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คําสําคัญ : ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  เหมืองขอมูล  การถดถอยโลจิสติก  การจัดการลูกคาสัมพันธ 
 เจียรไน  วรรณเชฐอิสรา : การจัดการฐานขอมูลลูกคาของการตลาดแบบเครือขายหลายชั้น  
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อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ. 53 หนา. ISBN 974-11-6262-6 
 
 ในการจัดการลูกคาสัมพันธการทราบลักษณะของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ เปนพื้นฐานใหบริษัท
สามารถกําหนดนโยบายสงเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพได การวิจัยคร้ังนี้จึงเนนการศึกษาเกี่ยวกับ
การนําการจัดการฐานขอมูลและการทําเหมืองขอมูลมาใชประโยชน โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 
(1) เพื่อจัดเก็บขอมูลลูกคาลงในฐานขอมูลที่เหมาะสม (2) เพื่อศึกษาวามตัีวแปรหรือปจจัยสวนบุคคล
ใดบางที่เปนปจจัยสําคัญทําใหลูกคามีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันระหวางกลุมที่ซื้อกินซื้อใช
และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ (3) เพื่อสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
ผูบริโภคสําหรับพยากรณกลุมลูกคา  โดยใชกรณีศึกษาจากฐานขอมูลลูกคาของบริษัท หจก.ซูเลียน 
เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ ของยอดเดือนธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ 2549 ตัวอยางไดจากการ
สุมขอมูลลูกคาจํานวน 154 คน และผูที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดของธุรกิจนี้อีก 23 คน รวม
เปน 177 คน แบงขอมูลออกเปน 2 สวน สวนแรกสําหรับการพัฒนาตัวแบบมี 150 คน และสวนที่สอง
สําหรับการทดสอบตัวแบบมี 27 คน  ปจจยัสวนบุคคลที่เปนตัวแปรพยากรณไดแก เพศ  อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได และการศึกษา   สวนตัวแปรตามไดแก กลุมลูกคาจําแนกเปนกลุมซื้อกินซื้อใช
และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ  การวิเคราะหขอมูลใชเทคนิคการถดถอยโลจิสติก  ผลการวิจัยพบวา 
 1. ขอมูลตางๆของหจก.ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่    ไดจัดเก็บลงในรูปของ
ตาราง โดยขอมูลที่จัดเก็บในแตละตารางจะมีความสัมพันธกัน เช่ือมโยงกัน และอยูรวมกันเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ประกอบดวยตารางหลักและตาราง Transaction 
 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแบงกลุมลูกคาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คือเพศและรายได 
 3. ตัวแบบโลจิสติกที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถพยากรณไดถูก 71.3%  คือ 

INCOME(4) 1.046-INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1
p1

plog −−−+=
−

 

เมื่อ p  คือความนาจะเปนที่ลูกคาจะมุงมั่นทําเปนธุรกิจ และ INCOME(1) ถึง INCOME(4) แทนรายได
ที่ระดับตางๆของลูกคา 
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 In customer relationship management (CRM), learning the characteristics of customers is 
very important and can increase the effectiveness of the marketing policy. This research therefore 
tried to study how to develop a customer database and extract customers’ information form it. The 
aims of this research are (1) to file the customer’s information in proper database, (2) to determine 
the  factors classifying customers by their behaviors into the product-consuming group and the 
business-run group and (3) to build a logistic model for customer classification based on the 
customers’ personal factors obtained in (2). The sample consists of 177 customer: 23 from the best 
Zhulian salesman list and 154 from Zhulian Pedsongtham (Petchaburi) Agency’s customers 
collecting from December 2005 to February 2006. Of these customers, 150 are used as a training 
sample and 27 as a test sample. The logistic regression is used to predict the behavior of the 
customers: the product-consuming group and the business-run group with sex, age, occupation, 
marital status, income and educational level as predictors.  The research found that : 
  1. A relational database for customers of Zhulian Pedsongtham (Petchaburi) Agency was 
developed. 
  2. Factors significantly influencing customers’ behavior at the .05 level of significance are 
sex and income.  
  3. The logistic model obtained  is 

INCOME(4) 1.046-INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1
p1

plog −−−+=
−

 

which can correctly classify the group of customer based on  his behavior about 71.3 %, which p  is 
the probability of being the business-run group and INCOME(1) to INCOME(4) are the categorical 
variables represent various levels of customers’ income. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การแขงขันในเชิงธุรกิจปจจบุันมีมากขึ้นกวาในอดีตที่เคยเปน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ดานความกาวหนาของเทคโนโลยีที่สงผลใหลูกคามีโอกาสเลือกสินคามากขึ้น สามารถเปรียบเทียบ
สินคาในดานคุณภาพ การบริการ ราคา เงื่อนไขการชําระเงิน หรือชองทางการจัดจําหนายไดมากขึน้
จากสื่อที่มีอยู ไมวาจะเปนสือ่การตลาดทั่วไป หรืออินเทอรเน็ต (Internet)     บริษัทตางๆพยายาม
ปรับตัวเพื่อตอบรับใหทันกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี ้ โดยแทนทีจ่ะเนนทาํสินคาขึ้นมาแลวขาย
ใหได (Make-and-Sell) มาเปนเนนการรับรูความตองการของลูกคาและนําเสนอสินคาที่ตอบสนอง
ความตองการนั้น (Sense-and-Response) แลวสรางรายไดเพิ่มขึน้จากฐานขอมูลลูกคาที่มีอยูเดิม  
Theodore Levitt จาก Harvard (อางถึงใน จิระพร เรืองจิระชูพร 2546 : 8) ไดสรุปแนวคิดดาน
การตลาดไววา การตลาดสนใจความตองการของผูซ้ือและทําใหผูซ้ือเกิดความพอใจโดยผานทางตัว
สินคา และกิจกรรมอื่นๆที่เกีย่วของ เชน การนําสง และการบริการหลังการขาย เปนตน 

แนวคดิดานการตลาดนี้ทําใหผูขายหันมาเนนกลยุทธที่สามารถเจาะเขาถึงผูบริโภคได
โดยตรง และนําไปสูกลยุทธการตลาดขายตรง หรือไดเร็กต เซลลิ่ง (Direct Selling) ซ่ึงในประเทศ
ไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 10 กวาปที่ผานมา แมในชวงที่ประเทศไทยประสบ
ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํามาตั้งแตกลางป พ.ศ.2540 ขณะที่ธุรกจิอื่นๆหรือชองทางการกระจาย
สินคาอ่ืนๆอยูในสภาพซวนเซ บริษัทและธุรกิจหลายประเภทชะลอการวาจางหรือมกีารลดและปลด
คนออกจากงาน บุคคลที่วางงานเหลานี้ ไดมองเหน็ธุรกิจขายตรงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพราะ
ธุรกิจขายตรงเปนธุรกิจที่เปดโอกาสใหคนเขามาสรางรายไดใหกบัตนเองและครอบครัว โดยไม
จํากัดทางดานเพศ อายุ การศึกษา มีอิสระทางความคิด เวลาการทํางาน หลายรายประสบความสําเร็จ
สามารถยึดเปนอาชีพหลัก  สงผลใหธุรกิจขายตรงเติบโตรุงเรืองในขณะที่ธุรกิจอืน่ซบเซา  ดังเหน็
ไดจากตารางที่ 1  ซ่ึงสมาคมขายตรงไทยรวมกับสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทํา
การสํารวจมูลคาโดยรวมและองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของกับการเติบโตของธุรกิจขายตรง ตาม
โครงการสํารวจทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภค และขอมูลสําคัญของธุรกิจขายตรง กรณีศึกษาพื้นที่
กรุงเทพ ปริมณฑลและ 8 จังหวดัเปาหมายหลัก คือ เชียงใหม พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแกน     
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี และระยอง โดยสํารวจระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน
มกราคม 2549 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห 
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ตารางที่ 1 มูลคาตลาดรวมธุรกิจขายตรง 
 

 
 

ที่มา : สมาคมการขายตรงไทย, อางถึงใน  “จับทิศทาง ขายตรง,”  LEADER TIME 6, 64 (มีนาคม 
2549) : 53-56. 
 

 สําหรับการขายตรงประเภทหนึ่งที่โดดเดนในสภาวะของการแขงขันในปจจุบนัก็คอื การ
ขายตรงประเภทหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) ซ่ึงมีหวัใจหลักอยูทีก่ารสรางองคกร
หรือเครือขายทีมงาน  และหนึ่งในหวัขอแนวทางการพฒันาทีมงานใหเติบโต ที่ระบุไวในหนังสือ
รูจัก...แตไมรูจริง ของ ดร.กิตติพันธ ตณัฑะพงษ (พ.ศ.2548)  ซ่ึงเปนนักธุรกจิอิสระขายตรงที่
ประสบความสาํเร็จที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทย คือ “เขาใจธรรมชาติของสมาชิกในทีมงาน”  โดยสรุป
ไววา ทีมงานที่ชักชวนกันเขามาตอๆกันไปนั้น ตามธรรมชาติของมนุษยจะมีความคิดตางกัน การ
กระทํากจ็ะแตกตางกัน เมื่อผานไประยะหนึ่งจะเริ่มมองเห็นเปน 3 กลุมชัดเจน คือ  
 ก.  กลุมที่มุงมัน่ทําเปนธุรกิจ :  กลุมนี้จะมกีารขยายเครือขายซ่ึงจะมีอยูนอยที่สุดประมาณ    
 10% 

ข. กลุมที่ลองซ้ือสินคา : กลาๆกลัวๆอยากทําแตไมมั่นใจในบริษัท หรือไมมั่นใจวาตวัเอง 
  จะทําได มีอยูประมาณ 20% 
 ค.  กลุมที่สมัครแลวไมสนใจทํา : ซ่ึงมีสาเหตุหรือขอเสียมากมาย มีอยูถึง 70%  
 ในการสงเสริมและขยายเครอืขาย  ในระยะแรกควรติดตามกลุม ก ใหเขามาเรียนรู และคอย
ใหกําลังใจอยางตอเนื่อง กลุมนี้จะใหความรวมมือเปนอยางดี  สวนกลุม ข ตองคอยปรับทัศนคติ
และแนวคิด พรอมทั้งการติดตามที่ตอเนื่องเพราะในอนาคตอาจกลายเปนกลุม ก ไดบางสวน    
สําหรับกลุม ค ไมตองเนนการติดตามมาก แตคอยแจงขาวสารถึงความกาวหนาของบริษัทเปน
ระยะๆ อนาคตระยะยาวคนในกลุมนี้อาจมีโอกาสมารวมงาน 
 พื้นฐานในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อชวยใหสามารถเห็นลักษณะของลูกคาและ
สามารถแบงกลุมลูกคาไดชัดเจน ก็คือ การตลาดโดยใชฐานขอมูล (Database Marketing) โดยขอมูล
ของลูกคาเกิดจากการรวบรวมในรูปแบบตางๆ แตที่นิยมและถูกตองมากที่สุดคือ การใช
คอมพิวเตอรในการรวบรวม ซ่ึงขอมูลที่เก็บอาจประกอบดวย ช่ือ เพศ อายุ อาชพี รายได สถานภาพ

มูลคาตลาดรวมของธุรกิจขายตรง จํานวน (บาท) อัตราการเติบโต 
ป 2540 16,208,605,000 - 
ป 2543 20,808,779,000 +22.1% 
ป 2545 27,765,109,567 +33.4% 
ป 2547 32,286,322,218 +16.3% 
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สมรส ที่อยู หมายเลขโทรศัพท วนัเดือนปที่ซ้ือสินคา สินคาที่ซ้ือ ปริมาณของสินคา จํานวนเงิน 
ความถี่ในการซื้อ  ประวัติการซื้อในอดีตที่ผานมา ความชอบ เปนตน  ยิ่งฐานขอมูลทางการตลาดมี
รายละเอียดมากเทาไรก็จะยิ่งทําใหการใชประโยชนจากฐานขอมูลมีมากขึ้นเทานัน้ เพราะบริษัทจะ
อาศัยฐานขอมลูนี้ในการวิเคราะหหากลุมลูกคาใหม และแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อของลูกคา 
 โครงงานวิจัยนี้สนใจนําเทคโนโลยีของการจัดการฐานขอมูล (Database Management)  
เหมืองขอมูล (Data Mining) และเทคนิคการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship 
Management) มาเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายในการหารูปแบบพฤติกรรมสวน
บุคคลของลูกคาที่สมัครเขามาเปนสมาชิกของกลุมที่มุงมั่นทําธุรกิจเปนสําคัญวาจะตองมีลักษณะ
อยางไร เพื่อสงผลใหสามารถเพิ่มยอดผลประกอบการในแตละเดือน เพิ่มจํานวนลูกคา  และการ
ขยายสวนแบงทางการตลาดไดตอไป โดยจะใชระบบฐานขอมูลลูกคาของหางหุนสวนจํากัด ซูเลียน 
เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่  ซ่ึงเปนบริษัทขายตรงประเภทหลายชั้น โดยขายสินคาอุปโภค 
บริโภค และเครื่องประดับใหกับสมาชิก  ในการหารูปแบบพฤติกรรมของลูกคาที่เปนสมาชิก ผูวิจยั
สนใจสมาชิกใน 2 กลุมของหจก. ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่  คือ (1) กลุมที่ซ้ือกิน
ซ้ือใช และ (2) กลุมที่มุงมัน่ทําเปนธุรกิจ เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบายสงเสริมการขายได
อยางเหมาะสม เปนกรณีศกึษา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. จัดเก็บขอมูลลูกคาลงในฐานขอมูลที่เหมาะสม 
2. เพื่อศึกษาวามตีัวแปรหรือปจจัยสวนบุคคลใดบางที่เปนปจจัยสําคัญทาํใหลูกคามี

พฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันระหวางกลุมที่ซ้ือกินซื้อใช และกลุมที่ทําเปนธุรกจิ 
โดยตัวแปรพยากรณที่สนใจศึกษา ไดแกปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได และการศึกษา 

3. สรางตัวแบบความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลและพฤติกรรมผูบริโภค สําหรับ
พยากรณประเภทลูกคา 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 เปนการพัฒนาตัวแบบโดยใชขอมูลจากธุรกิจขายตรงประเภทการขายตรงหลายชั้น (Multi-
Level Marketing : MLM)  ของหางหุนสวนจํากัด ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ จดัตัง้
ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 เพื่อขายสินคาอุปโภค บริโภค และเครื่องประดับใหกบัผูเขามาสมัคร
เปนสมาชิก โดยปจจุบันมีสมาชิกที่มาใชบริการประมาณ 1,700 คน 
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  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลจากการซื้อขายในแตละใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษีของยอดเดือน
ธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ 2549 เฉพาะลูกคาที่มีหมายเลขสมาชิกที่ขึ้นตนดวย PBB, ใบสมัคร
สมาชิกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2549          และการสัมภาษณจากลูกคาทีม่า
ใชบริการที่เอเยนซี่เกีย่วกับระดับรายไดและการศึกษา 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.   เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
 2.   เขียนโปรแกรมเพื่อจดัเก็บขอมูลลูกคาลงในฐานขอมูล 
 3.   ทําการปรับขอมูล ใหเหมาะสมเพื่อทําการวิเคราะห 
 4.   ศึกษาและเลือกใชวิธีการหารูปแบบในการจําแนกพฤติกรรมของลูกคาที่เหมาะสม 
 5.   สรางตัวแบบ 
 6.   ประเมินผลวาตัวแบบนัน้สามารถนําไปใชงานการบริหารการจัดการลูกคาสัมพันธไดจริง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ธุรกิจขายตรง หมายถึง การทําตลาดโดยการขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคโดยไม
ผานคนกลางหรือรานคาคนกลาง 
 การขายตรง หมายถึง การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอขายตอ
ผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัย หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือของผูอ่ืน หรือสถานที่อ่ืนที่
มิใชสถานที่ประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระช้ันเดยีวหรือ
หลายชั้น หรือกลาวอีกนยัหนึ่งก็คือ เปนการขายสินคาและบริการโดยการใชบุคคลเปนผูขายซ่ึงเปน
การขายแบบเผชิญหนา ซ่ึงถือเปนชองทางในการจดัจําหนายที่มีศกัยภาพและรวดเร็วเพื่อใชในการ
กระจายสินคาและบริการซึ่งมีการนําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง โดยมุงหวังใหผูบริโภคแสดง
เจตนาตอบกลบัเพื่อซ้ือสินคาและบริการนัน้ ทั้งนี้ผูขายตรงจะใชการอธิบายหรือการสาธิตสินคา
เปนกลยุทธหลักในการเสนอขาย ซ่ึงธุรกิจเหลานี้มแีพรหลายในประเทศไทย อาท ิ เชน เอวอน มิ
สทีน แอมเวย ซูเลียน เปนตน 
 การขายตรงชัน้เดียว (Single-Level Marketing : SLM) เปนธุรกิจขายตรงซึ่งผานตัวแทน
ขายตรงของผูประกอบธุรกจิขายตรง โดยตัวแทนขายจะไดรับผลตอบแทนจากการขายจากสวนตาง
ของราคาขายปลีกกับราคาขายสง ซ่ึงเปาหมายของการตลาดแบบนี้ คือ การขายสินคาและบริการให
ได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5 

 

การขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) เปนธุรกิจขายตรงแบบเครอืขาย
โดยผูจําหนายอิสระ*  ซ้ือสินคาจากผูประกอบธุรกิจขายตรงนําไปขายปลีกใหกับผูบริโภคและขาย
สงใหผูจําหนายอิสระขายในทีมขาย ทั้งนี้ผูจําหนายอิสระสามารถสรางและบริหารทีมขายของ
ตนเอง โดยการชักชวนสมาชิกใหมเขารวมงาน (ไพโรจน อาจรักษา 2546 : 59)  กลาวคือ เปนการ
ขายเปนทอดๆกันในลักษณะเครือขายหลายชั้น (แตมิใชแบบลูกโซหรือแบบประมิด)  ซ่ึงผูขายเปน
นักขายอิสระไมใชลูกจางของบริษัท  โดยสามารถสรางรายไดจากการทํางานไดจากผลกําไรจากการ
ขายปลีก  หรือจากคอมมิชช่ัน/สวนลดตามระดับยอดขายของสินคาและบริการที่มีการสั่งซ้ือ   
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

1. ไดตัวแบบซึ่งแสดงความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล  (เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายได และการศึกษา) และพฤติกรรมผูบริโภค (กลุมที่ซ้ือกินซื้อใช หรือกลุมที่
ทําเปนธุรกิจ) และสามารถใชตัวแบบดังกลาวนีพ้ยากรณหาลูกคาใหมที่เปนกลุม 
เปาหมาย (กลุมที่ทําเปนธุรกิจ)  เพื่อจะไดใหการสนับสนุนและเรยีนรูอยางถูกวิธี 
สงผลใหประสบความสําเร็จในอนาคตกบัธุรกิจขายตรง 

2. ทราบพฤติกรรมการบริโภคของกลุมลูกคาที่อยูตางกลุมกนั ซ่ึงจะทําใหสามารถวางกล
ยุทธทางการตลาดไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น เชน 

   -  การจัดโปรโมชั่น (Promotion) สินคาเพื่อผูกใจลูกคา 
   -  เสนอขายสนิคาไดตรงตามกลุมเปาหมายแตละกลุม 
  -  สรางโอกาสในการขายสินคาประเภทอื่นเพิ่มเติมใหแกลูกคาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 *ผูจําหนายอิสระหมายถึง บคุคลที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาหรือบริการจากผูประกอบ
ธุรกิจขายตรงใหนําสินคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค (มาตรา 3 พระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดขายตรง พ.ศ.2545) 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับงานวิจยันี้ ผูวิจยัไดแบงออกเปนหัวขอตางๆดังนี้ 
1.  เหมืองขอมูล (Data Mining) 
 1.1  ความหมายของการทําเหมืองขอมูล (Turban and Aronson 2001,  อางถึงใน  ดวงดาว   สถิตย
วรกุล 2547 : 13 ; Berry, M.J.A. and Linoff, G.S. 2004) 
 การทําเหมืองขอมูล เปนการคนหาสารสนเทศที่มีประโยชนที่ซอนอยูในระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญ ซ่ึงผูใชไมสามารถเห็นหรือเขาใจไดในทนัทจีากขอมูลที่มีอยู โดยอาศยักระบวนการทาง
สถิติชวยในการคนหารูปแบบและความสมัพันธที่มีอยูในขอมูล เพื่อใหไดสารสนเทศมาประกอบการ
ตัดสินใจ 
 การทําเหมืองขอมูลมิไดเขามาทดแทนเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะหสถิติ แตเปนสวนขยาย
วิธีการทางสถิติ หรือกลาวไดอีกอยางวา เปนการประยกุตการวิเคราะหทางสถิติเพื่อใหสามารถรองรับ
ขอมูลขนาดใหญได การทาํเหมืองขอมูลสามารถนําไปใชประยกุตกบัการตัดสินใจดานตางๆไดหลาย
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานธุรกิจ สามารถนําไปชวยในการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับลูกคาซ่ึงมีอยู
เปนจํานวนมาก เพื่อใหเขาใจและมองเหน็รูปแบบพฤตกิรรมของลูกคา เครื่องมือหรือกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลที่ใชในการสนับสนุนการตดัสินใจในเชิงธุรกิจมีหลายประเภทดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหทางธุรกิจ 

ที่มา : ดวงดาว สถิตยวรกุล, “ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อธนาคาร” (โครงงาน 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2547), 13. 
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 จากรูปที่ 1 จะเห็นวาคุณคาของขอมูลที่ใชสนับสนุนการตัดสินใจจะเพิม่ขึ้นจากลางไปบนสุด
ของรูปพีระมิด ระดับของผูตัดสินใจจะแตกตางกัน เชน Database Administrator จะตัดสินใจบน
ระดับของ Data Warehousing และแหลงขอมูลเทานั้น สวน Data Analyst และ Bussiness Analyst จะ
ตัดสินใจชวงบนของพีระมดิ 
  เครื่องมือหรือวิธีการวิเคราะหขอมูลถูกพัฒนาใหดีขึ้นเรือ่ยๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อใหได
สารสนเทศที่ถูกตองและใชประโยชนจากสนสนเทศเหลานั้นใหมากขึ้น เพิ่มความรูทีไ่ดจากขอมูลดบิ
ที่มีอยู ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2 กราฟการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะหกับแนวโนมความรูที่ไดรับจากผลการวิเคราะห 
ที่มา : ดวงดาว สถิตยวรกุล, “ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหความเสี่ยงสินเชื่อธนาคาร” (โครงงาน 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2547), 14. 
 
  อาจถือไดวากระบวนการทําเหมืองขอมูลเปนวิธีที่นําขอมูลมาวิเคราะห เพือ่กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการตดัสินใจของฝายบริหารขององคกร  การทําเหมืองขอมลูมี
ประโยชนในดานการตลาด การนําขอมูลที่อยูในฐานขอมูลทางการตลาด (Database Marketing) มา
วิเคราะหชวยใหทราบลูกคากลุมเปาหมายที่แทจริง และสามารถสรางโปรแกรมสงเสริมการขาย และ
โปรแกรมทางการตลาดใหมปีระสิทธิภาพ กระบวนการทําเหมืองขอมูลจะมองผานเขาไปในขอมูล
อยางละเอียด เพื่อมองหาตวัแบบ (Model) พฤติกรรมของผูบริโภคในกลุมที่มีลักษณะคลายกัน เชน 
ระดับรายได พฤติกรรมการใชเงิน อายุ เปนตน ทําใหองคกรธุรกิจประหยดัคาใชจายในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธเพื่อหาลูกคากลุมเปาหมาย เพราะองคกรธุรกิจสามารถมุงไปสูลูกคากลุมเปาหมาย
ไดโดยตรง 
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  ตัวอยางของธรุกิจที่สามารถนําการทําเหมอืงขอมูลไปประยุกตใช เชน 
1. ธุรกิจคาปลีก (Retail Business)   สามารถนําการทําเหมืองขอมูลไปใชในการวิเคราะห

แนวโนม (Trends) ในดานการขาย เพื่อการสั่งซ้ือสินคาคงคลัง (Inventory) ที่เหมาะสม
กับการกระจายสินคา 

2. ธุรกิจการตลาด (Marketing Business)  สามารถนําเหมืองขอมูลไปใชในการวิเคราะห
พฤติกรรมลูกคา เชน ศกึษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาเปนสินคาประเภทใด จํานวน
เทาใด เพื่อนาํมาทําการสงเสริมการขายเฉพาะเจาะจง (Specific Promotion) ใหเขาถึง
ความตองการของลูกคาอยางแทจริง เปนตน 

3. ธุรกิจธนาคาร (Banking Business)         สามารถนําเหมืองขอมูลไปใชในการวิเคราะห 
ธุรกรรมในการใชจายบัตรเครดิต  เชน การเฝาสังเกตยอดรายจายที่มีจาํนวนมากผิดปกติ
หรือการใชจายจากสถานที่ผิดปกติ เปนตน 

 
  องคประกอบสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการวิเคราะหขอมูลดวยการทําเหมือง
ขอมูล ไดแก 

1.   ควรคัดเลือกขอมูลที่จะนํามาใชและทําขอมูลใหสมบูรณที่สุด เพราะจะมีสวนในการสราง
ตัวแบบ (Model) ใหมีประสทิธิภาพ  ถูกตองแมนยํา และประหยัดเวลาในการทําเหมือง
ขอมูลข้ึนมาก  เชน  

- การแกไขคาวางของขอมูลโดยใสคาศูนย   
- ตองการหาลักษณะลูกคาที่ซ้ือรถเบนซจึงไมควรนํารายชือ่พนักงานเขามา

เกี่ยวของ    
- ขอมูลที่มีคา “Coke” และ “Pepsi” อาจเปลีย่นคาเปน “น้ําอัดลม”  
- คอลัมนที่มีคาสําหรับทุกแถวเปนคาเดียว เชน “สัญชาติไทย”   หรือคอลัมภที่มี

คาไมซํ้ากันเลย เชน “หมายเลขสมาชิก” ไมควรนํามาใชเนื่องจากไมสามารถ
บอกรูปแบบของขอมูลได  เปนตน 

2. เลือกใชเทคนคิหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ที่เหมาะสมกับชนิดของขอมูลที่นํามาวิเคราะห 
และเปาหมายหรือวัตถุประสงคของงานที่กําลังจะทําการวิเคราะห 

3. เลือกใชเครื่องมือ    (Tool)   ในการวเิคราะหการทําเหมืองขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับงานที่จะทําการวิเคราะห 
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 1.2  ขั้นตอนในการทําเหมืองขอมูล 
   กระบวนการของการทําเหมอืงขอมูลมีการทําหลายขั้นตอน และสามารถยอนกลับไปกลับมา
ไดตลอดเวลา เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือมากที่สุดเทาที่จะทําการ
วิเคราะหได     โดยท่ัวไปนิยมแบงขัน้ตอนการทําเหมอืงขอมูลออกเปน 6 ขั้นตอนหลัก (บุญเสริม 
กิจศิริกุล 2546 : 3 ; ดวงดาว สถิตยวรกุล 2547 : 15) ไดแก 
   ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคและปญหาที่ตองการวิเคราะห (Define the objective and 
problem) ในขั้นตอนแรกตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแทและชดัเจน   กําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงค  กําหนดปญหาและสิ่งทีต่องการจากผลการวิเคราะห  ซ่ึงในสวนการวิเคราะหนี้จะ
ประกอบดวยการวิเคราะหแนวทางธุรกิจตลอดจนถึงขอมูลเบื้องตนวาเกี่ยวของกับขอมูลอะไรบาง 
เพื่อเปนตวักําหนดทิศทางในการทําเหมืองขอมูลใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
   ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมขอมูล (Data Preparation) จัดเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญและใชเวลาในการ
ทํามากที่สุด โดยปกตจิะใชเวลาประมาณ 60% ของเวลาทั้งหมดในการทําเหมืองขอมูล ซ่ึงขั้นตอนนี้
สามารถจําแนกออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังนี ้

1. การรวบรวมและเลือกขอมูล (Data Collection and Selection)  เมื่อกําหนดปญหาและ
วัตถุประสงคแลว ขั้นตอนตอไปคือ การรวบรวมและเลือกขอมูลที่อยูในชวง หรือ
ลักษณะที่ตองการเพื่อใหสามารถแกปญหาหรือทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
โดยขอมูลที่จะใชวิเคราะหจะไดมาจากฐานขอมูลซ่ึงมีอยูแลวในระดับปฏิบัติการตางๆ 
หรืออาจไดมาจากคลังขอมูล  โดยปกติอัลกอริทึมของการทําเหมืองขอมูลไมสามารถ
ทํางานไดโดยตรงกับฐานขอมูลหลายๆรูปแบบพรอมกันได  จะตองมีการรวบรวม  
ขอมูลเหลานั้นใหเปนรูปแบบเดียวกันกอนที่จะนําไปวิเคราะหดวยเหมืองขอมูลตอไป 

2. การกลั่นกรองขอมูล (Data Preprocessing and Cleaning) เมื่อทําการเก็บรวบรวมและ
เลือกขอมูลที่จะใชวิเคราะหเรียบรอยแลว  ขั้นตอนตอไปคือการกรองขอมูล เปนการทํา
ใหขอมูลมีความถูกตองครบถวน โดยตดัขอมูลที่ไมถูกตองออกไป 

3. การปรับแตงหรือแปลงขอมูล (Data Transformation) หลังจากขั้นตอนกลั่นกรองขอมูล
เรียบรอยแลว ขั้นตอนยอยนี้จะทําการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของขอมูลที่มีความ
สอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เลือกใช และพรอมที่จะนําไปทํา
การวิเคราะห 

   ขั้นตอนที่ 3  การเลือกใชอัลกอริทึม (Algorithm Engineering)  เปนขั้นตอนในการเลือกใช
อัลกอริทึมที่เหมาะสมกับปญหาที่ตองการวิเคราะห  เพื่อใชในการวเิคราะหคนหารูปแบบ (Pattern) 
รวมถึงการกําหนดกฎเกณฑและความสัมพันธระหวางตวัแปรตางๆผานวิธีทางดานสถิติ การเลือก
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อัลกอริทึมนั้นอาจสามารถเลือกใชมากกวา 1 อัลกอริทึม โดยใชในการเปรียบเทียบผลลัพธของการ
วิเคราะหดวยอัลกอริทึมแตละอัลกอริทึมวาผลของการวิเคราะหแบบใดมีความนาเชื่อถือมากกวา 
   ขั้นตอนที่ 4 การทําเหมืองขอมูล (Running the Data Mining Algorithm) หลังจากเลือก
อัลกอริทึมที่เหมาะสมกับลักษณะของปญหาและลักษณะของขอมูลแลว  จะนําอัลกอริทึมนั้นมาทํา
การวิเคราะหขอมูลที่เตรียมไว ซ่ึงบางครั้งขั้นตอนนี้จะถูกเรียกวา “การทําเหมืองขอมลู”  ในขณะทีจ่ะ
เรียกกระบวนการทั้งหมดวา “การคนพบองคความรูในฐานขอมูล (Knowledge Discovery in 
Database)” ผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนนี้จะเปนรูปแบบของความสัมพันธของขอมูลหรือตัวแบบ 
(Model) ที่จะนํามาใชในการพยากรณ (Prediction) หรือทําการวิเคราะหตอไป 
   ขั้นตอนที่ 5  การวิเคราะหผลลัพธ (Analysis of Result) เปนขั้นตอนการทําการวิเคราะหและ
ตรวจสอบผลลัพธที่ได และทดลองนําตัวแบบที่ไดไปใชงานจริง เพือ่จะนําผลลัพธที่ไดมา
เปรียบเทียบกบัผลตามตัวแบบวามีความแมนยําหรือไม  และยอมรับไดหรือไม  หากยอมรับไมไดก็
อาจทําการแกไขโดยการเพิม่จํานวนขอมลูใหมากขึ้น  หรือเปลี่ยนไปใชอัลกอริทึมอ่ืน เปนตน ซ่ึงหาก
ตัวแบบทีไ่ดใหผลลัพธที่เที่ยงตรงในระดบัที่ยอมรับไดก็จะนําตัวแบบนี้ไปใชงานจริงตอไป 
   ขั้นตอนที่ 6 การนําไปใชงานจริง (Implement) ในการใชงานจริงนัน้ ตัวแบบที่ไดอาจไม
ถูกตองตลอดไป ตองมีการตรวจสอบตัวแบบตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะวาสิ่งแวดลอมของระบบมักมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นกระบวนการทําเหมืองขอมูลจึงเปนกระบวนการที่ตองมีการตรวจสอบ
และทําซํ้าอยูตลอดเวลา 
   จากขั้นตอนหลักทั้ง 6 ขั้นตอนจะเห็นไดวาขั้นตอนการเตรียมขอมูลจะใชทรัพยากรมากที่สุด 
เพราะฉะนั้นควรมีขอมูลมากพอสมควร ไมเชนนั้นอาจจะไมสามารถวิเคราะห เพื่อดึงความรูบางอยาง
ที่แฝงอยูในขอมูลนั้นออกมาใชประโยชนได หรือผลลัพธของการวิเคราะหมีโอกาสผดิพลาดสูง 
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   การทําเหมืองขอมูลสามารถแบงออกไดเปนหลายลักษณะ เชน 
1. Classification  เปนการจดักลุมของขอมูลท่ีเปนประเภทเดียวกัน เพื่อวเิคราะหคุณสมบัติ

เปนกลุมๆอยางชัดเจนแนนอน เชน “ใช”, “ไมใช” หรือ “สูง”, “กลาง”, “ต่ํา” เปนตน 
ตัวอยางเชน  กลุมลูกคาที่ขอทําบัตรเครดิต สามารถแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่อัตราเสี่ยง
สูง, กลุมที่มีอัตราเสี่ยงปานกลาง และกลุมที่มีอัตราเสี่ยงต่ํา เทคนิคที่ใชในลักษณะนี้
อาจจะเปน Decistion Tree หรือ Neural Network 

2. Estimation  เปนการประมาณคาหรือการคาดคะเนคาทีส่นใจจากขอมูลที่มีอยู เชน การ
ประเมินราคาที่ดินในอีก 2 ปขางหนา หรือการประเมินรายไดรวมของแตละครอบครัว 

3. Prediction เปนการทํานายหรือพยากรณ โดยการนําขอมูลในอดีตหรอืปจจุบันที่มีอยูมา
สรางเปนตัวแบบ (Model) เพื่อทํานายหรอือธิบายสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอนาคต เชน Credit 
Risk Model สําหรับทํานายความเสี่ยงของลูกคาที่กูเงินจะไมสามารถชําระหนี้ไดใน
อนาคต เกิดเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 

4. Affinity Grouping or Association Rule เปนการตัดสินใจและวิเคราะหจัดกลุมส่ิงที่ไป
ดวยกันได หรือกลาวอีกนยัหนึ่งวา เปนการกาํหนดวาส่ิงใดควรจะเกิดขึ้นเมื่อเกิด
เหตุการณหนึ่งแลว เชน คนที่มาซื้ออาหารสุนัขในรานมักจะซื้อกระดูกปลอม จะมี
โอกาสเกิดขึ้นกี่เปอรเซ็นต 

