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         การศกึษาคน้คว้าอสิระ เรื่องการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ธุรกจิซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรสั  
กรณศีกึษาบรษิทั XXX จ ากดั เพื่อศกึษาขัน้ตอนด าเนินงาน การจดัการ การจดัจ าหน่าย บรษิทั 
XXX จ ากดั ให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด โดยมแีนวทางการศึกษาศึกษาและวเิคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ในตลาดแอนตี้ไวรสัปจัจุบนัและระยะเวลาอันใกล ้
ภายใน 1 ปี โดยการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจ 50ชุด และศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อหาต้นทุนการให้บรกิาร (Cost-to-Serve) เป็นการวเิคราะห์และหาต้นทุนของกิจกรรม
ทัง้หมด ทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารลกูคา้ของสนิคา้แต่ละช่องทาง  

         วตัถุประสงค์ในการศกึษาวเิคราะหห์าวธิกีารจดัการ เพิม่ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขาย
สนิค้าธุรกิจซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรสัให้มากที่สุด วเิคราะห์ช่องทางการจดัจ าหน่ายของแต่ละ
ช่องทาง วเิคราะห์ต้นทุนช่องทางการขาย และเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายที่ด ี ปรบัปรุง
ช่องทางที่ยอดขายต ่า รวมทัง้วเิคราะห์กลยุทธ์ และสรา้งแบรนด์สนิค้าให้เป็นที่รูจ้กัมากขึน้ใน
ตลาดไอที โดยมีการแบ่งการวิเคราะห์การแก้ไขปญัหาออกเป็นกระบวนการหลักๆที่มี
ความส าคญัดว้ยกนั 2 แนวทางคอื แนวทางแก้ไขปญัหาโดยการจดัการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหา
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Cost-to-Serve)  และ แนวทางการแกไ้ขปญัหาโดย วธิกีารเชงิกลยทุธ ์



     จ 
 

         จากการศกึษาพบว่า การศกึษาดา้นช่องทางในการจดัจ าหน่าย  ผลการคดิต้นทุนในการ
ตอบสนองลกูคา้ (Cost-to-Serve) โดยการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางหลกั 3 ช่องทางโดยสามารถ
สรปุผลการศกึษาต้นทุนแต่ละช่องทางในการตอบสนองลูกคา้(บาท/กล่อง)พบว่าต้นทุนดา้นการ
บรหิารช่องทางที ่ 1: การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายแบบออนไลน์ เป็นช่องทางทีต่้นทุนต ่า
ที่สุด อยู่ที่ 210.12 บาท/ต่อกล่อง เหมาะสมที่จะเพิม่ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขายผ่านทาง
ช่องทางนี้ใหม้ากทีสุ่ด ช่องทางที ่2: เป็นช่องทีต่้นทุนสูงทีสุ่ด 328.63 บาท /ต่อกล่อง ควรทีจ่ะ
ปรบัปรงุและบรหิารเรือ่งค่าใชจ้า่ยใหต้ ่าลง เพื่อลดต้นทุนใหก้บับรษิทั ช่องทางที ่3:  ต้นทุนอยู่ที ่
320.88 เรายงัคงไวเ้พราะการจดัจ าหน่ายแบบองคก์ร เวลาไดย้อดการสัง่ซือ้จะเป็นยอดมลูค่าสูง 
สามารถต่อยอดทางการขายไดเ้รือ่ยๆ และท ารายไดใ้หก้บัองคก์รมากทีสุ่ด 
         และจากการวิเคราะห์ทัง้สามเดอืน Apr-June 2014 ท าให้ทราบถึงต้นทุนในแต่ละ
กจิกรรมว่า ต้นทุนทีสู่งทีสุ่ดคอื CM (Cost of Manpower) สูงถงึ 67 % ของต้นทุนทัง้หมด อยู่ที ่
357,320 บาท ซึง่ถอืว่าสูงมาก ควรจะบรหิารจดัการเรื่องค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและการจา้งงานให้
เหมาะสมมากยิง่ขึน้ เพื่อปรบัโครงสรา้งผลก าไร และตน้ทุนของบรษิทั  
         ส่วนวธิ ีเชงิกลยทุธ ์ทีไ่ดน้ ามาด าเนินการพบว่า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนัของ
ธุรกจิซอฟแวรป้์องกนัไวรสั และเพื่อท าใหส้นิคา้ ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัในตลาดใหม้ากยิง่ขึน้ โดย
ควบคู่กบัการขยายตลาดใหม่ B2B (Business-to-business)ใหม้ากขึน้กว่าเดมิ โดยหาพนัธมติร
ทางการค้า ส่วนกลุ่มลูกค้าหน้ารา้นก็วางจ าหน่ายเหมอืนเดมิ แต่ขยายกลุ่มช่องทางออนไลน์
ใหม่จ าหน่ายผ่านทาง www.ebay.com แล้วทางด้านยงัคงขายราคาเดมิ ณ ระดบัราคาตลาด 
(Pricing  at  the  market)   เป็นการตัง้ราคาสนิคา้หรอืบรกิารใหเ้ท่ากบัคู่แข่งขนั  ในกรณี
สนิคา้เหมอืน ๆ กนักบัของคู่แข่งขนั  การตัง้ราคาแบบนี้ผูผ้ลติไม่ต้องการแข่งขนัด้านราคา แต่
ควรเลี่ยงไปส่งเสรมิการจดัโปรโมชัน่ด้านอื่นมากกว่า ที่จะมาต่อกรกบัคู่แข่งด้วยราคาเพราะ
ยงัไงกย็งัต้องอยู่ในตลาดแอนตี้ไวรสัระยะยาว โดยใชก้ารตลาด และ การจดัโปรโมชัน่ ผ่านทาง 
Facebook 
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ช่วยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
 
1.1 องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

        1.1.1  ข้อมลูเก่ียวกบัองคก์ร และ ประวติั 

        บรษิทัXXX เริม่ก่อตัง้ 7 ธนัวาคม 2554 เป็นบรษิทัคนรุน่ใหมท่ีก่ าลงัเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 
เริม่ตน้ดว้ยการผูน้ าเขา้ ผลติ และจดัจ าหน่าย รวมทัง้บรกิารหลงัขายของ ซอฟตแ์วรป้์องกนั
ไวรสัคอมพวิเตอร ์และภยัคุกคามทางอนิเตอรเ์น็ทระดบัโลกของบรษิทั GFI Software แต่เพยีง
ผูเ้ดยีวในประเทศไทย ภายใตช้ื่อ VIPRE  

        “GFI ก่อตัง้ปี 1999 ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีร่ฐัฟลอรดิา้ (ประเทศสหรฐัอเมรกิา), ประ
เทศมลัตา้, สตุ๊ดการด์ (ประเทศเยอรมนั) และสหราชอาณาจกัรองักฤษ  คอืผูบุ้กเบกิซอฟแวรท์ี่
มปีระสทิธภิาพและไดร้บัรางวลัโซลชูัน่สไ์อทสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (SMBs) โดย
ราคาไมแ่พงและใชง้านงา่ย GFI ประสบความส าเรจ็ในระดบันานาชาต ิ มสี านกังานใน
สหรฐัอเมรกิา (นอรท์แคโรไลนา, แคลฟิอรเ์นีย และฟอรดิา), UK (ลอนดอน และ Dundee), 
ออสเตรยี, ออสเตรเลยี, มอลตา, ฮ่องกง, ฟิลปิปินส ์และโรมาเนีย ยงัมลีกูคา้อยูท่ ัว่โลก มากกว่า 
325 ประเทศ”   

        VIPRE ไดร้บัการรบัรองความสามารถในการตรวจจบัไวรสัจากหอ้งปฎบิตักิารชัน้น า
ระดบัโลก เช่น ICSA Labs, West Coast Labs, AV-Tect, VB100 , AV Comparatives และ
อื่นๆ V 
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       1.1.2  ผลิตภณัฑ ์ 

 

สนิคา้หลกัคอืโปรแกรมบรหิารจดัการแอนตีไ้วรสั ส าหรบัผูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต ดงันี้ 

 

        VIPRE Internet Security  เป็นโปรแกรมป้องกนัไวรสัยอดนิยม และปกป้องคอมพวิเตอร์
จากภยัคุกคามและมลัแวรท์ีเ่กดิขึน้ใหม่มากกว่า 200,000 ชนิดต่อวนั เขา้เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่ง
ปลอดภยั ดว้ยการระบุลงิคต่์างๆ ทีส่ามารถท าใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ ตดิไวรสั โทรจนั หรอืภยั
คุกคามออนไลน์อื่นๆ จะสแกนหน้า Facebook เพื่อป้องกนัลงิกอ์นัตรายต่างๆ โดยทีไ่ม่ท าให้
คอมพวิเตอรท์ างานชา้ลง AUTO PATCH ช่วยใหป้ลอดภยัยิง่ขึน้ ดว้ยการช่วยอพัเดท
ซอฟตแ์วรท์ีม่ชี่องโหว่ในเครื่องคอมพวิเตอรใ์หอ้ยา่งอตัโนมตัิ  

 

        VIPRE Antivirus  เป็นโปรแกรมป้องกนัไวรสัยอดนิยมส าหรบัผูใ้ชง้านหน้าใหม่ และถูก
เลอืกใหใ้ชแ้ทนทีโ่ปรแกรมแอนตีไ้วรสัเดมิๆ จากผูใ้ชง้านหน้าเก่าดว้ยการท างานทีร่วดเรว็ และ
ไมก่นิทรพัยากรเครือ่ง และปกป้องคอมพวิเตอรจ์ากภยัคุกคาม และมลัแวรท์ีเ่กดิขึน้ใหม่
มากกว่า200, 000 ชนิดต่อวนั จงึเป็นโปรแกรมป้องกนัไวรสัสุดคุม้ทีน่่าใช ้

 

        VIPRE Mobile Security  เทคโนโลยขี ัน้สงูในการปกป้องอุปกรณ์ แอนดรอยดจ์ากแฮก
เกอร ์ซอฟตแ์วรอ์นัตราย และการสญูหาย ส าหรบัการป้องกนัไวรสัแบบเรยีลไทม ์ปกป้องขอ้มลู
และความเป็นส่วนตวั ท าการสแกนคน้หาแอพอนัตรายไดอ้ย่างรวดเรว็บนมอืถอื ประเภท
สมารท์โฟนและแทบ็เลต็ Mobile Backup ส าหรบัท าการส ารองขอ้มลูส าคญั เช่น รปูภาพ
,รายชื่อ Contacts บนระบบ Cloud ซึง่งา่ยต่อการจดัการขอ้มลู สามารถป้องกนัการขโมยขอ้มลู
ทีอ่ยูบ่นมอืถอื และ ตดิตามมอืถอืทีถู่กขโมย หรอืสญูหาย ดว้ยระบบ GPS โดยการสัง่ใหร้อ้ง
เตอืน สัง่บลอ็คเครือ่ง หรอืลบขอ้มลูได้ สามารถทีจ่ะดแูผนทีแ่สดงต าแหน่งของอุปกรณ์แอน
ดรอยด ์ ไดจ้ากเวบ็ไซต์ VIPRE Mobile Security ใหผู้ใ้ชง้าน สามารถเหน็ประวตัติ าแหน่ง
ทัง้หมดของอุปกรณ์ตามช่วงเวลาต่างๆ และสามารถท าการตรวจสอบประวตักิารใชง้านการ โทร
เขา้-ออก และ รบั-ส่ง SMS  
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ภาพที ่1.2  รปูกล่องผลติภณัฑ ์VIPRE Internet Security , VIPRE  Antivirus  

 

        ผลติภณัฑอ์ื่นๆ   

GFI Endpoint Security ควบคุมการใชง้าน iPods, อุปกรณ์ USB และอุปกรณ์พกพาต่างๆ 

GFI Lan Guard สแกน ตรวจจบั ประเมนิ แกไ้ขปรบัปรุงช่องโหว่ในระบบเน็ตเวริค์ใหป้ลอดภยั 

GFI Mail Essentials ก าจดัสแปม และปกป้องเน็ตเวริค์จากไวรสัและภยัคุกคามทางอเีมล ์

GFI Mail Archiver โซลชูัน่จดัเกบ็เอกสาร เพื่อผลติภาพ การบรหิารจดัการ ใหม้าตราฐาน 

GFI Web Monitor ควบคุมการใชง้านอนิเตอรเ์นต และตรวจตราการดาวน์โหลดแบบเรยีลไทม์ 

GFI Events Manager วเิคราะหข์อ้มลู Log และช่วยตดิตามตรวจสอบดา้น ไอท ี

GFI Cloud โซลชูัน่บรหิารจดัการระบบไอทผี่านเวบ็เบราเซอร ์และการควบคุบจากระยะไกล 

 

        1.1.3  กระบวนกำรท่ีท ำให้เกิดผลิตภณัฑ ์มดีงันี้ 

 

        ขัน้ตอนแรก  เป็นการแสดงกระบวน ตัง้แรกเริม่คุยเจรจาต่อรองกบัทางSupplier 
(สงิคโปร)์ เพื่อสัง่ซือ้ License ทางเราจะไดแ้ต่รหสัซึง่ส่งมาทางอเีมล ์หลงัจากโอนเงนิ  

        ขัน้ทีส่อง  สัง่ผลติกล่องโดยสัง่ทเีดยีวเป็นลอ็ตใชท้ัง้ปี ขัน้ต ่า 5,000 กล่องต่อ (ผลติใน
ประเทศไทย) 
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        ขัน้ทีส่าม  สัง่ท า(1)ซดีโีปรแกรม, (2)เล่มคู่มอืการใชง้าน, (3)License Cardโลโก ้VIPRE 
ทีส่กรนีรหสั เพื่อใหล้กูคา้ขดูรหสัมากรอกในขัน้ตอนลงทะเบยีนเวลาเริม่ใชง้าน  จากนัน้น าของ
ทัง้หมด (1,2,3) บรรจลุงกล่อง (ผลติในประเทศไทย) 

        ขัน้ทีส่ ี ่ จดัเรยีงกล่องขนาดเลก็ ลงกล่องใหญ่แต่ละกล่อง ซึง่หนึ่งกล่องใหญ่จะบรรจไุด้ 20 
กล่องเลก็  

        ขัน้ทีห่า้  บรรจลุงกล่องใหญ่ เขยีนก ากบัขา้งกล่องระบุ ประเภทสนิคา้ใหช้ดัเจน พรอ้ม
จดัส่ง 

        ขัน้ทีห่ก  จดัส่งสนิคา้ตามหน้ารา้นต่างๆ 

 

โดยแต่ละกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิผลติภณัฑ ์ตามรปูภาพที ่1.3 ดา้นล่างนี้ 

 

 

ภาพที ่1.3 กระบวนการผลติ VIPRE Antivirus รปูแบบกล่องเพื่อจ าหน่าย 

 

        1.1.4 กลุ่มลูกค้ำ 

        กลุ่มลกูคา้  มลีกูคา้SMB (Small Medium business) ทีเ่ป็น end-user (ผูใ้ชง้านตามบา้น
ทัว่ไป) และตวัแทนจ าหน่าย/ผูใ้หบ้รกิาร มสีดัส่วนทางการขายดงั แผนภูมทิี่ 1.1 ดา้นล่างน้ี  

VIPRE Antivirus เริม่จากตดิต่อขอราคา
จากส านกังานใหญ่ ทีต่่างประเทศ 
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แผนภูมทิี ่1.1 แสดงสดัส่วนทางการขายของแต่ละกลุ่มลกูคา้ ของผลติภณัฑ ์VIPRE 

 

        1.1.5  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

        ในรปูแบบกล่อง มจี าหน่ายตามหน้ารา้นคา้ยอ่ยต่างๆ เช่นตามหา้งพนัธท์พิย์, ไอท ี
สแควร,์ เซยีรร์งัสติ, ฟอรจ์นู ทัง้หมดประมาณ 70 หน้ารา้น และแบบ Chain store รา้น B2S 
ทุกสาขา 80สาขา, Soft world และ รา้นหนงัสอืนายอนิทร ์ 30สาขา เพื่อขยายช่องทางจดั
จ าหน่ายใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ รวมทัง้มวีางจ าหน่ายแบบออนไลน์ที ่www.thaiware.com , 
www.8baht.com  

 

        1.1.6  อตัรำกำรเติบโต แนวโน้มในอนำคต 

        ดว้ยความตัง้ใจแน่วแน่ในการน าพาบรษิทัไปสู่การเป็นผู้ใหบ้รกิารผลติภณัฑไ์อทโีซลูชัน่
ชัน้น า จงึไดข้ยายสายผลติภณัฑส์นิคา้ซอฟต์แวร ์ไอท ีโซลูชัน่ ส าหรบักลุ่มธุรกจิขนาดเลก็และ
ขนาดกลาง(SMBs) ซึง่อยู่ภายใต้แบรนด์ GFI Software  ใหบ้รกิารจดัหาวธิกีารและรองรบั
หลากหลายแพลตฟอรม์ (SaaS/cloud, client/server, desktop) และคาดว่าจะมผีลติภณัฑ์
มากกว่า 20 ชนิด 

 

        1.1.7  โครงสร้ำงองคก์ร 

        เนื่องจากองคก์รเป็นธุรกจิขนาดเลก็และเพิง่เริม่ก่อตัง้ พนกังานมทีัง้หมด 8 คน โดยแต่ละ
คนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในส่วนของตนเองดงันี้ สามารถแจกแจงไดเ้ป็น ภาพที ่1.4 ดงัหน้าถดัไปนี 

60% 

30% 

10%  ลกูคา้ระดบัองคก์ร 
corporate  
ลกูคา้แบบหน้ารา้น  

ลกูคา้แบบสัง่ซือ้ทาง 
online  

http://www.thaiware.com/
http://www.8baht.com/
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โครงสร้ำงองคก์ร 

 

 

ภาพที ่1.4  โครงสรา้งองคก์ร บรษิทั XXX จ ากดั 

 

        จากภาพที ่1.4 โครงสรา้งองคก์ร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบภายในองคก์ร ประกอบดว้ย 

 

1.  ผูบ้รหิาร/ เจา้ของบรษิทั(Managing Director)  หน้าทีบ่รหิารงานทัง้หมด มอี านาจตดัสนิใจ 
ตดิต่อต่างประเทศ Supplier เจรจาต่อรอง และสัง่งานบรหิารพนกังานทัง้หมดภายในองคก์ร 

2. หวัหน้าฝา่ยขาย(Sale Manager)  หน้าทีด่แูลงานขายทัง้หมด ทีร่บัรบัมอบหมายจาก
ผูบ้รหิาร วางแผนการขาย ตดิต่อลกูคา้ และ สัง่งาน ก าหนดงาน มอบหมายงานให ้Sale อกี 2 
คน ทีด่แูล งานขายองคก์ร และ งานขายหน้ารา้น 

        2.1 Saleดแูลงานองคก์ร  เช่น ตดิต่อหาลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี หาขอ้มลูงาน
ประมลูต่างๆตาม internet รวมทัง้พรเีซน็ตง์านโปรเจคต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เดนิทาง
ต่างจงัหวดั บรษิทัต่างๆทีส่ ัง่ซือ้เป็นโปรเจค เช่น บรษิทัขายเครือ่งมอืแพทย ์ซือ้ Antivirus เป็น
ของแถมใหล้กูคา้ เพราะบางครัง้เวลาตดิตัง้เครือ่งมอืแพทยต์อ้งใชค้วบคู่กนั 

        2.2 Saleดแูลหน้ารา้นคา้  ตดิต่อหาลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี เดนิทางไปหน้ารา้น
ต่างๆ ส่งสนิคา้หน้ารา้นใหเ้ตมิเตม็อยูเ่สมอ ตอนเชา้ตอ้งเขา้ออฟฟิต บ่ายตอ้งเขา้หน้ารา้นต่างๆ

1.ผูบ้ริหำร/ เจ้ำของบริษทั 
(Managing Director) 

2.หวัหน้าฝา่ยขาย(Sale 
Manager) 1 x Staff 

2.1 Saleดแูลงานองคก์ร 1 x Staff 

2.2 Saleดแูลหน้ารา้นคา้ 1 x Staff 

3.ฝา่ยเทคนิค (Engineer)  

