคลังข้อมูลต้องส่ งเสริ มการใช้งานสู่ ธุรกิ จอัจฉริ ยะด้วยจึงจะ
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
คาสาคัญ: (1) คลังข้อมูล (2) ธุ รกิจอัจฉริ ยะ (3) ความสามารถในการแข่งขัน
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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บทนา
การบริ หารธุ รกิ จนั้น มี ก ารนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ง าน เพื่ ออํา นวยความสะดวกในการ
ทํางาน และจัดเก็บข้อมูลสําหรับใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการตัดสิ นใจ การจัดเก็บข้อมูลในระบบธุ รกิจนั้น
แต่เดิ มมีการออกแบบเพื่อให้มีความกระชับสามารถจัดเก็บอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและไม่มีความซํ้าซ้อน มี
แนวคิดระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์เพื่อแยกข้อมูลออกเป็ นตารางต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ของฟิ ลด์ เมื่อมี
การเข้าถึงข้อมูลจะใช้การสร้างคิวรี เพื่อเรี ยกข้อมูลจากตารางต่าง ๆ สู่ รายงาน หากข้อมูลมีปริ มาณมากต้องใช้
เวลานาน และต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้ ในการเขียนคําสั่งต่าง ๆ ต่อมาจึงได้มีแนวคิดสร้ างเป็ นคลังข้อมูล
โดยนําข้อมูลจากตารางสัมพันธ์มาสร้ างตารางข้อมูลใหม่เป็ นตารางเดี ยว โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ
นํามาใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจเท่านั้น ต่อมาการนําข้อมูลแสดงให้แก่ผูบ้ ริ หารเริ่ มมีการสร้ างแผนภูมิ
ต่าง ๆ เพื่อทําให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาที่รวดเร็ ว อย่างไรก็ตามการใช้งานคลังข้อมูลธุ รกิจอัจฉริ ยะนั้นต้องมี
การใช้เครื่ องมือเฉพาะและต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ งานวิจยั ที่ผา่ นมส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาและ
เสนอรู ปแบบในการใช้งาน ดังนั้นงานวิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาถึงผลกระทบที่ได้จากการนําคลังข้อมูลและธุ รกิจ
อัจฉริ ยะไปใช้งานร่ วมกันว่าจะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ต้อ งการศึ ก ษาว่า การส่ ง เสริ ม ธุ รกิ จ อัจ ฉริ ย ะกับ การใช้ง านคลัง ข้อ มู ล มี ส่ ว นช่ ว ยให้เ กิ ดผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขัน
สมมติฐานของการวิจัย
ขั้นตอนการทํางานของธุ รกิจในปั จจุบนั มีการนําคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยงาน โดยมีการจัดเก็บข้อมูล
จากรายการธุ รกรรมต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูล เมื่อเวลาผ่านไปจํานวนรายการธุ รกรรมเพิ่มขึ้น จึงมีการ
จัด ทํา ระบบค้น คื น ข้อ มู ล เพื่ อ นํา มาประกอบการใช้ง านทั้ง ในส่ ว นของการแก้ไ ขหากมี ปั ญ หาในการ
ปฏิ บตั ิ งานประจําแผนกต่าง ๆ และการตอบสนองงานด้านการบริ หารและวางแผน การเรี ยกใช้งานเพื่ อ
ค้นคืนข้อมูลนั้นมีการพัฒนาจนถึงขั้นการทําคลังข้อมูล ผูบ้ ริ หารสามารถกําหนดมิติของการแสดงข้อมูลได้
สะดวกโดยไม่ตอ้ งมีผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ หรื อใช้เวลาในการเรี ยกคืนข้อมูลได้รวดเร็ ว ตัวอย่างเช่ น
ในขณะอยูใ่ นห้องประชุมผูบ้ ริ หารต้องการทราบว่า ผูใ้ ดคือลูกค้ารายใดที่มียอดรวมซื้ อสิ นค้ามากที่สุด พื้นที่
ในภูมิภาคใดที่มียอดรวมการซื้ อมากที่สุดและซื้ อสิ นค้าประเภทใด ทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการทํา
การตลาดได้สะดวกและมีโอกาสประสบความสําเร็ จมากกว่าการใช้เพียงวิจารณญาณส่ วนตัวของผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้กิจการจะต้องมีการจัดทําระบบคลังข้อมูล
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สมมติฐานที่ 1 การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน
ถึ ง แม้ว่ า ระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะมี ก ารใช้ ง านจากคลัง ข้อ มู ล และการเรี ย กใช้ โ ดยตรงจากระบบ
ฐานข้อมูล แต่คลังข้อมูลเป็ นส่ วนสําคัญที่ได้นาํ ข้อมูลเชิ งสรุ ปผลมาแล้ว จึงส่ งผลให้การนําไปใช้งานเพื่อ
ธุ รกิจอัจฉริ ยะทําให้สะดวกมากขึ้น
สมมติฐานที่ 2 การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการใช้งานธุ รกิจอัจฉริ ยะ
ระบบธุ รกิจในปั จจุบนั มีความซับซ้อนเพิม่ มากขึ้น เนื่องจาก มีปัจจัยต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมธุ รกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวฒั นาการ เช่น พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าขายผ่านสังคมออนไลน์ การตอบสนอง
ต่อระบบห่ วงโซ่ อุปทาน และมีปริ มาณข้อมูลจํานวนมากขึ้นทุก ๆ วัน การนําเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ให้ ส ามารถเข้า ใจได้ ง่ า ยและได้ มุ ม มองที่ ห ลากหลาย จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ต้อ งการ จะช่ ว ยให้ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
สมมติฐานที่ 3 การใช้งานธุ รกิจอัจฉริ ยะมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน
หากธุ รกิ จที่ มีการใช้งานคลังข้อมูลได้มีการนําข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้ างเป็ นรายงานที่มีความ
เข้าใจง่ายและมีมิติในด้านการแสดงข้อมูลที่ทาํ ให้เกิดประโยชน์ในระดับธุ รกิจอัจฉริ ยะจะสามารถส่ งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน
สมมติฐานที่ 4 การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันผ่านธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะ
การทบทวนวรรณกรรม
ยุคสมัยของการนําคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้งานในธุ รกิจการใช้งานยังไม่มีการเชื่ อมรวมข้อมูล เน้นที่
การนํามาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยประมวลผล แยกตามแต่ละแผนก ดังนั้น ข้อมูลกระจัดกระจายตามเครื่ อง
ต่าง ๆ มีการจัดเก็บอยู่ในรู ปของไฟล์เอกสารตามแต่โปรแกรมประยุกต์ ต่อมาเริ่ มมีการสร้ างระบบจัดการ
ฐานข้อมูลและออกแบบให้เก็บข้อมูลในรู ปแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ เพื่อมุ่งหวังให้การจัดเก็บมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดความซํ้าซ้อนและความผิดพลาดของการเรี ยกใช้งาน การออกแบบตารางของการจัดเก็บมีความซับซ้อน
ต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการข้อมูล จากนั้นเริ่ มนําระบบฐานข้อมูลของแผนกต่าง ๆ รวมไว้
ด้วยกันในระบบ ERP เพื่อให้บริ การเพื่อการเข้าถึ งเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผนกต่าง ๆ และการ