  
 1.3  ประโยชนของการทําเหมืองขอมูล 
   จากการพจิารณาถึงองคประกอบในดานตางๆของการนํากระบวนการทาํเหมืองขอมูลมาใช
งานจะพบวา รูปแบบการใชงานเหมืองขอมลูจะมีลักษณะการใชงานดังตอไปนี ้

1. นําเอาคุณคาทีถู่กซอนอยูภายในตวัขอมูลออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งจากขอมูล
ภายในและภายนอกองคกร 

2. นาํเอาขอมูลตางๆจากอดีตมาทําความเขาใจเพื่อนํามาปรบัปรุงใชงานในอนาคตไดอยาง
เหมาะสม 

3. สามารถคาดการณเหตกุารณที่อาจเกิดในอนาคตไดอยางใกลเคียงความเปนจริงที่สุด 
4. สามารถแบงแยกลูกคากลุมตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
5. สามารถนําเสนอผลิตภัณฑขององคกรไดอยางเหมาะสมกับกลุมลูกคาในเวลาที่ถูกตอง 
6. สามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่มีความสําคัญสูงไดอยางรวดเรว็ เพื่อ

เปนแรงจูงใจใหลูกคาใชบริการขององคกรตอไป 
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7. สามารถทําการวิเคราะหความเสี่ยงของลูกคากลุมตางๆไดอยางถูกตองเพื่อลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และหาแนวทางปองกันแกไขตอไป 

8. สามารถคาดการณแนวโนมความตองการของตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9. สามารถสรางผลกําไรไดมากยิ่งขึ้นจากการนําเอาเหมืองขอมูลมาใชในการดําเนนิธุรกิจ

และลดความเสียหายในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   จากที่กลาวมาจะเห็นวากระบวนการวิเคราะหการทําเหมอืงขอมูลจัดเปนเทคโนโลยีทีเ่ขามามี
สวนเกีย่วของสัมพันธกับระบบการทํางานในองคกร  เปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ แตไมใช
องคประกอบหลักในการทํางาน อยางไรกต็ามกระบวนการวิเคราะหระบบมีสวนอิงกับการสนับสนุน
การตัดสินใจ 
 
 1.4  ขอจํากัดของการทําเหมืองขอมูล 
   ขอจํากัดบางประการของการทําเหมืองขอมูล คือ ถาขอมูลที่เลือกมาใชเปนขอมูลที่ไมมี
ความสัมพันธกันจะทําใหผลลัพธของการวิเคราะหผิดพลาด และปริมาณขอมูลที่ไมเพียงพอในการทํา
เหมืองขอมูลจะทําใหไมสามารถมองเห็นผลลัพธที่แทจริงไดชัดเจนหรอืขาดความนาเชื่อถือของผล
การวิเคราะห 
 
 1.5  เทคนิคของการทําเหมืองขอมูลแบบ การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
   ในการทําเหมอืงขอมูล ขั้นตอนที่สําคัญอยางหนึ่ง คอื การเลือกเทคนิคหรืออัลกอริทึมที่
เหมาะสมในการวิเคราะห ปจจัยทีน่ํามาพิจารณาในการเลือกเทคนิคตางๆไดแก 

1. เปาหมายทีแ่ตกตางกันยอมตองการเทคนิคการวิเคราะหที่แตกตางกันดวย 
2. ชนิดของขอมูลที่นํามาวิเคราะหทีแ่ตกตางกัน จําเปนตองอาศัยเทคนิคการวิเคราะหที่

แตกตางกันดวย  
   เทคนิคในการวิเคราะหกระบวนการทําเหมืองขอมูลมีหลายเทคนิคซ่ึงขึ้นอยูกับปจจยัในการ
พิจารณาที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจําแนกกลุมมีหลายวิธีดวยกัน เชน Discriminant 
Analysis,   Neural Network,   Logistic Regression เปนตน   วิธี Discriminant Analysis มีขอจํากัด
ตรงที่ตัวแปรอสิระที่เปนตัวแปรพยากรณควรตองมีการแจกแจงรวมกนัแบบปกติพหุ (ปราณี นิลกรณ 
ม.ป.ป. ; วีรานนัท พงศาภกัด ี2541 ; กัลยา วานิชยบัญชา  2548 ; Paolo Giudici 2003)       ในกรณทีี่
ตัวแปรพยากรณไมมีการแจกแจงรวมกันแบบปกติพหุ อาจทําใหผลการพยากรณไมแมนตรงพอ มี
งานวิจยัหลายงานเชน Press, S. J. and S. Wilson (1978)  หรือ Schmitz et al. (1983 : 727-751) ได
เปรียบเทียบการจําแนกกลุมดวยวิธี Discriminant Analysis และ Logistic Regression พบวามี
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ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน แตกรณีทีต่ัวแปรพยากรณสวนใหญเปนตวัแปรเชิงกลุมควรใชเทคนิคการ
ถดถอยโลจิสติก ในงานวิจยันีจ้ึงเลือกวิธีการวเิคราะหการจําแนกกลุมลูกคาเปาหมายโดยใชการ
ถดถอยโลจิสติก  
 

   ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก 
   ในการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน คาคาดหวังของตวัแปรตอบสนอง Y  อยูในรูปฟงกชัน
เชิงเสนของเทอมพารามิเตอรและตัวแปรพยากรณ   
    kk22110 X...XX)Y(E β++β+β+β=                              (2-1) 
   แตในกรณีที่ตวัแปรตอบสนอง Y  มีคาไดแค 2 คา คือ 0 และ 1 คาคาดหวังของ Y  ก็คือ
ความนาจะเปน  p  ที่ตัวแปรจะมีคาเปน 1 (เรียกความนาจะเปนในการเกดิเหตกุารณ หรือความนาจะ
เปนในการประสบความสําเร็จ ซ่ึงในการศึกษานี้คือความนาจะเปนที่ลูกคาจะมุงมั่นทําเปนธุรกิจ) อาจ
เขียนในรูปตัวแบบทํานองเดยีวกับสมการ (2-1) แตการใชตัวแบบในสมการ (2-1) จะกอใหเกดิปญหา 
2 ประการเมื่อตัวแปรตอบสนองมีคาไดแค 2 คานั่นคือ 

1. ความนาจะเปนที่ไดควรอยูระหวาง 0 ถึง 1 ในขณะทีถ่าใชการวิเคราะหการถดถอยเชงิ
เสนคาพยากรณอาจเปนไปไดตั้งแต -∞  ถึง ∞  

2. คาสังเกตของ Y  ไมเปนไปตามขอสมมติที่วา Y  ควรมีการแจกแจงแบบปกติที่มี
คาเฉลี่ย p   แตมกีารแจกแจงแบบ Bernoulli (หรือ Binomial(1, p ))  แทน 

   ในการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ทําโดยแทน )(YE

ในสมการ (2-1) ดวย logit ของความนาจะเปน p  นั่นคือ  
p1

plog)p(itlog
−

=  โดยที่ p  ในการศึกษา

คร้ังนี้คือความนาจะเปนที่ลูกคาจะมุงมั่นทําเปนธุรกิจ ตวัแบบจึงกลายเปน  
    kk22110 X...XX

p1
plog)p(itlog β++β+β+β=
−

=   (2-2) 

   itlog ของความนาจะเปนก็คือ log ของoddsของเหตุการณที่สนใจ (เมื่อ oddsของ
เหตุการณที่สนใจนยิามเปน 

p1
p
−

หรือ 
ณที่สนใจกิดเหตุการปนของการเความนาจะเ
ณที่สนใจกิดเหตุการปนของการเความนาจะเ

-1
  หรือถาแกสมการ 

(2-2) ในรูปของคาพยากรณของ p ออกมาจะไดวา 
    

)X...XXexp(1
)X...XXexp(

p
kk22110

kk22110
β++β+β+β+

β++β+β+β
=    (2-3) 

ซ่ึงจะเหน็วา p  จะมีคาเปนจาํนวนจริงระหวาง 0 ถึง 1 เทานั้น  ในการถดถอยโลจิสติก 
พารามิเตอร iβ  ของตัวแปรพยากรณ iX  สัมพันธกับตัวแปรตาม Y  ในลักษณะที่ )exp( iβ  คอื 
จํานวนเทาของการเปลี่ยนแปลงของ odds  ของการเกิดเหตุการณ( Y = 1) เมื่อ iX   เพิ่มคา 1 หนวย  
โดยใหตัวแปรพยากรณอ่ืนๆ คงที่ 
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รูปที่ 3 กราฟการถดถอยโลจิสติก 

ที่มา : ปราณี นิลกรณ,  “การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression),”  ใน  เอกสารการสอนวิชาการ
วิเคราะหตัวแปรพหุ  มหาวทิยาลัยศิลปากร (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2. 

 
 

   รูปที่ 3 เปนกราฟแสดงการถดถอยโลจิสติกเมื่อ kk22110 X...XXZ β++β+β+β= จะ
เห็นวาเสนกราฟเปนรูปตัว S  ลักษณะคลายกับเสนโคงของการแจกแจงสะสมของการแจกแจงปกต ิ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและความนาจะเปนไมเปนแบบเชิงเสน แตความนาจะเปนที่ไดมี
คาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เสมอไมวาคา Z  จะเปนเทาใด 
   ปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติหลายโปรแกรมทีช่วยในการหาตัวแบบที่สอดคลองกับ
ขอมูลที่รวบรวมมา นัน่คือประมาณคา k10 ,...,, βββ  ออกมาให  โดยปกติวิธีประมาณคาที่ใชคือวธีิ
หาตัวประมาณแบบภาวะนาจะเปนสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) ซ่ึงการคํานวณทํา
โดยการวนซ้ํา (Iteration) ผลลัพธที่ใหโดยปกติจะใหทั้งคาประมาณของ β และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวประมาณคาดังกลาว ตอไปจะใชสัญลักษณ iB  แทนคาประมาณของ iβ  
   จากสมการที่ (2-2) จะเหน็วาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกก็คือ       การเปลี่ยนแปลงของ 

odds log  เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไป 1 หนวยนั่นเอง  เนื่องจากเปนการงายที่จะคิดในเทอมของ 
odds  มากกวาในเทอมของ odds log  สมการถดถอยโลจิสติกอาจเขยีนในเทอมของ odds  ดังนี้
  )X...XXexp(

p1
p)1Y(odds kk22110 β++β+β+β=
−

==  

   ดังนั้น )exp( iβ  ก็คือจํานวนเทาของ odds  ที่เปลี่ยนไปเมือ่ iX  เพิ่มขึ้น 1 หนวย ถา 
-  iβ  มีคาเปนบวก  จะทําให  )exp( iβ  มีคามากกวา 1 ซ่ึงแสดงวา )1Y(odds =  เพิ่มขึ้น 
-  iβ  มีคาเปนลบ  จะทําให  )exp( iβ  มีคานอยกวา 1 ซ่ึงแสดงวา )1Y(odds =  ลดลง 

1Y =

0Y = Z

)Zexp(1
)Zexp(Y

+
=
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-  0i =β    จะทําให  1)exp( i =β    ซ่ึงแสดงวา odds  ไมเปลี่ยนแปลง 
   สําหรับกรณีตวัแปรพยากรณที่เปนตวัแปรเชิงกลุม (Categorical Variable) นั้น จะพิจารณา
กรณีที่งายที่สุดกอน คือกรณีตัวแปรพยากรณมีคาได 2 คา สมมติตัวแปรพยากรณคือ iX  ซ่ึง
กําหนดให 1Xi =  เมือ่คาสังเกตอยูในกลุม 1 และ 0Xi =  เมื่อคาสังเกตอยูในกลุม 2 
   ในกรณีเชนนี ้  )1Y(odds =  สําหรับกลุม 1 คือ )X...XXexp( kkii110 β++β+β+β  
และ )0Y(odds =  สําหรับกลุม 2 คือ )X...XXXexp( kk1i1i1i1i110 β++β+β+β+β ++−− หรือ
ตัวแบบคือ )X...XXexp()X1Y(odds kkii110i β++β+β+β==   ถาเรานํา odds  สองคานี้
มาหาอัตราสวนซึ่งเรียก Odds Ratio แทนดวย OR  เราสามารถสรุปอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ X  
ที่เปนตัวแปรเชิงกลุมตอY  ไดดังนี ้
    )exp(

)0X(odds
)1X(oddsOR i

i

i β=
=
=

=  

   ดังนั้น OR ขึ้นอยูกับ iβ  เทานั้น ถาไมมีอิทธิพลของ X  (การอยูกลุมใด) ตอการเกิด
เหตุการณของ Y  แลว OR  จะเทากับ 1 ซ่ึงเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ 0i =β       ถาสมาชิกของกลุม 1 

)1X( =  มี odds  ของการเกิดเหตุการณ 1Y =  มากกวากลุม 2 )0X( =  แลว 1OR >  และ 
0i >β       ถาสมาชิกของกลุม 1 )1X( =  มี odds  ของการเกิดเหตกุารณ 1Y =  นอยกวากลุม 2 

)0X( =   (มีความเสี่ยงนอยกวา)  แลว 1OR <   และ 0i <β        ดังนั้น iβ  เปนตัวควบคมุ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณ X  กบัตัวแปรตอบสนอง Y   โดยอาจตีความ iβ  เปนการ
เปลี่ยนแปลงของ ratio odds log  เมื่อ X  เปลี่ยนจาก 0 เปน 1 
 

   การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติก: เมื่อขนาดตัวอยางใหญ การ
ทดสอบวาสัมประสิทธิ์ iβ  เทากับ 0 หรือไม ทําไดโดยใชตวัสถิติทดสอบ Wald  (Wald Statistic) ซ่ึง

โดยประมาณมีการแจกแจงแบบ Chi-Square Wald Statistic ก็คือ 
2

i

i
)B.(E.S

B
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  และมี 1df =  โดยที ่

iB  แทนคาประมาณของสัมประสิทธิ์ iβ  
 

 การเลือกตัวแปรพยากรณเขาสูตัวแบบการถดถอยโลจิสตกิ  
 ในการเลือกตวัแปรพยากรณเขาสูสมการถดถอยโลจิสติก เพือ่ใหไดตัวแบบที่สามารถ
พยากรณไดดีใชจํานวนตัวแปรพยากรณไมมากนัก (parsimony) และขณะเดียวกันสามารถแปล
ความหมายไดนั้นมีหลายวิธีดวยกัน เชน การเลือกแบบ Forward Stepwise  การเลือกแบบ Backward 
Stepwise เปนตน สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS มีวธีิการเลือกตัวแปรใหทั้งวิธี Forward Stepwise 
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และ Backward Stepwise  ในการศึกษานี้เลือกใชวิธี Forward Stepwise ซ่ึงใน SPSS มีใหเลือก 3 วิธี
คือ  (1) Conditional  (2) Lokelihood-Ratio (LR)  และ (3) Wald  
 สําหรับวิธี Forward Stepwise แบบ Wald เร่ิมตนดวยตวัแบบที่มแีตคาคงที่ จากนัน้ในแตละ
ขั้นตอน SPSS จะเลือกตวัแปรอิสระโดยใช Score Statistic (Rao’s efficient score) เปนตัวสถิติ
ทดสอบในการเลือกตัวแปร  ตัวแปรอิสระตัวที ่ Score Statistic ใหคาระดับนยัสําคัญนอยที่สุด โดย
ระดับนยัสําคัญดังกลาวตองมีคานอยกวาคาที่กําหนดไว (ใน SPSS กําหนดคามาตรฐานไวที ่0.05) จะ
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ สําหรับตัวแปรอิสระทุกตัวที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการไวแลวนั้น 
SPSS ใชตัวสถิติ Wald ทดสอบวามีตัวแปรใดบางที่ควรคัดออกจากสมการ โดยจะตัดตัวแปรที่มคีา
ระดับนยัสําคัญมากที่สุด ซ่ึงคาดังกลาวนี้จะตองมากกวาคาที่กําหนดไว (ใน SPSS กําหนดคา
มาตรฐานไวที ่ 0.1) และจะหยุดกระบวนการเมื่อไมมตีัวแปรอิสระใดอยูในเกณฑที่ตองเพิ่มเขาหรือ
ตัดออกจากสมการ 
 วิธี Forward Stepwise แบบ Likelihood-Ratio มีขั้นตอนแบบเดยีวกับวธีิ Forward Stepwise
แบบ Wald แตใชการทดสอบแบบอัตราสวนภาวะนาจะเปน (Likelihood-Ratio test) ในการทดสอบ
วาตัวแปรอิสระตัวใดควรตัดออกจากสมการแทนการใชตวัสถิติ Wald      สวนวิธี Forward Stepwise 
แบบ Conditional ใช Conditional Statistic แทนตวัสถิติ Wald ในการทดสอบวาตัวแปรอิสระใดควร
ตัดออกจากสมการ  โดยที่ Conditional Statistic นั้นไดจากผลตางของภาวะนาจะเปนของตัวแบบเมื่อ
ตัดตัวแปรอิสระแตละตวัออกจากตวัแบบกับเมื่อยังไมตดัตัวแปรอิสระตัวนั้นออกไป (SPSS 
Regression ModelsTM 9.0 SPSS Inc. 1999) 

  

 การประเมินความเหมาะสมของตัวแบบ : เมื่อไดตัวแบบจากขอมูลที่รวบรวมมาแลว เรามัก
ตองการประเมินวาตวัแบบที่ไดนั้นสอดคลองกับขอมูลมากนอยแคไหน  นอกจากนั้นยังตองการ
ทราบดวยวาสอดคลองกับประชากรที่สุมขอมูลมามากนอยเทาใด   โดยธรรมชาติแลวตัวแบบมักจะ
สอดคลองกับขอมูลที่เก็บรวบรวมมามากกวาสอดคลองกบัประชากร  ถาขอมูลที่เก็บมามีจํานวนมาก  
อาจแบงขอมูลเปน 2 สวน  ประมาณตวัแบบดวยขอมูลสวนที่ 1 และใชตัวแบบที่ไดนั้นกับขอมูลสวน
ที่ 2 เพื่อดูวาตวัแบบใชไดหรือไม 
 เกณฑที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของตัวแบบในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  
คือ      