1 x Staff 

4.เลขานุการ (Secretary)   

1 x Staff 

4.1 Admin  1 x Staff  

4.2 แมบ่า้น 1 x Staff 

5.การตลาด (Marketing)  

1 x Staff 
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เช่น ใน 1สปัดาหต์อ้งแบ่งเวลาเขา้หน้ารา้นทุกรา้นใหค้รบ ทุกวนัจนัทรเ์ขา้ B2S, องัคาร เขา้รา้น
นายอนิทร ์แต่ละสาขา 

3.  ฝา่ยเทคนิค(Engineer)  หน้าทีค่อยรบัสาย ใหข้อ้มลูเรือ่งการตดิตัง้ รวมทัง้ปญัหาต่างๆเรือ่ง
การใชง้าน ตอบปญัหาการใชง้านตามหน้า web page ต่างๆ รวมทัง้คอยช่วยเหลอื Sale 
ทางดา้นเทคนิค สเปคสนิคา้เวลาน าเสนอหรอืไปPresent งานใหก้บัลกูคา้ ตดิตัง้หน้างาน 

4. เลขานุการ(Secretary)  หน้าทีช่่วยเหลอืผูบ้รหิารตามทีไ่ดร้บัมอบหมายทุกอย่าง รวมทัง้ ดแูล
สัง่งาน Admin และแมบ่า้นในบรษิทั 

        4.1 Admin  หน้าทีท่ าบญัช ี เพื่อน าส่งส านกังานบญัช ี เชค็สตอ็คสนิคา้ จดัท าใบ Invoice 
ใบ ส่งสนิคา้ และงานดา้นเอกสารทัง้หมดในบรษิทั 

        4.2 แมบ่า้น  หน้าทีดู่แลความสะอาด เรยีบรอ้ย ในบรษิทั 

5. การตลาด(Marketing)  หน้าทีต่ดิต่อบรษิทัPR จดัหาขอ้มลูต่างๆในบรษิทั ใหท้างหนงัสอื
นิตยสาร และเวบ็ข่าวไอทต่ีางๆ จดัหาสื่อใหม่ๆ เพื่อท า Brand VIPRE ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั  คดิ
กจิกรรมโปรโมชัน่ต่างๆลง Facebook ใหท้างลกูคา้ทีม่า กด like รว่มสนุก (นิตยสารทีเ่คยลง 
Computer today, Buy com, Quick PC , Chip Magazine, Windows IT pro) 

 

        1.1.8  เปรียบเทียบประสิทธิภำพของสินค้ำ VIPRE กบัคู่แข่งอ่ืนๆ  

 

 

ภาพที ่1.5 Compare Internet Security: VIPRE vs. The competition 
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ภาพที ่1.6 VIPRE Status 

ทีม่า : Viprethailand.com 

 

        1.1.9  กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

 

จดุแขง็ (Strengths) 

        1.ความเรว็ในการท างานของโปรแกรมแอนตีไ้วรสั ไมท่ าใหเ้ครือ่งชา้ ไม่มผีลกระทบกบั
การท างานในส่วนอื่นของเครือ่งคอมพวิเตอร ์เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้กบัแอนตีไ้วรสัยีห่อ้อื่นใน
ตลาด (อา้งองิจากรปูภาพที ่4) ทาง VIPRE = 100% ถอืว่าเรว็ทีสุ่ด 

        2.เสนอราคาในรปูแบบองคก์ร เราน าเสนอราคาทีถู่กว่ายีห่อ้อื่นๆในทอ้งตลาด ท าให้
บรษิทัลกูคา้สามารถยื่นเสนอราคาโปรเจคไดง้า่ยขึน้ เนื่องจากตน้ทุนที่ถูกกว่า 

        3.ฝา่ยเทคนิคทีเ่ชีย่วชาญ ทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมการตดิตัง้ และการแกป้ญัหาการใชง้านมา
จากส านกังาน เทรนน่ิงประเทศในสงิคโ์ปร พรอ้มตอบปญัหาการใชง้าน 24 ชัว่โมง 

        4.รปูแบบกล่องแพคเกจสนิคา้เป็นทีส่ะดุดตา ดดูุดนั โลโกเ้ป็นรปูง ู ท าใหผ้ลติภณัฑแ์อนตี้
ไวรสั สื่อออกมาแลว้สามารถฆา่ไวรสัไดอ้ยา่งรวดเรว็ มพีษิ รา้ยกาจ เหมอืนงู 

        5.พนกังานหลกัทุกคนในองคก์ร ลว้นแลว้แต่เคยท างานในบรษิทั แอนตีไ้วรสัยีห่อ้ดงัยีห่อ้
หนึ่งในตลาดมาแลว้ทุกคน ท าใหม้คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัทางลกูคา้อยูแ่ลว้ มฐีานลูกคา้เดมิ 
สามารถน าสนิคา้ไปวางหน้ารา้นไดง้า่ยขึน้ และพนกังานหน้ารา้นช่วยเชยีรข์ายสนิคา้ 
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จดุอ่อน (Weaknesses) 

        1.เป็นบรษิทัจ าหน่ายแอนตีไ้วรสัหน้าใหมใ่นตลาดไอท ี บางครัง้ท าใหล้กูคา้ไม่มคีวาม
เชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ ์และตรายีห่อ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัยีห่อ้อื่นทีอ่ยูใ่นตลาดมานาน 

        2.ตน้ทุนในการบรหิารมไีมม่าก เงนิสดหมนุเวยีนไมท่นัในบางกรณ ี เพราะใหเ้ครดติลกูคา้
30-60 วนัท าใหเ้งนิทุนสัง่ซือ้สนิคา้ขาด 

        3.พนกังานในบรษิทัน้อย ท าใหบ้างครัง้ท างานไมท่นั ทุกคนตอ้งช่วยเหลอืกนั เช่น
บางครัง้ใกลส้่งสนิคา้ ทุกคนตอ้งมาช่วยกนัแพคสนิคา้ใหท้นัส่งมอบ 

        4.พนกังานในบรษิทั และเจา้ของกจิการ มคีวามสนิทกนัเหมอืนครอบครวั เหมอืนเพื่อน 
มากเกนิไป บางครัง้ไมป่ฎบิตัติามกฎทีไ่ดว้างไว ้เรือ่งการขาด สาย ลา และ ปว่ย 

 

โอกำส (Opportunities) 

        1.เราไดม้กีารวางสนิคา้ตามหน้ารา้น B2S และ รา้น หนงัสอืนายอนิทรท์ุกสาขา เลง็เหน็
ถงึช่องทางในการขยายตลาด เพราะวางขายทุกสาขาในประเทศไทย 

         2.เมือ่น าสนิคา้ ไปวางหน้ารา้น B2S และ รา้น หนงัสอื นายอนิทรท์ุกสาขา ถอืเป็นการ
สรา้ง Brand อกีอยา่งหนึ่ง เพราะไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการลงนิตยสาร เพราะลกูคา้จะเหน็ผ่าน
ตา ถอืเป็นการท าการตลาดอกีช่องทางหนึ่ง ท าใหเ้กดิความคุน้เคย 

        3.เลง็เหน็ถงึยอดขายแบบองคก์ร 60% ทีม่ากกว่าหน้ารา้นเพยีงมยีอดขาย30% ของครึง่
ปีแรก 2557 คาดว่าจะเจาะกลุ่มลกูคา้แบบเป็นโปรเจคมากกว่าเดมิเพื่อเพิม่ยอดขาย เพราะเมือ่
ลกูคา้องคก์รใชค้รบปี พอครบก าหนดต่ออายกุต็อ้งซือ้เพิม่แบบปีต่อปี เป็นการขายระยะยาว
แบบต่อเนื่องไดด้ว้ย 

        4. VIPRE Mobile Security ส าหรบัอุปกรณ์ แอนดรอยด ์ น่าจะมาท าตลาดมอืถอื หรอื 
แทบ็เลต็ ไดใ้นอนาคต 

        5. GFI Cloud จดัการระบบไอทผี่านเวบ็เบราเซอร ์ และการควบคุบจากระยะไกล คดิว่า
น่าจะเป็นเทรนไอทใีนอนาคต เพราะสามารถบรหิารจดัการไดจ้ากคอนโซลเดยีว ง่ายสะดวกต่อ
การใชง้าน 
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อปุสรรค (Threats) 

        1.เทรนในการใชค้อมพวิเตอรแ์บบ PC, Notebook น้อยลง มผีลกระทบต่อตลาดแอนตี้
ไวรสั ผูค้นใชเ้ทคโนโลยผี่านมอืถอืในการท างาน และ ดาวโ์หลด มากขึน้ ท าใหย้อดขายเริม่
ลดลง 

        2.มกีารดาวโ์หลดฟรทีางอนิเตอรเ์นต ผูใ้ชง้านไม่นิยมซือ้ของแทท้ีถู่กลขิสทิธม์าใชง้าน 

        3.เงนิทุนในการบรหิารมจี ากดั ท าใหก้ารท าPR สนิคา้ตามสื่อต่างๆไดไ้มเ่ตม็ท ี และไม่
ต่อเนื่อง 

        4.อตัราเงนิเดอืนทีใ่หพ้นกังานสงูกว่าบรษิทัทัว่ไป เพราะมปีระสบการณ์ตรงมาจากบรษิทั
แอนตีไ้วรสั และเป็นเพื่อนกนัมาก่อน บางครัง้คดิว่าเกนิความจ าเป็น ใหส้งูเกนิไปในส่วนน้ี 

 

        1.2  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

 

        ด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำย  

        กลุ่มลกูคา้การจดัจ าหน่ายแบบหน้ารา้น ความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมาย ปญัหาคอื
การสตอ็คสนิคา้มากเกนิไปส าหรบัช่องทางนี้ เช่น ตอ้งวางหน้ารา้นเราตอ้งมสีนิคา้จรงิเพื่อไป
วางจ าหน่ายก่อน ท าใหผ้ลติสนิคา้ไวจ้ านวนมากเพื่อใหเ้พยีงพอต่อหน้ารา้น การสัง่ผลติกล่อง 
การด์ คู่มอื หรอืซดีกีต็อ้งสัง่ทลีะจ านวนมากๆ ขัน้ต ่า5,000กล่อง ท าใหค้าดคะเนไดย้าก และไม่รู้
ว่า (End User) ทีใ่ชจ้รงิสุดทา้ยจะซือ้เท่าไหร่ ท าใหต้นุ้ทนบานปลาย และไม่รูว้่าทา้ยสุดแลว้
ตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิจะคุม้กบัราคาขายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ เพราะแต่ละหน้ารา้น ตอ้งมกี าหนดขัน้ต ่าใน
การวางสนิคา้ เช่น 

-แบบหน้ารา้น ขัน้ต ่าตอ้งสัง่อยา่งน้อย 6 กล่อง ถา้น้อยกว่านัน้ ทางเราจะคดิค่าส่งสนิคา้ 120 
บาทต่อครัง้ทีไ่ปส่ง 

-แบบChain store จะสัง่เป็นลอ็ต ยกตวัอยา่งรา้นB2S 80สาขา สาขาละ 7 กล่อง ลอ็ตนี้ตอ้งส่ง
ใหท้ีน่ายอนิทรส์ านกังานใหญ่ 560 กล่องเพื่อไปกระจายสนิคา้ในแต่ละเดอืน  
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       ตารางที ่1.1 แสดงจ านวนสนิคา้ทีข่ายไดต่้อกล่อง ทีข่ายไดใ้นครึง่ปีแรก 2557 

เดือน/ปี2557  จ ำนวนสินค้ำท่ีส่ง/กล่อง   จ ำนวนสินค้ำท่ีขำยได้/กล่อง  
ม.ค                       1,500.00                            850.00  

ก.พ                         800.00                            500.00  

มนีา                         600.00                            650.00  

เมษา                         500.00                            320.00  

พ.ค                         700.00                            600.00  

ม.ิย                         450.00                            560.00  
รวมทัง้หมด                            4,550.00                                3,480.00  

 

        จากตารางที ่1.1 ดา้นบนเป็นจ านวนสนิคา้ทีข่ายไดแ้บบการจดัจ าหน่ายหน้ารา้นในครึง่ปี
แรก มค-มยิ 2557 คดิเป็น 76% ของสนิคา้ทัง้หมดทีส่่งไป 4,550 กล่อง คงเหลอื 1,070 กล่อง 
ทีย่งัคงคา้งสตอ็คอยูห่น้ารา้น 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1.2  กราฟแสดงจ านวนสนิคา้ทีข่ายไดต่้อกล่อง ทีข่ายไดใ้นครึง่ปีแรก 2557 

      

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

 1,600.00

ม.ค ก.พ มนีา เมษา พ.ค ม.ิย 

จ านวนสนิคา้ทีส่ง่/กล่อง 

จ านวนสนิคา้ทีข่ายได/้กล่อง 
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   ด้ำนกำรด ำเนินธรุกิจ 

        จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนิเตอรเ์นต ท าใหม้กีารแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงใน
การด าเนินธุรกจิในปจัจุบนัมากขึน้ เพราะสะดวก รวดเรว็ ตดิต่อกนัไดต้ลอดเวลา ทัว่ทุกมุมโลก 
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการเขา้มาของเทคโนโลยกีารสื่อสารดา้นต่างๆ ท าใหเ้กดิการ
สรา้งโอกาส และพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัในกนัทางธุรกจิทีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูขา่วสารอยู่
ตลอดเวลา และท าใหเ้กดิช่องทางในการด าเนินธุรกจิแบบใหม่มากมาย ท าใหต้้องปรบัตวัให้
พรอ้มกบัการด าเนินธุรกจิในรปูแบบใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองธุรกจิกบัการเปลีย่นแปลงของขอ้มลู
สารสนเทศใหท้นักบัปจัุบนัอยูต่ลอดเวลา ทัง้ดา้นการช าระเงนิทางอนิเตอรเ์นต และพฒันาธุรกจิ
ใหม้คีวามโดดเด่น สรา้งตราสนิคา้และผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กั และด าเนินธุรกจิใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

1.3  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

       1.2.1  เพื่อวเิคราะห ์เพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายทีด่ ีและปรบัปรุงช่องทางที่มยีอดขาย
ต ่าใหด้ขีึน้ 

       1.2.2 เพื่อวเิคราะหก์ลยทุธ ์ และสรา้งแบรนดส์นิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในตลาดไอที และ
เพิม่ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขายสนิคา้ใหม้ากทีสุ่ด 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

       1.3.1 ศกึษาขัน้ตอนด าเนินงาน การจดัการ การจดัจ าหน่าย บรษิทั XXX จ ากดั ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด 

1.5  แนวทำงกำรศึกษำ 

       1.4.1 ศกึษาและวเิคราะหแ์นวโน้มความต้องการและความพงึพอใจของผูใ้ชใ้นตลาดแอนตี้
ไวรสัปจัจุบนัและระยะเวลาอนัใกล้ ภายใน 1 ปี โดยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามความพงึ
พอใจ 50ชุด 

      1.4.2 ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาต้นทุนการให้บรกิาร (Cost-to-Serve) เป็นการ
วเิคราะห์และหาต้นทุนของกิจกรรมทัง้หมด ที่เกดิขึน้จากการให้บรกิารลูกค้าของสนิค้าแต่ละ
ช่องทาง  

1.6 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
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Antivirus “ซอฟตแ์วรต์รวจจบัไวรสัอนัตรายในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัจะ
ยบัยัง้การแพรเ่ชื่อ ลบไวรสัออกจากฮารด์ดสิก ์และปกป้องพซีจีากการตดิเชือ้ต่างๆ” 

Chain store คอื กลุ่มของรา้นยอ่ยทีอ่ยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนั มรีา้นหลายสาขา แต่ละสาขาจะ
เลอืกสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละจดุขาย เพื่อวางตาม Shelf ต่างๆ 

SMB คอื “เป็นอกัษรยอ่ของธุรกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง (small and medium-sized 
business) มพีนกังานน้อยกว่า 100 คนไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นธุรกจิขนาดเลก็ และที ่ ลกูจา้ง 
100 – 999 คนไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นขนาดกลาง” 

Trojan (โทรจนั) คอื “โปรแกรมจ าพวกหนึ่งทีถู่กออกแบบขึน้มาเพื่อแอบแฝง กระท าการ
บางอย่าง ในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องเรา จากผูท้ีไ่มห่วงัด”ี 

License คอื “การทีเ่จา้ของเทคโนโลยอีนุญาตใหผู้ข้อรบัอนุญาตใชส้ทิธใินเทคโนโลยตีาม
ขอบเขตและเงือ่นไขทีต่กลงกนั เช่น ผลติ ขาย ใช ้หรอืมไีวเ้พื่อขาย” 

Malware (มลัแวร)์ “ยอ่มาจาก “Malicious Software” หมาย ถงึ โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ุก
ชนิด ทีม่จีดุประสงคร์า้ยต่อระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย โดยจะเขา้มาบุกรกุเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ โดยทีไ่มรู่ต้วัและสรา้งความเสยีหายใหก้บัระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย นัน้ๆ 
และยงัสามารถแทรกตวัเขา้ไประบาดในระบบคอมพวิเตอรข์องเครือ่งอื่นๆ” 

Real Time (เรยีลไทม)์ “คอืระบบทีส่ามารถรายงานผลไดท้นัท ีและตลอดเวลา”  

Cloud คอื ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร ์แต่แทนทีจ่ะต้องมาประมวลผล หรอืท างานแบบเดมิคอื
ท าบน PC แบบทีเ่ราเคยใช้ๆ กนัอยู ่ แต่จะยา้ยไปท างานผ่านพวก WEB Browser บนโลก
อนิเตอรเ์น็ตแพลตฟอรม์ 

 

1.7  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

        1.6.1  ระยะสัน้ สามารถทราบถงึช่องทางการจดัจ าหน่ายทีเ่หมาะสม และต้นทุนทีแ่ทจ้รงิ
ของแต่ละช่องทาง เพื่อใชใ้นการวางแผนการด าเนินงาน 
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      1.6.2 ระยะกลำง สามารถปรบัปรุงการจดัจ าหน่ายของสนิคา้สู่หน้ารา้น และลูกคา้องคก์ร
ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ปรบัปรงุการบรกิารหลงัการขาย และตอบปญัหาการใชง้าน ลูกคา้ไดร้บั
ความประทบัใจตามความพงึพอใจใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 

      1.6.3 ระยะยำว ทราบถงึแนวโน้ม ธุรกจิ แอนตีไ้วรสัของตลาดไอท ีว่าจะไปในทศิทางไหน 
ควรจะหาสายผลติภณัฑใ์หมม่าทดแทนหรอืไม่ และ สรา้งผลก าไรใหอ้งคก์รไดร้บัผลตอบแทนที่
สงูทีสุ่ด พรอ้มทัง้สรา้ง Brand VIPRE ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

       ในการศกึษาเรือ่ง การปรบัปรงุประสทิธภิาพ  ธุรกจิแอนตีไ้วรสั Antivirus ผูศ้กึษาได้
คน้ควา้ แนวคดิทฤษฎ ี เอกสารและองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการ และเพื่อเป็น
แนวทางในการวจิยั และน าไปใชป้ระกอบสนับสนุนการศกึษาคน้ควา้ทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฏทีฤษฎกีา้งปลา 
2. แนวคดิเกีย่วกบัตน้ทุนในการตอบสนองลกูคา้ (Cost-to-Serve) 
3. แนวคดิเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้บรโิภค 
4. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีก้างปลา  (Fish Bone Diagram) 
 
       (ศริชิยั, 2013) แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหา 
(Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหานัน้ (Possible Cause) เราอาจ
คุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในชื่อของ “ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่องจาก
หน้าตาแผนภูมมิลีกัษณะคลา้ยปลาทีเ่หลอืแต่กา้ง หรอืหลายๆ คนอาจรู ้จกัในชื่อของแผนผงัอชิิ
กาว่า (Ishikawa Diagram) ซึง่ไดร้บัการพฒันาครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยค์า
โอร ุอชิกิาว่า แห่งมหาวทิยาลยัโตเกยีว 
 