ให้บริ การเพื่อการวางแผนการบริ หารงานของกิจการเพื่อตอบสนองการทําห่ วงโซ่ อุปทาน การตอบสนอง
ดังกล่าวใช้เพียงระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ แต่ตอ้ งมีโปรแกรมประยุกต์เพื่อนําข้อมูลเข้าออก
คลังข้ อมูล (data warehouse) การเข้าถึ งข้อมูลสัมพันธ์ของกิจการ ซึ่ งมีจาํ นวนตารางจํานวนมาก
ต้องมีการประมวลผลสู ง เพราะต้องมีการนําตารางมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อประมวลผลสู่ มุมมอง ทําให้
ต้องเสี ยเวลาในการทํางานและสู ญเสี ยทรัพยากรในการทํางานแต่ละครั้ง ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการนําข้อมูล
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จากตารางสัมพันธ์ มารวมกันเพื่อจัดทําเป็ นคลังข้อมูล เพื่อให้มีความรวดเร็ วในการเข้าถึ ง โดยเก็บลงใน
ตารางขนาดที่เล็กลง เรี ยกตารางดังกล่าวว่า Fact Table และมีการกําหนดว่าจะใช้ฟิลด์ขอ้ มูลใดเป็ น Measure
(Raisinghani, 2000) และฟิ ลด์ใดเป็ น Dimension ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ เรี ยกว่า การนํา เสนอข้อมูลใน Cube
(Chaudhuri & Dayal, 1997; Wen-Yang & I-Chung, 2004) กล่าวโดยสรุ ป คลังข้อมูล คือ การรวบรวมระบบ
จัดการฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็ นข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้กิจการเรี ยกใช้เพื่อประกอบการปฎิบตั ิงาน (Griffin,
1998)
ที่ผ่านมามีการสร้ างคลังข้อมูลประยุกต์ใช้ในธุ รกิ จ หลากหลาย ตัวอย่าง เช่ น กาญจนาท แสงสิ งห์
(2549) ได้พฒั นาคลังข้อมูลเพื่อใช้ในธุ รกิจการขนส่ งและกระจายสิ นค้า เพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย โดยมีการ
สกัด แปลงรู ป และสร้ างส่ วนของการรายงานผลผ่านหน้าเว็บ พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ (2550) พัฒนาระบบ
คลังข้อมูลเพื่อบริ หารงบประมาณ โดยกําหนดรู ปแบบการเข้าถึงในรู ปแบบ Data Cube และให้บริ การผ่าน
เว็บบราวเซอร์ สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารได้ Tomic and Markic (2008) ได้
พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของเมือง โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ ระบบเดี ยวกัน
เพื่อให้การบริ การเป็ นระบบเดียว ลดความขัดแย้งของข้อมูล และบริ การข้อมูลที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
ธุรกิจอัจฉริ ยะ (business intelligence) ธุ รกิจอัจฉริ ยะ คือ การผสมผสานระหว่างข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้งานประกอบการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน ธุ รกิ จอัจฉริ ยะคือเครื่ องมือในการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่ทาํ ให้ธุรกิจเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ได้แก่ Analytic, Data Mining, Dash Board, Score Card, Report และอื่น ๆ ถึงแม้วา่ การทําธุ รกิจอัจฉริ ยะ
ต้องใช้ขอ้ มูลจาก Data Warehouse แต่ตอ้ งมีการใช้งานโดยตรงจากระบบฐานข้อมูลด้วย (Data Warehousing
and Business Intelligence, 2016)
งานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า มีการประยุกต์ธุรกิ จอัจฉริ ยะในงานธุ รกิ จด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ปภาดา โพธิ์ คํา
อภิชยั & มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ , 2557) ได้พฒั นาระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะเพื่อวางแผนการผลิ ตในองค์กร
สามารถแสดงทิศทางและแนวโน้มทางการตลาด สามารถนํามาใช้เพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุ รกิจให้ตอบสนอง
การแข่งขันได้ โดยใช้ขอ้ มูลจากคลังข้อมูล (พิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์ , 2559) ออกแบบแผงหน้าปั ดธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยมีประเด็นเสนอแนะไว้ 3 ด้านได้แก่ รู ปแบบการแสดงผล รู ปแบบการ
แจ้งสถานะ และสี ที่ใช้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจการที่มีการใช้งานคลังข้อมูลและ
ธุ รกิ จอัจฉริ ยะจึงเลื อกกลุ่ มบริ ษทั ในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยมีจาํ นวนบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนไว้กบั
กระทรวงพาณิ ชย์จาํ นวน 2,042 บริ ษทั ใช้การคํานวณจํานวนกลุ่ มตัวอย่างน้อยที่สุดจากสู ตร 20 เท่าของ
พารามิเตอร์ จากโมเดลการวิจยั ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 x 9 = 90 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามในการสุ่ ม
ตัวอย่างแจกแบบสอบถามไปทั้งสิ้ น 600 บริ ษทั เพื่อป้ องกันการตอบกลับน้อย ได้ผลการตอบกลับมาจํานวน
200 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ สถิติ การวิเคราะห์สถิติใช้ความถี่ ร้ อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้ าง โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง Content Validity จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ, การทดสอบ
Convergent Validity เพื่อแสดงว่าตัวแปรสังเกตได้เป็ นสมาชิ กที่ถูกต้องของตัวแปรแฝงและ Discriminant
Validity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรแฝงแต่ละตัวแยกกันอยูอ่ ย่างถูกต้อง
การทดสอบ Convergent Validity และ Discriminant Validity
1. การทดสอบ Convergent Validity ใช้การทดสอบ Factor Analysis โดยพิจารณาจาก Loading ที่
ต้องมีค่ามากกว่า 0.6 จากผลการทดสอบค่า Loading ตํ่าสุ ด คือ 0.69 และค่าสู งที่สุด 0.99 นอกจากนี้ พิจารณา
ค่า AVE ของตัวแปรแฝงได้สูงกว่า 0.5 ทุกค่า สรุ ปได้วา่ ตัวแปรมีความถูกต้องด้าน Convergent Validity
2. การทดสอบ Discriminant Validity ใช้การคํานวณหาค่า AVE และมีค่าสู งกว่าความสัมพันธ์
ระหว่ า งตัว แปรแฝงกํา ลัง สอง จากการทดสอบพบว่ า ค่ า AVE ที่ ต่ าํ ที่ สุ ด คื อ 0.69 ซึ่ งมี ค่ า สู ง กว่ า
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกําลังสอง สรุ ปได้วา่ ตัวแปรมีความถูกต้องด้าน Discriminant Validity
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ผลการวิจัย
ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 200 ชุ ด ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มย่อยด้านการผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกิ จ การขนาดใหญ่ มี ย อดขายเฉลี่ ย ประมาณ 500-1,000 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ ค ้า ขายกับ
ต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (ดูตาราง 1)
ตาราง 1 ข้ อมูลเชิ งพรรณนา
คําถาม