1. Model Discrimination     เปนการประเมนิความสามารถของตัวแบบในการจําแนกหนวย
สังเกตเปน 2 กลุม  โดยใชคาประมาณความนาจะเปนที่จะเกิดเหตกุารณ  นั่นคอืเรา
ตองการทราบวาคาพยากรณความนาจะเปนที่จะเกิดเหตกุารณสามารถจําแนกหนวย
สังเกตเปนพวกเกิดเหตกุารณและไมเกดิเหตุการณไดถูกตองมากนอยแคไหน 
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2. Model  Calibration เปนการประเมินวาความนาจะเปนจริงกับความนาจะเปนที่ไดจาก
การพยากรณสอดคลองกันมากนอยแคไหน  

  

 ภาวะสารูปดีของตัวแบบ (Goodness of Fit of the Model) : ในการประเมินความเหมาะสม
ของตัวแบบ นอกเหนือจากความสามารถในการจําแนกกลุมไดอยางถูกตองแลว  เรายงัตองการดูวาถา
คาประมาณของพารามิเตอรเปนเชนที่ไดแลว โอกาสที่จะไดตวัอยางเชนที่สุมมาไดมมีากนอยแคไหน 
 ความนาจะเปนของการไดตวัอยางเชนที่สังเกตมาเมื่อใหพารามิเตอรเปนเชนที่ประมาณได
เรียกวา ภาวะนาเปน (Likelihood)  เนื่องจากภาวะนาจะเปนมีคานอยกวา 1 จึงนิยมใช –2 × (log ของ 
likelihood) ซ่ึงตอไปจะแทนดวย LL2−   เปนตัววดัวาตวัแบบสอดคลองกับขอมูลแคไหน  ตัวแบบที่
ดีควรใหคาภาวะนาจะเปนจากขอมูลที่สังเกตมาสูง  นั่นคือใหคา LL2−  ต่ํา  (ถาตัวแบบสอดคลอง
กับขอมูลอยางสมบูรณ    ภาวะนาจะเปนจะเทากับ 1 และ 0LL2 =− ) 
 ใน SPSS ใหคาของตัวสถิติไคสแควรที่อาศัย LL2−   3 คา ดังนี้ 
 Model Chi-square หรือ Model Likelihood Ratio Statistic คือผลตางระหวาง LL2−  ของตัว
แบบที่มีแตคาคงที่ และ LL2−  ของตัวแบบทีก่ําลังพิจารณา 

[ ] [ ])model ending of(LL2)model beginning of(LL2)i(LR −−−=  เมื่อ i คือจํานวนตัวแปรอิสระ 
ดังนั้น Model Chi-square ใชทดสอบสมมติฐานวาง (Null Hypothesis) วาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระทุกตัวในตัวแบบที่กําลังพิจารณาเปน 0 ทั้งหมดยกเวนคาคงที่ ตัวสถิติ LR มีการแจกแจงแบบ
ไคสแควมี Degree of freedom เทากับจํานวนตวัแปรอิสระ 
 Block Chi-square คือผลตางระหวางคา LL2−  ในขั้นกอนหนากับขั้นปจจุบันในแตละ
ขั้นตอนของการสรางตัวแบบ 
 Step Chi-square คือ ผลตางของ LL2−  ในแตละขั้นในการสรางตัวแบบ 
 โดยปกติ LL2− สําหรับตัวแบบทีป่ระกอบดวยตัวแปรพยากรณทุกตวัจะนอยกวา LL2−  
สําหรับตัวแบบที่ประกอบดวยคาคงที่เทานั้น 
 มาตรที่ใชวัดความเหมาะสมของตัวแบบอกีตัวหนึ่งคือ ตวัสถิติภาวะสารูปดี (Goodness-of-fit 
statistic)  ตัวสถิตินี้เปรียบเทียบความนาจะเปนที่สังเกตไดกับคาที่ประมาณไดจากตวัแบบ โดยนยิาม

เปน ∑ −
=

)p1(p
sidualReZ

ii

2
2  เมื่อ Residual คือผลตางระหวางคาสังเกต iY  กับคาพยากรณ ip  

นอกจากนี้ SPSS ยังใหตวัสถิติ Cox & Snell 2R   และ  Nagelkerke 2R  (บางครั้งเรียก 
Psuedo 2R )  ซ่ึงเปนตัวสถิติที่พยายามจะอธิบายสัดสวนของ  “ความแปรผัน (Variation)”  ที่อธิบาย
ไดดวยตวัแบบการถดถอยโลจิสติก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18 

 

  Cox & Snell 2R    คือ   
N/2

2
)B(L
)0(L1R ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=  

   เมื่อ   )0(L  คือ Likelihood สําหรับตัวแบบที่มีแตคาคงที่เทานั้น 
   )B(L คือ Likelihood สําหรับตัวแบบภายใตการพิจารณา 
   N  คือ ขนาดตัวอยาง 
ปญหาของ Cox & Snell 2R   คือ คาสูงสุดจะไมถึง 1          Nagelkerke 2R  เสนอใหปรับตัวสถิติ 

Cox & Snell 2R  เพื่อใหมีคาถึง 1 คือใหปรับเปน 2
max

2
2

R
RR~ =  เมื่อ N/22

max )]0(L[1R −=  
 

2.  การจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management หรือ CRM)  
(จีระพร เรืองจริะชูพร  2546 ; เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ 2548 ;  Chris Rygielski, Jyun-Cheng Wang, 
David C. Yen 2002) 
 ปจจุบันการทําธุรกิจมีลักษณะการคาเสรีมากขึ้น มกีารกดีกันทางการคาลดลง สงผลใหการ
แขงขันรุนแรงมากขึ้นตามมา บริษัทตางๆมักจะพยายามขายสินคาหรือบริการใหไดมากที่สุดเทาที่จะ
ทําไดโดยไมสนใจวาใครเปนลูกคาที่ซ้ือสินคาหรือบริการนั้น และก็พยายามลดตนทุนในการ
ดําเนินงานเพือ่ใหไดกําไรมากที่สุดเทาที่สามารถจะทําได ซ่ึงการดําเนนิการดังกลาวเปนความพยายาม
เพื่อใหธุรกจิอยูรอด แตไมใชเปนการทาํใหธุรกิจสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน เพราะรายไดของ
บริษัทยอมมาจากลูกคาที่ซ้ือสินคา และลูกคาจะเลือกซือ้สินคาก็ตองมีความพอใจในการซื้อสินคานั้น 
ดังนั้นประเด็นความยั่งยืนของธุรกิจอยูที่ทําอยางไรจึงจะมลูีกคาที่พอใจมาซื้อสินคาเราอยางสม่ําเสมอ
และจํานวนมากพอ 
 จากแนวคิดเดมิของการตลาดจะใหความสําคัญดานการวางแผนและทํากิจกรรมเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนระหวางสินคากบัเงินตรา  ดงันั้นจึงมุงเนนที่จะทําใหเกดิการซื้อของลูกคาโดยไมคํานงึวา
จะเปนลูกคาเกาหรือใหม ซ่ึงการตลาดแบบนี้จะเรยีกวาเปนการตลาดแบบรายการคา แมวากจิกรรม
ทางการตลาดตางๆจะวางรปูแบบเพื่อพัฒนาภาพลักษณของสินคาและบริการ แตกจ็ะเปนการเนนให
เกิดการซื้อมากกวาจะเนนการรักษาสมัพันธกับลูกคาเดมิไว ซ่ึงการตลาดแบบรายการคาเหมาะกับ
ธุรกิจที่ตองการลูกคาใหมๆ แตในปจจบุันธุรกิจจํานวนมากการรักษาลูกคาเกาจะจาํเปนเทากับหรือ
มากกวาการหาลูกคาใหม เนื่องจากตนทุนในการทําใหลูกคาเกามาซื้อสินคาต่ํากวาการทําใหลูกคา
ใหมมาซื้อสินคา และในตลาดปจจุบันการตลาดมวลชน (Mass Marketing) จะไดผลนอยลง เนื่องจาก
มีผลิตภัณฑจํานวนมากในตลาดเกินความตองการและตลาดสวนใหญคอนขางอิ่มตัว ลูกคาใหมๆหา
ยากขึ้นจึงจําเปนตองรักษาฐานลูกคาเกาเอาไว 
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 สําหรับตลาดสินคาที่เหมือนกัน การขายแบบปริมาณมากนัน้ธุรกจิขนาดเล็กจะเสียเปรียบ
ธุรกิจขนาดใหญในเรื่องของความประหยัดดานขนาด (Economies of Scale) กลาวคือถาขายสินคา
เหมือนๆกันกบัธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดเล็กโดยทั่วไปจะมีตนทุนตอหนวยสูงกวาธุรกิจขนาด
ใหญ ดังนัน้ธุรกิจขนาดเล็กจงึตองสรางความไดเปรียบดานการบริการลูกคากลุมเฉพาะ โดยทําเสมอืน
วาบริษัทของเรานั้นเปนธุรกจิบริการไมไดเปนเพยีงผูจัดหาสินคา การสรางบริการที่สอดรับกับความ
ตองการลูกคาเฉพาะกลุมที่เปนตัวทํากําไรใหกับกจิการจะกลายเปนหัวใจในการอยูรอดของธุรกิจ
ขนาดเล็ก 
 

 2.1  ความหมายของการจัดการลูกคาสัมพนัธ  
  การจัดการลูกคาสัมพันธ เปนขบวนการและวิธีการจัดการของธุรกิจในการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา เพื่อใหไดลูกคาใหม รักษาลูกคาเกาไว และสรางกําไรสูงสุดจากลูกคาที่มอียู 
เพื่อสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน  (Competitive advantage)  
  การทํา CRM เปนการสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับลูกคา เพือ่ใหลูกคาเกดิความพึง
พอใจซื้อสินคาหรือบริการอยางตอเนื่อง เปนการสรางความสัมพันธระยะยาวกบัลูกคา ไมไดมี
เปาหมายเพียงใหเกิดการซื้อแตละครั้ง แตเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหกบัทั้งสองฝาย คือทั้งลูกคาและ
บริษัท โดยใหลูกคาเห็นถึงคุณประโยชนในการเปนลูกคาประจําของบริษัท ซ่ึงเมื่อลูกคาเปนลูกคา
ประจําของบริษัทแลวก็จะเกดิคุณคาตอบริษัทเชนกนั คอืเกิดรายไดและกําไรในระยะยาว และในแต
ละครั้งที่ลูกคามาซื้อสินคานั้นไมไดเปนแตเพียงการแลกเปลี่ยนสินคาและเงินตราเทานั้น แตหมาย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนดานความรูสึก (เชน ความรูสึกไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูจัดหา) และความรู 
(เชน ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับสินคา การใช การดูแลรักษาสินคา เปนตน) เขาไวดวย 
 เนื่องจากลูกคาแตละคนมีความแตกตางกนั และบริษทัก็ไมสามารถตอบสนองลูกคาทั้งหมด
ในตลาดได ดังนั้นบริษทัจึงตองเลือกสวนของตลาดที่ตนมีความถนัดหรือมีจุดแข็ง โดยสวนของ
ตลาดที่เลือกกค็วรตองใหญพอที่จะทํารายไดใหกับบริษทั เพื่อสามารถวางกลยุทธในการตอบสนอง
ลูกคาไดอยางดี สวนของตลาดที่เลือกมานี้จะเรยีกวาตลาดเปาหมาย (Target Market) ลูกคาในกลุมนี้
เรียกวาลูกคาเปาหมาย สามารถแบงไดตามลักษณะทางประชากรศาสตร จิตวิทยา และพฤติกรรมที่
ตางกันของผูซ้ือ ซ่ึงในลูกคาเปาหมายนีแ้ตละคนก็มีความสําคัญตอบริษัทไมเหมือนกัน จากการศกึษา
พบวา โดยทัว่ไปบริษทัตางๆมักมีลูกคาจํานวนไมมากที่เปนตวัสรางรายไดหลักสวนใหญใหกับ
บริษัท กลาวคือลูกคาสวนนอย (ประมาณ 10-15%) สรางรายไดสวนใหญ (ประมาณ 70-80%) ใหกับ
บริษัท  ดังนัน้จงึจําเปนที่บริษัทตองมีความเขาใจลูกคา โดยทราบวาใครคือลูกคา และลูกคามีความ
ตองการอะไร มีความชอบ ไมชอบอะไร และลักษณะนิสัยอยางไร มพีฤติกรรมการซื้ออยางไร ไดรับ
อิทธิพลจากสื่อสารการตลาดอยางไร และลูกคาเหลานี้ใครคือกลุมลูกคาที่สําคัญและไมสําคัญ ใคร
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สรางรายไดหลักใหกับบรษิทั เมื่อมีความเขาใจเกี่ยวกับลูกคาไดดกี็ทําใหสามารถแบงกลุมลูกคาได
อยางเหมาะสม และตอบสนองใหตรงกบัความตองการ รวมทั้งความคาดหวังของลูกคาไดอยาง
เหมาะสม เพื่อสามารถดูแลลูกคาโดยเฉพาะกลุมที่ทํารายไดหลักใหอยูกับกิจการไดนานๆ 
 

 2.2  ฐานขอมูลลูกคา (Customer Database) 
  บริษัทจะตองเปลี่ยนวิธีเกบ็ขอมูลจากการเกบ็ขอมูลยอดขายรวม หรือขอมูลในภาพรวมของ
การขายของบริษัท มาเปนเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคาแตละราย โดยมีรายละเอียดเกีย่วกับ การซื้อสินคา 
ความชอบ ประชากรศาสตร (เชน อายุ  เพศ  ที่อยู  รายได ฯลฯ) การทํากําไรจากลูกคา ซ่ึงบริษัทจะ
อาศัยฐานขอมลูนี้ในการวิเคราะหหากลุมลูกคาใหม และแนวโนมพฤติกรรมการซื้อของลูกคา โดย
วิเคราะหดวยการใชเครื่องมอืทางสถิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน (On-Line Analytical : 
OLAP) หรือ เหมืองขอมูลก็ได 
 ขอมูลที่ใชในการคาดการณแนวโนมของตลาดและพฤติกรรมการซื้อของลูกคานั้น อาจ
วิเคราะหไดจากขอมูลทุติยภมูิและขอมูลปฐมภูมิ  ขอมูลทุติยภูมหิมายถึงขอมูลที่มีบุคคลหรือ
หนวยงานอืน่รวบรวมไวแลว ไดแก หนวยงานราชการ เอกชน สมาคมการคาตางๆ เชน ขอมูลตัวเลข
ทางเศรษฐกิจ รายไดประชากร การจางงาน ดัชนีผูบริโภค ชนิดสินคา บริการ รานคาในเขตหนึ่งๆ 
ขอมูลดานประชากรอายุ อาชีพ และจํานวนในเขตหนึ่งๆ เปนตน เพื่อใชในการวิเคราะหแนวโนม
ความตองการของสินคาในตลาด นอกจากนี้กจิการอาจรวบรวมขอมลูโดยตรงจากลูกคาเองซึ่งเรียกวา
เปนขอมูลปฐมภูมิ เชน ขอมูลเกี่ยวกับ ช่ือ ที่อยู อายุ อาชีพ สินคาที่ซ้ือเปนประจํา ความถี่ จํานวน 
วิธีการชําระเงนิ (เงินสดหรือเครดิต) และมูลคาการซื้อตอป เปนตน เพือ่จะทราบวาใครเปนลูกคาหลัก
ของกิจการและมีพฤติกรรมการซื้ออยางไร นอกจากขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับการซื้อของลูกคาแลว 
กิจการอาจจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับความพอใจและขอรองเรียนของลูกคาวา ลูกคาหลักและลูกคาทั่วไป
ของกิจการยังคงพอใจและภกัดีเหนียวแนนกับกจิการอยูหรือเปลา หรือกลายไปเปนลูกคาของคูแขง
แลว กิจการตองปรับปรุงเรื่องใดบางเพื่อรักษาความภักดลูีกคาใหยาวนานตอไป 
 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคานั้นบริษทัควรจัดทําฐานขอมูลลูกคาไว เพื่อใหการปฏิสัมพันธกับลูกคา
เปนไปไดดวยดี ขอมูลลูกคาตองจัดเตรียมอยางดี คนงาย อานงาย และทําใหพนักงานสามารถติดตอ
กับลูกคาไดอยางตอเนื่อง และสนับสนุนขอมูลในการทําการตลาด เชน การเสนอขายสินคาพวง และ
สินคาใหม เปนตน 
 เปนที่ทราบดีวาความพึงพอใจของลูกคา ความภกัดีของลูกคา และรายไดที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
มีความสัมพันธกัน จากผลงานการวจิัยพบวาลูกคาที่มีความพอใจสูงจะอยูกับบรษิัทมากกวาลูกคาที่มี
ความพึงพอใจต่ํา ดังตารางแสดงความสัมพันธระหวางคาความพึงพอใจและอัตราการคงเปนลูกคา  
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ตารางที่ 2  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาและอัตราการคงเปนลูกคา 
 

คาความพึงพอใจของลูกคา (คะแนน 1-5 ) อัตราการคงเปนลูกคา (หลังจาก 1 ป) 
 คะแนน 5 ลูกคามีความพึงพอใจมาก 92% - 97% 
 คะแนน 4 ลูกคามีความพอใจ 80% - 85% 
 คะแนน 3 ลูกคามีความรูสึกกลางๆ 60% - 65% 
 คะแนน 2 ลูกคามีความไมพอใจ 15% - 20% 
 คะแนน 1 ลูกคามีความไมพอใจมาก 0 - 5% 

 

ที่มา : จีระพร เรืองจิระชูพร, “การจัดการลูกคาสัมพันธ,”  ใน  เอกสารการสอนวิชาการจัดการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย (ม.ป.ท., 2546), 164.  
 