วิธีการสร้างแผนผงัสาเหตแุละผลหรือผงัก้างปลา 
 
       สิง่ส าคญัในการสรา้งแผนผงั คอื ตอ้งท าเป็นทมี เป็นกลุ่ม โดยใชข้ ัน้ตอน 6 ขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
       1. ก าหนดประโยคปญัหาทีห่วัปลา 
       2. ก าหนดกลุ่มปจัจยัทีจ่ะท าใหเ้กดิปญัหานัน้ๆ 
       3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปจัจยั 
       4. หาสาเหตุหลกัของปญัหา 
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       5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 
       6. ใชแ้นวทางการปรบัปรงุทีจ่ าเป็น 
 
การก าหนดปัจจยับนก้างปลา   
 
       เราสามารถทีจ่ะก าหนดกลุ่มปจัจยัอะไรกไ็ด ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่ากลุ่มทีเ่ราก าหนดไวเ้ป็นปจัจยั
นัน้สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็น
ผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) เพื่อจะน าไปสู่การแยกแยะ
สาเหตุต่างๆ ซึง่ 4M 1E นี้มาจาก 
          
M – Man   คนงาน หรอืพนักงาน หรอืบุคลากร 
M – Machine เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M – Material  วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ 
M – Method  กระบวนการท างาน 
E  – Environment  อากาศ สถานที ่ความสว่าง และบรรยากาศการ – ท างาน 

       แต่ไมไ่ดห้มายความว่า การก าหนดกา้งปลาจะตอ้งใช ้4M 1E เสมอไป เพราะหากเราไมไ่ด้
อยูใ่นกระบวนการผลติแลว้ ปจัจยัน าเขา้ (input) ในกระบวนการกจ็ะเปลีย่นไป เช่น ปจัจยัการ
น าเขา้เป็น 4P ไดแ้ก่ Place , Procedure, People และ Policy หรอืเป็น 4S Surrounding, 
Supplier, System และ Skill กไ็ด ้ หรอือาจจะเป็น MILK Management, Information, 
Leadership, Knowledge กไ็ด ้นอกจากนัน้ หากกลุ่มทีใ่ชก้า้งปลามปีระสบการณ์ในปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้อยูแ่ลว้ กส็ามารถทีจ่ะก าหนดกลุ่ม ปจัจยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัปญัหาตัง้แต่แรกเลยกไ็ด ้
เช่นกนั 

 

การก าหนดหวัข้อปัญหาท่ีหวัปลา 
 
       การก าหนดหวัขอ้ปญัหาควรก าหนดใหช้ดัเจน และมคีวามเป็นไปได ้ ซึง่หากเราก าหนด
ประโยคปญัหาน้ีไมช่ดัเจนตัง้แต่แรกแลว้ จะท าใหเ้ราใชเ้วลามากในการคน้หา สาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการท าผงักา้งปลา การก าหนดปญัหาทีห่วัปลา เช่น อตัราของเสยี อตัราชัว่โมงการ
ท างานของคนทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ หรอือตัราตน้ทุนต่อสนิคา้หนึ่งชิน้ เป็น
ตน้ ซึง่จะเหน็ไดว้่าควรก าหนดหวัขอ้ปญัหาในเชงิลบ เทคนิคการระดมความคดิเพื่อจะได้
กา้งปลาทีล่ะเอยีดสวยงาม คอื การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขยีนแต่ละก้างย่อยๆ 
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ภาพที ่2.1 ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 
ทีม่า : http://perchai.wordpress.com/2012/06/07/25/ 
 
ผงัก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
-ส่วนปญัหาหรอืผลลพัธ ์(Problem or Effect) ซึง่จะแสดงอยูท่ีห่วัปลา 
-ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอ้กีเป็น 
       o ปจัจยั (Factors) ทีส่่งผลกระทบต่อปญัหา (หวัปลา) 
       o สาเหตุหลกั 
       o สาเหตุยอ่ย 

       ซึง่สาเหตุของปญัหา จะเขยีนไวใ้นก้างปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรองและ
กา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้ 

       หลกัการเบือ้งตน้ของแผนภูมกิา้งปลา (fishbone diagram) คอืการใส่ชื่อของปญัหาที่
ตอ้งการวเิคราะห ์ ลงทางดา้นขวาสุดหรอืซา้ยสุดของแผนภูม ิ โดยมเีสน้หลกัตามแนวยาวของ
กระดกูสนัหลงั จากนัน้ใส่ชื่อของปญัหายอ่ย ซึง่เป็นสาเหตุของปญัหาหลกั 3 – 6 หวัขอ้ โดย
ลากเป็นเสน้ก้างปลา (sub-bone) ท ามมุเฉียงจากเสน้หลกั เสน้กา้งปลาแต่ละเสน้ใหใ้ส่ชื่อของสิง่
ทีท่ าใหเ้กดิปญัหานัน้ขึน้มา ระดบัของปญัหาสามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอ้กี ถา้ปญัหานัน้ยงัมี
สาเหตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบย่อยลงไปอกี โดยทัว่ไปมกัจะมกีารแบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมาก

http://perchai.wordpress.com/2012/06/07/25/
http://perchai.files.wordpress.com/2012/06/kp.jpg
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ทีสุ่ด 4 – 5 ระดบั เมือ่มขีอ้มลูในแผนภูมทิีส่มบูรณ์แลว้ จะท าใหม้องเหน็ภาพขององคป์ระกอบ
ทัง้หมด ทีจ่ะเป็นสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
 
ข้อดี 

1. ไมต่อ้งเสยีเวลาแยกความคดิต่าง ๆ ทีก่ระจดักระจายของแต่ละสมาชกิ แผนภูมกิา้งปลาจะ
ช่วยรวบรวมความคดิของสมาชกิในทมี 

2. ท าใหท้ราบสาเหตุหลกั ๆ และสาเหตุยอ่ย ๆ ของปญัหา ท าใหท้ราบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของ
ปญัหา ซึง่ท าใหเ้ราสามารถแกป้ญัหาไดถู้กวธิ ี

ข้อเสีย 

1. ความคดิไมอ่สิระเนื่องจากมแีผนภมูกิ้างปลาเป็นตวัก าหนด ซึง่ความคดิของสมาชกิในทมีจะ
มารวมอยูท่ีแ่ผนภูมกิ้างปลา 

2. ตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามสามารถสงู จงึจะสามารถใชแ้ผนภมูกิ้างปลาในการระดมความคดิ 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัต้นทุนในการตอบสนองลกูค้า (Cost-to-Serve) 
 

        การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการบรหิารโลจสิตกิส ์เป็น 
ส่วนส าคญัในที่ผู้บรหิารมุ่งเน้นให้เกิดประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนที่ใช้ด าเนินการด้าน
ต่างๆเป็นส่วนช่วยในการเพิม่ก าไรให้กบัองค์กร และเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้า 
โดยทัง้สองหลกัการนี้มคีวามสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวเนื่องกนั และส่งใหเ้กดิผลกระทบต่อกนัในด้านการ
บรหิารจดัการ(Collins, Lin and Su, 2001) ดงันัน้ การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ใหอ้ยู่ได้
ในระดบัทีเ่หมาะสมจนท าใหลู้กคา้เกดิความภกัด ี (Loyalty) กบัตวัสนิคา้และองคก์รไดน้ัน้ ย่อม
ท าให้องค์กรเกดิต้นทุนในการดาเนินงานเพื่อใหก้ารบรกิาร (Costs-to-serve) ที่ตอบรบัตาม
ความต้องการของลูกค้า โดยต้นทุนที่เกดิขึน้ของลูกค้าแต่ละรายนัน้ย่อมมคีวามแตกต่างกนั
ขึน้กบักจิกรรมทีเ่กดิ (Condit ,2001) 
 
ความหมายของต้นทุนการตอบสนองลกูค้า 
        ต้นทุนการตอบสนองลูกคา้ (Costs to serve) จะประกอบดว้ยต้นทุนทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้ง
การบรกิารและการรกัษาไวซ้ึง่ลูกคา้ ตวัอย่างเช่น กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งการบรกิารการจดัเตรยีม 
การบรกิารลูกค้า การออกเอกสารก ากบัสนิคา้และบรกิาร การจดัการคลงัสนิคา้ การกระจาย
สนิคา้ และการจดัการรายงานการรบัวตัถุดบิและสนิคา้ เป็นต้น แต่ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัประเภทและ
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ลกัษณะของธุรกจิและอุตสาหกรรมว่ามกีจิกรรมใดเขา้มาเกี่ยวขอ้งบา้ง ซึง่มคีวามแตกต่างกนั 
ส่งผลให้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมากจิกรรมการบรกิารก่อนและหลงัการขายภายในโซ่อุปทาน 
กลายเป็นองคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญัสาหรบัหลายๆ องคก์รยิง่ไปกว่านัน้สิง่ทีลู่กคา้คาดหวงัไม่ว่า
จะเป็น การบรกิารจดัส่ง การบรกิารสายด่วนส าหรบัลูกคา้ และการแบ่งทมีงานการใหบ้รกิาร
ลกูคา้ตามความตอ้งการ แมว้่าเป็นส่วนน้อยของตน้ทุนการตอบสนองลกูคา้ แต่อาจจะเป็นการใช้
จ่ายสาหรบัลูกค้าบางรายมอีตัราที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าแต่ละรายมี
ต้นทุนในการตอบสนองทีแ่ตกต่างกนั ในหลายๆกรณีแลว้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้จะถูกพจิารณาอยู่
ภายใต้ขดีจ ากดัของค่าใชจ้่ายทีไ่ด้ก าหนดไว้ แต่ในความหมายจรงิๆแลว้คอืเป็นต้นทุนทัง้หมด
ในการบรกิารลูกค้า เนื่องจากการบรกิารลูกค้ามกีารเตบิโตมากขึ้นทีม่คีวามหลากหลาย และ
ซบัซอ้น ซึง่สมัพนัธก์บัระดบัการบรกิารทีแ่ตกต่างกนัสาหรบัลูกคา้ซึง่กลายเป็นสิง่จ าเป็น การ
บรกิารที่มคีวามแตกต่างนี้ก็จะท าให้สร้างความส าคญัมากขึ้นที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทัง้หมดของต้นทุนซึง่เน้นการตดัสนิใจในระยะยาวเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจดัการองคก์ร
ต่อไปดงัภาพที่ 2.2 ซึง่เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการจดัการทัง้ห่วงโซ่อุปทานที่
ไม่ใช่เพยีงแค่เป็นการ Trade offs ระหว่างกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความพอดกีนัเท่านัน้ แต่
ยงัคงตอ้งค านึงถงึการด าเนินงานทีม่ตีน้ทุนมาเกีย่วขอ้ง แลว้ท าใหเ้กดิการบรกิารทีต่อบรบัความ
พงึพอใจของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยพจิารณาดา้นตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จะช่วยพสิูจน์และแก้ไขให้
เหน็ความเปลีย่นแปลงและความไมแ่น่นอนทางดา้นต่างๆ ขององคก์รได ้
 

 
 

 
ภาพที ่2.2  ภาพการใชป้ระโยชน์ของ Costs-to-serve  
เพื่อช่วยปรบัสภาพการด าเนินงานภายใน Supply Chain Functions 
 
ทีม่า http://www.lcp-ashlys.com/expertise/costserve.html 

http://www.lcp-ashlys.com/expertise/costserve.html
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2.3.  แนวคิดเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าบริโภค 
 
       ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าบริโภค (channel of consumer goods 
distribution) หมายถงึ เสน้ทางทีส่นิคา้เคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติ ไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย (ultimate 
consumer) -สนิคา้บรโิภค เป็นสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้ซือ้ไปเพื่อการใชส้อยส่วนตวั หรอืการใชใ้นครวัเรอืน 
สนิค้าบรโิภค ประกอบด้วย 1.สนิค้าสะดวกซื้อ 2.สนิค้าเปรยีบเทยีบซื้อ 3.สนิค้าเจาะจงซื้อ 4.
สนิคา้ไมแ่สวงซือ้ 
 

       

ภาพที ่2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัสนิคา้บรโิภค 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก J. Paul Peter and James H.Donnelly, Jr., Marketing Management : 
Knowledge and Skills, (New York : McGraw - Hill, Inc., 1998), p. 185. 

 

จากภาพที ่2.3. แสดงช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัสนิคา้บรโิภค มลีกัษณะแต่ละช่องทางดงันี้ 

2.3.1 ช่องทางตรง (direct channel) หรือ ช่องทางศนูยร์ะดบั (zero level channel) 

 

ภาพที ่2.4 ช่องทางตรง หรอื ช่องทางศูนยร์ะดบั 
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-ช่องทางนี้สามารถท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น การขายโดยใชพ้นกังานขาย การเปิดสาขาหรอื
ส านกังานขายของผูผ้ลติ การขายโดยใชจ้ดหมาย การขายทางโทรศพัท ์ การขายโดยใช้
เครือ่งจกัรอตัโนมตั ิเป็นตน้ 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีข่ายยาก ลกูคา้ไมเ่หน็ความจ าเป็นหรอืความตอ้งการ หรอืสนิคา้ไม่แสวง
ซือ้ เช่น โทรศพัทม์อืถอื การประกนัชวีติ เครือ่งตดัไฟฟ้า เป็นตน้ 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็แลว้ตอ้งบรโิภคทนัท ีเช่น อาหารและเครื่องดื่ม 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงู และ ลกูคา้เป็นกลุ่มมรีายไดส้งู และอยูร่วมกลุ่มกนัทาง
ภมูศิาสตร ์การใชพ้นกังานขายตดิต่อกบัลกูคา้โดยตรงท าไดคุ้ม้ค่า และไดท้ัว่ถงึ 

 

2.3.2   ช่องทางหน่ึงระดบั (one level channel) 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ช่องทางหนึ่งระดบั 

 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีข่ายผ่านหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หรอื รา้นคา้แบบลกูโซ่ ซึง่
หา้งสรรพสนิคา้เหล่านี้ จะซือ้สนิคา้โดยตรงจากผูผ้ลติ ท าใหไ้ดส้่วนลดมาก เพราะซือ้เป็น
จ านวนมากดกีว่าทีจ่ะซือ้จากพ่อคา้ส่ง 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีเ่น่าเสยีงา่ย หรอืสนิคา้ทีล่า้สมยัเรว็ และลกูคา้ทีอ่ยูอ่ยา่งกระจดักระจาย
พอสมควร จงึงผ่านพ่อคา้ปลกีช่วยกระจายสนิคา้ เช่น ไอศกรมี นมสด เสือ้ผา้ เป็นตน้ 

- เหมาะส าหรบัสนิคา้เปรยีบเทยีบซือ้และเจาะจงซือ้ เพราะสนิคา้พวกนี้ลา้สมยัง่าย และลกูคา้ที่
อยูก่ระจดักระจายพอสมควร 

-เหมาะส าหรบัผูผ้ลติ ทีม่ฐีานะทางการเงนิด ีและสามารถจดัจ าหน่ายโดยทีผ่่านรา้นคา้ปลกีได้ 
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2.3.3  ช่องทางสองระดบั (two level channel) 

 

ภาพที ่2.6 ช่องทางสองระดบั (1) 

 

- เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งอาศยั การขายผ่านรา้นคา้ปลกีทีม่จี านวนมากและอยูก่ระจดักระจาย 
จงึตอ้งอาศยัพ่อคา้ส่งช่วยขายต่อไปยงัพ่อคา้ปลกี เพราะผูผ้ลติไมส่ามารถตดิต่อกบัรา้นคา้ปลกี
ไดท้ัว่ถงึ เช่น การขายสนิคา้ในต่างจงัหวดั 

- เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีไ่มเ่น่าเสยีงา่ย หรอืสนิคา้สะดวกซือ้ หรอืสนิคา้ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงตามสมยั
นิยม มลีกูคา้เป้าหมายมาก และอยูก่ระจดักระจาย เช่น สบู่ ยาสฟีนั ผงซกัฟอก เป็นตน้ 

- เหมาะส าหรบัผูผ้ลติขนาดเลก็ ทีม่สีนิคา้น้อยรายการ และฐานะทางการเงนิทีไ่มเ่ขม้แขง็พอ ที่
จะส่งสนิคา้ไปยงัพ่อคา้ปลกีทีอ่ยูก่ระจดักระจายไดเ้อง จงึตอ้งอาศยัพ่อคา้ส่ง 

 

ช่องทางสองระดบั (two level channel)  

 

 

 ภาพที ่2.7 ช่องทางสองระดบั (2) 

 

- เหตุผลทีผ่่านตวัแทน เพราะผูผ้ลติไมส่ะดวกทีจ่ าหน่ายเอง เช่น อยูค่นละประเทศ ไมช่ านาญ
หรอื ตอ้งการตดัปญัหาในการจดัจ าหน่าย จงึแต่งตัง้ตวัแทน (agent) ใหท้ าหน้าทีใ่นการ
จ าหน่ายสนิคา้แทนผูผ้ลติ 

- เหตุผลทีผ่่านพ่อคา้ปลกี เพราะ ผูบ้รโิภคอยูก่ระจดักระจาย 
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2.3.4  ช่องทางสามระดบั (three level channel) 

 

ภาพที ่2.8 ช่องทางสามระดบั  

 

-เหตุผลทีผ่่านตวัแทน เพราะผูผ้ลติไมส่ะดวกทีจ่ะจดัจ าหน่ายเอง เช่น อยูค่นละประเทศ ไม่มี
ความช านาญหรอื ตอ้งการตดัปญัหาในการจดัจ าหน่าย จงึแต่งตัง้ตวัแทน (agent) ใหท้ าหน้าที่
จ าหน่ายสนิคา้แทนผูผ้ลติ 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งอาศยัการขายผ่านรา้นคา้ปลกีทีม่จี านวนมาก และทีอ่ยูก่ระจดักระจาย
จงึตอ้งอาศยัพ่อคา้ส่งช่วยขายต่อไปยงัพ่อคา้ปลกี เพราะผูผ้ลติไมส่ามารถท าการตดิต่อกบั
รา้นคา้ปลกีไดท้ัว่ถงึ เช่น การขายสนิคา้ในต่างจงัหวดั 

-เหมาะส าหรบัสนิคา้ทีไ่มเ่น่าเสยีงา่ยหรอืสนิคา้สะดวกซือ้ หรอืทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงตามสมยันิยม มี
ลกูคา้เป้าหมายจ านวนมาก และอยูก่ระจดักระจาย เช่น สบู่ ยาสฟีนั ผงซกัฟอก เป็นตน้ 

-เหมาะส าหรบัผูผ้ลติขนาดเลก็ มสีนิคา้น้อยรายการและฐานะการเงนิไมเ่ขม้แขง็ จงึตอ้งอาศยั
ตวัแทนและพ่อคา้ส่ง ช่วยแบ่งเบาภาระดา้นการคลงัสนิคา้ การขนส่ง การเกบ็รกัษา สนิคา้ 
การเงนิ และรบัภาระดา้นการจดัจ าหน่าย ฯลฯ 

 

2.4 ผลงานวิจยัท่ี เก่ียวข้อง 

 
สรวิศ รตันพิไชย (2553) 

 

        ได้วเิคราะห์ต้นทุนการให้บรกิาร(Cost-to-Server) เป็นการวเิคราะห์และหาต้นทุนของ
กจิกรรมทัง้หมดที่เกดิขึน้จากการใหบ้รกิารลูกคา้ของสนิคา้หรอืบรกิารตัง้แต่ต้นน ้าจนถงึปลาย
น ้าของโซ่อุปทานเป้าหมายสงูสุดขององคก์รคอืการเพิม่ผลประกอบการขององคก์รใหสู้งสุด โดย
การท ารายได้จากลูกค้าทีเ่คยเป็นลูกคา้ที่ไม่มศีกัยภาพในการขาย หรอืท ารายได้จากลูกค้าเดมิ
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ใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ ซึง่ถา้องคก์รยงัไมท่ราบตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้แลว้นัน้ กจ็ะไม่
สามารถเริ่มต้นด าเนินการปรบัปรุงผลประกอบการขององค์กรได้มีอยู่ หลายวิธี หรอืหลาย
แนวคดิทางดา้นต้นทุนที่จะท าให้องค์กรบรรลุถงึเป้าหมายสูงสุดน้ี แต่กย็งัคงไม่มคีวามกระจ่าง
ในความแตกต่างระหว่างวธิกีารหรอืแนวคดิเหล่านัน้อยู่  