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

การบริ หารการจัดการข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูล

1

5

3.08

.953

การสนับสนุนการจัดการข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูล

1

5

3.05

1.041

การพัฒนาการจัดการข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูล

1

5

3.02

.995

การบริ หารการจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ

1

5

3.02

1.136

การสนับสนุนการจัดการข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ

1

5

2.91

1.088

การจัดสรรเทคโนโลยีสาํ หรับระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ

1

5

2.93

1.110

ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน

1

5

3.27

.755

สามารถผลิตสิ นค้าที่มีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง

1

5

3.28

.841

ลูกค้าของกิจการมีความภักดีและผูกพันต่อสิ นค้า

1

5

3.35

.843

ที่มา. จาก ผลการคํานวณ
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 การใช้ง านเหมื องข้อมู ล มี อิท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อความสามารถในการ
แข่งขัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พล
เชิ งบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน โดยมีค่าระดับนํ้าหนักอิทธิ พลเท่ากับ .36 (p value < .05) อย่างมี
นัยสําคัญ

ภาพ 2 โมเดลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
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การทดสอบสมมติฐานที่ 2 การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการใช้งานธุ รกิจอัจฉริ ยะ
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อการใช้งานธุ รกิจ
อัจฉริ ยะ โดยมีค่าระดับนํ้าหนักอิทธิ พลเท่ากับ 0.57 (p value < .05) อย่างมีนยั สําคัญ

ภาพ 3 โมเดลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 3 การใช้ง านธุ รกิ จอัจฉริ ย ะมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การใช้งานธุ รกิ จอัจฉริ ยะมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยมีน้ าํ หนักอิทธิ พลเท่ากับ 0.39 อย่างมีนยั สําคัญ

ภาพ 4 โมเดลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า การใช้งานเหมืองข้อมูลมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความสามารถในการ
แข่งขันผ่านธุ รกิ จอัจฉริ ยะโดยมีระดับนํ้าหนักอิทธิ พลจาก Data Warehouse ไปสู่ Business Intelligence
เท่ากับ 0.58 (p value < .05) และมีน้ าํ หนักไปสู่ Business Intelligence ไปสู่ Competitive Advantage เท่ากับ
0.27 (p value < .05) ในขณะที่ Data Warehouse มีนาํ หนักอิทธิ พลทางตรงสู่ Competitive Advantage เท่ากับ
0.19 อย่างมีนยั สําคัญ (p value < .05)
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เมื่อพิจารณานํ้าหนักอิทธิ พลระหว่าง Data Warehouse กับ Competitive Advantage นั้น พบว่า มี
อิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.19 และมีน้ าํ หนักอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ 0.16 ซึ่ งตํ่ากว่าอิทธิ พลทางตรงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม แสดงให้เห็นว่า Business Intelligence ส่ งผลร่ วมให้ Data Warehouse สู่ ความสามารถในการ
แข่งขัน