ซ่ึงบริษัทแตละแหงเมื่อสํารวจทราบความพึงพอใจของลกูคาตนแลวกอ็าจประมาณไดวาจะมีลูกคามี
ความพึงพอใจตอกิจการระดบัใด และจะภกัดีอยูกับบริษทัประมาณเทาไร ควรตองปรับปรุงอะไรบาง
เพื่อใหลูกคาพงึพอใจ เพื่อตดัสินใจวาการลงทุนใน CRM จะคุมคากบัการรักษาลูกคาหลักใหอยูกับ
บริษัทเพียงไร 
 ลูกคาที่ผานการพิจารณาวาเปนลูกคาที่มีคุณคาตอบริษัทแลว บริษัทกจ็ะใชการแบงกลุมลูกคา
นี้ตามความตองการของลูกคา เพื่อที่จะสามารถนําเสนอโปรแกรมสรางความภักดีใหเหมาะสมกับ
ลูกคาแตละกลุม ตัวอยางเชน การใหสมัครเปนสมาชิก สะสมแตมจากการซื้อสินคาหรือบริการ และ
ใหรางวัลสมนาคุณตามแตมสะสมที่ระดับหนึ่งๆ ซ่ึงการสมนาคุณนี้โดยสวนใหญที่ทาํกันมักจะจดัส่ิง
ตอบแทนใหตามกลุมรายไดลูกคา ไมไดใหตามกลุมความตองการ จากการวิจยัพบวาการจัดตามความ
ตองการลูกคาจะเสียคาใชจายต่ํากวาขณะทีไ่ดผลลัพธเทาๆกัน 
 
3.  กลยุทธการตลาดในธุรกิจขายตรง 

เมื่อผูบริโภคมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเองได บริษัทตางๆจึงเริ่มอาศัยบทบาท
ของการตลาดเขามาเกี่ยวของ โดยเริ่มหันมาสนใจทีจ่ะผลิตสินคาที่ใหความพอใจและตอบสนอง
ความตองการของคนซื้ออยางเดนชัด เพื่อใหสามารถขายสินคาไดอยางแนนอนในสภาวะที่มีการ
แขงขันสูง  พรอมๆกับความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของสนิคา รวมถึงการติดตามความ
เคล่ือนไหวของลูกคา เพื่อผลประโยชนตอเนื่องในระยะยาว  

จากการสํารวจตลาดของสมาคมการขายตรงของไทยตั้งแตป พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2547 พบวา
ธุรกิจขายตรงไทยมีอัตราการเติบโตเปนบวกเกือบ 10% ตอป และมีจํานวนนกัขายเพิ่มขึน้อยาง
ตอเนื่อง โดยปจจุบันมีมากกวา 6.5 ลานคน (ที่มา : LEADER TIME MAGAZINE 2549 : 53-56) จาก
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การเติบโตของธุรกิจขายตรง ทางภาครัฐจงึออกกฎหมายรองรับ เพื่อดแูล จัดระเบียบ และหาแนวทาง
สงเสริมธุรกิจขายตรงใหแขง็แกรงมากขึ้น โดยจัดใหขายตรงทุกประเภทอยูในมาตรฐานและหลักการ
เดียวกันเพื่อใหเกิดความยุตธิรรมไมเอารัดเอาเปรียบ และปกปองคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปน
ธรรมจากการซื้อสินคาผานชองทางขายตรง รวมทั้งเปนการยกระดบัภาพลักษณของขายตรงไทยให
ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อใหมีโอกาสในการแขงขนัระดับภูมิภาคหรือเขาสูเวทีสากลการคาโลก  
โดยไดออกพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ขึ้น ประกาศใชในราชกจิจา
นุเบกษาฉบับ รก.2545/40ก/1/30 เมษายน 2545 เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 มี
ทั้งหมด 7 หมวด 56 มาตรา  ใน พ.ร.บ. ดังกลาวมีขอกาํหนดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคหลายขอ
ดวยกัน เชน การกําหนดใหรับสินคาคืนจากนักขายตรง   การจัดใหมีเอกสารซื้อขาย  การใหผูบริโภค
มีสิทธิคืนสินคา เปนตน ดังนั้นบริษทัขายตรงอาจประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจมากกวากอน
ประกาศใช พ.ร.บ. ผูประกอบการธุรกิจจงึควรนํากลยุทธการตลาดมาใชตามความเหมาะสมกับธรุกิจ
ของตนดังนี้  (สิทธิศักดิ์ หาพฒุิพงษ  2549 : 64-70) 
 

 3.1  กลยุทธดานสินคา (Product)  
 บริษัทควรพัฒนาสินคาของตนเองใหแตกตางจากคูแขง เพราะเปนการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขนัระยะยาว ดวยการเลือกสินคาหลายๆชนิดที่มีคุณภาพดีผานการรับรองจากสถาบันที่
สังคมเชื่อถือ มีความแปลกใหม มีอายุใชงานสั้น มีความสะดวกในการซื้อ เปนสินคาที่ใชกับผูบริโภค
ไดหลายระดับ โดยตองคํานงึถึงปจจัยตางๆ ไดแก วัฒนธรรม ฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกจิ 
การศึกษา และลักษณะสวนบุคคลเปนสําคัญ  และสื่อสารใหผูบริโภคมองคุณคาที่เหนือกวาของ
บริษัทดวยวิธีการตางๆ เชน การแจกสินคาทดลองใช  หรือการสาธิตสินคา  เปนตน   
  นอกจากนี้การเก็บขอมูลของผูบริโภคเกี่ยวกับความชอบไมชอบในสินคา ขอรองเรียนตางๆ
ที่ลูกคามี ก็เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนารูปแบบของสินคา หรือการออกผลิตภัณฑใหม 
 

 3.2  กลยุทธดานการระดมสมาชิก (Recruitment) 
 คือการเพิ่มสมาชิกนักขายตรงใหมากขึน้ โดยใหนักขายที่เคยใชสินคาชนิดนั้นมาแลว และ
เห็นวาสินคานัน้มีคุณภาพดีจริง จึงแนะนําสินคานั้นตอใหแกญาติมติร เพื่อนสนิท หรือผูอ่ืนที่
ไววางใจกันและกัน จากนัน้พยายามทําใหลูกคาที่ซ้ือสินคาจากเรากลายเปนคนขายสินคาเสียเอง โดย
ชักชวนใหสมคัรเปนสมาชิกและเขาฟงสัมมนาทางธุรกิจ เพื่อใหรับทราบถึงคุณประโยชนของสนิคา 
วิธีการสาธิต     และแผนการตลาด    จากผูบริหารของบริษัทหรือนกัขายตรงที่ประสบความสําเร็จ  
นักขายตรงจํานวนมากสวนใหญมาจากลูกคาที่ติดใจในคณุภาพของสินคา ดังนั้นจึงมีความเชื่อมั่นใน
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สินคาอยางเตม็เปยม และลูกคาที่เคยซ้ือไปใชกอนจะเปลี่ยนฐานะเปนผูขาย จํานวนนักขายของบรษิัท
นั้นจึงเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว  

 

 3.3  กลยุทธดานการจายผลตอบแทน (Compensation Plan)  
  บริษัทจะตองจัดทําแผนการจายผลตอบแทนใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ขายตรงที่กาํหนดไว 
การจัดสรรผลตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหนกัขายเขามาเปนสมาชิกของบริษัท 
เพราะถือวาเปนรางวัลของการทํางาน และเปนโอกาสทางเศรษฐกิจของนักขายในการแสวงหารายได
เสริมใหมากตามที่ตองการ  แผนการจายผลตอบแทนที่ดีนั้นควรมีความยุติธรรมในการจายทกุระดับ 
สามารถอยูไดระยะยาว  เขาใจงายไมซับซอน    โดยทั่วไปบริษัทขายตรงมักมภีาพรวมของการจาย
ผลตอบแทนที่คลายกัน คอืการใหกําไรทันทีจากการขายหรือจากการแนะนําสินคา และสวนลดที่
คํานวณเปนเปอรเซ็นตสงคืนนักขายภายหลังตามระดับขั้นของยอดขายทีท่ําได หรือที่บางบริษัท
เรียกวา โบนัส   
  

 3.4  กลยุทธดานการอบรมพฒันาองคกรของนักขายตรง (Training and Development)   
  บริษัทตองวางแผนการฝกอบรมอยางตอเนื่องใหกับนักขายตรงของตนอยางดี โดยจัดทําเปน
แผนการฝกอบรมประจําป เชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ เปนผูเชี่ยวชาญและ
ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้  และเลือกหวัขอฝกอบรมที่จะสงเสริมการขาย  เชน   การใหความรูใน
สินคา  วิธีการนําเสนอสินคา การดูแลหลังการขาย   การพัฒนาบุคลิกภาพและการพดู หรือการพัฒนา
ผูนํา เปนตน  เพื่อสรางนักขายตรงที่มีคณุภาพ สงผลดีใหกับภาพลักษณของบรษิทัและสรางความ
พอใจใหกับลูกคาดวย 
  อยางไรก็ตามนักขายที่ไดรับการฝกอบรมก็ใชวาจะประสบความสําเร็จทุกคน ความ
กระตือรืนรนของนักขายแตละคนจะคอยๆหายไปโดยธรรมชาติ เมื่อพบอุปสรรคในการขายจริง 
ดังนั้นบริษัทขายตรงจึงควรจดัเตรียมการอบรมใหมีขึ้นอยางตอเนื่องอยางนอยอาทิตยละ 1-2 คร้ัง เพื่อ
กระตุนใหเกิดกําลังใจในการทํางานและแกไขปญหาที่พบ 
  

 3.5  กลยุทธดานการสรางแรงจูงใจ (Motivation)  
  คือการจัดโปรแกรมเพื่อกระตุนใหนักขายตรงทํายอดขายเพิ่มขึ้นดวยการใหรางวัล หรือให
สิทธิพิเศษตางๆที่พวกเขาคาดหวังวาจะไดรับ ณ ระดับปริมาณการขายหนึ่งๆ เชน ถาทํายอดขายตาม
เปาหมายที่บริษัทกําหนดจะไดเปอรเซ็นตจากยอดขายเพิม่ขึ้น ไดโบนสัพิเศษ ไดรับการสนับสนุนสู
ตําแหนงที่สูงมากขึ้น ไดทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดเขารับการฝกอบรมสัมมนาระดับ
ผูนํา  หรือกองทุนรถยนตประจําตําแหนง  เปนตน  นอกจากนี้บริษทัสามารถสรางความภาคภูมใิจ
ใหกับนักขายตรงไดดวยการประกาศเกยีรติคุณไวในสื่อส่ิงพิมพของบริษัท ตามหนังสือพมิพ  
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วารสารตางๆ หรือเมื่อบริษัทมีการจัดสมัมนาระดับประเทศ เพื่อจะเปนแรงบันดาลใจใหนักขายตรง
เหลานั้นรักษาระดับความดีไว มีกําลังใจในการขายมากขึ้น และเปนแรงจูงใจใหนกัขายตรงคนอืน่ๆ
เลือกเปนแบบอยางดวย 
 

 3.6  กลยุทธการโฆษณาและประชาสัมพนัธ (Advertising  and Public Relations)   
  การโฆษณาประชาสัมพันธเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาด ใหกับผูรับที่ไม
เฉพาะเจาะจงบุคคล เปนการนําเสนอทางความคิด สินคา หรือบริการ โดยระบุถึงบริษัทที่สนับสนุน
ใหมีการโฆษณาอยางชดัเจน  นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน วิทยุ หนงัสือพิมพแลว ในปจจุบันยังนิยม
ใหมีการทําโฆษณา ณ จุดขายจัดแสดงสินคา  มีการขึ้นปายโฆษณา   มี VDO สาธิตนําเสนอ
คุณประโยชนตางๆของสินคา มีการจัดทํา Web Page สําหรับลูกคาที่ไมมีเวลาเดนิซื้อ การสงขอมูล
สินคาผานทางโทรศัพทมือถือ  หรือแมกระทั่งการแทรกโฆษณาในหนังสือที่ขายดีที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจขายตรง เชน LEADER TIME MAGAZINE,  MANAGER  MAGAZINE  เปนตน  บริษัท
จะตองเลือกชองทางสื่อที่เหมาะสม สามารถเขาถึงครอบคลุมลูกคาเปาหมายไดในจาํนวนมาก และ
เปรียบเทียบตนทุนของสื่อตอจํานวนลูกคาโดยใหมีคาใชจายตอลูกคาต่าํกวา  แตทั้งนี้บริษัทก็ไมควร
มองขามการโฆษณาสินคาแบบปากตอปากของลูกคา (Selling by Telling) เพราะนั่นคือสวนหนึ่งของ
การสรางชื่อเสียงใหกับสินคาของบริษัท และยังเปนการเพิ่มยอดขายบริษัทไดในระดับหนึ่ง 
 

 3.7  กลยุทธดานขยายสาขาหรือศูนยบริการ (Service Center)   
  ควรเพิ่มจํานวนสาขาหรือศูนยบริการตามพื้นที่ตางๆใหทั่วถึง เพื่อใหนกัขายตรงในพื้นที่
นั้นๆมีความสะดวกในการซือ้ และสามารถกระจายสนิคาใหกับลูกคาที่ตนรูจักไดอยางรวดเรว็และ
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้เงื่อนไขการขายที่ใหกับสาขาหรือศูนยบริการ เชน การใหสวนลด การ
ประกันสินคาจากบริษัท  การกําหนดขอบเขตพื้นที่การขาย จะตองเหมาะสมและยุตธิรรมเพื่อชวยให
ขายไดและไมเกิดการทับเขตกัน  
  โดยทั่วไปศูนยบริการที่เปนตัวแทนของบริษัทจะเปดโอกาสใหนกัขายตรงสามารถใชบริการ
ตางๆภายในศนูยได เชน การขอใชหองประชุมเพื่อสาธิตสินคา หรือแนะนําธุรกิจเบื้องตนใหกับ
ทีมงานหรือลูกคารายใหมๆของตน เปนตน 
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ตารางที่ 3  เครือขายศูนยกระจายสินคาของบริษัทขายตรงชั้นนํา 
 

ช่ือบริษัท จํานวนศูนยจําหนาย 
 1. บจ.แอมเวย (ประเทศไทย) 39 
 2. บจ.คังเซน-เคนโก อินเตอรเนชั่นแนล 107 
 3. บจ.ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด 115 
 4. บจ.กิฟฟารนี สกายไลน ยนูิตี้ 92 
 5. บจ.สุพรีเดอรม อินเตอรเนชั่นแนล 96 
6. บจ.นู สกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) 13 
 7. บจ.รอยัลเฮลทแคร (โสมเกาหลี) 320* 
 8. บจ.แสงสุริยะฉัตร (2002) 600* 
 9. บจ.กาโน เอ็กเซล เอ็นเตอรไพรส 821* 

 

* หมายถึงศูนยจําหนายและบริการสินคาซ่ึงเปนของสมาชิก  (ขอมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2549) 
ที่มา : สิทธิศักดิ์ หาพุฒิพงษ, “8 กลยุทธ บริหารธุรกิจขายตรงใหเตบิโต?,”  LEADER TIME 6, 67 
(มิถุนายน 2549) : 64-70. 
 