        ปจัจุบนัแนวคดิการวเิคราะห์ต้นทุนฐานกจิกรรม(Activity-based Costing: ABC) และ 
การวเิคราะหต์้นทุนการใหบ้รกิาร (Cost to Serve Analysis: CTSA) ไดถู้กน ามาใชเ้พื่ออธบิาย
ถึงการสร้างสองตัวแบบต้นทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งทัง้สองตัวแบบนัน้มกีารปนัส่วนจากต้นทุน
ทางอ้อม (Indirect Cost) ไปเป็นตวัผลกัดนัต้นทุน (Cost Driver) ในกระบวนการ หรอืโซ่
อุปทาน  การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน และเพิม่ประสทิธภิาพของต้นทุนการใหบ้รกิารเป็น
การท าให้เกิดประสทิธภิาพในโซ่อุปทานซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนรวมลดลง และเป็นการเพิม่ผล
ประกอบการใหก้บัองคก์รไดอ้กีดว้ย 

        การน าแนวคดิด้านต้นทุนไปใช้งาน  เริม่จากการที่องค์กรต้องเข้าใจทัง้สองแนวคดิ
ดงักล่าวมคีวามแตกต่างกนั โดยรูว้่าต้นทุนฐานกจิกรรม(Activity-based Costing: ABC) ไม่
เหมอืนกบัต้นทุนการใหบ้รกิาร (Cost to Serves: CTS) แต่ทัง้สองแนวคดินี้มกัถูกน าไปใชง้าน
เหมอืนๆ กนั หวัใจส าคญัของทัง้สองแนวคดิคอืการปนัส่วนต้นทุนทางอ้อมทีร่วมกนัอยู่ในสนิคา้
หรอืบรกิาร ไดแ้ก่ ค่าโสหุย้(Overhead) หรอืต้นทุนคงที(่Fixed Cost) ซึง่ไม่สามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ในหนึ่งค าสัง่ซื้อ (Order) การจดัส่ง(Shipment) หรอืกิจกรรม (Activity) 
นอกจากนี้ ทัง้สองแนวคดิยงัเป็นการท าใหต้้นทุนทีม่องไม่เหน็ (Invisible Cost) ในกระบวนการ 
หรอืโครงขา่ยทีถู่กตรวจสอบชดัเจนยิง่ขึน้  

        อยา่งไรกต็าม รปูแบบการใชง้าน บรบิท และรายละเอยีดของทัง้สองแนวคดิยงัคงมคีวาม
แตกต่างกนั  บ่อยครัง้ทีแ่นวคดิต้นทุนฐานกจิกรรม(ABC) ถูกน าไปใชก้บัฝ่ายการเงนิเพื่อหา
ต้นทุนและใช้ตัง้งบประมาณของฝ่าย กระบวนการต่างๆ หรอืกิจกรรมขององค์กรภายใต้การ
เปลีย่นแปลงของตวัผลกัดนัต้นทุน (Cost Drivers) หากไม่มแีนวคดิต้นทุนฐานกจิกรรม กจ็ะท า
ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิและตดัสนิใจผดิพลาดในเรื่องของผลกระทบทางการเงนิทีเ่กดิจากการรวม
ของสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ กบัการเปลีย่นแปลงปรมิาณสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารได ้และแนวคดิ
ตน้ทุนฐานกจิกรรมยงัช่วยในเรือ่งเกี่ยวกบัการเงนิโดยควบคุมใหต้้นทุนรวมของสนิคา้อยู่ภายใน
กรอบขององค์กร นอกจากนี้แนวคิดนี้ย ังสามารถจ าแนกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดใน
กระบวนการ หรอืองค์กรที่ท าการตรวจสอบ แล้วจ าแนกตัวผลกัดนัต้นทุน เช่น ชัว่โมงการ
ท างาน (Labor hour) จ านวนสนิคา้ (Product quantity)  ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัต้นทุนทางอ้อมร่วม 
(Indirect Cost Pool) ไดอ้กีดว้ย  
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         ตวัแบบของการวเิคราะหต์น้ทุนฐานกจิกรรม (ABC) นัน้ มกีารจ าแนกกจิกรรมเพิม่มลูค่า 
(Value Added Activity) และกจิกรรมไม่เพิม่คุณค่า (Non-Value Added Activity) ใน
กระบวนการ และมกีารเชื่อมโยงตวัผลกัดนักิจกรรมมากกว่าการวเิคราะห์ต้นทุนที่ใช้ร่วมกนั
ทัง้หมด ดงันัน้ผลลพัธข์องการวเิคราะหต์น้ทุนฐานกจิกรรมจงึมคีวามละเอยีดมากกว่าวธิกีารการ
วเิคราะห์ต้นทุนแบบเดมิที่ใช้เพื่อตัง้งบประมาณ และในการวเิคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมยงั
ตอ้งการรายละเอยีดขอ้มลูเชงิลกึทีแ่ละเวลาในการวเิคราะห ์จงึมกัน าวธิกีารวเิคราะหต์้นทุนฐาน
กจิกรรมนี้ไปใช้ร่วมกบัวธิกีารทางบญัชแีบบเดมิเพื่อช่วยในการวเิคราะห์และตดัสนิใจทางด้าน
การเงนิที่เฉพาะเจาะจง และโดยปกติ การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมจะไม่ถูกน าไปใช้กับ
สินค้าหรือบริการล าดับสุดท้าย ณ จุดที่สินค้าหรือบริการนั ้นจะถู กส่ งไปยังลูกค้า  
        ส าหรบัต้นทุนการให้บรกิาร(CTS) นัน้ เป็นต้นทุนที่มขีอบเขตครอบคลุมทุกหน้าที่ในโซ่
อุปทาน และมไีว้เพื่อใช้ประเมนิผลประกอบการรวมอย่างถูกต้องของสินค้าแต่ละรายการที่
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ตวัแบบต้นทุนการให้บรกิาร เป็นต้นทุนที่เกดิจากกจิกรรมทัง้หมดรวมไป
ถงึต้นทุนทีเ่กดิจากการจดัส่งสนิคา้ให้ลูกคา้และการเก็บเงนิ ซึ่งตวัแบบต้นทุนนี้จะแสดงใหเ้หน็
ผลลพัธ์ของต้นทุนการให้บรกิารแก่ลูกค้าในแต่ละกิจกรรมหลกัของโซ่อุปทานตัง้แต่ต้นน ้าถึง
ปลายน ้า หรอืทีเ่รยีกว่าตน้ทุนรวมของสนิคา้ (Total Landed Cost) และต้นทุนการใหบ้รกิารนี้ยงั
มคีวามแตกต่างกนัไปตามลกูคา้แต่ละราย และระดบัการใหบ้รกิารดว้ย 

 

พิพฒัพงศ ์ศรีชนะ และ พรประเสริฐ ขวาล าธาร (2555) 

 

        ท าการศกึษางานวจิยัเรือ่งการลดของเสยีในกระบวนการผลติอฐิบลอ็ก กรณีศกึษา บรษิทั 
มาหาอาณาจักร จ ากัด งานวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดของเสียจาก
กระบวนการผลติอฐิบลอ็กและหา แนวทางในการลดจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติอฐิบลอ็กและสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิ ผลกระทบมากทีสุ่ด  

        ซึ่งการด าเนินงานจะเริม่จากการส ารวจปญัหาที่เกดิขึน้โดยการวเิคราะห์หาสาเหตุด้วย
แผนภูมกิ้างปลา พบว่ามขี ัน้ตอนการผลติหลายขัน้ตอน มกีารเกดิของเส ียหร ือ  ขอ้บกพร่อง
จากการทีปู่นเขา้ไปเป็นส่วนผสมน้อย อฐิบลอ็กขนาดไม่เท่ากัน และอฐิบลอ็กกนัน้ทะลุ ดงันัน้ 
ผู้วจิยัจงึได้ด าเนินการแกไข้ ปญัหาการลดปรมิาณของเสียในกระบวนการผลติอิฐบล็อกโดย 
เสนอการฝึกอบรมพนักงานและเฝ้าตดิตามกระบวนการปฏบิตังิานของพนักงานให้ถูกวธิอีย่าง 
ใกลช้ดิท าให้พนักงานเกดิความตัง้ใจที่จะปฏบิตังิานให้มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ท าให้ของเสยีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติอิฐบล็อกลดลงได้อยางชดัเจนผลที่ได้รบัจากการ
ปรบัปรงุ กระบวนการพบว่าความถีข่องของเสยีจากเดมิ 705 และลดลงเหลอื 564 
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นายสมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์(2557)  
 
       ประธานสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) กล่าวว่า สภาพตลาด
ซอฟตแ์วรปี์นี้อยูใ่นภาวะทรงตวั เนื่องจาก 1 ใน 3 ของมลูค่าการซือ้ซอฟตแ์วรไ์ทย
ภายในประเทศมาจากภาครฐั ขณะทีย่งัมกีารชะลอตวัจากสถานการณ์การเมอืงทัง้การปิด
สถานทีร่าชการช่วงตน้ปี และการรฐัประหารช่วงกลางปี ส่งผลกระทบต่อเนื่องจากการโยกยา้ย
ผูบ้รหิารระดบัสงู ท าใหก้ารจดัซือ้หรอืส่งมอบโครงการต่างๆ ล่าชา้ออกไป ส่วนมลูค่าอกี 2 ใน 3 
จากภาคเอกชนไมก่ลา้ลงทุนเนื่องจากเศรษฐกจิไทยยงัไมฟ้ื่นตวัเตม็ที่ 
        จากสถานการณ์ดงักล่าวท าใหบ้รษิทัซอฟตแ์วรข์นาดเลก็อยูย่ากขึน้ เพราะโครงการขนาด
เลก็ทีเ่คยเขา้ไปรบังานชะลอหรอืตรวจสอบเขม้งวดขึน้ และไมส่ามารถขยบัไปรบัโครงการ
ภาคเอกชนไดจ้ากขอ้จ ากดัดา้นก าลงัคน และประสทิธภิาพในการออกแบบซอฟตแ์วรท์ีแ่ขง่ขนั
ไมไ่ดก้บับรษิทัรบัตดิตัง้ระบบไอทขีนาดใหญ่ จงึอาจเหน็ซอฟตแ์วรเ์ฮาสข์นาดเลก็ปิดตวัหรอืหนั
ไปรบังานดา้นอื่น "ถา้รายเลก็ไมป่รบัโอกาสอยู่รอดกย็าก ทางรอดคอืเขา้ไปหาคู่แข่งหรอืเพื่อนที่
ท าโซลูชัน่ต่างกนั เช่น รายหนึ่งท าระบบบญัช ีอกีรายท าระบบบรหิารหน้ารา้นจบัมอืกนัไปเสนอ
งาน" และควรมุง่พฒันาดา้นโมบายแอปพลเิคชัน่ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยม รวมถงึหาลูกคา้เอสเอม็
อ ี เพราะถงึก าลงัซือ้ไม่มากแต่ตอ้งการงานเฉพาะทาง ถา้ตอบโจทยแ์ต่ละธุรกจิไดก้ม็โีอกาสอยู่
รอด  
       จ านวนผูป้ระกอบการซอฟตแ์วรใ์นไทยปี 2556 ม ี 1,705 ราย แบ่งเป็นบรษิทัทีท่ ารายได้
ต่อปีน้อยกว่า 10 ลา้นบาท จ านวน 1,102 ราย 10-50 ลา้นบาท ม ี400 ราย, 50-100 ลา้นบาท 
ม ี106 ราย, 100-500 ลา้นบาท ม ี62 ราย และสงูกว่า 500 ลา้นบาท ม ี35 ราย   รายไดร้วมกนั
ต่อปี 89,514 ลา้นบาท เมือ่เทยีบผูป้ระกอบการซอฟตแ์วรปี์ 2555 เพิม่ขึน้ 985 ราย  
        ส าหรบัภาพรวมตลาดการผลติซอฟตแ์วร ์และการบรกิารซอฟตแ์วรปี์ 2557  
คาดว่ามมีลูค่า 49,560 ลา้นบาท เพิม่ 8.6% เป็นการเพิม่ในอตัราทีช่ะลอจากปี 2556 โต 10%  
        "ถา้ไมม่ปีจัจยัลบจากการเมอืงรวมถงึการชะลอการลงทุน  
ตลาดซอฟตแ์วรปี์นี้ควรโต 14-15% แต่เชื่อว่าปี 2558 จะโตมากกว่า 10%" 
        ขณะทีม่ลูค่าการผลติซอฟตแ์วรแ์ละการบรกิารซอฟตแ์วรปี์ 2556 อยูท่ี ่45,652 ลา้นบาท 
จากการผลติเพื่อใชใ้นประเทศ 42,298 ลา้นบาท เพื่อส่งออกอกี 3,354 ลา้นบาท ส่วนการ
บรโิภคมมีลูค่ากว่า 7.2 หมื่นลา้นบาท โดยกว่า 3 หมื่นลา้นบาทน าเขา้จากต่างประเทศ อกี 4.2 
หมืน่ลา้นบาทเป็นการผลติเพื่อใชใ้นประเทศ โดยปีทีแ่ลว้ตลาดซอฟตแ์วรส์มองกลฝงัตวั 
(Embedded Software) มมีลูค่าถงึ 5,730 ลา้นบาท โต 34.3% จากนโยบายรถคนัแรก และปีนี้
คาดว่าจะชะลอตวัลงเหลอื 12.3% หรอืมมีลูค่า 6,400 ลา้นบาท 
 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

       จากการศกึษาคน้ควา้และเกบ็ขอ้มลู เรือ่ง การปรบัปรงุประสทิธภิาพ  ธุรกจิ แอนตีไ้วรสั 
(Antivirus)  บรษิทั XXX จ ากดั ซึง่ประกอบดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูทีไ่ดม้าหาสาเหตุ
ของปญัหา ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ระเบยีบวธิใีนการเลอืกแนวทางในการศกึษา 
รวมทัง้แกไ้ขปญัหาขององคก์ร โดยมกีารประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบั หลกัการและทฤษฏ ี ซึง่สามารถ
อธบิายระเบยีบการศกึษาไดด้งัต่อไปนี้  
 
       -  ศกึษาประชากรกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรในการศกึษา 
       -  ศกึษาขัน้ตอนการด าเนินงาน ของบรษิทั XXX จ ากดั   
       -  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา และ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       -  การวเิคราะหข์อ้มลู  
       -  ศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิทีต่อ้งแกไ้ข  
           
 
3.1  ประชากรกลุ่มตวัอย่าง และ ตวัแปรในการศึกษา 
 
       กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัดงันี้ 
 
       1.  กลุ่มทีท่ าแบบสอบถามความคดิเหน็ และความพงึพอใจ แอนตีไ้วรสั (Antivirus)   
       - กลุ่มผูท้ีใ่ชง้านจรงิ คอื บรษิทั หรอื รา้นคา้ปลกี ทีไ่ดส้มคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้กบั
ทางบรษิทั รวมทัง้ ลกูคา้องคก์รทีซ่ือ้ไปตดิตัง้ใชง้านจรงิ และไปจ าหน่ายต่อ  
       - กลุ่มบุคคลทัว่ไป ทีไ่มเ่คยใชส้นิคา้ของทางบรษิทั เช่น นกัเรยีน นกัศกึษา พนกังาน
บรษิทั และ กลุ่มเพื่อน 
       2. กลุ่มพนกังานในบรษิทั และบุคคลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการท างาน ทัง้ในบรษิทั 
และ ลกูคา้ 
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       ตวัแปรในการศึกษา  โดยตวัแปรหลกัส าคญั ทีน่ ามาใชใ้นการศกึษาท าแบบสอบถาม 
(Questionnaire) คอืตวัแปรดา้นการส ารวจความคดิเหน็เรือ่งการใชป้ระโยชน์ และ ความพงึ
พอใจ ต่อโปรแกรมป้องกนัไวรสั เพื่อตอ้งการปรบัปรงุธุรกจิใหส้ามารถมศีกัยภาพทดัเทยีมกบั
คู่แขง่รายอื่นๆ ในตลาด แอนตีไ้วรสั 
 
ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลเูชงิลกัษณะ 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

เพศ  เพศ 
เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

1. หญงิ   
2. ชาย 

อายุ อายุ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

1. ต ่ากว่า25 ปี    2. 26 – 35 ปี   
3. 36 – 45 ปี     4. 46 – 55 ปี  
5. มากกว่า55 ปีขึน้ไป 

วุฒกิารศกึษา วุฒกิารศกึษา เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 
1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
2. ปรญิญาตร ี 
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงานทีท่ าอยู่
ปจัจบุนั 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 
1. นกัเรยีน/นกัศกึษา  
2. ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
3. พนง.เอกชน    4. อื่นๆ   

ขอ้มลูเชงิ
ประสบการณ์ 

เคยเหน็/เคยไดย้นิ/
เคยทราบ  VIPRE  
มาก่อนหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 
1. เคย  
2. ไมเ่คย 

ประสบการณ์
การใช ้

เคยใช ้ VIPRE  
มาก่อนหรอืไม่ 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 
1. เคย  
2. ไมเ่คย 

วนัทีซ่ือ้ 
ซือ้ โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั VIPRE.เมือ่ใด 

เขยีนตอบเป็น
ตวัอกัษร หรอื ค าพดู 

ระบุ(เดอืน/ปี) 
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลเูชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้วดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

 
ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ช่องทางการ
ซือ้ 

ท่านไดซ้ือ้ หรอื น ามา
ซึง่ โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั โดยช่องทางไหน 

เลอืกได้
มากกว่าหนึ่ง
ตวัเลอืก 

1. Downloadฟร ีทางออนไลน์ แบบไม่มลีขิ
สทิธ ์ 
2. Download แบบซือ้ License ทาง
ออนไลน์แบบถูกลขิสทิธ ์  
3. ไดร้บัการส่งต่อจากเพื่อน/คนรูจ้กัใหเ้อา
มาใช ้
4. ซือ้ผ่านทางหน้ารา้น ตามหา้งไอท ี
5. ซือ้ผ่านรา้น นายอนิทร,์ B2S, Soft 
world      
6. ทีท่ างาน หรอื องคก์รใชอ้ยู่        
7.  อื่นๆ 

เคยเหน็ หรอื 
ไดย้นิ 

เคยเหน็หรอืไดย้นิ
เกีย่วกบั โปรแกรม
ป้องกนัไวรสั VIPRE 
ผ่านทางช่องทางไหน 

เลอืกได้
มากกว่าหนึ่ง
ตวัเลอืก 

1. นิตยสาร ไอท ี
2. Web site หรอืขา่ว ทางเวบ็ไอท ี  
3. Facebook, อนิสตราแกรม 
4. หนงัสอืพมิพ ์ 
5. ป้ายโฆษณา ทีต่ดิตามหน้ารา้นคา้  
6. เพื่อนเล่าใหฟ้งั และการบอกต่อ /ตาม
กระแส 
7. คลปิทาง You Tube, รวีวิทาง Social 
network  
8. อบรม/สมันา      
9. งานแสดงสนิคา้ไอท/ี ออกบทู 
10. อื่นๆ 
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลเูชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

 
ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ยีห่อ้ทีซ่ือ้ 
โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั ทีท่่านเคยเหน็ 
/ใชง้าน/ใชง้านอยู่ 

เลอืกไดม้ากกว่า
หนึ่งตวัเลอืก 

1. Avira Antivirus                 
2. NOD32 Antivirus   
3. Baidu Antivirus                 
4. Avast Antivirus  
5. Panda Internet Security    
6. Norton Internet Security            
7. Bitdefender Antivirus         
8. Kaspersky Internet Security            

ช่องทางในการ
สัง่ซือ้  

คดิว่าช่องทางใด
สะดวกในการสัง่ซือ้ 
โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั  

เลอืกไดม้ากกว่า
หนึ่งตวัเลอืก 

1. Download และ สัง่ซือ้ License 
ทางออนไลน์   ช าระทางบตัรเครดติ 
2. สัง่ซือ้ผ่านทางเวบ็และจดัส่ง
สนิคา้ทางไปรษณยี ์ 
3. ช าระผ่านทางโอนเงนิธนาคาร  
4. ช าระผ่านทางบตัรเครดติ 
5. ซือ้ผ่านทางหน้ารา้น ตามหา้งไอ
ท ี
6. ซือ้ผ่านรา้น นายอนิทร,์ B2S, 
Soft world         
7. อื่น........................................... 