ภาพ 5 โมเดลการทดสอบสมมติฐานที่ 4

ภาพ 6 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
*มีระดับนัยสําคัญ p < 0.05, ***มีระดับนัยสําคัญ p < 0.001
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่ อ กิ จ การผ่ า นการใช้ ง านระบบฐานข้อ มู ล ไปสั ก ระยะ ฐานข้อ มู ล ดัง กล่ า วสามารถนํา มาใช้
ประโยชน์เพื่อสรุ ปออกเป็ นรายงานประกอบการตัดสิ นใจ การนําเสนอข้อมูลที่ทาํ ให้มีมุมมองต่าง ๆ เข้าใจ
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ได้ง่ายโดยจัดทําระบบคลังข้อมูล ซึ่ งกิจการที่มีการใช้งานคลังข้อมูลสามารถส่ งผลต่อความสามารถในการ
ทํางานของธุ รกิจ นอกจากนี้ ระบบคลังข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนําไปสู่ การทําธุ รกิจอัจฉริ ยะ เนื่ องจากธุ รกิจ
อัจฉริ ยะต้องนําข้อมูลที่ผา่ นการสรุ ปหรื อนําข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ ไปใช้งานเพื่อนําเสนอต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ การนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบธุ รกิจอัจฉริ ยะทําให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจได้ง่าย สามารถใช้
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันให้อยูบ่ นพื้นฐานข้อมูลที่เป็ นจริ ง ส่ งผลให้กิจการมีสามารถในการแข่งขัน
จากงานวิจยั สรุ ปให้เห็นได้วา่ กิจการต่าง ๆ นอกจากจัดทําคลังข้อมูลแล้วควรต้องมีการนําข้อมูลไป
ใช้เป็ นการรายงานข้อมูลในรู ปแบบธุ รกิจอัจฉริ ยะด้วย ซึ่ งจะช่วยส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งเพิ่มขึ้น
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พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ าจากตลาดออนไลน์ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
PURCHASING BEHAVIOR THROUGH CHANNEL OF ELECTRONIC
MARKETPLACE’S MOBILE APPLICATION: AREA
OF STUDIES AT BANGKOK
สนทรี ยา โสภารัตน์
ตวงทอง ลาภเจริ ญทรัพย์
ปทิตตา โอภาสพงษ์
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผ่านโมบาย
แอพพลิ เคชัน่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมหลังการซื้ อ เปรี ยบเทียบ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อจําแนกตามพฤติกรรมการซื้ อ เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
หลังการซื้ อจําแนกตามพฤติกรรมการซื้ อกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้คือประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อ
สิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิ เคชัน่ จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อจะมีปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อด้านราคาแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในด้านวิธีการชําระค่าสิ นค้าจะมีปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด การ
รักษาความเป็ นส่ วนตัว แตกต่างกัน พฤติกรรมการซื้ อในด้านโอกาสการซื้ อสิ นค้าจะมีปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อด้านการส่ งเสริ มการตลาด การบริ การส่ วนบุคคล แตกต่างกัน และพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าในด้านผูม้ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และโอกาสในการซื้ อสิ นค้า จะมี พฤติ กรรมหลังการซื้ อ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: (1) พฤติกรรมการซื้ อ (2) ตลาดออนไลน์ (3) โมบายแอพพลิเคชัน่ (4) ส่ วนประสมทางการตลาด
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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
บทนา
ปั จจุ บนั การเชื่ อมต่อเข้า สู่ ระบบอิ นเทอร์ เน็ ตมี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ นจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการนําอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile devices) เช่น สมาร์ ทโฟน (smart phone) เข้ามาใช้งานทําให้
จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเติ บโตสู งขึ้ น ซึ่ งเดิ มต้องอาศัยการเชื่ อมต่อจากคอมพิวเตอร์ เท่านั้นผลสํารวจของ
ไตรมาศสุ ดท้ายปี พ.ศ. 2558 (สมาคมโฆษณาดิจิตอล, 2559) แสดงให้เห็ นว่า มี การเชื่ อมต่อเข้าสู่ ระบบ
อินเทอร์ เน็ตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 68 ล้านเลขหมาย ซึ่ งด้วยขนาดของอุปกรณ์ ที่พกพาได้ง่าย และมี
ความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึ งความสามารถใช้งานในกิ จกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทําให้ธุรกิ จ
การค้าต่าง ๆ หันมาใช้ประโยชน์จากการทําธุ รกรรมบนสมาร์ ทโฟน หรื อเรี ยกว่าการทําธุ รกิ จในรู ปแบบ
M-Commerce สู งขึ้ น จากรายงานของนี ลเส็ น ประเทศไทย (Brand Buffet, 2016) ได้แสดงให้เห็ นว่า
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านมือถือ (mobile shopping) มีอตั ราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.
2559 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 ทั้ง นี้ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นผลมาจากการพัฒ นาโมบาย
แอพพลิเคชัน่ (mobile application) สําหรับการซื้ อขายสิ นค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
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แอพพลิ เคชั่นในการซื้ อขายสิ นค้า ออนไลน์ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มในการใช้ง านนั้น ส่ วนใหญ่ จะมี