 3.8  กลยุทธดานการวางนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัท (Policy and Implementation)  
  บริษัทตองมีการกําหนดนโยบายใหชัดเจน เพื่อสรางแนวทางใหธุรกจิและสินคาของกิจการ
ไดบรรลุวัตถุประสงคในการทํากําไรและการเติบโตในระยะยาว เชน การกําหนดนโยบายในเรื่องของ
สินคา โดยมีพนัธะสัญญาวา จะขายสินคาด ีมีคุณภาพ ราคาประหยดั    นโยบายการคุมครองผูบริโภค
และนักขาย หรือนโยบายดานสงเสริมการพัฒนานักขายใหมีโอกาสกาวหนา เปนตน นโยบายของ
บริษัทไมควรเปลี่ยนบอยตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แตอาจปรับไดหากไมสอดคลองกับการ
ทําธุรกิจตอไป    นอกจากนั้นบริษัทจะตองแสดงใหสังคมเห็นถึงความมัน่คงของกิจการ ความ
แข็งแกรงของธุรกิจ และผูบริหารของบริษัทควรมีภาพลักษณในดานความซื่อสัตย ประวัติดีและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 
4.  บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนนิธุรกิจขายตรงหลายชั้น (MLM)  โดย
รวมลงทุน (Joint-Venture Company)  กับบริษัทซูเลียน มารเก็ตติ่ง มาเลเซีย สํานักงานใหญ ณ รัฐ
ปนัง ประเทศมาเลเซีย    เร่ิมกอตั้งเมื่อวนัที ่9 มกราคม 2540 อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี  ดร.ปยะวัชร  
บุญยืนยงสกุล  เปนประธานกรรมการบริษัท  ตอมาไดยายสํานกังานมาอยูที่ อาคารทศพล แลนด ถ.
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บางนา-ตราด กรุงเทพฯ  และเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2547 เวลา 16.39 น. บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) 
จํากัด ไดรับพระมหากรณุาธิคุณจากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตร 
เสด็จเปนประธานในพิธีเปดอาคารจิรธนา ที่ตั้งสํานักงานใหญแหงใหมเลขที่ 88 หมู 9 ถ.บางบัวทอง-
สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100  มีพนักงานทั้งหมดจํานวนกวา 80 คน ปจจุบัน
บริษัทมีสมาชิกกวาลานรหัสและตัวแทนจําหนายกวา 100 สาขาทั่วประเทศและยังไดรับการพิจารณา
อนุมัติใหเปนผูที่ไดรับตราสัญลักษณจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) สํานัก
นายกรัฐมนตร ี 
 บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากดั มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการ ดังตาราง 

ตารางที่ 4  ผลประกอบของบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 
ยอดขาย (กวาลานบาท) 500 800 1,000 1,600 

 

 
สินคาที่จัดจําหนายจําแนกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. กลุมสินคาเครื่องประดับ  ประกอบไปดวยเครื่องประดับทองคําเคลือบซึ่งมีการรับประกัน
เคลือบฟรีตลอดอายุการใชงาน เชน สรอยคอ สรอยขอมือ กําไล แหวน ตางหู จี้ ฯลฯ 

2. กลุมสินคาอุปโภค-บริโภค  สินคาอุปโภคที่ใชในการดําเนินชีวิตประกอบไปดวย ยาสี
ฟน ครีมอาบน้ํา แชมพูผงซักฟอก และผลิตภัณฑดแูลรักษาสุขภัณฑ  และสินคาบริโภค
ประกอบไปดวยเครื่องดื่มบาํรุงสุขภาพ เชน กาแฟผสมโสม โกโกพลัส   นูทรีพลัส 
เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองชนดิผง  เปนตน 

3. กลุมสินคาถนอมความงาม    ประกอบดวยผลิตภัณฑบํารุงรักษาเรือนราง    ผลิตภัณฑ
บํารุงรักษาเรือนผม ผลิตภัณฑบํารุงถนอมผิวหนา  เปนตน 

4. กลุมสินคาเครื่องใชทันสมัย       ประกอบดวยน้ําหอมปรับอากาศภายในหองและรถยนต 
เครื่องกรองน้ํา เครื่องฟอกอากาศ เปนตน 

5. กลุมสินคาอาหารเสริม  ประกอบดวยผลติภัณฑอาหารเสริมภายใตช่ือ บ’ียางค (B’Younk) 
ซ่ึงไดรับการรับรองประกาศเกียรติคณุรางวัลยอดเยี่ยมประเภทอาหารเสริมสุขภาพระดับ
นานาชาติ และ เครื่องดื่มผงสกัดจากใบออนขาวสาลี 
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5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  Churchill, Ford, Walker (1990) ศึกษาการจัดการการขาย พบวาตวัแปรดานพืน้ฐานของ
ครอบครัวในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของตวัแทนขาย เปนตัวทํานาย (Predictors) ที่ดีของประสิทธิผล
ทางการขาย โดยที่ตวัแปรดังกลาวทํานายความแปรปรวนของความสําเร็จในการทํางานขายไดรอยละ 
20 นอกจากนัน้แลวตวัแทนขายที่ตองมีความรับผิดชอบหาเงินเขาบานมากๆ มักสงผลถึงแรงจูงใจใน
การทํางานขายไดอยางดีดวย แตอยางไรก็ตามไมไดยนืยนัวาจะประสบความสําเรจ็ในการขาย
ระดับสูง 
  ปรียา วอนขอพร และสุรัชนา วิวัฒนชาต (2534) ศึกษาการบริหารการขาย พบวานอกจาก
ลักษณะสถานภาพปจจุบัน และวิถีชีวิต (Current Status and Life Styles) บางประการมอิีทธิพลตอการ
ทํางานขาย ไดแก สถานภาพการแตงงานและครอบครัว (Marital / Family Status) แลว สถานภาพทาง
การเงิน (Financial Status) ก็เปนอีกปจจยัหนึ่งที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการขาย 
  ปริย วงศวานชาตรี (2544) ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ต   โดยเกบ็ขอมูลจากการออกแบบสอบถามออนไลนระหวางวนัที่ 1 
ม.ค. 2544 ถึง 15 ก.พ. 2544 จํานวน 410 ชุด ที่ http://www15.brinkster.com/careen แลวนํามา
วิเคราะหโดยอาศัยตัวแบบทางเศรษฐศาสตร คือตัวแบบโลจิสติก พบวาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการซื้อ
สินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ตอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ, สถานที่พักอาศัย และสาเหตกุาร
ซ้ือสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่ประกอบไปดวย ราคาถูก, ความสะดวกสบาย และโอกาสพิเศษ 
สวนปจจยัอ่ืนๆคือ อายุ, การศึกษา และอาชีพพบวาไมมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 
  วิภา  ศรีวิจิตรโชค (2545) ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูซ้ือในรานขายยาแบบสาขา 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัสวนบุคคลและปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูซ้ือในราน
ขายยาแบบสาขา เพือ่ใชในการปรับปรุงปจจัยดานการตลาดของรานขายยาแบบสาขาและการ
พัฒนาการบรกิารเพิ่มเติมใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูซ้ือ การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิไดจากการ
สอบถามผูซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเชงิพรรณนาและเชิงปริมาณ ปจจัย
สวนบุคคลคือเพศเปนปจจัยที่มีผลตอประเภทสินคาที่ซ้ือ แตไมมีผลตอวิธีเลือกตราสินคา ในขณะที่
อายุการศึกษาไมมีผลตอทั้งประเภทสินคาที่ซ้ือ และวิธีเลือกตราสินคา สวนรายไดมผีลตอทั้งประเภท
สินคาที่ซ้ือและวิธีเลือกตราสินคา ปจจัยดานการตลาดในการมีเภสัชกรประจําราน การบรรจุหีบหอ 
และการมีสวนลดพิเศษเปนปจจัยที่มีผลตอการเปรียบเทยีบราคากอนซ้ือ 
  ธนภัทร หวนสุริยา (2546) ไดทําการศึกษาปจจัยทีก่ําหนดการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร
ระหวางคอมพวิเตอรแบบตั้งโตะ (PC or Desktop) กับคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว (Notebook or 
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Laptop) โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามผูบริโภคจํานวน 359 ตัวอยาง ในกรุงเทพมหานคร ปพ.ศ.
2545 โดยใชตัวแบบโลจิสติกในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปจจัยทีก่ําหนดการ
เลือกซื้อระหวางคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว คือ เพศ, อาชีพ, รายได, 
ลักษณะการจายเงิน (สดหรอืผอน), ราคาคอมพิวเตอร และลักษณะการซื้อ (ซ้ือเปนครั้งแรกหรือไม) 
โดยปจจยัที่ทําใหผูบริโภคมคีวามนาจะเปนที่จะซื้อคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิว้เพิ่มขึ้นไดแก เพศ
หญิงตองการจายเงินผอน ตัง้ใจจะซื้อคอมพิวเตอรในราคาสูง และไมไดซ้ือคอมพิวเตอรเปนเครือ่ง
แรก ในตวัแบบแตละกลุมอาชีพนั้น ปจจัยแตละตวัจะมีความสําคญัตางกันออกไป ตัวอยางเชน 
ผูบริโภคกลุมที่มีรายไดประจําที่แนนอน ไดแก ขาราชการ, พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังาน
บริษัทเอกชน ราคาจะมีนัยสําคัญในการเปลี่ยนการเลือกซื้อระหวางคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะเปน
คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว ในขณะทีผู่บริโภคกลุมอ่ืนราคาจะไมมีผลตอการเลือกซื้อ เปนตน 
นอกจากนี้ยังพบวาในกลุมผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดอืนต่ํากวา 30,000 บาท ผูบริโภคจะไมเปลี่ยน
การบริโภคจากคอมพิวเตอรตั้งโตะเปนคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว แมจะมรีายไดเพิ่มขึน้ 
 จากตัวอยางงานวิจยัที่ไดกลาวไวขางตนมีหลายงานวจิัยทีใ่ชการถดถอยโลจิสติก แตสําหรับ
ธุรกิจขายตรงประเภทการขายตรงหลายชัน้นั้นยังไมพบวามีงานวิจยัใดไดทําการศกึษาไว ดังนัน้ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงใชตวัแบบโลจิสติกศึกษาความสัมพนัธของตัวแปรอิสระที่มีตอโอกาสที่จะเกดิ
เหตุการณ (กลุมลูกคาที่มุงมั่นทําเปนธุรกจิ) พรอมทั้งศกึษาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระแต
ละตัว และพยากรณโอกาสที่จะเกดิเหตกุารณที่สนใจจากตัวแบบโดยการเลือกตวัแปรอิสระที่
เหมาะสมเพื่อทําใหเปอรเซน็ตของความถูกตองในการพยากรณมีคาสูงสุด  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการนําเทคนิคการทําเหมอืงขอมูลมาใช เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถใชใน

การพยากรณกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการบริโภคออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนประเภทซื้อกนิ
ซ้ือใช และกลุมที่ 2 เปนผูที่ทําธุรกิจ โดยขอมูลที่ใชในงานวจิัยนี้คือ ขอมูลลูกคา, ขอมูลการขาย
สินคาซ่ึงเก็บไวในลักษณะของคลังสินคา (รายละเอยีดโครงสรางขอมูลดูในภาคผนวก)  และขอมลู
ซ่ึงเกิดจากการสัมภาษณลูกคาที่มาใชบริการที่เอเยนซี่  
 
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
  ผูวิจัยเลือกตวัอยางลูกคามาจากฐานขอมูลลูกคาที่มาซื้อสินคากับทาง หจก.ซูเลียน เพชร
ทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ โดยพิจารณาเฉพาะลูกคาที่มีรหัสสามตัวแรกเปน PBB ของยอดเดอืน
ธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ 2549 ที่มียอดซื้อมากกวา 3,000 บาทขึ้นไปจากตารางขอมูลลูกคา และ
ตารางการขายสินคา (โดยนาํขอมูลจากตารางทั้งสองมาเชื่อมความสัมพันธกันแลวใชภาษา SQL ใน
การเรียกดูขอมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดไว) จํานวน 154 คน  และผูที่ประสบความสําเร็จในตําแหนง
สูงสุดอีก 23 คนที่มาใชบริการที่เอเยนซี่ รวมเปนตวัอยางที่นํามาศึกษาทั้งหมด 177 คน แบงเปน
ตัวอยางทีใ่ชสรางตัวแบบ 150 คน (กลุมซ้ือกินซื้อใช  85 คน และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ 65 คน) และที่
ใชประเมินตวัแบบ 27 คน  (กลุมซ้ือกินซื้อใช  19 คน และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ 8 คน) 
   
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใชในการวจิัยประกอบดวย 

1. ตัวแปรพยากรณ  6 ตัว ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได  การศึกษา  โดย
ตัวแปร 4 ตวัแรกนํามาจากตารางขอมูลลูกคา สวน 2 ตัวแปรหลังไดจากการสัมภาษณลูกคา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคแบงเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่ 1 ซ้ือกินซื้อใช  และ
กลุมที่ 2 ทําเปนธุรกิจ โดยใชยอดขายรวม ยอดขายแตละเดือน และจํานวนลูกทีมของลูกคา
ที่มาซื้อสินคาเปนตัวพจิารณาประกอบ กลาวคือ ถาลูกคาปด 300 คะแนนในทุกๆยอดขาย
ของทุกเดือนนบัแตวนัที่สมัครเปนสมาชิกกบัทางบริษัท และพาทีมงานเขาสมัครเปน
สมาชิกอยางตอเนื่องในแตละเดือน แสดงวาลูกคาคนนี้มแีนวโนมที่จะทําเปนธุรกิจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30 

 

ตารางที่ 5  ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะห  
 

ช่ือตัวแปร ความหมาย Measure ชนิด  คาของตัวแปร ขนาดตัวแปร 
name ช่ือลูกคา Nominal String ระบุช่ือลูกคา 35 
sex เพศ Nominal Numeric 1 = Male         2 = Female 1 
age อายุ Scale Numeric ระบุจํานวนตามจริง 2 
status สถานภาพสมรส Nominal Numeric 1 = Single       2 = Married 1 
occup อาชีพ Nominal Numeric 1 = นักเรียน/นักศึกษา 

2 = พนักงานบริษัทเอกชน 
3 = แมบาน 
4 = ขาราชการ/พนักงาน  
      รัฐวิสาหกจิ 
5 = ธุรกิจสวนตัว 
6 = เกษตรกร 
7 = อ่ืนๆ 

1 

income รายได Ordinal Numeric 1 = ไมมี 
2 = 1 –  5,000 บาท 
3 = 5,001 – 10,000 บาท 
4 = 10,001 – 30,000 บาท 
5 = 30,001 – 50,000 บาท 
6 = มากกวา 50,000 บาท 

1 

educ การศึกษา Ordinal Numeric 1 = ประถมศึกษา 
2 = มัธยมศึกษาตอนตน 
3 = ม.ปลาย / ปวช. 
4 = อนุปริญญา / ปวส. 
5 = ปริญญาตรี 
6 = สูงกวาปริญญาตรี 
7 = อ่ืนๆ 

1 

grp กลุมลูกคา Nominal Numeric 0 = ซ้ือกินซื้อใช (Buy) 
1 = ทําเปนธุรกิจ (Bussiness) 

1 
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  โดยที่ตัวแปรพยากรณ หรือตัวแปรจําแนกกลุม คือ sex, age, status, occup, income 
และ educ   สวนตัวแปรตาม คือ grp 
 
วิธีการทางสถิติสําหรับการวเิคราะหขอมูล 

1. ใชสถิติพรรณนาเพื่อใหเหน็ภาพโดยรวมของตัวแปรตางๆที่สนใจศึกษา 
2. เนื่องจากตวัแปรพยากรณทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้เปนตัวแปรเชิงคุณภาพเปนสวนใหญ 

ลักษณะขอมูลจึงไมสอดคลองกับขอสมมติเบื้องตนสําหรับการจําแนกลูกคาโดยวิธี 
Discriminant Analysis ซ่ึงตัวแปรพยากรณตองมีการแจกแจงรวมแบบปกตพิห ุ
(Multivariate Normal Distribution)     ดงันั้นผูวิจยัจึงเลือกใชวธีิการจําแนกกลุมโดย
วิธีการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)  

3. แบงขอมูลที่มีอยูออกเปน 2 กลุมอยางสุม คือ กลุมตัวอยางแรกจํานวน 150 คนสําหรบั
การฝก (Training Sample) และกลุมที่สองจํานวน 27 คนสําหรับการทดสอบ (Test 
Sample) 

4. ใชขอมูลจากกลุมตัวอยางแรกมาสรางตัวแบบโลจิสติก โดยเลือกตวัแปรพยากรณเขา
สมการดวยเทคนิค Forward Stepwise   

  
การประเมินความถูกตองของตัวแบบ 

ประเมินความถูกตองของการจําแนกกลุมลูกคาโดยใชตัวแบบที่ไดจากขอมูลสําหรับการฝก 
กับขอมูลสําหรับการทดสอบจํานวน 27 คน  จากนั้นคํานวณคารอยละความถูกตองในการจําแนก
ลูกคาแตละกลุม และคารอยละความถูกตองในการจําแนกลูกคาโดยรวม  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) จัดเก็บขอมลูลูกคาลงในฐานขอมูลที่เหมาะสม 
(2) ศึกษาวามีตัวแปรหรอืปจจัยสวนบคุคลใดบางที่เปนปจจยัสําคัญทําใหลูกคามีพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกตางกันระหวางกลุมที่ซ้ือกินซื้อใช และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ (3) สรางตัวแบบ
ความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคลและพฤติกรรมผูบริโภคสําหรับพยากรณลูกคา ตัวอยางทีใ่ช
ในการศึกษาประกอบดวยขอมูลลูกคาทั้งหมด 177 คนที่เลือกมาอยางสุมที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่
แตกตางกัน โดยจําแนกกลุมที่ซ้ือกินซื้อใชจํานวน 104 คน  และกลุมทีท่ําเปนธุรกิจจาํนวน 73 คน 
ในบทนีน้ําเสนอผลการวิจัยเปน 3  สวนดงันี้ 
 สวนที่ 1 การจดัเก็บขอมูลลูกคาลงในฐานขอมูล 
 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการถดถอยโลจิสติก 
 สวนที่ 3 ตัวแบบและการประเมินความถกูตองของตัวแบบ 
 

สวนที่ 1  การจัดเก็บขอมูลลูกคาลงในฐานขอมูล 
 ขอมูลตางๆของหางหุนสวน ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ไดจัดเก็บลงในรูป
ของตาราง โดยขอมูลที่จัดเกบ็ในแตละตารางจะมีความสัมพันธกัน เชื่อมโยงกัน และอยูรวมกนัเปน
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) มี RDBMS (Relational Database Management 
System) ทําหนาที่จัดการขอมูลที่อยูในฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพในการเรียกใช   ขอมูลในแตละ
ตารางจะผานกระบวนการ Normalization ที่ใชสําหรับจัดระเบยีบ จดัรูปแบบ จัดโครงสราง ลด
ความซ้ําซอนของขอมูลที่จัดเก็บเพื่อใหขอมูลที่เก็บอยูมคีวามนาเชื่อถือ ไมขัดแยงกันเอง และมี
ความถูกตองดวย ดังรูป 4 ซ่ึงเปนตารางแสดงความสัมพันธระหวางฐานขอมูลระบบการขายสินคา 
โดยประกอบ ดวยตารางหลกัดังนี ้  (1) ตาราง Product ทําหนาที่เก็บรายชื่อสินคาที่บริษัทซูเลียน 
(ประเทศไทย) จํากัดมีอยู  (2) ตาราง ProductOnBranch ทําหนาที่เกบ็รายชื่อสินคาที่ หจก. ซูเลียน
เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) จํากัดมีขาย (3) ตาราง Member ทําหนาทีเ่ก็บรายชื่อลูกคาที่มาซื้อสินคา 
และประกอบดวยตารางประเภท Transaction ดังนี้ (4) ตาราง Sale ทําหนาที่เกบ็รายการขายสินคา 
(5) ตาราง SaleDetail ทําหนาที่เก็บรายละเอียดของการขายสินคาในแตละครั้ง (6) ตาราง Orders ทาํ
หนาที่เก็บรายการสั่งซ้ือสินคา (7) ตาราง OrdersDetail ทําหนาที่เก็บรายละเอียดของสินคาที่ส่ังซ้ือ
ในแตละครั้ง 
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สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการถดถอยโลจิสติก 
  ในการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกสําหรับขอมูลการฝก (Training Sample) 150 คน โดย
จําแนกเปนกลุมที่ซ้ือกินซื้อใชจํานวน 85 คน  และกลุมที่ทําเปนธุรกจิจํานวน 65 คน ไดผลการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