ราคา 

ราคาใดทีเ่หมาะสม 
หากท่านเป็นผูซ้ือ้ 
โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั  

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. 300-500 บาท       
2. 500-1,000 บาท  
3. 1,000-1,500 บาท   
4. มากกว่า 2,000 บาท ขึน้ไป 
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ตารางที ่3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลเูชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้วดั
ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

 
ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ปจัจยัทีใ่ช้
พจิารณา 

ปจัจยัหลกัทีท่่าน
พจิารณาในการซือ้
โปรแกรมป้องกนัไวรสั 
คอือะไร 

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. คุณภาพ    2.  รปูลกัษณ์   
3.  ราคา       4. บรกิารหลงัการขาย 
5.  ความเหน็จากลกูคา้ท่านอื่น 
6.  ประสบการณ์การซือ้มาก่อน 
7.  การรวีวิทางสนิคา้ทางอนิเตอรเ์นต 
8. อื่นๆ……………….............…….    

ความจ าเป็น  
คดิว่าโปรแกรมป้องกนั
ไวรสัจ าเป็นตอ้งใช้
หรอืไม่  

เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

1. จ าเป็น   
2. ไมจ่ าเป็น    

คุณสมบตั ิ
คุณสมบตักิารใชง้านที่
ตอ้งการ หรอือะไรทีค่าด
ว่าจะไดร้บั  

เขยีนตอบเป็น
ตวัอกัษร หรอื 
ค าพดู 
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีป็่นขอ้มลเูชงิปรมิาณ 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

ป้องกนัและก าจดั
สปายแวร ์ไวรสั
และมลัแวร ์

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

ป้องกนัภยัคุกคาม
แบบ Real-time 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

ป้องกนัไวรสัจากการ
ใช ้อเีมล ์

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

การปิดกัน้เวบ็ไซตท์ี่
เป็นอนัตราย 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีป็่นขอ้มลเูชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ ตวัเลือก (ถ้ามี) 

 

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

การรองรบัอเีมลข์ยะ 
มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

ความพงึพอใจ
ต่อคุณสมบตั ิ

กนัภยัจากการท าธุระ
กรรมทางการเงนิ 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

กล่องสะดุดตา /สสีนั 
/โลโก ้

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

ขนาดกล่องเหมาะสม 
มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  
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ตารางที ่3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีป็่นขอ้มลเูชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ช่ือ 
และประเภท 
ตวัแปร 

ค าถามใน
แบบสอบถามท่ีใช้
วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ 
ของค า ตอบ 

ตวัเลือก(ถ้ามี) 

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

ขอ้มลูสนิคา้ ทีร่ะบุไว้
หน้ากล่องน่าสนใจ 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

คู่มอืการใชง้านการ
ตดิตัง้อธบิายเขา้ใจ
งา่ย 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

การด์ภายในกล่อง 
ตวัเลขชดัเจน ขดู
รหสังา่ย 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  

กล่องสนิคา้ 
และผลติภณัฑ์
ภายในกล่อง 

ซดี ีโปรแกรมทีใ่ชใ้น
การตดิตัง้ใชง้านง่าย 
ไมซ่บัซอ้น 

มาตรวดัระดบั
ความพงึพอใจ 
Likert-Scale 

0 หมายถงึ ไมพ่อใจ/ไมท่ราบ/ไมต่อบ    
1 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด    
2 หมายถงึ น้อย       
3 หมายถงึ มาก           
4 หมายถงึ มากทีสุ่ด  
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3.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน และกระบวนการท างาน  
 

 
 
ภาพที ่3.1  แผนผงัขัน้ตอนการด าเนินงานของทัง้ 3 ช่องทาง ในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ 
 

จ าหน่ายทางออนไลน์ จ าหน่ายผา่นหน้าร้าน 

ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 

จ าหน่ายแบบองคก์ร 

ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย 

ลูกค้ำ 

ลกูค้าออก 

ใบสัง่ซ้ือ (PO) 

ส่งสินค้ำ 
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3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         
        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา และการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการจดัท าแบบสอบถามความ
ความพงึพอใจของกลุ่มลกูคา้ และคดิเหน็ผูบุ้คคลทัว่ไป โดยท าการคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อมา
ท าแบบสอบถามทัง้หมด 50 ราย ส าหรบัแบบสอบถามนัน้ไดม้กีารจดัส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาง
อเีมล ์และแบบกรอกแบบสอบถาม  
        ช่วงระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอืช่วงระหว่างวนัที ่ 5 กนัยายน 2557 เริม่ส่ง
แบบสอบถามทางอเีมล ์ และ ขอความรว่มมอืเพื่อนทีท่ างานในบรษิทั รวมทัง้มแีจกนอกสถานที ่
คอืตามหา้งสรรพสนิคา้ในวนัเสารท์ี ่ 13 กนัยายน 2557  พรอ้มรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อใชใ้น
การศกึษา วนัที ่17 กนัยายน 2557 
 
ส าหรบัการท าแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามดา้นล่างนี้เพื่อใชใ้นการวเิคราะหด์งันี้  
 
        1.  กลุ่มผูจ้ าหน่ายสนิคา้ และใชง้านจรงิ 
-  คดัเลอืกลกูคา้ทีไ่ดส้มคัรเป็นตวัแทนจ าหน่ายกบัทางบรษิทั  
   ท าแบบสอบถาม (ทางอเีมลอ์อนไลน์)    12 ราย 
-  คดัเลอืกลกูคา้ทีข่ายตามหน้ารา้น (กรอกแบบสอบถาม) 10 ราย 
-  คดัเลอืกลกูคา้แบบองคก์ร ทีซ่ือ้ไปใชง้านและตดิตัง้จรงิ (ทางอเีมลอ์อนไลน์) 8 ราย 
 
        2.  กลุ่มบุคคลทัว่ไป ทีไ่มเ่คยใชส้นิคา้ของทางบรษิทั (กรอกแบบสอบถาม) 
-  นกัเรยีน นกัศกึษา  5 ราย 
-  พนกังานบรษิทัไอท ี5 ราย 
-  บุคคลทัว่ไปทีอ่ยูต่ามหา้งสรรพสนิคา้ 5 ราย 
-  กลุ่มเพื่อน 5 ราย 
 
ส าหรบัแบบสอบถาม มเีนื้อหาในการออกแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
 
        ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป   
        ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ ทศันคตแิละความพงึพอใจ 
        ส่วนท่ี 3 การประเมนิความพงึพอใจ โดยวดัจากระดบัความพงึพอใจ ตัง้แต่ 0 – 4  
        ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ (ใส่เครือ่งหมาย  ในช่องค าตอบ) 
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โดยมตีวัอยา่งแบบสอบถามความคดิเหน็และความพงึพอใจ ดงัภาพที ่9 ดา้นล่างนี้ 
 

 
 

ภาพที ่3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็และความพงึพอใจ 
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ภาพที ่3.2 แบบสอบถามความคดิเหน็และความพงึพอใจต่อโปรแกรมป้องกนัไวรสัVIPRE(ต่อ) 
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3.4  การวิเคราะหข้์อมลู   

       ด้านความพึงพอใจ แบบสอบถามความพงึพอใจโปรแกรมการใชง้าน และผลติภณัฑ ์
ทัง้หมด 50 ชุด 390 คะแนน สามารถสรปุเป็นคะแนนรวมในกลุ่มทีส่งูทีสุ่ด อยูท่ีร่ะดบัความพงึ
พอใจ “มาก”  ที ่227 คะแนน คดิเป็น 58 %  ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

ตารางที ่3.3 สรปุผลคะแนน แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

 

4 3 2 1 0

มากท่ีสดุ มาก น้อย น้อยท่ีสดุ
ไม่พอใจ/

ไม่ทราบ

1 -          ป้องกนัและก ำจดัสปำยแวร ์ไวรสัและมลัแวร์ 5 22 2 0 1

2 -          ป้องกนัภยัคุกคำมแบบ Real-time 8 21 1 0 0

3 -          ป้องกนัไวรสัจำกกำรใช้ อเีมล์ 8 17 3 1 1

4 -          กำรปิดกัน้เวบ็ไซต์ทีเ่ป็นอนัตรำย 4 24 2 0 0

5 -          กำรรองรบัอเีมลข์ยะ 2 16 6 1 5

6 -          กนัภยัจำกกำรท ำธุระกรรมทำงกำรเงนิ 2 11 8 0 9

7 -          กลอ่งสะดุดตำ /สสีนั /โลโก้ 15 14 0 0 1

8 -          ขนำดกลอ่งเหมำะสม 12 18 0 0 0

9 -          ข้อมลูสนิค้ำ ทีร่ะบุไวห้น้ำกลอ่งน่ำสนใจ 10 13 7 0 0

10 -          คู่มอืกำรใช้งำนกำรตดิตัง้อธบิำยเข้ำใจงำ่ย 12 14 3 1 0

11 -          กำรด์ภำยในกลอ่ง ตวัเลขชดัเจน ขูดงำ่ย 6 19 4 0 1

12 -          ซดี ีโปรแกรมทีใ่ช้ในกำรตดิตัง้ใช้งำนงำ่ย ไม่ซบัซอ้น 6 17 5 1 1

13  โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 8 21 0 0 1

98 227 41 4 20

25% 58% 11% 1% 5%

รวมทัง้หมด 30 ชดุ* 13ข้อ/ชดุ = 390 คะแนนรวม (ส าหรบัผูเ้คยใช้)

ประเด็นความพึงพอใจโปรแกรมป้องกนัไวรสั VIPRE

ระดบัควำมพงึพอใจ

แบบสอบถามส่วนน้ี เป็นการประเมินความพึงพอใจ โดยความหมายของระดบัความพึงพอใจ มีดงัน้ี 
o หมำยถงึ ไม่พอใจ หรอืไม่ทรำบ หรอืไม่ตอบ, 1 หมำยถงึ น้อยทีส่ดุ ,2 หมำยถงึ น้อย ,3 หมำยถงึ มำก ,4 หมำยถงึ มำกทีส่ดุ 

No.
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       ด้านข้อมลู ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ จากแบบสอบถามทีไ่ดม้กีารส่งไปยงักลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้ 50 ตวัอยา่ง ซึง่ผูจ้ดัท าไดค้ดัเลอืกค าถามทีส่ าคญั 6ค าถาม ทีส่ามารถน ามาใช้
วเิคราะห ์และสรุปผลไดใ้นแต่ละส่วนค าถาม ดงัต่อนี้ 

ส่วนท่ี 1 ช่องทางในการซือ้ 

 

แผนภูมทิี ่3.1  แผนภูมแิสดงช่องทางในการซือ้สนิคา้ของบรษิทั และกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที 2 เคยใช ้เคยไดย้นิมาจากช่องทางไหน 

แผนภูมทิี ่3.2 แผนภูมแิสดงขอ้มลู เคยไดย้นิมาจากช่องทางไหนของบรษิทัและกลุ่มตวัอยา่ง 
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ส่วนท่ี 3  โปรแกรมแอนตีไ้วรสัทีเ่คยใชง้านมาก่อน (เนื่องจาก 30 แบบสอบถามเป็นคะแนน
ทีม่าจากทางลกูคา้ในบรษิทัดงันัน้คะแนนของ VIPRE จงึอยูใ่นอนัดบัทีส่อง) 

 

แผนภูมทิี ่3.3 แผนภูมแิสดงสนิคา้ยีห่อ้อื่นของบรษิทักลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 4   ช่องทางทีส่ะดวกในการสัง่ซือ้ 

 

แผนภูมทิี ่3.4 แผนภูมแิสดงช่องทางทีส่ะดวกในการสัง่ซือ้สนิคา้ VIPRE 
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ส่วนท่ี 5   ราคาทีเ่หมาะสม 

 

แผนภูมทิี ่3.5 แผนภูมแิสดงราคาทีเ่หมาะสม ของกลุ่มตวัอยา่งทีส่ะดวกในการซือ้ 

ส่วนท่ี 6  ปจัจยัหลกัทีใ่ชพ้จิารณาในการซือ้ 

 

แผนภูมทิี ่3.6 แผนภูมแิสดงปจัจยัหลกั ของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชพ้จิารณาในการซือ้สนิคา้ 



43 

       จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ทัง้หมด 50 ราย ม ี 6 ค าถาม (ดงัแผนภูมทิี ่ 3 ถงึ 8 
ดา้นบน) สามารถน ามาหาผลรวมเพื่อใชใ้นคดัเลอืกหาสาเหตุของปญัหา สรปุผลคอื 2 ค าถามที่
ยงัคงไมต่อบโจทยก์บัทางบรษิทัและตอ้งท าการแกไ้ข ดงัตารางดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่3.4 สรปุผลรวมจากแบบสอบถาม ทัง้ 6 ค าถามทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์ญัหา 

 

 

 

 

สรปุผลรวมจาก
แบบสอบถาม 

คดัเลือกค าตอบ
ท่ีคะแนนสงูท่ีสดุ 

จ านวน/
คน 

หมายเหตุ 

1.ช่องทางในการซือ้ ทีท่ างานองคก์รใช ้
12 

ok ปจัจบุนัเน้นกลุ่มองคก์รมาก
ขึน้ 

2.เคยไดย้นิช่องทางไหน N/A (ไมรู่ ้ไมเ่คย) 14 แกไ้ข ไมม่คีนรูจ้กัสนิคา้ 

3.โปรแกรมทีเ่คยใชง้าน Kaspersky 15 แกไ้ข ยงัเป็นรองสนิคา้ยีห่อ้อื่น 

4.ช่องทางสะดวกในการ
สัง่ซือ้  

นายอนิทร,์ B2S, 
Soft world  

14 ok ท าได ้ณ ปจัจบุนัยงัวาง
จ าหน่าย 

5.ราคาใดทีเ่หมาะสม  500-1,000 บาท    
17 

ok ราคาเริม่ตน้ไมเ่กนิ 1,000 
บาท 

6.ปจัจยัหลกัทีท่่านพจิารณา
ในการซือ้โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั  

ราคา 14 ok ตอบโจทย ์
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3.5 ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร หาสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีต้องแก้ไข 

       วเิคราะหป์ญัหา จากตารางที ่7 สามารถสรปุผลรวมจากแบบสอบถาม ม ี2 ปญัหาทีต่อ้ง
แกไ้ข และหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ โดยใชแ้ผนภมูกิ้างปลา (Fishbone Diagram)  

 

ภาพที ่3.3 แผนภมูกิ้างปลา (Fishbone Diagram)  

รายละเอียดสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร  
 
        1.  นโยบาย (Policy)  
-  ปญัหา: เนื่องจากบรษิทัยงัมงีบประมาณในการตลาดค่อนขา้งน้อยในการด าเนินงาน รายได้
ส่วนใหญ่ใหเ้ครดติกบัทางลูกคา้ 30วนั ตามเงือ่นไขในการสมคัรตวัแทนจ าหน่ายหลงัจากการ
สัง่ซือ้สนิคา้ครบรอบ 5 บลิแรก สามารถขอพจิารณาการใหเ้ครดติ ท าใหเ้กดิเงนิสดหมนุเวยีนไม่
ทนัในบางกรณ ี ประกอบกบัลกูคา้บางรายพอครบก าหนดไม่ยอมจา่ยเมือ่ครบวนันัดช าระ จงึท า
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ใหเ้กดิปญัหาเรือ่งการเงนิ ส่งผลใหไ้มค่่อยทุ่มงบการลงทุนทางดา้นการตลาดมากนัก เพราะตอ้ง
ใชเ้งนิในส่วนอื่นทีส่ าคญักบัทางบรษิทัมากกว่า 
-  ปญัหา:  นโยบายวางแผนการจ าหน่ายคาดเดายาก เพราะปจัจบุนัแนวโน้มตลาด แอนตีไ้วรสั
เริม่ซบเซา แอนตีไ้วรสัหลายเจา้ยอดขายเริม่ลดลง  
 
       2.  ขัน้ตอน (Procedure) 
-  ปญัหา:  กระบวนการท ายงัยงัไม่มปีระสทิธภิาพ เพราะบรษิทัค่อนขา้งเลก็ จ านวนพนกังาน
น้อยจงึท าใหพ้นกังานแต่ละคนท างานหลายๆ อยา่งควบคู่กนั บางครัง้อาจจะไม่มคีวามช านาญ
จรงิ ไมไ่ดจ้บมาตรงกบัสายงานทีเ่รยีนมา 
-  ปญัหา:  VIPRE แอนตีไ้วรสัยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัทัว่ถงึในตลาด อกีทัง้ยงัเป็น แอนตีไ้วรสัน้องใหม่
ในตลาด และการตลาดควรมกีารโปรโมตสนิคา้มากกว่านี้ เพราะจากผลส ารวจมา VIPRE ยงัไม่
เป็นทีรู่จ้กั เพราะฝ่ายการตลาดยงัไมต่อบโจทย ์ ในการสรา้งชื่อสนิคา้ใหรู้จ้กัมากกว่านี้ในตลาด
ไอท ี

-  ปญัหา:  ขัน้ตอนบรกิารหลงัการขายงานโหลด เพราะ พนกังาน Support ทางเทคนิค มแีค่ 1 
คน บางกรณมีปีญัหาดา้นการตดิตัง้โปรแกรม ตอ้งใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์ ในบางปญัหาใช้
เวลานานในการแกไ้ข ลกูคา้บางรายโทรมาช่วงเวลาดกึ หรอืมลีกูคา้หลายๆคน เกดิปญัหาขึน้ใน
เวลาเดยีวกนั จงึท าใหก้าร บรกิารหลงัการขายมชี่องโหว่ในดา้นนี้ ลกูคา้อาจเกดิความไมพ่งึ
พอใจเกดิขึน้ได ้และจะส่งผลในการซือ้ซ ้า หรอืกลบัมาซือ้อกี 

       3.  พนักงาน (People)  

-  ปญัหา:  พนกังานขายไมอ่อกไปหาลกูคา้ไมม่ลีกูคา้เพิม่ ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้ บางคนเขา้
บรษิทัมานัง่เล่นเกมส ์ เล่นอนิเตอรเ์นต ท าใหเ้กดิการเสยีเวลาสญูเปล่า อกีทัง้หวัหน้าเซลลไ์มม่ี
การตกัเตอืน ปญัหาน้ีอาจส่งผลใหไ้มเ่กดิรายไดข้ึน้ เพราะเมือ่ไมอ่อกไปหาลกูคา้ กจ็ะไม่มี
ยอดขายเพิม่ ไม่มอีอเดอรใ์หม่ๆ เขา้มาบรษิทั 

-  ปญัหา:  พนกังานในองคก์รมจี านวนน้อย ท าใหอ้งคก์รพฒันาไมท่นัคู่แขง่ในหลายๆดา้น ใน
อกีทัง้เรือ่งการ Support ลกูคา้ไมท่นั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเจา้อื่นๆทีม่จี านวนพนกังานมากกว่า
เมือ่เทยีบกนัแลว้ยงัเป็นรองทางดา้นบุคลากรในการด าเนินงาน 
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       4.  สถานท่ี (Place) 

-  ปญัหา:  การวางและจดัจ าหน่ายยงัไมค่รอบคลุมเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ ศกัยภาพยงัสูคู้่แขง่ไมไ่ด้  

ในการกระจายสนิคา้ยงัไมท่ัว่ถงึ เช่นตวัแทนจ าหน่ายหน้ารา้น และส่วนมากจะมตีวัแทนในเขต
กรงุเทพเป็นส่วนใหญ่ ทีเ่หลอืในเขตต่างจงัหวดั จะเป็นวางหน้ารา้นกบัทาง B2S และ นาย
อนิทร ์  เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่แลว้ยงัเป็นรอง อกีทัง้ตน้ทุนในการด าเนินงานน้อย ท าใหก้ารด าเดนิ
งานไมต่่อเนื่อง 