ลักษณะเป็ นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ (E-marketplace) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของการค้าปลีก(retail marketing)
เปรี ยบเหมื อนห้างสรรพสิ นค้า ที่ รวมร้ านค้าต่ าง ๆ ไว้ในที่ เดี ยวเป็ นช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ มี ศกั ยภาพ
และมีการแข่งขันกันที่สูง ซึ่ งจากรายงานการสํารวจมูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (สํานักงานพัฒนาธุ รกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2559, หน้า 60) พบว่า ธุ รกิจห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์จะมีมูลค่า E-Commerce สู งที่สุด
ในปี พ.ศ. 2559 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสู งถึง 231,177 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การทําธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้าผ่าน
ระบบโมบายแอพพลิเคชัน่ นั้น ในทางปฏิบตั ิอาจไม่ใช่เรื่ องที่สามารถกระทําได้โดยง่าย เนื่ องจากการพัฒนา
โมบายแอพพลิเคชัน่ นั้น มีตน้ ทุนที่สูงเมื่อเทียบกับจํานวนผูซ้ ้ื อและมูลค่าการขายสําหรับผูป้ ระกอบการราย
ย่อ ยรวมถึ ง การบริ ก ารที่ ต้อ งมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ขั้น ตอน ตั้ง แต่
การนําเสนอขายสิ นค้า การส่ งสิ นค้า และการสร้างความประทับใจให้กบั ผูซ้ ้ื อ (Swaid &Wigand, 2009, pp.
13-28) ซึ่ งการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูซ้ ้ื อและการให้ประสบการณ์ดา้ นบริ การที่ขยายมากขึ้นจะส่ งผลให้
ผูซ้ ้ื อกลับมาใช้บริ การซํ้าต่อไป (Hui-Chu, 2007, p. 76)
ดังนั้น จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาว่าผูซ้ ้ื อมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์
ผ่านโมบายแอพพลิ เคชั่นเช่ นไร มี ปั จจัยที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอย่า งไรบ้าง และมี พฤติ ก รรม
ภายหลังการซื้ อในเรื่ องประสบการณ์ ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด โดยผลที่ได้สามารถใช้เป็ นแนวทาง
สําหรั บผูป้ ระกอบการธุ รกิ จในการที่ จะประยุกต์องค์ความรู ้ ในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดหรื อวางแผน
การตลาดให้มีความเหมาะสมกับบริ บทของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด
นอกจากนี้อาจเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยพัฒนาและปรับปรุ งโมบายแอพพลิเคชัน่ ของตลาดออนไลน์ให้
ตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิ เคชั่นของประชาชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ น
โมบายแอพพลิเคชัน่ ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมหลังการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ของประชาชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ จําแนกตามพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่
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5. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมหลังการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ จําแนก
ตามพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรอิสระ(independent variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ และตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ ปั จจัยด้าน
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจซื้ อ และพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ โดยประชาชนที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และเคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์
ผ่านโมบายแอพพลิ เคชั่นระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนิ นในระหว่างเดื อนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.
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สมมติฐานของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานไว้วา่ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกัน จะมีปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่ใช้
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และพฤติกรรมหลังการซื้ อสิ นค้าแตกต่างกัน
นิยามศัพท์
พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า หมายถึ ง การตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า จากตลาดออนไลน์ผ่า นโมบาย
แอพพลิ เคชัน่ ทั้งในเรื่ องของประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อ สาเหตุ ของการใช้บริ การ ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า
รู ปแบบการชําระเงิน บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้า โอกาสในการซื้ อสิ นค้า แอพพลิเคชัน่ ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
แหล่งข้อมูลข่าวสารในการรับรู ้บริ การ
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง เครื่ องมื อ ทางการตลาดที่ ธุ ร กิ จ นํา มาใช้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ทางการตลาด โดยสําหรั บการตลาดออนไลน์จะใช้เครื่ องมือที่ เรี ยกว่า 6P’s ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่ องทางการนําเสนอ (place) การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) การ
ให้บริ การส่ วนบุคคล (personalization) และการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (privacy)
พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ สิ น ค้า หมายถึ ง ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ
หลังจากที่ได้ทาํ การประเมินสิ นค้าภายหลังการซื้ อสิ นค้าจากตลาดออนไลน์ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ และจะ
เก็บไว้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจซื้ อครั้งต่อไปที่จะทําการซื้ อซํ้าหรื อบอกต่อ
โมบาย แอพพลิเคชัน่ (mobile application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่ช่วยการ
ทํางานของผูใ้ ช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่ น โทรศัพท์มือถื อ ซึ่ งแอพพลิ เคชัน่ เหล่านั้นจะทํางานบน
ระบบปฏิ บตั ิการ(OS) ที่ แตกต่างกันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผูใ้ ช้ซ่ ึ งในที่ น้ ี จะหมายถึ ง
แอพพลิเคชัน่ สําหรับการซื้ อขายสิ นค้า
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ตลาดออนไลน์ (E-marketplace) หมายถึ ง เว็บไซด์ซ่ ึ งทําหน้าที่เป็ นตลาดกลาง ที่ มีการรวบรวม
สิ นค้าและร้านค้าจํานวนมากเป็ นสื่ อกลางในการซื้ อขายสิ นค้าโดยเป็ นรู ปแบบของการค้าปลีก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ระกอบการ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดและกําหนดกลยุทธ์
การตลาดให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ด้านผูจ้ ดั ทําแอพพลิเคชัน่ สามารถนําผลไปใช้
ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้ตอบสนองกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้
ของผูบ้ ริ โภคเพื่ อ ทราบถึ ง ลัก ษณะความต้องการและพฤติ ก รรมการซื้ อ คํา ถามที่ ใ ช้เพื่ อ ค้นหาลัก ษณะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W’s และ 1H (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550, หน้า 125-126) โดยมีคาํ ถามดังนี้ ใครอยูใ่ น
ตลาดเป้ าหมาย เป็ นคําถามเพื่อทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไรเป็ นคําถามเพื่อทราบถึงสิ่ งที่
ตลาดต้องการจากผลิตภัณฑ์ทาํ ไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ เป็ นคําถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้ อใครมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นคําถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใดเป็ นคําถามเพื่อทราบถึง
โอกาสในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหนเป็ นคําถามเพื่อทราบถึ งช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อ ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อ อย่า งไร เป็ นคํา ถามเพื่ อ ทราบถึ ง ขั้นตอนการตัด สิ น ใจซื้ อ หรื อ กระบวนการซื้ อ (buying process)
ประกอบด้วย ขั้นตอนรับรู ้ ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และ
ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ
2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคสําหรับการค้าปลีกอิเล็กทรอนิ กส์ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าคือ กระบวนการตัดสิ นใจ (decision process) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ซึ่ งในขั้นแรกคือขั้นตอนก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ (prepurchase) เป็ นขั้นตอนที่ผซู ้ ้ื อระบุความต้องการเบื้องต้น
ว่าจะซื้ อสิ นค้าอะไร ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากนั้นจึงนํามากําหนดเป็ นขอบเขตของปั ญหาเพื่อ
พิจารณาและประเมินทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่ งการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์เป็ นแหล่งข้อมูลอีกประเภทหนึ่ ง ที่
ช่ วยให้ลู ก ค้า หรื อผูบ้ ริ โภคสามารถค้นหาและเข้า ถึ ง ข้อมู ล เกี่ ย วกับ สิ นค้า และบริ ก ารผ่า นทางเครื อข่ า ย
อินเตอร์ เน็ ตได้อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึ งไม่เพียงแต่จะทําให้ประหยัดเวลาในการเดิ นทางแล้ว ยังประหยัด
ค่าใช้จ่ายอีกด้วยขั้นตอนต่อมาคือ ขั้นตอนการซื้ อจริ ง (actual purchase) เป็ นขั้นตอนที่ผซู ้ ้ื อทําการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าโดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ราคา คุ ณภาพ บริ การ และประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนกล
ยุทธ์ทางการตลาดของผูข้ ายสิ นค้า ซึ่ งการค้าปลี กอิเล็กทรอนิ กส์ จะเป็ นแหล่งข้อมูลที่นาํ เสนอตัวสิ นค้าและ
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ช่วยเปรี ยบเทียบให้เห็นข้อแตกต่าง ขั้นตอนสุ ดท้ายคือขั้นตอนหลังการซื้ อ (postpurchase)เป็ นขั้นตอนที่ผซู ้ ้ื อ
ได้นาํ ตัวสิ นค้าไปใช้ประโยชน์ตามที่ตอ้ งการ อย่างไรก็ตามสิ นค้าที่ซ้ื อไปนั้นหากเกิดปั ญหาขึ้น ผูข้ ายจะต้อง
รับผิดชอบและช่ วยเหลื อโดยจัดการปั ญหาให้หมดไป เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมัน่ ใจในการซื้ อ
ครั้งต่อไป
3. ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึ งใช้
รวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย (Kotler, 2000, p. 99) ดังที่เรี ยกกันว่า 4 P’s อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) การจัดจําหน่าย (place) และการส่ งเสริ มการขาย (promotion) อย่างไร
ก็ตามการซื้ อขายบนตลาดออนไลน์น้ นั นับเป็ นช่องทางการค้าในรู ปแบบใหม่ จึงได้องค์ประกอบเพิ่มเติมอีก
2P คือ การให้บริ การแบบเจาะจง (personalization) และการรักษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า(privacy) (อาณัติ
ลีมคั เดช, 2546)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
พฤติกรรมการซื้อสินค้ า
1. สาเหตุในการซื้อ