1.1  ตัวแปรอายุซ่ึงเปนตัวแปรอสิระเพียงตวัเดยีวที่เปนตัวแปรตอเนื่องพบวา กลุมลูกคาที่ซ้ือ
กินซื้อใชและกลุมที่ทําเปนธุรกิจมีอายุเฉลี่ยใกลเคียงกนั โดยกลุมลูกคาที่ซ้ือกินซื้อใชจะมี
อายุเฉล่ีย 42.20 ป สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 12.97 และกลุมที่ทําเปนธุรกิจจะมีอายุเฉลี่ย 
43.34 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.58  และพบวาอายุเฉล่ียของลูกคาทั้งสองกลุมไม
แตกตางกันในเชิงสถิติที่ α = 0.05  ( t  = -.576, Sig. = 0.283)  

1.2  สําหรับตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได การศึกษา ซ่ึงเปนตัวแปรไมตอเนื่องมี
รายละเอียดดังตารางที่ 6  พบวา 

1.2.1 เพศมีความสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับกลุมลูกคา  (χ2 = 
15.761  Sig. = 0.000) โดยลูกคาที่เปนชายสวนใหญทําเปนธุรกิจ (65.4%)  สวนลูกคา
ที่เปนหญิงสวนใหญซ้ือกินซื้อใช (68.4%)  

1.2.2 สถานภาพสมรสของลูกคาไมมีความสัมพนัธกับกลุมลูกคา (χ2 = .652 Sig. = 0.419)   
ลูกคาทั้งที่เปนคนโสดและแตงงานแลว สวนใหญอยูในกลุมที่ซ้ือกินซื้อใชในระดับที่
ใกลเคียงกัน (61.9% และ 54.6% ตามลําดบั) 

1.2.3 อาชีพของลูกคาไมมีความสัมพันธกับกลุมลูกคา (χ2 = 9.332  Sig. = 0.156)  ลูกคาที่
มีอาชีพนักเรยีน/นักศกึษา  พนักงานบรษิทัเอกชน แมบาน ธุรกิจสวนตัว และอ่ืนๆ
สวนใหญซ้ือกินซื้อใช (66.7%   66.7%  75.0%   57.4% และ 100.0% ตามลําดับ)  
สวนลูกคาที่มอีาชีพขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิสวนใหญทําเปนธุรกิจ (62.9%) 

1.2.4 รายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับกลุมลูกคา           
(χ2 = 33.225  Sig. = 0.000) ลูกคาที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทสวนใหญ
ซ้ือกินซื้อใช (มากกวา 64.0% ขึ้นไป)   สวนลูกคาที่มรีายไดอยูในชวง 10,001 ถึง 
50,000 บาทสวนใหญทําเปนธุรกิจ (มากกวา 66.0% ขึ้นไป) 

1.2.5 การศึกษาของลูกคาไมมีความสัมพันธกับกลุมลูกคา (χ2 = 8.295  Sig. = 0.141) 
ลูกคาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน ม.ปลาย/ปวช. และ
ปริญญาตรีสวนใหญซ้ือกินซื้อใช (71.9%   66.7%   53.8%  และ 53.1%  ตามลําดับ)  
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สวนลูกคาที่มกีารศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. และสูงกวาปริญญาตรีสวนใหญทํา
เปนธุรกิจ (55.6% และ 100.0% ตามลําดับ) 

 
ตารางที่ 6  ความสัมพันธระหวาง เพศ  สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และการศึกษากับกลุมลูกคา 

 

ตัวแปร กลุมลูกคา 
  ซ้ือกินซื้อใช ทําเปนธุรกิจ 

รวม 
(คน) 

คาสถิติ 

ชาย 18  (34.6%) 34  (65.4%) 52  (100%) เพศ 
หญิง 67  (68.4%) 31  (31.6%) 98  (100%) 

χ2 = 15.761 
Sig. = .000 

โสด 26  (61.9%) 16  (38.1%) 42  (100%) สถานภาพ 
สมรส แตงงาน 59  (54.6%) 49  (45.4%) 108  (100%) 

χ2 = .652 
Sig. = .419 

นักเรียน/นักศกึษา 02  (66.7%) 01  (33.3%) 3  (100%) 
พนักงานบรษิทัเอกชน 30  (66.7%) 15  (33.3%) 45  (100%) 
แมบาน 06  (75.0%) 02  (25.0%) 8  (100%) 
ขาราชการ/พนักงานรัฐฯ 13  (37.1%) 22  (62.9%) 35  (100%) 
ธุรกิจสวนตวั 31  (57.4%) 23  (42.6%) 54  (100%) 
เกษตรกร 02  (50.0%) 02  (50.0%) 4  (100%) 

อาชีพ 

อ่ืนๆ 01 (100.0%) - 1  (100%) 

χ2 = 9.332 
Sig. = .156 

ไมมี 03 (100.0%) - 3  (100%) 
1 – 5,000 บาท 27  (87.1%) 04  (12.9%) 31  (100%) 
5,001 – 10,000 บาท 37  (64.9%) 20  (35.1%) 57  (100%) 
10,001 – 30,000 บาท 17  (33.3%) 34  (66.7%) 51  (100%) 

รายได 

30,001 – 50,000 บาท 01  (12.5%) 07  (87.5%) 8  (100%) 

χ2 = 33.225 
Sig. = .000 

ประถมศึกษา 23  (71.9%) 09  (28.1%) 32  (100%) 
มัธยมศึกษาตอนตน 12  (66.7%) 06  (33.3%) 18  (100%) 
ม.ปลาย / ปวช. 21  (53.8%) 18  (46.2%) 39  (100%) 
อนุปริญญา / ปวส. 12  (44.4%) 15  (55.6%) 27  (100%) 
ปริญญาตรี 17  (53.1%) 15  (46.9%) 32  (100%) 

การศึกษา 

สูงกวาปริญญาตรี - 02 (100.0%) 2  (100%) 

χ2 = 8.295 
Sig. = .141 
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1.3 เมื่อศึกษาระดบัความสัมพันธระหวางเพศกับกลุมลูกคา และรายไดกับกลุมลูกคา โดย
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ Contingency ซ่ึงคือ 0.308 และ 0.426 ตามลําดับ พอจะสรุป
ไดวา เพศหรือรายไดกับกลุมลูกคามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  

 
ตารางที่ 7  คาไคสแควรเมื่อตัวแปรเพศ (SEX) และรายได (INCOME) อยูในตวัแบบ 

 

ตัวแปรที่เขาสมการ Chi-square องศาอิสระ ระดับนยัสําคัญ 
ขั้นท่ี 1 Step 36.600 4 .000 
ตัวแปร Block 36.600 4 .000 
รายได Model 36.600 4 .000 
ขั้นท่ี 2 Step 11.726 1 .001 
ตัวแปร Block 48.326 5 .000 
เพศ Model 48.326 5 .000 

 

 

ตารางที่ 8  สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกสําหรับตัวแบบที่ไดในขัน้สุดทาย 
 

B S.E. คาสถิติ องศา ระดับ EXP(B) ตัวแปร 
  Wald อิสระ นัยสําคัญ (OR) 

ชวงความเชื่อมั่น 
95.0% ของ EXP(B) 

SEX 1.379 .415 11.052 1 .001 3.969 1.761 – 8.947 
INCOME   22.801 4 .000   
INCOME(1) -9.072 20.440 .197 1 .657 .000 .000 –

28732848080040 
INCOME(2) -3.665 1.229 8.895 1 .003 .026 .002 – .285 
INCOME(3) -2.327 1.136 4.119 1 .040 .098 .011 – .904 
INCOME(4) -1.046 1.141 .841 1 .359 .351 .038 – 3.288 
คาคงตัว 1.256 1.109 1.283 1 .257 3.510  

 

เมื่อ  SEX  ถามีคาเปน 1 แทนเพศชาย       0 แทนเพศหญงิ 
 INCOME(1) ถามีคาเปน 1 แทนไมมีรายได     0 แทนอื่นๆ 
 INCOME(2) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 1– 5,000 บาท    0 แทนอื่นๆ 
 INCOME(3) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 5,001– 10,000 บาท   0 แทนอื่นๆ 

 INCOME(4) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 10,001– 30,000 บาท 0 แทนอื่นๆ 
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2. ผลการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 
  จากการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกโดยใหตัวแปร 6 ตวั ไดแก เพศ  อาย ุ  สถานภาพ
สมรส  อาชีพ  รายได  การศึกษา เปนตวัแปรอิสระ   และเลือกตัวแปรอิสระเขาตัวแบบแบบขั้นตอน 
แบบ Forward Stepwise พบวา ตัวแปรเพศและตวัแปรรายไดเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหลูกคามี
พฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันระหวางกลุมที่ซ้ือกินซื้อใช (grp = 0) และกลุมที่ทําเปนธุรกิจ 
(grp = 1) โดย 

2.1  จากตารางที่ 7    พบวาเมื่อมีตัวแปรเพศและตัวแปรรายไดอยูในตวัแบบ    ไคสแควรของ
ตัวแบบคือ 48.326 และมีคาระดับนยัสําคัญเทากับ .000 แสดงวาตัวแปรเพศและตวัแปร
รายไดสามารถใชพยากรณกลุมพฤติกรรมของลูกคาได         โดยตัวแปรรายไดเขามาใน
ตัวแบบในขั้นแรกคาไคสแควรที่เพิ่มขึ้นคอื 36.6 (df = 4, p < .000)  และตัวแปรเพศเขามา
ในตัวแบบในขั้นที่ 2 คาไคสแควรเพิ่มขึ้น คือ 11.726  (df = 1, p < .001) 

2.2 สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกของตัวแปรรายไดและเพศสําหรับตัวแบบสุดทายทีไ่ดจาก
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบขั้นตอนแสดงไวในตารางที่ 8 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

2.2.1 ตัวแปรเพศ 
ตัวแปรเพศ (SEX) สามารถใชพยากรณกลุมลูกคาตามพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ (B = 1.379,  S.E.(B) =  .415, คาสถิติ Wald = 11.052, p < .001)   โดย 
Odds Ratio ของลูกคาชายตอลูกคาหญิงที่จะทําเปนธุรกิจ  คือ 3.969 หรือกลาวไดวา
ลูกคาที่เปนเพศชาย มีโอกาสที่จะอยูในกลุมที่ทําเปนธุรกิจมากกวาลูกคาที่เปนเพศ
หญิงประมาณ 4 เทา 

2.2.2 ตัวแปรรายได 
ตัวแปรรายได (INCOME) สามารถใชพยากรณกลุมลูกคาตามพฤติกรรมไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (คาสถิติ Wald = 22.801, p < .000) โดยจําแนกตามกลุมรายได
ตางๆดังนี ้
 ลูกคาที่มีรายไดในชวง  1 – 5,000 บาท (INCOME(2)) และลูกคาที่มีรายไดอยู
ในชวง 5,001 – 10,000 บาท (INCOME(3)) มีพฤติกรรมการทําเปนธุรกิจตางจาก
ลูกคากลุมรายไดอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (B = -3.665,  S.E.(B) =  1.229,  
คาสถิติ  Wald = 8.895,   p < .003   และ B = -2.327,  S.E.(B) = 1.136, คาสถิติ  
Wald = 4.119,  p < .040   ตามลําดับ)    โดย  Odds Ratio  ลูกคากลุมที่รายไดในชวง 
1 – 5,000 บาท ตอลูกคากลุมที่มีรายไดในชวง 30,001 – 50,000 บาทที่เปนกลุม
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อางอิงที่จะทําเปนธุรกิจคือ .026 นั่นคือลูกคาที่มีรายไดในชวง 30,001 – 50,000 บาท
มีโอกาสจะเปนลูกคากลุมที่จะทําเปนธุรกิจมากกวาลูกคาที่มีรายไดในชวง 1 – 5,000 
บาทประมาณ 38 เทา และโดย Odds Ratio ลูกคากลุมที่รายไดในชวง 5,001 – 10,000 
บาทตอลูกคากลุมที่มีรายไดในชวง 30,001 – 50,000 บาทที่เปนกลุมอางอิงที่จะทาํ
เปนธุรกิจคือ .098 นั่นคือลูกคาที่มีรายไดในชวง 30,001 – 50,000 บาทมีแนวโนมที่
จะเปนลูกคากลุมที่จะทําเปนธุรกิจมากกวาลูกคาที่มีรายไดในชวง 5,001 – 10,000 
บาทประมาณ 10 เทา 

2.3 จากตารางที่ 9 พบวาตวัแบบที่ไดสามารถใชจําแนกกลุมลูกคาที่ทําเปนธุรกิจถูกรอยละ 75.4 
ในขณะที่จําแนกกลุมลูกคาที่ซ้ือกินซื้อใชไดถูกตองเพยีงรอยละ 68.2 โดยเมื่อพจิารณาทั้ง
สองกลุมจําแนกไดถูกตองรอยละ 71.3 

 

กลุมพยากรณ (Predicted) 
กลุม กลุมจริง (Observed) 

ซ้ือกินซื้อใช ทําเปนธุรกิจ 
รอยละของ 
ความถูกตอง 

ซ้ือกินซื้อใช 58 27 68.2 กลุม 
ทําเปนธุรกิจ 16 49 75.4 

รอยละความถกูตองโดยรวม 71.3 
 

 ตารางที่ 9  การประเมินตัวแบบโดยใชขอมูลการฝก (Training Sample) 
 

2.4 จากตารางที่ 10 พบวา Nagelkerke R2 มีคาเทากับ 0.369 แสดงวาประมาณรอยละ 36.9 ของ
ความแปรผันในตัวแปรตามสามารถอธิบายไดดวยตัวแบบการถดถอยโลจิสติก  และจาก
คาสถิติทดสอบ Hosmer-Lemeshow พบคาไคสแควรมีคาเปน 2.178 โดย Sig. = 0.703 ที่
ระดับนยัสําคัญ 0.05 จึงทําใหสรุปไดวาตัวแบบที่ใชเหมาะสมกับขอมูลตัวอยาง แต
อยางไรก็ตามสามารถอธิบายความแปรผันในตัวแปรตามไดคอนขางนอย 

  

การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ คาสถิติทดสอบ Hosmer-Lemeshow Step 
-2LL Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 Chi-square df Sig. 

1 168.670 .217 .290 .002 3 1.000 
2 156.944 .275 .369 2.178 4 .703 

 

ตารางที่ 10  Model Summary และคาสถิติทดสอบ Hosmer-Lemeshow 
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สวนที่ 3  ตัวแบบและการประเมินความถูกตองของตัวแบบ 
  จากคาประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกที่ไดจากตาราง 4-4   ทําใหสามารถเขียน
ตัวแบบโลจิสติกไดเปน 

INCOME(4) 1.046INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1
p1

plog −−−−+=
−

หรือ 
( )INCOME(4) 1.046INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1Exp

p1
p

−−−−+=
−

หรือ 
( )
( )INCOME(4) 1.046INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1

INCOME(4) 1.046INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1

Exp1
Expp

−−−−+

−−−−+

+
=

 เมื่อ p  แทนความนาจะเปนของกลุมลูกคาที่มุงมั่นทําเปนธุรกิจ 
  SEX  ถามีคาเปน 1 แทนเพศชาย       0 แทนเพศหญงิ 
 INCOME(1) ถามีคาเปน 1 แทนไมมีรายได     0 แทนอื่นๆ 
 INCOME(2) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 1 – 5,000 บาท    0 แทนอื่นๆ 
 INCOME(3) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท   0 แทนอื่นๆ 

 INCOME(4) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 10,001 – 30,000 บาท 0 แทนอื่นๆ 
 
เชน ถาลูกคาคนหนึ่งมีรายไดอยูในชวง 10,001 – 30,000 บาท (INCOME(4)=1) และเปนเพศชาย 
(SEX=1) คาพยากรณความนาจะเปนที่ลูกคาคนนี้จะเปนกลุมที่ทําเปนธุรกิจคือ 

( )
( ) 830.0

)589.1(Exp1
)589.1(Exp

Exp1
Expp

 1.046- 379.1256.1

 1.046- 379.1256.1
=

+
=

+
=

+

+  

และถาลูกคาอีกคนมีรายไดอยูในชวงเดียวกัน แตเปนเพศหญิง (SEX=0) คาพยากรณความนาจะเปน
ที่ไดคือ ( )

( ) 552.0
)210.0(Exp1

)210.0(Exp
Exp1

Expp
 1.046- 256.1

 1.046- 256.1
=

+
=

+
=   นั่นคือที่ชวงรายไดของลูกคาที่เทากัน

เพศชายมีโอกาสที่จะอยูในกลุมมุงมั่นทําเปนธุรกิจมากกวาเพศหญิง  เมื่อพิจารณาในแงของ Odds 
จะพบวา  Odds ของชายทีท่ําเปนธุรกิจคอื 882.4