- ปญัหา:  ช่องทางในการขยายธุรกจิไม่มัน่คง ทางบรษิทัพยายามลงพืน้ทีต่่างจงัหวดัทาง
ภาคเหนือเชยีงใหม ่ เพื่อหาตวัแทนจ าหน่าย แต่ผลตอบรบัค่อนขา้งไมด่ ี มผีูส้นใจน้อยราย 
เพราะตดิปญัหาเรือ่งการรบัสนิคา้ไม่มคีนกระจายสนิคา้ส่งหน้ารา้นทางเขตภาคเหนือ จงึคดิว่า
ทางบรษิทัยงัขาดจดุนี้ คอืยงัไมม่ ีตวัแทนจ าหน่ายทีแ่ขง็แกรง่ 

 

3.6  แนวทางการแก้ไขปัญหา 

         
แนวทางท่ี 1 การแก้ไขปัญหาโดยการจดัการ วิเคราะหข้์อมลูต้นทุนการให้บริการ  
 
        โดยการจดัการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย หาต้นทุนการใหบ้รกิาร (Cost-to-Serve) เป็นการ
วเิคราะห์และหาต้นทุนของกิจกรรมทัง้หมด ที่เกิดขึ้นจากการให้บรกิารลูกค้าของสนิค้าหรอื
บรกิารของโซ่อุปทาน ซึง่ถ้าองค์กรยงัไม่ทราบต้นทุนทีแ่ทจ้รงิในการให้บรกิารแก่ลูกคา้แล้วนัน้ 
กจ็ะไมส่ามารถเริม่ตน้ด าเนินการปรบัปรงุผลประกอบการขององคก์รได้ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ 
        เริม่ดว้ยการวเิคราะหต์้นทุนแบบฐานกจิกรรม (Activity Base Costing: ABC Analysis) 
วเิคราะห์ต้นทุน ตัง้แต่การรบัขอ้มูล Order การสัง่ซือ้ของตวัแทนจ าหน่าย และสิ้นสุดเมื่อส่ง
สนิค้าให้ถึงตัวแทนจ าหน่ายหรอืลูกค้า และค านวณหาต้นทุนโลจสิติกส์ที่เกี่ยวข้องในการ
วเิคราะห์กิจกรรมออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท ต้นทุนการขนส่ง (Transportation 
Cost) และ ตน้ทุนการบรหิาร (Administration Cost)  
        โดยเริม่ต้นค านวณค่าใช้จ่ายกจิกรรมโลจสิตกิส์ของแต่ละเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืน เมษายน 
ถงึเดอืน มถุินายน 2557 เพื่อโดยจะเอาผลการวเิคราะห์มาปรบัปรุงและพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่าย  
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แนวทางท่ี 2 แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยทุธ ์

         โดยจะน าผลแบบสอบถามมาประกอบการปรบัปรุงการวเิคราะห์กลยุทธ์ เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์เชงิกลยุทธท์างการตลาด และสามารถเป็นตวัผลกัดนัให้ธุรกจิบรรลุวตัถุประสงค์ทาง
การตลาดใหส้ าเรจ็ เพื่อเตรยีมแผนการด าเนินงาน ป้องกนัการเกดิสภาวะขาดทุนในอนาคต โดย
ใชค้วามรูใ้นเชงิบรหิารมาก าหนดกลยุทธแ์ละแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

1. กลยทุธพ์นัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Alliance Strategy) 

2. กลยทุธด์า้นการจดัจ าหน่าย (Place Strategy) การจ าหน่ายตรง (Direct)  

3. กลยทุธก์ลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market Development) 

4. กลยทุธก์ารตัง้ราคา ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing at the market)  

 

  
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

        จากการศึกษาในครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หาวิธีการจัดการ เพิ่ม
ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขายสนิค้าธุรกิจซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรสัให้มากที่สุด วเิคราะห์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายของแต่ละช่องทาง วเิคราะหต์้นทุนช่องทางการขาย และเพิม่ช่องทางในการ
จดัจ าหน่ายทีด่ ี ปรบัปรุงช่องทางทีย่อดขายต ่า รวมทัง้วเิคราะหก์ลยุทธ ์และสรา้งแบรนดส์นิคา้
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในตลาดไอท ี 
        โดยมกีารแบ่งการวเิคราะห์การแก้ไขปญัหาออกเป็นกระบวนการหลกัๆที่มคีวามส าคญั
ดว้ยกนั 2 แนวทางคอื แนวทางแก้ไขปญัหาโดยการจดัการวเิคราะหข์อ้มลู และ แนวทางการ
แกไ้ขปญัหาโดย วธิโีดยวธิกีารเชงิกลยทุธ ์ดงันี้ 
 
ส่วนท่ี 1 แนวทางแกไ้ขปญัหาโดยการจดัการ วเิคราะหข์อ้มลูตน้ทุนการใหบ้รกิาร  
 
        โดยการจดัการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย หาตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Cost-to-Serve) เป็นการ
วเิคราะหแ์ละหาตน้ทุนของกจิกรรมทัง้หมด ทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารลกูคา้ของสนิคา้หรอื
บรกิารของโซ่อุปทาน โดยการท ารายไดจ้ากลกูคา้ทีเ่คยเป็นลกูคา้ทีไ่ม่มศีกัยภาพในการขาย 
หรอือาจจะท ารายไดจ้ากลกูคา้เดมิใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ ซึง่ถา้องคก์รยงัไมท่ราบต้นทุนทีแ่ทจ้รงิใน
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้นัน้ กจ็ะไมส่ามารถเริม่ตน้ด าเนินการปรบัปรงุผลประกอบการของ
องคก์รไดใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิ โดยการศกึษาครัง้นี้จะเอาผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุและพฒันา
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
ส่วนท่ี 2 แนวทางแกไ้ขปญัหาโดยวธิเีชงิกลยุทธ ์
 
        โดยการคดิวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิกลยุทธ์ โดยทางบรษิทัได้ท าการเอาผลแบบสอบถามมา
ประกอบการปรบัปรุงการวเิคราะหก์ลยุทธ ์โดยไดม้จี านวนแบบสอบถามทัง้หมด 50 ชุด เพื่อใช้
ในการวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธท์างการตลาด และสามารถเป็นตวัผลกัดนัใหธุ้รกจิบรรลุวตัถุประสงค์
ทางการตลาดใหส้ าเรจ็ เพื่อสามารถเป็นตวัผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดให้
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ประสบผลส าเรจ็ ซึง่ทัง้นี้หวงัว่าองคก์รจะต้องเรยีนรู ้ยอมรบั ปรบัปรุง และปรบัเปลีย่นแนวทาง
เพื่อใหอ้งคก์รประสบผลส าเรจ็กบักลยุทธท์ีว่างไวด้ว้ยเช่นกนั 

 

4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการ วิเคราะหข้์อมลูต้นทุนการให้บริการ 
 
4.1.1 การวิเคราะหห์าต้นทุนของช่องทางการจดัจาหน่ายซอฟต์แวรป้์องกนัไวรสั (Cost-
to-Serve) 
 
        ธุรกจิซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั มกีารด าเนินธุรกจิ โดยการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางหลกั 3 
ช่องทาง โดยมรีปูแบบของการจ าหน่ายเป็นดงัภาพทีแ่สดงดา้นล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั 

ช่องทางท่ี 1:  การจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์  
 

        โดยที่ลูกค้าจะท าการสัง่ซื้อสนิค้าทางออนไลน์จากตวัแทนจ าหน่าย โดยผ่านทางหน้า
เวบ็ไซต ์ เมือ่ลกูคา้สัง่สนิคา้ทางตวัแทนกจ็ะอเีมลม์าหาทางบรษิทัเพื่อท าการสัง่ซือ้ ทางบรษิทัก็
จะจดัส่ง License code ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายทางอเีมล์ Electronic file เพื่อใหลู้กค้าดาวน์

ส านักงานใหญ่ 

1. ตวัแทนจ าหน่ายแบบออนไลน์ 2. ตวัแทนจ าหน่ายแบบรา้นคา้ 3. ตวัแทนจ าหน่ายแบบองคก์ร 

ลกูคา้ ลกูคา้ ลกูคา้ ลกูคา้ 

กระจายสนิคา้/สาขา 

ช่องทางที ่1 ช่องทางที ่2.1 ช่องทางที ่2.2 ช่องทางที ่3 

ตวัแทนจ าหน่ายแบบออนไลน์ 
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โหลดใชง้านไดเ้ลย ไม่ต้องจดัส่งสนิคา้เป็นกล่อง โดยต้นทุนทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ ต้นทุนการบรหิาร
จดัการ ตน้ทุนค่าสนิคา้  
 
ช่องทางท่ี 2:  การจดัจ าหน่ายแบบร้านค้า  
 
        2.1 โดยทางบรษิทัจะส่งสนิคา้ไปยงัส านักงานใหญ่ แลว้ทางแผนกกระจายสนิคา้จะเป็นผู้
กระจายสนิค้าไปตามแต่ละสาขาเอง (chain store) เพื่อวางหน้ารา้นใหลู้กคา้ทัว่ไป ต้นทุนที่
เกดิขึน้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการบรหิารจดัการ ตน้ทุนการขนส่ง ตน้ทุนค่าสนิคา้  
 
หมายเหตุ: เสยีค่าวางแรกเขา้ รา้นนายอนิทร ์30,000บาท, B2S 50,000 บาท 
         
        2.2 โดยทางบรษิทัจะส่งสนิคา้ไปยงัหน้ารา้นคา้ เพื่อวางหน้ารา้นให้ลูกคา้ทัว่ไป ต้นทุนที่
เกดิขึน้ ได้แก่ ต้นทุนการบรหิารจดัการ ต้นทุนการขนส่ง (พนัธท์พิยป์ระตูน ้า ฟอรจ์ูน เซยีร์
รงัสติ) ต้นทุนค่าสนิค้า และ ต้นทุนการตลาด (โปสเตอรส์นิค้าที่ตดิหน้ารา้น เสื้อยดืคอโปโล
สกรนีตรา VIPRE) 
 
หมายเหตุ: Credit วางบลิ 30 days 
                
 
ช่องทางท่ี 3:  การจดัจ าหน่ายแบบองคก์ร 
 
        การขายแบบองคก์รจะเป็นการขายแบบโปรเจคหรอืโครงการ มกีารท าเรือ่งขอราคาเขา้มา
ก่อน ยิง่ซือ้มากราคาจะยิง่ถูกลง แลว้ทางบรษิทักเ็สนอราคาใหก้ลบัลกูคา้ตามความเหมาะสม 
ช่องทางนี้ โดยตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนการบรหิารจดัการ ตน้ทุนการจดัส่ง และตน้ทุนค่า
สนิคา้สนิคา้ 
 
หมายเหตุ: ลกูคา้บางรายซือ้แค่ตวั License เพื่อไปตดิตัง้ให ้End user อกีท ี โดยทีไ่มต่อ้งการ
บรรจกุล่องสนิคา้ จะท าใหไ้มม่ตีน้ทุนดา้นบรรจุภณัฑใ์นลกัษณะการจ าหน่ายในช่องทางนี่ 
 
โดยทัง้ 3 ช่องทางน้ี ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าหน้ารา้น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าพนักงานขาย ทาง
ตวัแทนจ าหน่ายจะเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมด  



 

51 
 

4.1.2 กระบวนการศึกษาต้นทุนการให้บริการ (Cost-to-Serve) เริม่ดว้ยการวเิคราะหต์้นทุน
แบบฐานกจิกรรม (Activity Base Costing: ABC Analysis) วเิคราะหต์้นทุน ตัง้แต่การรบัขอ้มลู 
Order การสัง่ซือ้ของตวัแทนจ าหน่าย และสิน้สุดเมื่อส่งสนิคา้ใหถ้งึตวัแทนจ าหน่ายหรอืลูกค้า 
ดงัแสดงตามภาพดา้นล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 กจิกรรมโลจสิตกิสแ์ละตน้ทุนของธุรกจิซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั 

        อ้างอิงจากภาพที่ 4.2 ด้านบน ในการตอบสนองลูกค้ามกีิจกรรมที่มคีวามสมัพนัธ์ที่
ต่อเนื่องกนัของด าเนินงาน ตัง้แต่ การรบัขอ้มลู จนถงึการส่งสนิคา้ถงึลูกคา้ เป็นขัน้ตอนทีท่ าให้
เกดิการไหลของขอ้มลู สนิคา้ และ เงนิสด/เครดติ  โดยที ่แต่ละกจิกรรมดงันี้ 

No. 1 เป็นการได้รบัขอ้มลูการต้องการของสนิค้า เช่น ใบขอซื้อ ใบPO หรอื อเีมล์มาสัง่ซื้อ, 
จ านวน ผูส้ ัง่ซือ้สนิคา้ 

No. 2 ฝ่าย Admin เชค็ขอ้มูลสนิคา้ รายละเอยีดการสัง่ซือ้ของลูกคา้ แจง้ฝ่ายขายท าใบเสนอ
ราคาในกรณีลูกค้าขอราคาเป็นโปรเจค ด าเนินการตอบกลบัยนืยนัการสัง่ซื้อ แจง้วนัส่งสนิค้า 
แจง้ระยะเงือ่นไขและระยะเวลาการช าระค่าสนิคา้ ลงขอ้มลูในระบบเพื่อท าการบนัทกึ 

No. 3 ฝา่ย Admin แจง้ขอ้มลูกบัทาง ฝ่าย Engineer เพื่อท าการตรวจสอบสนิคา้ก่อนน าส่ง เมื่อ
สนิคา้เรยีบรอ้ย เบกิสนิคา้ออกจากระบบ จดัเตรยีมสนิคา้บรรจุลงกล่องใหต้รงตาม ออเดอรข์อง

Administration cost 

ส านักงาน /Office 

ตวัแทนจ าหน่าย 

ลูกค้า / Custom
er 

Transportation cost  

Product 

Sale order 

Delivery 

Money 

Product 

Information 

1 2 

3 4 
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แต่ละลูกค้า จดัท าใบก ากบัภาษี ใบส่งสนิค้า แจง้วนัน าส่งสนิค้าให้กบัทางฝ่ายขายเพื่อเตรยีม
น าส่ง 

No. 4 ฝ่ายขายตดิต่อกบัตวัแทนจ าหน่าย หรอืหน้ารา้นเพื่อนัดแนะวนัและเวลาในการจดัส่ง 
พร้อมทัง้เช็คสินค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าส่ง และท าการขนส่งสินค้าไปยงัตัวแทน
จ าหน่าย หรอืลกูคา้ 

ส่วนประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ครัง้นี้สามารถแบ่งกิจกรรม
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท ดงันี้ 

        1) ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) ต้นทุนทีเ่กดิจากกจิกรรมการขนส่งและ
บรกิารซึง่ตน้ทุนเหล่านี้ยงัผนัแปรไปตามปรมิาณการขนส่ง ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไป
ถงึวธิกีารขนส่งทีก่่อใหเ้กดิตน้ทุนทีแ่ตกต่างกนั  

        2) ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost) เพื่อสนับสนุนการบรกิารลูกคา้ เช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าให้ค าสัง่ซื้อสมบูรณ์   ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการสัง่ซื้อ 
การตดิต่อสื่อสาร การจดัเตรยีมเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

        ดงัตารางดา้นล่างนี้ เป็นการศกึษาองคป์ระกอบของโลจสิตกิสใ์นแต่ละช่องทางการขายที่
แตกต่างกนั ตามส่วนงานกจิกรรมหลกัของแต่ละแผนกในธุรกจิ วเิคราะหต์ามล าดบัขัน้ตอน โดย
ศกึษาแยกตามส่วนงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรมดงันี้ 

ตารางที ่4.1  ตารางตามส่วนงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 

กิจกรรมด้านโลจิสติกส ์ แผนกท่ีรบัผิดชอบ 

การบรหิาร (Administration) ฝา่ยAdmin , ฝา่ย Engineer และ ฝา่ยขาย (Sale) 

การขนส่ง (Transportation)  ฝา่ยขาย (Sale) 
 
        ช่องทางแต่ละช่องทางของการจดัจ าหน่าย แต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการตัง้แต่และการ
บรกิารตัง้แต่การรบัขอ้มลู Order การสัง่ซื้อของตวัแทนจ าหน่าย และสิน้สุดเมื่อส่งสนิคา้ใหถ้งึ
ตวัแทนจ าหน่ายหรอืลูกคา้ มกีจิกรรมโลจสิตกิสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ทีส่มัพนัธก์บัแผนกทีร่บัผดิชอบ ดงั
ตารางดา้นล่างน้ี 
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ตารางที ่4.2  ตารางกจิกรรมโลจสิตกิส ์ทีส่มัพนัธก์บักจิกรรมยอ่ยแต่ละแผนกทีร่บัผดิชอบ 
 

แผนก กิจกรรมย่อย 
ช่องทาง 

กิจกรรมด้านโลจิสติกส ์ 
1 2.1 2.2 3 

ฝ่ายขาย 
(Sale) 

ตดิต่อตวัแทนจ าหน่าย/
ลกูคา้ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 
ท าใบเสนอราคา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 
รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 
ส่งสนิคา้ Electronic file  ⁄       การบรหิาร (Administration) 
ส่งสนิคา้ตวัแทนจ าหน่าย/
ลกูคา้   ⁄ ⁄ ⁄ การขนส่ง (Transportation)  

ฝ่าย 
Admin 

เชค็สนิคา้ใน Stock บรษิทั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 
ออกใบแจง้หนี้ ใบก ากบั
ภาษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบส่ง
สนิคา้  
ใบรบัประกนั  

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 

จดัเตรยีมสนิคา้ก่อนน าส่ง   ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 

ฝ่าย 
Engineer 

ใหข้อ้มลูทางดา้นเทคนิค
ก่อนซือ้        ⁄ การบรหิาร (Administration) 

ทดสอบสนิคา้ก่อนส่ง   ⁄ ⁄ ⁄ การบรหิาร (Administration) 
 
 
4.1.3 การวิเคราะหต้์นทุนการให้บริการ รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย วเิคราะหต์น้ทุนการ
ใหบ้รกิาร โดยจะแบ่งค่าใชจ้่ายออกเป็น 2 ส่วน คอื   ค่าใชจ้า่ยดา้นการบรหิาร (Administration) 
และ     ค่าใชจ้า่ยดา้นการขนส่ง (Transportation) โดยมกีระบวนการคดิค านวณ และศกึษา
ดงัต่อไปนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร (Administration cost) โดยจะอาศยัหลกัการคดิตน้ทุนการ
ตอบสนองลกูคา้บญัชตีน้ทุนกจิกรรม� (Activity Based Costing) และ ABM การบรหิารโดย
ขา่วสารต้นทุนกจิกรรม (Activity – Based Management)    
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         1.1 การเกบ็ข้อมลูค่าใช้จ่าย โดยทีข่อ้มลูทีน่ ามาคดิค านวณเป็นค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ
จากขอ้มลูบญัชขีองบรษิทั และเลอืกเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการศกึษาครัง้นี้ เป็นขอ้มลู
ระหว่าง เมษายน-มถุินายน 2557 โดยเน้นทีค่่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมทางดา้นโลจสิตกิสท์ีไ่ดก้ล่าวถงึในตารางที ่4.1 โดยไดแ้สดงขอ้มลูตามตารางดา้นล่างนี้ 
 
ตารางที ่4.3  ตารางแสดงขอ้มลูทางบญัชรีายการจา่ยเดอืน เมษายน-มถุินายน 2557 
 

No. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
(Administration cost)  

Apr-57 May-57 Jun-57 

1 เงนิเดอืนพนกังาน 8 คน 
 

129,500.00   132,770.00      128,050.00  

2 ค่าใชจ้่ายทางดา้น Marketing             -                 -                    -    

  
-ลงหนงัสอืนิตยสารไอท ี
(รายเดอืน ลงได3้เดอืนต่อเนี่อง)   30,000.00               -          17,050.00  