ส่ วนประกอบการตลาด
ในการตัดสินในซื้อ
1. ผลิตภัณฑ์

2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
3. รู ปแบบการชําระเงิน

พฤติกรรมหลักการซื้อ
1. ความพึงพอใจ
2. การซื้อซํ้า

2. ราคา
3. ช่องทางการนําเสนอ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นวิธี ก ารวิจยั เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้วิธี ก ารสํา รวจ ทํา การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
โดยใช้แบบสอบถามซึ่ งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดและทําการทดสอบความเชื่ อถื อได้ของมาตรวัดกับผูท้ ี่เคยซื้ อ
สิ นค้าจํานวน 40 ตัวอย่าง ผลทดสอบค่าสถิติ Cronbach’s Alpha ได้ค่า Alpha มากกว่า 0.70 ซึ่ งถือว่ามาตรวัด
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ประชากรและการสุ่ มตั วอย่ าง หน่ วยการวิเคราะห์ ใ นการศึ ก ษานี้ คื อ ผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้า จากตลาด
ออนไลน์ ผ่า นโมบายแอพพลิ เ คชั่น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากข้อ มู ล เกี่ ย วกับ จํา นวนประชากรผูใ้ ช้
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โทรศัพท์เคลื่ อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่ามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7,253,700 คน (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ,
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ ภาครัฐ , 2558) ทําการเลื อกตัวอย่างตามสู ตรของ Yamane โดยกําหนดค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ระดับ 95% ที่ระดับความผิดพลาดไม่เกิน 5% ทําให้ได้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จาํ นวน 400
คน ซึ่ งจะใช้การสุ่ มแบบโควตา (quota sampling) โดยแบ่งตามลักษณะของเพศในจํานวนเท่า ๆ กัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ แบบสอบถามที่เป็ นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ได้แก่ ลักษณะทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อ และพฤติกรรมการซื้ อ ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (frequency) สรุ ปเป็ นค่าร้อยละ
(percentage) แบบสอบถามที่เป็ นลัก ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่ใช้ตดั สิ นใจซื้ อและพฤติกรรมภายหลังการซื้ อใช้วิธีหาค่าเฉลี่ ย (mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ส่ วนแบบสอบถามลักษณะปลายเปิ ดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหาแล้วสรุ ปออกมา
เป็ นค่าความถี่ สถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (anova) กรณี พบความ
แตกต่างเป็ นรายกลุ่มจะวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ี LSD
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน400 ตัวอย่าง
พบว่าแบ่งเป็ นเพศชายและเพศหญิงจํานวนเท่า ๆ กัน อย่างละ 200 คน มีอายุอยู่ในช่ วง 26-35 ปี มากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด โดยทํางานอยูใ่ นส่ วนของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
มากที่สุดและมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000-30,000 บาท ต่อเดือน มากที่สุด
จากวัตถุ ประสงค์ที่ 1 พบว่า ผูซ้ ้ื อนิ ยมซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชั่นมากที่ สุด รองลงมาเป็ นสิ นค้าเพื่อ
สุ ขภาพและความงาม เหตุ ผ ลในการเลื อกซื้ อสิ นค้า คื อ ความสะดวก ช่ วยประหยัดเวลาในการเลื อกซื้ อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าครั้งล่าสุ ดอยูท่ ี่ 500-2,500 บาท และทําการชําระค่าสิ นค้าผ่านระบบ ATM มากที่สุด
ซึ่ งผูซ้ ้ื อจะมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตนเองในรอบ 6 เดือนที่ผา่ นมา มีการซื้ อสิ นค้า 1-5 ครั้ง แอพพลิเคชัน่
ที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้ามากที่สุด ได้แก่ Lazada ซึ่ งรู ้จกั โดยการค้นหาผ่าน Search Engine
จากวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ผูซ้ ้ื อใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการนําเสนอในการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในระดับมากที่สุด และให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการให้บริ การส่ วนบุคคลใน
ระดับมากตามลําดับซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ผูซ้ ้ื อให้ความสําคัญระดับมากที่สุดในเรื่ อง สามารถสั่งซื้ อได้
ตลอดเวลา มีสินค้าให้เลือกมากมายมีความรวดเร็ วในการค้นหาสิ นค้าตามลําดับ
จากวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า ผูซ้ ้ื อมีประสบการณ์ความพึงพอใจภายหลังการซื้ อสิ นค้าในระดับที่สูง
ทั้งในเรื่ องความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้า แนวโน้มในการซื้ อซํ้า การบอกต่อ และยังพบว่า ปั ญหาที่เกิดหลัง
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การซื้ อสิ นค้าคื อตัวสิ นค้า ที่ ไ ด้รับมี ปั ญหาทํา ให้ต้องเสี ย เวลาในการเปลี่ ย นสิ นค้า และสิ นค้า ไม่ สวยงาม
เหมือนกับภาพที่แสดงไว้
จากวัตถุประสงค์ที่ 4 การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
จําแนกตามพฤติกรรมการซื้ อพบว่ากลุ่มผูซ้ ้ื อที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าครั้งล่าสุ ดที่ต่างกันจะมีค่าเฉลี่ยของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าด้านราคาแตกต่างกัน กลุ่มผูซ้ ้ื อที่มีรูปแบบการชําระเงิน
ต่างกัน มี ค่าเฉลี่ ยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ในการซื้ อสิ นค้าด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการ
นําเสนอ การส่ งเสริ มการตลาด และความเป็ นส่ วนตัวแตกต่างกัน ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า 6 เดือนที่ผา่ นมา
ต่างกันมีค่าเฉลี่ยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านการ
ให้บริ การส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
จากวัตถุ ป ระสงค์ที่ 5 เป็ นการเปรี ยบเที ย บพฤติ ก รรมหลังการซื้ อจําแนกตามพฤติ กรรมการซื้ อ
พบว่า กลุ่ มผูม้ ี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและความถี่ ในการซื้ อในรอบ 6 เดื อน ที่ ต่างกัน มี ค่าเฉลี่ ยของ
พฤติกรรมหลังการซื้ อแตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า พบว่า จะมีการใช้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านราคาที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน ซึ่ งสิ นค้าที่มีราคาถูกจะใช้ปัจจัยด้านราคาในการตัดสิ นใจซื้ อ