169.0
830.0

830.01
830.0

==
−

  และ Odds ของหญิงที่จะ

ทําเปนธุรกิจคอื 232.1
448.0
552.0

552.01
552.0

==
−

   ดังนั้นจะได Odds Ratio ของชายตอหญิงเทากบั 

969.3
232.1
882.4

=   นั่นคือเพศชายมีโอกาสจะอยูในกลุมที่ทําเปนธุรกิจมากกวาหญิงประมาณ 4 เทา 
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 จากนั้นประเมนิผลความถูกตองของการจําแนกกลุมลูกคา โดยใชตวัแบบโลจิสตกิที่ไดมา
ขางตนทดสอบกับขอมูลสําหรับการทดสอบจํานวน 27 คนพบวา ผลการจําแนกกลุมเปนดังตารางที่ 
11  กลาวคือ จําแนกกลุมลูกคาที่มุงมั่นทาํเปนธุรกิจถูกรอยละ 100.0 ในขณะทีจ่ําแนกกลุมลูกคาที่
ซ้ือกินซื้อใชไดถูกตองเพียงรอยละ 68.4   โดยเมื่อพิจารณาทั้งสองกลุมจําแนกไดถูกตองรอยละ 77.8 
 

กลุมพยากรณ (Predicted) 
กลุม กลุมจริง (Observed) 

ซ้ือกินซื้อใช ทําเปนธุรกิจ 
รอยละของ 
ความถูกตอง 

ซ้ือกินซื้อใช 13 6 68.4 กลุม 
ทําเปนธุรกิจ 0 8 100.0 

รอยละความถกูตองโดยรวม 77.8 
 

ตารางที่ 11 การประเมินตัวแบบโดยใชขอมูลสําหรับการทดสอบ (Test Sample) 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถใชพยากรณกลุมลูกคาซ่ึงมี 2 กลุม
คือกลุมที่ 1 เปนประเภทซื้อกินซื้อใช และกลุมที่ 2 เปนผูมุงมั่นทําธุรกิจ โดยเลอืกตัวอยางจาก
ฐานขอมูลลูกคาที่มาซื้อสินคากับทาง หจก.ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ พิจารณา
เฉพาะลูกคาทีม่ีรหัสสามตัวแรกเปน PBB ของยอดเดือนธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพนัธ 2549 ที่มียอด
ซ้ือมากกวา 3,000 บาทขึ้นไปจากระบบฐานขอมูลลูกคาจํานวน 154 คน  และผูที่ประสบความสําเร็จ
ในระดบัสูงสุดของธุรกิจนี้อีก 23 คน รวมเปน 177 คน แบงขอมูลออกเปน 2 สวน สวนแรกสําหรับ
การฝกมี 150 คน และสวนที่สองสําหรับการทดสอบมี 27 คน ซ่ึงขอมูลที่ไดนํามาวเิคราะห
ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลไดแก ตวัแปรเพศ  อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส รายได และการศึกษา
เปนตัวแปรพยากรณ และอาศัยเทคนิคการถดถอยโลจิสติกซึ่งเปนเทคนิคหนึ่งของการทําเหมือง
ขอมูลในการพยากรณ ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ปจจัยที่สามารถใชพยากรณกลุมลูกคาได ไดแก เพศ และรายได สวนปจจยัอ่ืนๆ เชน 
อายุสถานภาพสมรส อาชีพ และการศึกษา พบวาไมสามารถใชพยากรณกลุมลูกคาที่
ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. เมื่อp แทนความนาจะเปนของกลุมลูกคาที่มุงมั่นทําเปนธุรกิจ ตัวแบบโลจิสติกที่ไดคือ 
 

INCOME(4) 1.046-INCOME(3) 327.2INCOME(2) 665.3INCOME(1) 072.9SEX 379.1256.1
p1

plog −−−+=
−

 

   กําหนดให   SEX      ถามีคาเปน 1 แทนเพศชาย      0 แทนเพศหญิง 
         INCOME(1) ถามีคาเปน 1 แทนไมมีรายได        0 แทนอื่นๆ 
   INCOME(2) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 1–5,000 บาท   0 แทนอื่นๆ 
   INCOME(3) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 5,001–10,000 บาท   0 แทนอื่นๆ 
   INCOME(4) ถามีคาเปน 1 แทนมีรายไดระหวาง 10,001–30,000 บาท 0 แทนอื่นๆ 

3. จากผลการวิเคราะหตวัแบบโลจิสติกที่ไดอาจสรุปไดวา ลูกคาที่อยูในกลุมที่มุงมั่นทํา
เปนธุรกิจสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 10,001–50,000 บาท และมแีนวโนมที่จะเปน
เพศชาย สวนลูกคากลุมที่ซ้ือกินซื้อใชสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 0 – 10,000 บาท 
และมีแนวโนมที่จะเปนเพศหญิง   
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. เนื่องจากรายไดและเพศเปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอกลุมเปาหมายที่มุงมั่นทําเปนธุรกิจ

แลว การสงเสริมการขาย (Promotion) การวางแผน และการวางนโยบายของบริษทัจึง
ควรเนนไปทีก่ลุมที่เปนเพศชาย มีรายไดในชวง 10,001-50,000 บาทใหมากขึน้ เพือ่
เพิ่มยอดขายและสวนแบงการตลาดของบริษัท  

2. กลุมลูกคาที่ซ้ือกินซื้อใชก็ไมควรถูกมองขาม เพราะถือเปนผูที่จะนาํรายไดมาใหกบั
บริษัทสวนหนึ่ง แมจะไมใชรายไดหลักก็ตาม  ควรสงเสริมโดยใหความรูเกี่ยวกับ
สินคาอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นถึงประโยชนในการเลือกซื้อ 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. การวิจยัคร้ังนีก้ําหนดขอบเขตเฉพาะ หจก.ซูเลียน เพชรทรงธรรม (เพชรบุรี) เอเยนซี่ ที่
ผูวิจัยทํางานอยูเทานั้น และเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาสั้น ตัวแบบที่ไดจึงยังใหความ
ถูกตองไมสูงมากนัก จึงควรรวบรวมขอมูลตอเนื่องตอไปและควรนําปจจัยอ่ืนๆที่คาด
วาจะมีผลตอพฤติกรรมลูกคามาศึกษาเพิ่มเตมินอกเหนือจากปจจยัสวนบคุคล เชน 
ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม ปจจยัดานจติวิทยา เปนตน เพราะการวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยตางๆเหลานี้จะทําใหบริษัทเขาใจพฤติกรรมของลูกคา และสนองความ
ตองการลูกคาอยางไดผลมากขึ้น 

2. เนื่องจากฐานขอมูลที่ใชในงานวิจยันี้มีความสามารถเพียงแคการเรยีกใชขอมูลที่มีอยู 
แตไมสามารถนํามาชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจได และยังไมมีการเก็บขอมูล
ยอนหลัง (Historical Data) ที่ชวยในการคาดคะเนแนวโนมที่คาดวาจะเปนไปไดใน
อนาคต  ดังนั้นจึงควรนําเทคโนโลยีคลังขอมูล (Data Warehouse) มาใช เพราะใน
ระบบคลังขอมูล ขอมูลที่ซับซอนจะถูกรวบรวมหรือเปลี่ยนแปลงใหงายตอการจดัเกบ็
และสามารถเรียกกลับมาใชไดอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยขอมูลตางๆเหลานี้จะถูก
นํามาใชสําหรบัการวิเคราะห และชวยในเรื่องการตัดสินใจโดยอาศยัเครื่องมือ (Tool) 
ที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่ปนซอฟทแวรมาใชในการจัดการทํารายงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพสําหรับการตัดสินใจใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผูบริหาร นกัวางแผน และ
นักวเิคราะหขอมูลสามารถเรียกหาขอมูลหรือสอบถาม (Query) เพือ่ใหไดรับคําตอบ
ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ ไดดวยตนเอง เชน การเปรียบเทียบ
ยอดขายระหวางชวงเวลาในอดีตกับปจจุบนั ไปจนถึงการพยากรณยอดขายในอดตี 
(Forecasting)   การเปรียบเทียบยอดขาย ตนทุน กําไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือ
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รายงาน กราฟ เปนตน ซ่ึงเครื่องมือนี้ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่จะนําบริษัทไปสู
ความสําเร็จ ทาํใหงานบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายไดดียิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
โครงสรางขอมูล 

 
ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1.  ตารางขอมูลลูกคา 
 2.  ตารางขอมูลรายการขายสินคา 
 

ตารางขอมูลตางๆสามารถแสดงโครงสรางขอมูลไดดังนี้ 
1.  ตารางขอมูลลูกคา 

 ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด ตารางอางอิง/ตัวอยาง
ขอมูล 

1. ID รหัสสมาชิกของลูกคา ตัวอักษร 8 เชน “DIF00013” 
2. MEMBERID รหัสสมาชิกของลูกคา

ในแตละสาขา 
(TRNNo) 

ตัวอักษร 8 เชน “MGA00720” 

3. ZHULIANID รหัสสมาชิกของลูกคา
จากบริษัทใหญ 
(DRNNo) 

ตัวอักษร 11 เชน “4101121253” 

4. TITLE คํานําหนาชื่อ ตัวอักษร 15 เชน “นางสาว” 
5. FIRSTNAME ช่ือสมาชิกของลูกคา ตัวอักษร 25 เชน “เจียรไน” 
6. LASTNAME นามสกุลของลูกคา ตัวอักษร 35 เชน “วรรณเชฐอิสรา” 
7. SEX เพศ (F:ผูหญิง, M:ผูชาย) ตัวอักษร 1 เชน “F” 
8. IDCARD รหัสบัตรประชาชน ตัวอักษร 13 เชน 

“3701452312004” 
9. DATEOFBIRTH วันที่เกิด ตัวอักษร 10 เชน “12/04/2517” 
10. STATUS สถานะ (S:โสด, M:

สมรส) 
ตัวอักษร 1 เชน “S” 

11. NATIONALITY สัญชาติ ตัวอักษร 15 เชน “ไทย” 
12. OCCUPATION อาชีพ ตัวอักษร 25 เชน “พนักงานบริษัท” 
13. TELEPHONE โทรศัพท ตัวอักษร 50 เชน “01-4440144” 
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1.  ตารางขอมูลลูกคา  (ตอ) 
 ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด ตัวอยางขอมูล 

14. ADDRNONAME บานเลขที่ ตัวอักษร 12 เชน “135” 
15. MOO หมูที ่ ตัวอักษร 15 เชน “ม.3” 
16. COMPANY ช่ือหมูบาน/บริษัท/ราน ตัวอักษร 30 เชน “วิลลาพาเลซ” 
17. SOI ซอย ตัวอักษร 20 เชน “ซ.ลมหวน” 
18. STREET ถนน ตัวอักษร 22 เชน “ถ.หนาเมือง” 
19. DISTRICT ตําบล ตัวอักษร 20 เชน “ต.หนาเมือง” 
20. AMPHUR อําเภอ ตัวอักษร 17 เชน “อ.เมือง” 
21. PROVINCE จังหวดั ตัวอักษร 17 เชน “จ.เพชรบุรี” 
22. POSTCODE รหัสไปรษณยี ตัวอักษร 15 เชน “70000” 
23. TAXPAYERID บัตรประจําตัวผูเสียภาษ ี ตัวอักษร 10 เชน “1200001224” 
24. BRANCHID รหัสสาขา ตัวอักษร 3 เชน “PBB” 
25. ADMITDATE วันที่สมัครสมาชิก ตัวอักษร 10 เชน “09/07/2547” 
26. EXPIREDATE วันที่หมดอายสุมาชิก ตัวอักษร 10 เชน “08/07/2546” 
27. ISEXPIRED สถานะของการเปน

สมาชิก (0=สมาชิกยังไม
หมดอาย,ุ 1=หมดอายุ
แลว) 

ตัวอักษร 1 เชน “1” 

28. TRNSPONSOR รหัสสปอนเซอร ตัวอักษร 11 เชน “MGA00673” 
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2.  ตารางขอมูลรายการขายสินคา 
 ลําดับที่ ช่ือรายการขอมูล คําอธิบาย ประเภท ขนาด ตัวอยางขอมูล 

1. SALEID รหัสรายการขาย ตัวอักษร 9 เชน “CB0003747” 
2. BRANCHID รหัสสาขา ตัวอักษร 3 เชน “PBB” 
3. ID รหัสลูกคา ตัวอักษร 8 เชน “DIF00013” 
4. SALEDATE วันที่ขายสินคา ตัวอักษร 10 เชน “02/05/2548” 
5. TIMES เวลาที่ขายสินคา เวลา 8 เชน 12:37:24 
6. NETTOTAL ยอดขายรวม ตัวเลข 8 เชน 1,014.00 
7. SALEBY ผูบันทึกรายการขาย

สินคา 
ตัวอักษร 15 เชน “นันทิยา” 

8. NETPV ยอด PV รวม ตัวเลข 4 เชน 78.00 
9. FORMONTH ยอดขายสําหรบัเดือน ตัวอักษร 15 เชน “05-2005” 
10. CANCEL รหัสรายการขายถูก

ยกเลิก 
ตัวอักษร 1 เชน “U” 
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ภาคผนวก ข 
ขอแตกตางระหวางระบบเครือขายหลายชัน้กับระบบพีระมิด 

 

ระบบเครือขายหลายชัน้ (MLM) ระบบพีระมิด 
1. คาธรรมเนียมในการเริ่มตนธุรกิจใชเงิน

ลงทุนต่ํา  โดยเปนคาสมัครและคูมือดําเนนิ
ธุรกิจเทานั้น 
 

1.  คาธรรมเนียมในการสมัครใชเงินลงทุนสูง 
ผูสมัครจะถูกหลอกใหจายคาฝกอบรมและ
ซ้ือสินคาเกินความตองการ ผลกําไรสวน
ใหญมาจากคาเปนสมาชิก (คาหัวควิ) 

2.  จํานวนสินคาหลากหลายชนิดที่มี
คุณภาพสูง ยอดขายจะมาจากการจําหนาย
สินคาไดซํ้าอีกเรื่อยๆ และความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนสําคัญ บริษัทจะใช
งบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อการวิจยั 
คนควาและพฒันาคุณภาพสินคา 

2. ไมสนใจที่จะจําหนายสินคาคุณภาพ สวน
ใหญมักจะเปนสินคาคุณภาพต่ํา และใหผล
กําไรตอบแทนสูง รายไดมาจากการสมคัร
สมาชิกใหม ซ่ึงจะตองบังคับซื้อสินคาที่มี
ราคาสูงเปนจํานวนมาก 

3. รับประกันความพึงพอใจในตัวสินคา โดย
การคืนเงิน ลูกคาสามารถเปลี่ยนสินคาได
เมื่อตองการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. ไมมีนโยบายรับซื้อสินคากลับคืน เพราะ
อาจจะทําใหระบบพีระมดิลมลงได 

4. ตระหนกัถึงการดําเนินธุรกิจระยะยาวในทกุ
สาขาประเภท ส่ิงนี้สําคัญมากเพราะบริษัทมี
ความรับผิดชอบตอผูขายซ่ึงเปนผูดําเนนิ
ธุรกิจอยางแทจริง 

4. รํ่ารวยในระยะเวลาอันรวดเรว็ ผูเขารวม
จํานวนมากทีฐ่านของประมดิจะเปนผู
จายเงินใหแกคนเพียงไมกี่คนที่อยูในระดบั
จุดยอดของพีระมิด ซ่ึงธุรกิจรูปแบบนีไ้ม
สามารถอยูไดยาวนาน 

5. การจายผลประโยชนตอบแทนรายไดและ
ตําแหนงจะขึน้อยูกับการทํางานของผูขาย 
นั่นคือรายไดมาจากยอดขายที่ขายสินคา 

5. ตําแหนงในระบบสามารถซื้อได 

6. การกอตั้งธุรกจิขึ้นอยูกับการขายสินคา
คุณภาพซึ่งคุมคากับเงินที่จายไป ผูขายจะให
ความสนใจการขยายตลาดใหกวางออกไป 

6. ระบบนี้ไมเนนการขายสินคาใหกับ
ผูบริโภค แตผลกําไรจะมาจากสมาชิกที่
สมัครใหม ซ่ึงจะตองซื้อสินคาตุน มิใช
เพราะสินคามปีระโยชนคุมคา คุมราคา แต
ถูกบังคับใหซ้ือตามระบบ สมาชิกใหม 
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ขอแตกตางระหวางระบบเครือขายหลายชัน้กับระบบพีระมิด (ตอ) 
 

ระบบเครือขายหลายชัน้ (MLM) ระบบพีระมิด 
   จะตองแบกรับภาระกับสินคาที่ซ้ือมาแลว

ขายไมได และเมื่อระบบแชรลูกโซนี้ลมพัง 
ตนก็จะไมไดรับเงินลงทุนกลบัคืนมาเลย 

7. มีนักธุรกิจอิสระที่อาศัยการขายสินคาเพื่อ
สรางรายได 

7. ฉอฉลหลอกลวงใหแกคนที่เขามาในระบบ 

8. มีกฎระเบยีบเขมงวดในการดําเนินธุรกจิ 
โดยเฉพาะมีขอหามมิใหผูขายกักตนุสินคา 

8. ผูเขารวมธุรกิจจะตองจายคาธรรมเนียมใน
การสมัครสูงหรือจายคาสินคาโดยถูกบังคบั
ใหซ้ือในตอนที่สมัคร 

9. ผูขายจะเนนในเรื่องการขายสินคาและการ
ใหบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง 

9. ในระบบนี้จะเนนการรับสมัครสมาชิกใหม
เปนหลัก และบังคับใหซ้ือสินคาเมื่อเร่ิม
สมัคร แตไมสนใจการขายสินคาจริงๆ หรือ
การใหบริการหลังการขายแกลูกคา 

 หมายเหตุ : 
ธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายเปนการขาย
สินคาอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการ
ขายสินคาตามหางหรือรานคาปลีก   ซ่ึง
ผูบริโภคหรือบริษัทขายตรงไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย 

 หมายเหตุ : 
เปนระบบที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และหลายๆประเทศในแถบเอเซีย 
อาทิ ไตหวนั มาเลเซีย เพราะเปนภัยรายแรง
ตอระบบการเงิน เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 
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