  -ท าป้าย ฟิวเจอรบ์อรด์             -       24,375.00                  -    

  -ท าแผ่นพบั              -                 -           7,290.00  

  -เสือ้ยดืคอโปโล แจกหน้ารา้น   15,300.00               -                    -    

3 ค่าเครือ่งเขยีนแบบพมิพ์       

  -กระดาษต่อเนื่อง พมิพใ์บเสรจ็             -    
     

2,743.25                  -    

  -ใบหกั ณ ทีจ่า่ย       520.00               -                    -    

  -ปากกาเขยีน ซดี ี             -    
     

1,249.00                  -    

4 ค่าไปรษณียอ์ากรสแตมป์       125.00               -              427.00  

5 ค่าเลีย้งรบัรองลกูคา้   12,599.00  
     

8,000.00        13,427.00  

6 ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร     1,897.34  
     

1,897.34         1,897.34  

7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร       215.00         185.00            340.00  

8 ค่าไฟฟ้า     2,193.00  
     

2,576.97         3,740.50  
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ตารางที ่4.3  ตารางแสดงขอ้มลูทางบญัชรีายการจา่ยเดอืน เมษายน-มถุินายน 2557(ต่อ) 
 

9 ค่าน ้าประปา       324.00         475.87            412.00  

10 ค่าโทรศพัท ์     1,300.00  
     

1,178.64         1,477.21  

11 ค่าซ่อมแซม             -    
     

1,443.29         2,730.00  

12 ค่าบรกิารทีจ่อดรถ        495.00         480.00            340.00  

13 ค่ามอเตอรไ์ซค์ Messenger     1,629.90         791.00         2,468.80  

14 ค่าพาหนะเดนิทาง     4,085.50  
     

5,290.00         3,735.00  

  รวมค่าใช้จ่าย 
 

200,183.74   183,455.36      183,384.85  
 
 
        4.1.4 วิ เคราะห์ทรพัยากร ตวัผลกัดนัทรพัยากร (Resource Driver) และตวัผลกัดนั
กิจกรรม (Activity Driver)  
 
        เพื่อหาต้นทุนของแต่ละกจิกรรม (Cost per Activity)ต้องมกีารวเิคราะหว์่า อะไรเป็นตวั
ผลกัดัน หรือเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ต้นทุนของกิจการนัน้เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต้นทุนตาม
ตัวอย่างสามารถแสดงใหม่ในลักษณะต้นทุนต่อหน่วยของตัวผลักดนั  จะใช้เป็นฐานในการ
ค านวณตน้ทุนผลติภณัฑเ์มือ่ผ่านกจิกรรมต่างๆ  
        การศกึษาครัง้นี้โดยการรวมต้นทุนทัง้หมดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมนัน้ๆ จากนัน้น าต้นทุนและ
กจิกรรมทีท่ าการแยกไวใ้น ตารางที ่ 4.2 มาบนัทกึลงในตารางในตารางที่ 4.4 โดยทีเ่กี่ยวกบั
กจิกรรมการตอบสนองลกูคา้ ทีส่มัพนัธก์บัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดม้า 
        จากตารางที่ 4.2 โดยไดแ้บ่งค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงาน โดยการปนัส่วน
ต้นทุนตามผงับญัชเีขา้สู่กลุ่มต้นทุนกจิกรรมโดยอาศยัการประมาณ (Estimation allocation) มา
ใชป้ระกอบการวเิคราะหต์วัผลกัดนัทรพัยากร (Resource driver) ทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมต่างๆ โดย
มกีารจดัหมวดหมูค่่าใชจ้า่ยเกดิขึน้จรงิในการด าเนินงานนัน้ๆ  
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โดยแยกหมวดหมู่ออกเป็น 4 ลกัษณะ และสตูรค านวน ดงัน้ี 
 
1) Manpower Costs ค่าใชจ้า่ยดา้นบุคลากร  Cost of Manpower   (CM) 
  CM (บาท)                 = (ค่าแรงงาน (บาท) X จานวนคน) X W (%) 
2) Operation Costs ค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารจดัการ Cost of Operation   (CO) 
  CO (บาท)                  = {CO1 X Resource X Rate of Activity (%)} 
                                 +…+ {CO7 X Resource X Rate of Activity (%)} 
 
3) Transportation Costs ค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง Cost of Transportation  (CT) 
  CT (บาท)                   = {CT1 X Resource X Rate of Activity (%)} + 
                                  {CT2 X Resource X Rate of Activity (%)}49 
4) Communication Costs คอืค่าใชจ้า่ยดา้นการสื่อสาร Cost of Communication  (CC)  
  CC (บาท)                   = {CC1 X Resource X Rate of Activity (%)} 
                                  +…+ {CC4 X Resource X Rate of Activity(%)} 
 
แลว้น ามาค านวนตน้ทุนกจิกรรม โดยมสีตูรดงันี้ 
 
ต้นทุนกิจกรรม (TC) = CM + CO + CT + CC 
 
 
โดยเริม่ตน้ค านวณค่าใชจ้า่ยกจิกรรมโลจสิตกิสข์องแต่ละเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืน เมษายน ถงึ
เดอืน มถุินายน 2557 ดงัตารางที ่4.4 
 
หมายเหตุ:    การค านวนค่าใชจ้า่ยทีก่จิกรรมโลจสิตกิส ์ของเดอืน พค และ มยิ 2557  ไดแ้นบ
ไวใ้นภาคผนวก
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ตารางที ่4.4  ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมโลจสิตกิสเ์ดอืน เมษายน 2557 
 
 

Cost of Manpower   (CM) Cost of Operation   (CO) Cost of Transportation  (CT) Cost of Communication  (CC) 

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file 

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ 

ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่
129,500 5,274.34                                    6,210.40 59,199.00                              

65% 3% 3% 30%

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโลจิสติกส ์เมษายน 2557
Activityแผนก

ลงหนงัสอืนติยสำรไอท ี30,000 บำท 

เสือ้ยดืคอโปโล แจกหน้ำรำ้น 15,300

 บำท

ค่ำเลีย้งรบัรองลกูคำ้ 12,599 บำท

ค่ำโทรศพัท์ 1,300

รวม (บาท)
คิดเป็น %

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

เงนิเดอืนพนกังำน8 คน

129,500 บำท

ใบหกั ณ ทีจ่่ำย 520 บำท

ค่ำไปรษณยี์อำกรสแตมป์ 125 บำท

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 1,897.34 บำท

ค่ำธรรมเนยีมธนำคำร 215 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 2,193 บำท

ค่ำน ้ำประปำ 324 บำท

ค่ำมอเตอรไ์ซค์ Messenger     

1,629.90  บำท

ค่ำบรกิำรทีจ่อดรถ 495 บำท

ค่ำพำหนะเดนิทำง 4,085.5 บำท
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        จากตารางที ่4.4 ค่าใชจ้า่ยกจิกรรมโลจสิตกิส ์ ระยะเวลาการคดิค านวณ 3เดอืน คอืเดอืน
เมษายน ถงึมถุินายน 2557 พบว่าค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร (65%,72% , 
70%) รองลงมาคอืค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร(30%,20%,21%) ค่าใช้จ่ายการบรหิารจดัการ 
(3%,4%,5%) ค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง ไม่รวมค่าน ้ามนั (3%,4%,4%) ตามลาดบั จากขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นการแสดงสดัส่วนเป็น % การใช้จ่ายในส่วนกจิกรรมโลจสิติกส์ในการตอบสนอง
ลกูคา้ จากนัน้ท าการ ระบุทรพัยากรทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมในการตอบสนองลูกคา้ ดงัแสดงในตาราง
ที ่4.5 
 

ตารางที ่4.5 ตารางทรพัยากรทีถู่กใชไ้ปในกจิกรรมการตอบสนองลกูคา้  

 

 

 

        จากตารางดา้นบน เป็นการระบุทรพัยากรแยกตามหมวดหมูข่องค่าใชจ้่าย ซึง่จะมคีวาม
แตกต่างกนัตามแต่ละกจิกรรมของแต่ละฝา่ยทีใ่หบ้รกิาร 
 

Labor 

Resource(CM)

Operation Cost 

(CO)

Transportation 

Cost (CT)
Communication Resource

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file 

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั
ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ 

ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่

 ActivityFunction
Resource per Logistics Activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ฝ่าย 

Admin

Admin x 1 คน

เลขำนุกำร x 1คน
Messenger x 1คน

Computer x 2 เครื่อง

Barcode printer x 1 เครื่อง

Printer x 1 เครื่อง

Calculator x 2เครื่อง

Telephone x 2 เครื่อง

ฝ่าย 

Engineer

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale x 2 คน รถ 3 คนั

Computer x 3 เครื่อง

Printer x 1 เครื่อง

Telephone x 3 เครื่อง

Fax  x 1 เครื่อง

Calculator x 3 เครื่อง

ฝำ่ยเทคนคิ x 1 คน
รถ 1 คนั

Computer x 1 เครื่อง

Telephone x 1 เครื่อง
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        ทางดา้นทรพัยากรดา้นบุคลากร (Labor Resources) สามารถค านวณไดจ้ากการท างาน
ของพนกังาน 1 คน มคีวามสามารถเป็น 100% ดงัภาพดา้นล่างนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 การค านวณสดัส่วนของการท างาน 

 

มลีกัษณะการแบ่งสดัส่วนการด าเนินการในแต่ละกจิกรรมดงัตารางถดัไป ที ่4.6 ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนกังาน 

Activity 1 Activity 3 Activity 2 

40% 30% 10% 
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ตารางที ่4.6 อตัราส่วนการท ากจิกรรมในการตอบสนองลกูคา้ 
 

 

Employee 
Ratio of activity


ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale          x 2 คน

Total            3

30%

40%

ท ำใบเสนอรำคำ

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale          x 2 คน

Total            3

20%

10%

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale          x 2 คน

Total            3

10%

5%

สง่สนิคำ้ Electronic file 

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale          x 2 คน

Total            3

10%

0%

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

หวัหน้ำSale x 1 คน

Sale          x 2 คน

Total            3

10%

20%

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

Admin         x 1 คน

เลขำนุกำร     x 1คน

Total            2

20%

0%

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ 

ใบรบัประกนั

Admin         x 1 คน

เลขำนุกำร     x 1คน

Total            2

30%

40%

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

Admin         x 1 คน

เลขำนุกำร     x 1คน

Total            2

10%

30%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

Admin         x 1 คน

เลขำนุกำร     x 1คน

Total            2

20%

0%

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 
ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน

Total           1
50%

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่
ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน

Total           1
30%

Function  Activity

ฝ่ายขาย (Sale)

ฝ่าย Admin

ฝ่าย Engineer

Labor Resource
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        จากการค านวนอตัราส่วนกจิกรรมทีร่ะบุตามตารางที่ 4.7 อตัราส่วนการท ากจิกรรมในการ
ตอบสนองลกูคา้ ไดท้ าการเกบ็ขอ้มลู สงัเกตการณ์ และสอบถามมาจากเจา้ของกจิการ เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการวเิคราะหข์ัน้ตอนต่อไป แลว้ไดท้ าการจดักลุ่ม (4 กลุ่ม) ตน้ทุนทีจ่ะน ามาค านวน
แต่ละกจิกรรมมดีงันี้   

1. Cost of Manpower (CM)  

2. Cost of Operation (CO)  

3. Cost of Transportation (CT) 

4. Cost of Communication (CC) 

 

1) Cost of Manpower (CM) จะเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนกังานในบรษิทั ขอ้มลูทัง้หมด
ไดม้าจากระบบบญัช ีตามตารางดงันี้ 
 

หมายเหตุ:        การค านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัพนกังานในบรษิทั  ของเดอืน พ.ค 
และ ม.ิย 2557  ไดแ้นบไวใ้นภาคผนวก
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ตารางที ่4.7 ค านวณหา Cost of Manpower เดอืนเมษายน 2557 

 

 

Employee  Ratio of activity
หวัหน้ำSale  x 1 คน 30% 27,500.00    8,250.00     25,050.00  
Sale           x 2 คน 40% 42,000.00    16,800.00   
Total             3 -            
หวัหน้ำSale  x 1 คน 20% 27,500.00    5,500.00     9,700.00    
Sale           x 2 คน 10% 42,000.00    4,200.00     
Total             3 -            
หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,500.00    2,750.00     23,750.00  
Sale           x 2 คน 50% 42,000.00    21,000.00   
Total             3 -            
หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,500.00    2,750.00     2,750.00    
Sale           x 2 คน 0% 42,000.00    -            
Total             3 -            
หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,500.00    2,750.00     11,150.00  
Sale           x 2 คน 20% 42,000.00    8,400.00     
Total             3 -            
Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    
เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            
Total             2 -            
Admin         x 1 คน 30% 14,000.00    4,200.00     13,400.00  
เลขำนุกำร     x 1 คน 40% 23,000.00    9,200.00     
Total             2 -            
Admin         x 1 คน 10% 14,000.00    1,400.00     8,300.00    
เลขำนุกำร     x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     
Total             2 -            
Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    
เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            
Total             2 -            
ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 50% 23,000.00    11,500.00   11,500.00  
Total              1 -            
ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     6,900.00    
Total              1

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิ

ก่อนซือ้

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่

ฝ่าย 

Engineer

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบั

ภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่

สนิคำ้ ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

Function

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ฝ่าย 

Admin

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

Total cost 

per activity
 Activity

Labor Resource  เงินเดือน

(CM1)

Cost per

activity
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2) Cost of Operation ค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานในส านักงาน มดีงันี้ ใบหกั 
ณ ทีจ่า่ย ค่าไปรษณียอ์ากรสแตมป์ ค่าเสื่อมอุปกรณ์ส านักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าไฟฟ้า 
ค่าน ้าประปา โดยไดน้ าตน้ทุน มาระบุลงในตารางที ่ดา้นล่างน้ี  
 
โดยก าหนดให ้
 
ใบหกั ณ ทีจ่า่ย = CO1 
ค่าไปรษณียอ์ากรสแตมป์ = CO2 
ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร = CO3 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร = CO4 
ค่าไฟฟ้า = CO5 
ค่าน ้าประปา = CO6 
 

หมายเหตุ:        การค านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในส านกังาน ของเดอืน 
พ.ค และ ม.ิย 2557  ไดแ้นบไวใ้นภาคผนวก
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ตารางที ่4.8 ค านวณหา Cost of Operation เดอืนเมษายน 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ฝ่าย 

Engineer

Function  Activity (Apr 2014)

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ค่าไปรษณียอ์ากรสแตมป์ = CO2

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

0% 0

100% 520.00  

0% 0

20% 104.00

ใบหกั ณ ท่ีจ่าย = CO1

0% 0

0% 0.00

0% 0.00

0% 0.00

35% 43.75

10% 12.50

0% 0

0% 0.00

0% 0.00

0% 0.00

0% 0

0% 0

35% 182.00

35% 182.00

10% 52.00

0% 0 0% 0

0 0

0 0

100% 125.00   

20% 25.00

35% 43.75
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ตารางที ่4.8 ค านวณหา Cost of Operation เดอืนเมษายน 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (Apr 2014)
ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร = CO3 ค่าธรรมเนียมธนาคาร = CO4

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

40% 758.936

30% 227.68

0% 0

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% 0 0% 0

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 35% 265.63 0% 0.00

0% 0

0% 0.00

ท ำใบเสนอรำคำ

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

40% 758.94  

20% 151.79

35% 265.63

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0

35% 75.25

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10% 75.89 10% 21.50

100% 215.00   

20% 43.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 265.63 35% 75.25

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

0 0% 0
ฝ่าย 

Engineer
20% 379.468 0% 379.468 0%

35% 265.63 0% 0.00
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ตารางที ่4.8ค านวณหา Cost of Operation เดอืนเมษายน 2557 (ต่อ) 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (Apr 2014)
ค่าไฟฟ้า = CO5 ค่าน ้าประปา = CO6

35% 307.02 35%

40% 129.6

30% 38.88

ท ำใบเสนอรำคำ

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

40% 877.2

30% 263.16

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0 0 0

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0 0 0 0

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 35% 307.02 35% 45.36

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 307.02 35% 45.36

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

40% 877.20  

20% 175.44

35% 307.02

64.8 100% 64.8
ฝ่าย 

Engineer
20% 438.6 100% 438.6 20%

35% 45.36

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10% 87.72 10% 12.96

40% 129.60   

20% 25.92

262.57    

-        

525.15    

882.87    

919.01    

919.01    

45.36

Total 

cost per 

activity

529.72    

618.01    

618.01    

-        
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3) Cost of Transportation มคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ ขนส่ง ไดแ้ก่ ค่ามอเตอรไ์ซค ์
Messenger ค่าบรกิารทีจ่อดรถ ค่าพาหนะเดนิทาง โดยไดน้ าตน้ทุนมา แลว้ระบุลงในตารางที่
4.10 ดงัต่อไปนี้ 
 
โดยก าหนดให้ 
 
ค่ามอเตอรไ์ซค ์Messenger   = CT1 

ค่าบรกิารทีจ่อดรถ = CT2 

ค่าพาหนะเดนิทาง = CT3   

 

        หมายเหตุ 1: ค่าใชจ้่ายทางดา้นขนส่งสนิคา้ทางบรษิทัจะใหท้างฝา่ยขายเป็นผูส้่งสนิคา้ให้
ลกูคา้เอง โดยถา้แบบหน้ารา้น ถา้ลกูคา้สัง่ไมถ่งึขัน้ต่าต้องสัง่อยา่งน้อย 6 กล่อง ถา้น้อยกว่านัน้ 
ทางเราจะคดิค่าส่งสนิคา้ 120 บาทต่อครัง้กบัทางลกูคา้ทีไ่ปส่ง  โดยทางบรษิทัจะไมใ่หฝ้า่ยขาย
เบกิเป็นค่าน ้ามนัแต่จะใหเ้บกิเป็นค่าเดนิทางคดิเป็นครัง้ต่อครัง้  เช่น ไปฟอรจ์นู ใหเ้บกิได ้ 150 
บาทต่อครัง้ สามารถเบกิค่าทีจ่อดรถได้ต่างห่าง  ในกรณเีร่งด่วนกใ็ชบ้รกิารวนิมอเตอรไ์ซค์
ประจ าไปส่งสนิคา้  และทางบรษิทัจะรวมรวมออเดอรแ์ต่ละครัง้เป็นรายสปัดาห ์ แลว้ไปส่งหน้า
รา้นทเีดยีวเช่นพนัธท์พิยป์ระตูน ้าเขา้ทุกวนัองัคาร กไ็ปส่งหน้ารา้น 6 รา้น เพราะส่งแต่ละรอบจะ
ครอบคลุมไดห้ลายๆรา้น  ถา้เป็นกรณงีานโปรเจคก็คดิค่าส่งสนิคา้เป็นค่าพาหนะแทนตาม
ระยะทางคดิเป็นจ านวนใหต้ามความเหมาะสม 

        หมายเหตุ 2 : การค านวณค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ ขนส่ง ของเดอืน พ.ค และ ม.ิย 
2557 ไดแ้นบไวใ้นภาคผนวก
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ตารางที ่4.9 การค านวณหา Cost of Transportation ของเดอืนเมษายน 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-
-
-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (Apr 2014)
ค่ามอเตอรไ์ซค ์Messenger   = CT1 ค่าบริการท่ีจอดรถ  = CT2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 1,629.90    

0% 0.00

0% 0.00 0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

80% 396

0% 0.00

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 1,629.90  100% 396.00

0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

0% -        

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 0% 0.00

99 100% 99
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%

ฝ่าย Admin
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ตารางที ่4.9 การค านวณหา Cost of Transportation ของเดอืนเมษายน 2557 (ต่อ) 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

-           

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 -           

Total cost 

per activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 3268.4

0% 0.00

Function  Activity (Apr 2014)
ค่าพาหนะเดินทาง= CT3

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 3268.4 5,294.30    

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0 -           

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 0% 0.00 -           

-           

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00

916.10      

-           

ฝ่าย 

Engineer
20% 817.1 100% 817.1

-           

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 -           
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3) Cost of Communication โดยมคี่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้ ค่าใชจ้่าย
ในกจิกรรมส่งเสรมิการขาย ไดแ้ก่ ลงหนงัสอืนิตยสารไอท ีค่าเลีย้งรบัรองลกูคา้ ค่าโทรศพัท ์
ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขายอื่น เป็นตน้  
 