น้อยกว่าสิ นค้าที่ มีราคาสู ง เป็ นไปตามแนวคิ ดของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในขั้นตอนการหาข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภค (สุ ดาพร กุณฑลบุตร, 2550, หน้า 77) โดยสิ นค้าที่มีระดับราคาสู งก็จะทําการหาข้อมูลโดยละเอียด
แต่ถา้ สิ นค้าที่มีระดับราคาไม่สูงอาจไม่สนใจที่จะหาข้อมูลมากนัก
การชําระเงินด้วยบัตรเครดิ ต/เดบิตจะมีการใช้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการนําเสนอ การส่ งเสริ มการตลาด และความเป็ นส่ วนตัวสู งกว่าการ
ชําระเงินด้วยเอทีเอ็มอีกทั้งให้ความสําคัญด้านความเป็ นส่ วนตัวสู งกว่ากลุ่มที่ชาํ ระเงินปลายทาง สอดคล้อง
กับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2555) ที่พบว่า ผูซ้ ้ื อยังไม่มีความเชื่ อมัน่ ในระบบชําระเงินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการชําระเงิ นผ่านบัตรเครดิ ต จึงทําให้ผซู ้ ้ื อที่ใช้บตั รเครดิ ตนั้นต้องมีการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ เช่ น
ความเป็ นส่ วนตัว มากกว่ากลุ่มที่ชาํ ระเงินทางเอทีเอ็ม หรื อกลุ่มที่ชาํ ระเงินปลายทาง
ในรอบ 6 เดื อน ผูท้ ี่ ไม่ไ ด้ทาํ การซื้ อสิ นค้าจะใช้ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านการให้บริ การส่ วนบุคคลตํ่ากว่ากลุ่มผูท้ ี่มีการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะไม่ได้มีการซื้ อบ่อย จึงไม่ให้ความสนใจกับการส่ งเสริ มการตลาดและการบริ การส่ วนบุคคลมากนัก
ผูท้ ี่ได้รับอิทธิ พลจากครอบครัวในการตัดสิ นใจซื้ อจะมีพฤติกรรมหลังการซื้ อในเรื่ องประสบการณ์
ความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่ มอื่ น ๆ สอดคล้องกับแนวคิ ดเรื่ องอิ ทธิ พ ลของครอบครั วที่ มีผลต่อพฤติ กรรม
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ผูบ้ ริ โภค (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2558, หน้า 300) ซึ่ งการตัดสิ นใจซื้ อที่เกิดขึ้นในครอบครัว มีความแตกต่างจาก
การตัดสิ นใจซื้ อที่กระทําโดยส่ วนตัว ทั้งนี้อาจเกิดจากสิ นค้าที่ซ้ื อเป็ นการบริ โภคร่ วมกันหรื อมีผลกระทบต่อ
สมาชิกในครอบครัว
ในรอบ 6 เดือน ผูม้ ีความถี่ในการซื้ อมากกว่า 10 ครั้ง ความถี่ในการซื้ อ 5-10 ครั้ง และความถี่ในการ
ซื้ อ 1-5 ครั้ง จะมีพฤติกรรมหลังการซื้ อในเรื่ องประสบการณ์ความพึงพอใจสู งกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ซ้ื อและพบว่า ผูท้ ี่
มีความถี่ในการซื้ อมากกว่า 10 ครั้ง มีประสบการณ์ความพึงพอใจสู งที่สุด จึงพอสรุ ปได้วา่ การสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูซ้ ้ื อและการให้ประสบการณ์ ด้านการบริ การที่ ขยายมากขึ้ นจะช่ วยส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อกลับมาใช้
บริ การซํ้าต่อไป (Hui-Chu, 2007, p. 76)
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
สําหรับผูป้ ระกอบการที่มีความสนใจในการขายสิ นค้าบนตลาดออนไลน์น้ นั ควรพิจารณาปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมกับบริ บท
ในปั จจุบนั ซึ่ งในด้านผลิตภัณฑ์ (product) ควรนําสิ นค้าที่มีคุณภาพมาจําหน่าย เพราะการที่ตลาดออนไลน์
มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้ อ ทําให้ผซู ้ ้ื อสามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าได้ง่าย สิ นค้าประเภทแฟชัน่ สิ นค้าเพื่อ
สุ ขภาพและความงาม เป็ นสิ นค้าที่ขายได้ง่ายมากกว่าสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ผูข้ ายควรใส่ รายละเอียดข้อมูลของ
สิ นค้าให้ครบถ้วนควรแสดงภาพสิ นค้าในลักษณะเสมื อนจริ ง เช่ น สี ขนาด หรื อรู ปแบบ เพื่อป้ องกันการ
คลาดเคลื่อนของสิ นค้าที่ผซู ้ ้ื อต้องการอีกทั้งควรหาแหล่งตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสี ยงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผูซ้ ้ื อขนาด
ใหญ่ส่วนด้านราคา (price) ผูข้ ายควรมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาเพื่อให้เกิดความดึงดูดใจ และควรมีราคาที่ต่ าํ
กว่าคู่แข่ง เนื่ องจากการซื้ อขายบนตลาดออนไลน์น้ นั ผูซ้ ้ื อสามารถตรวจสอบราคาสิ นค้าในท้องตลาดได้
สิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ ายไม่ควรมีราคาที่สูงมากนัก เนื่ องจากจุดอ่อนบนตลาดออนไลน์คือ การที่ผซู ้ ้ื อไม่เห็ น
สิ นค้าจริ ง เป็ นเพียงข้อมูลและรู ปภาพที่แสดงไว้เท่านั้น ซึ่ งอาจทําให้สินค้าที่มีราคาสู งขายได้ยากขึ้น
สําหรั บผูพ้ ฒั นาแอพพลิ เคชั่นของตลาดออนไลน์ ควรมีช่องทางการชําระค่าสิ นค้าที่ หลากหลาย
และควรสร้ างความเชื่ อมัน่ ในการชําระเงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ให้มากขึ้นโดยสร้ างระบบความเป็ น
ส่ วนตัวที่มีความปลอดภัยสู ง มีการแจ้งนโยบายการรักษาข้อมูล เพื่อเป็ นสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ผูซ้ ้ื อ และ
แอพพลิ เคชั่นควรมี ระบบการสั่งซื้ อที่ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่ งไม่ควรมีลกั ษณะการใช้งานที่ซับซ้อนมากนักมี
ระบบตรวจสอบสถานะในการจัดส่ ง และการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บข้อมูล
ประวัติส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการส่ งเสริ มการตลาด โดยการโฆษณาหรื อส่ งข้อความหากมีการจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการขายเกิดขึ้น ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้ อ นอกจากนั้นในการทําการตลาดควรมุ่งเน้น
ถึงการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิ ม และคอยตรวจสอบร้ านค้าต่าง ๆ ที่เข้ามาทําการขาย เพื่อให้ผซู ้ ้ื อมัน่ ใจใน
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คุณภาพและบริ การ สําหรับการแสวงหาลูกค้าใหม่ ผูพ้ ฒั นาแอพพลิ เคชัน่ ของตลาดออนไลน์ควรมีการทํา
SEO (Search Engine Optimization) เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาของผูซ้ ้ื อได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั โดยการใช้แบบสอบถาม อาจมีขอ้ จํากัดด้านรายละเอียดของผลวิจยั ดังนั้น ควรมี
การศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่อให้ทราบถึ งพฤติ กรรมการซื้ อ และปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเพิ่มขึ้น หรื ออาจใช้เครื่ องมื อทางสถิ ติอื่น ๆ ที่ เหมาะสมเพิ่มเติ มในการวิเคราะห์ ตวั แปร
เรื่ องปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เช่ นการใช้สมการถดถอยเชิ ง พหุ หรื อการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ
(factor analysis) เพื่อให้งานวิจยั มีความคลอบคลุมและหลากหลายยิง่ ขึ้น
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