โดยก าหนดให ้
 
ลงหนงัสอืนิตยสารไอท ี= CC1 
เสือ้ยดืคอโปโล แจกหน้ารา้น = CC2 
ค่าเลีย้งรบัรองลกูคา้ = CC3 
ค่าโทรศพัท ์= CC4 
 
         การค านวณค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัการตดิต่อสื่อสาร รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในกจิกรรม
ส่งเสรมิการขายของเดอืน พ.ค และ ม.ิย 2557 ไดแ้นบไวใ้นภาคผนวก
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ตารางที ่4.10 ค านวณหา Cost of Communication  ของเดอืนเมษายน 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง
Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง
Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง
1530 0% 1530

ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 10%

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

1530.00

0.00

10% 1,530.00  

0% 0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00
ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 100%

0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% -          50% 6,120.00   

Function  Activity (Apr 2014)
ค่าลงหนังสือนิตยสารไอที    = CC1 เส้ือยืดคอโปโล = CC2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 30,000.00   

0% -          

100% 30,000.00 0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

80% 12,240.00 

50% 6120.00

ท ำใบเสนอรำคำ
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ตารางที ่4.10 ค านวณหา Cost of Communication  ของเดอืนเมษายน 2557 (ต่อ) 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง
-
-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง
ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง
ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

-         

-         

1,855.00  

4,374.80  325 100% 325

Total cost 

per 

activity

8,330.84  

130.00     

38,323.36 

-         

6,185.00  

-         

0% 0.00

100% 325.00

65.00

325.00     

0% 0.00

0% 0.00

ฝ่าย 

Engineer
20% 2,519.80    100% 2,519.80   25%

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

25%

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00

2015.84

50% 650

30% 195.00

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 20% 130.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 80% 8063.36 40% 260.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 0% -          10%

Function  Activity (Apr 2014)
ค่าเล้ียงรบัรองลกูค้า = CC3 ค่าโทรศพัท=์ CC4

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 10,079.20   

20%
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จากการค านวณทัง้หมด ดงันัน้ตน้ทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ สามารถค านวณไดด้งัต่อไปนี้ 
ต้นทุนกิจกรรม = CM + CO + CT + CC  ซึง่ตน้ทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ ดงัแสดงในตารางที ่4.11 
 
ตารางที ่4.11 ตารางตน้ทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ในเดอืน เมษายน 2557 

 

        4.1.5 การจดัสรรต้นทุนต่อหน่วย แยกตามรายกจิกรรมโลจสิตกิสใ์นการตอบสนอง
ลกูคา้โดยอาศยั Cost Driver (ตวัผลกัดนัตน้ทุน) 
        โดยแนวคดิของ ABC/ABM การคดิตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยต่างๆ เขา้ไปในกจิกรรมของธุรกจิ 
โดยอาศยัความสมัพนัธข์อง Cost Driver (ตวัผลกัดนัตน้ทุน) แลว้จงึคดิตน้ทุนนัน้เขา้สู่ตวั Cost 
Object (สนิคา้หรอืบรกิารหรอืสิง่ทีต่อ้งการคดิตน้ทุนธุรกจิ) ดงันัน้ตวัผลกัดนัตน้ทุนของธุรกจิ
ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั ทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมโลจสิตกิสท์ีเ่กดิขึน้ โดยตวัผลกัดนัทีเ่กดิเป็น
ผลรวมในช่วงเวลาเดอืนเมษายน 2557 เช่น ปรมิาณสนิคา้ทีข่ายทุกช่องทาง ปรมิาณสนิคา้ขาย
ทีใ่หบ้รกิารขนส่ง เป็นตน้ ส าหรบัการวเิคราะหโ์ดยน า Cost per activity (ตน้ทุนกจิกรรม) มา
หารดว้ย ตวัจ านวนของตวัผลกัดนักจิกรรม และผลทีไ่ด ้ จะเป็น Cost per activity driver 
(ตน้ทุนต่อตวัผลกัดนักจิกรรม) หรอื Cost activity ratio (อตัราตน้ทุนกจิกรรม) ดงัแสดงตารางที่
ดา้นล่างนี้

CM CO CT CC
25,050.00   529.72         -           8,330.84       33,910.56     

9,700.00    618.01         -           130.00         10,448.01     

23,750.00   618.01         -           38,323.36     62,691.37     

2,750.00    -             -           -              2,750.00       

11,150.00   -             5,294.30    6,185.00       22,629.30     

2,800.00    525.15         -           -              3,325.15       
-              

13,400.00   919.01         -           -              14,319.01     

8,300.00    919.01         -           -              9,219.01       

2,800.00    262.57         -           1,855.00       4,917.57       

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 11,500.00   882.87         916.10       4,374.80       17,673.77     
ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00    6,900.00       

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

Function  Activity 

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

Cost per

Activity

Cost of April 2014

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั
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ตารางที ่4.12 ตน้ทุนกจิกรรม ปนัส่วนจากตวัผลกัดนักจิกรรม ของเดอืนเมษายน 2557 
 
  

Detail Qty (2) Unit Qty (1) / (2) Unit

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 33,910.56       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 105.97 บำท/กลอ่ง

ท ำใบเสนอรำคำ 10,448.01       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 32.65 บำท/กลอ่ง

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 62,691.37       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 195.91 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ Electronic file 2,750.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 8.59 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 22,629.30       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 70.72 บำท/กลอ่ง

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั 3,325.15         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 10.39 บำท/กลอ่ง

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ

 ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั
14,319.01       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 44.75 บำท/กลอ่ง

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 9,219.01         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 28.81 บำท/กลอ่ง

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 4,917.57         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 15.37 บำท/กลอ่ง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 17,673.77       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 55.23 บำท/กลอ่ง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 320.00     กลอ่ง 21.56 บำท/กลอ่ง

Cost/Activity Driver Cost Ratio

ฝ่าย 

Engineer

Cost per

Activity (1)
Function  Activity ( Apr 2014)

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ฝ่าย 

Admin
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          4.1.6 ค านวนต้นทุนกิจกรรม ปนัส่วนจากตวัผลกัดนักจิกรรม ไดศ้กึษาและท าการเกบ็
ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 เดอืน  
        ดงันัน้ในการค านวณหาอตัราตน้ทุนกจิกรรมจะหาทีล่ะเดอืนแลว้น าค่าทัง้ 3 เดอืนมาหา
ค่าเฉลีย่ของอตัราตน้ทุนกจิกรรม เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการค านวณหาต้นทุนผลติภณัฑ ์ตาม
ตารางที ่4.13 
         การค านวณหาอตัราตน้ทุนกจิกรรมของเดอืน พ.ค และ ม.ิย 2557 ไดแ้นบไวใ้นภาคผนวก  
 
ตารางที ่4.13 อตัราตน้ทุนกจิกรรมการตอบสนองลกูคา้เฉลีย่ในแต่ละกจิกรรมของทัง้ 3 เดอืน 
 

 
 
        4.1.7 วิเคราะหต้์นทุนในการตอบสนองลกูค้า จากตารางที ่4.13 ไดว้เิคราะหต์น้ทุนการ
ใหบ้รกิารสามารถสรุปผลยอ้นหลงัทัง้3เดอืนออกมาเป็นตน้ทุนกจิกรรมเฉลีย่ แลว้น าค่าเฉลีย่มา
ค านวณหาต้นทุนทีแ่ทจ้รงิดา้นการบรหิารแต่ละช่องทางทัง้ 3 ช่องทาง ของการจดัจ าหน่ายธุรกจิ
ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัดงัตารางที4่.14ดงัตารางต่อไปนี

เมษำ 2557 พ.ค 2557 ม.ิย 2557

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 105.97 47.56 52.08 68.54 บำท/กลอ่ง

ท ำใบเสนอรำคำ 32.65 18.42 19.07 23.38 บำท/กลอ่ง

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 195.91 93.16 94.15 127.74 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ Electronic file 8.59 4.62 4.46 5.89 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 70.72 28.73 34.76 44.73 บำท/กลอ่ง

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั 10.39 5.58 6.53 7.50 บำท/กลอ่ง

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั 44.75 28.51 26.60 33.28
บำท/กลอ่ง

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 28.81 15.43 17.50 20.58 บำท/กลอ่ง

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 15.37 7.70 10.33 11.13 บำท/กลอ่ง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 55.23 26.38 30.58 37.40 บำท/กลอ่ง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 21.56 11.50 12.32 15.13 บำท/กลอ่ง

เฉล่ีย UnitFunction  Activity 

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

อตัราต้นทนุกิจกรรม
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ตารางที ่4.14 ตน้ทุนดา้นการบรหิารแต่ละช่องทางของการจดัจ าหน่าย 
 

ช่องทางท่ี 1 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบออนไลน์

ช่องทาง 2 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบรำ้นคำ้

ช่องทาง 3 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบองค์กร

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 68.54 68.54

ท ำใบเสนอรำคำ 23.38 23.38

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 127.74 127.74 127.74 127.74

สง่สนิคำ้ Electronic file 5.89 5.89

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 44.73 44.73 44.73

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั 7.50 7.50 7.50 7.50
ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั 33.28 33.28 33.28 33.28

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 20.58 20.58 20.58 20.58

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 11.13 11.13 11.13

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 37.40 37.40

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 15.13 15.13 15.13 15.13
395.30 210.12 328.63 320.88

ช่องทางการจดัจ าหน่าย
อตัราต้นทนุ

กิจกรรม (เฉล่ีย)

รวม (บาท/กล่อง)

Function เชค็สินค้าใน Stock บริษัท

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ฝ่าย Admin

ฝ่าย 

Engineer
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4.1.8 วิเคราะห์ผลการศึกษาต้นทุนในการตอบสนองลกูค้า (Cost-to-Serve) 
 
        จากการวเิคราะหต์น้ทุนในการตอบสนองลกูคา้ของแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยมผีล
การศกึษา จากตารางที ่ 4.4 ตน้ทุนดา้นการบรหิารแต่ละช่องทางของการจดัจ าหน่ายธุรกจิ
ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่4.15 ผลการศกึษาตน้ทุนแต่ละช่องทางในการตอบสนองลกูคา้(บาท/กล่อง) 
 

ช่องทาง (บาท/กล่อง) 

ช่องทางที ่1 ออนไลน์ 210.12 

ช่องทาง   2 หน้ารา้นคา้ 328.63 

ช่องทาง   3 แบบองคก์ร 320.88 
 

 
 
แผนภูมทิี ่4.1 สรปุตน้ทุนบรกิารแต่ละช่องทางของการจดัจ าหน่ายธุรกจิซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสั   
 
     ดงัแสดงในตารางที่ 4.16 พบว่าตน้ทุนดา้นการบรหิารในช่องทางที่ 1 (การจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์) ค่าเฉลีย่รวมต ่าทีสุ่ดที ่ 210.12 บาท /ต่อกล่อง และสงูทีสุ่ดในช่องทางที ่ 2 (ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแบบหน้ารา้นคา้)  อยูท่ี ่ 328.63 บาท /ต่อกล่อง ซึง่เป็นตน้ทุนทีส่งูทีสุ่ด 
มากกว่าช่องทางที ่1 และช่องทางที ่ 2  อยูท่ี ่320.88 จากการค านวนค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าจะเหน็ว่า
ค่าใชจ้่ายในช่องทางที ่2 และ 3 มตีน้ทุนทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก แต่จะแตกต่างทีช่่องทางที ่3 จะไมม่ี
ตน้ทุน ค่าบรรจุภณัฑป์ระมาณ 55.50 บาท/กล่อง สรปุดงัตารางขา้งล่างนี้  

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

ช่องทางที่ 1 
ออนไลน์ 

ช่องทาง 2 
ร้านค้า 

ช่องทาง 3 
องค์กร 

ต้นทุนบริการแต่ละช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 ออนไลน์ 

ช่องทาง 2 ร้านค้า 

ช่องทาง 3 องค์กร 
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ตารางที ่4.16 ตน้ทุนบรรจุภณัฑส์นิคา้ VIPRE 
 

 
 

  ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ายงัมตี้นทุน ค่าค่าบรรจุภณัฑ ์ (กล่อง ซดี ี การด์ และคู่มอื) ทีเ่ราตอ้ง
ค านึงถงึ   จากตารางที ่ 4.16 เป็นค่าใชจ้่ายต่อลอ็ต ทีส่ ัง่ผลติ ซึง่คดิเป็นตน้ทุนอยูท่ีป่ระมาณ 
55.5 บาท/กล่อง จงึท าใหท้ราบว่าช่องทางที ่ 3 เมือ่จ าหน่ายไดจ้ะจะไมม่ตี้นทุนทีบ่รรจภุณัฑท์ี่
กล่าวถงึในตารางดา้นบนน้ี และไดท้ าการเปรยีบเทยีบตน้ทุนของสนิคา้ ทีร่วมค่าบรรจุภณัฑ์ 
และค่า License และคดิค านวณก าไร ในตารางถดัไปที ่4.17  
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน
(THB) Qty Unit/(THB) Remark AV type IS type

SMK 

Printing 1

ค่ำพมิพง์ำนบตัรพลำสตกิมแีถบ Foil ส ำหรบั

ขูด ( IS & AV ใชร้่วมกนั ) 44,800.00 4,000 11.20 11.20 11.20
2 กลอ่ง Anti-Virus 34,000.00 2,000 17.00 17.00 0.00
3 กลอ่ง Internet Security 34,000.00 2,000 17.00 0.00 17.00
4 User Guide (AV & IS ใชร้่วมกนั) 12,000.00 4,000 3.00 3.00 3.00

2,000 2.80 2.80 2.80
2,000 2.80 2.80 2.80
4,000 0.70 0.70 0.70
4,000 0.70 0.70 0.70

7 Sticker ของแถม 15,600.00 4,000 3.90 3.90 3.90
8 กระดำษลกูฟุก (ไสใ้น) 18,000.00 4,000 4.50 4.50 4.50
9 ซอง CD สขีำว 1,600.00 4,000 0.40 0.40 0.40

ONPA 1

ผลติCD พรอ้มสกรนีหน้ำตำมแบบๆละ  

1,000แผ่น *2 แบบ 13,000.00 2,000 6.50 8.5 8.5

2 Stamper, ฟิลม์หน้ำสกรนี 4,000.00 2,000 2.00

Total 193,800.00 55.50 55.50

8.5

No.

ต้นทนุบรรจุภณัฑ์สินค้า Vipre 

5
สติก๊เกอร ์1 PC กบั 3PCS ม ี2 แบบ แบบละ

2,000ดวง
11,200.00

6 Sticker ใส (ปิดฝำกลอ่ง บน-ลำ่ง) 5,600.00
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ตารางที ่4.17 รวมตน้ทุน และก าไรของ License Antivirus  
 

 
 
 
ตารางที ่4.18 รวมตน้ทุน และก าไรของ License Internet Security 
 

 
 
 
 
 
 
 

ต้นทนุ VIPRE  

Antivirus

ช่องทางท่ี 1 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบออนไลน์

ช่องทาง 2 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบรำ้นคำ้

ช่องทาง 3 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบองค์กร

Cost to serve 210.12 328.63 320.88

บรรจุภณัฑ์ 55.5 55.5 0

ตน้ทุน License/ 

1.33 $*32
42.56 42.56 42.56

Total cost 308.18 426.69 363.44

รำคำขำย 590 590 490

ก าไร 281.82 163.31 126.56

ต้นทนุ VIPRE  

Internet 

Security

ช่องทางท่ี 1 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบออนไลน์

ช่องทาง 2 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบรำ้นคำ้

ช่องทาง 3 

ตวัแทนจ ำหน่ำยแบบองค์กร

Cost to serve 210.12 328.63 320.88

บรรจุภณัฑ์ 55.5 55.5 0

ตน้ทุน License/ 

2 $*32 64.00 64.00 64.00

Total cost 329.62 448.13 384.88

รำคำขำย 790 790 690

ก าไร 460.38 341.87 305.12



80 

สรปุผลการวิเคราะห ์รวมตน้ทุน Cost to serve และตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์และตน้ทุน License 
 
ตารางที ่4.19 ตารางรวมก าไรสนิคา้ของแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ช่องทาง ก าไร VIPRE  Antivirus  
ก าไร VIPRE  Internet 

Security  

1 แบบออนไลน์ 281.82 460.38 

2 แบบรา้นคา้ 163.31 341.87 

3 แบบองคก์ร 126.56 305.12 
 
 

 
 
แผนภูมทิี ่4.2 วเิคราะหก์ าไรของสนิคา้แต่ละชนิด 

 
ดงัจะสรปุผลได้ดงัน้ี 
 
ช่องทางที ่ 1: การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายแบบออนไลน์ เป็นช่องทางทีต่น้ทุนต ่าทีสุ่ด และ
สรา้งผลก าไรสงูทีสุ่ด เหมาะสมทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขายผ่านทางช่องทางนี้ใหม้าก
ทีสุ่ด   
 

 1 แบบออนไลน์ 2 แบบร้านค้า 3 แบบองค์กร 

281.82 

163.31 
126.56 

460.38 

341.87 
305.12 

วิเคราะหก์ าไรของสินค้าแต่ละชนิด 

ก าไร VIPRE  Antivirus  ก าไร VIPRE  Internet Security  
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ช่องทางที ่ 2: การจดัจ าหน่ายแบบหน้ารา้น เป็นช่องทีต่น้ทุนสูงทีสุ่ด ท าใหเ้หน็ถงึปญัหาว่า
ช่องทางนี้ ควรทีจ่ะปรบัปรงุและบรหิารเรือ่งค่าใชจ้่ายใหต้ ่าลงอยา่งมากทีสุ่ด เพื่อลดตน้ทุน
ใหก้บับรษิทั 
 
ช่องทางที ่ 3:  การจดัจ าหน่ายแบบองคก์รตน้ทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง เรายงัคงไวเ้พราะการจดั
จ าหน่ายแบบองคก์ร เวลาไดย้อดการสัง่ซื้อจะเป็นยอดมลูค่าสูง ขายไดม้าก License สามารถ
ต่อยอดทางการขายไดเ้รือ่ยๆ และท ารายไดใ้หก้บัองคก์รมากทีสุ่ด เพราะขายแบบโปรเจค 

จากการวิเคราะห ์Activity Cost ทัง้สามเดือน Apr-June 2014  ท าใหท้ราบถงึต้นทุนในแต่
ละกจิกรรมว่า ตน้ทุนทีส่งูทีสุ่ดคอื CM (Cost of Manpower) สงูถงึ 67 % ของตน้ทุนทัง้หมด อยู่
ที ่357,320 บาท ซึง่ถอืว่าสูงมาก ควรจะบรหิารจดัการเรื่องค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและการจา้งงาน
ใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ เพื่อปรบัโครงสรา้งผลก าไร และต้นทุนของบรษิทั อ้างองิ ตารางที ่4.20 
และ แผนภมูทิี ่4.3  
 
ตารางที ่4.20 Total Activity Cost of Apr-June 2014 

         

 
 
 
แผนภูมทิี ่4.3  Total Activity Cost of Apr-June 2014 

67% 4% 

4% 

25% 

Total Activity Cost of Apr-June 2014 

CM

CO

CT

CC

Total Activity Cost of Apr-
June 2014 

CM CO CT CC 

357,320.00 22,648.65 19,315.20 134,740.10 
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4.2  แนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธี เชิงกลยทุธ์ 
 

        วเิคราะหเ์ชงิกลยุทธท์างการตลาดเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส าคญัมาก สามารถเป็นตวั
ผลกัดนัใหธุ้รกจิบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดใหส้ าเรจ็ เพื่อหาทางสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือ
คู่แขง่ขนัต่อไป บรษิทัไดท้ าการเอาผลแบบสอบถามมาประกอบการปรบัปรงุการวเิคราะหก์ล
ยทุธ ์โดยไดม้จี านวนแบบสอบถามทัง้หมดตามตารางดา้นล่างนี้ 

 
ตารางที ่4.21 รายละเอยีดจ านวนแบบสอบถามทัง้หมดในการเกบ็ขอ้มลู 
 

จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด  50 ชุด 

แบ่งเป็นทางออนไลน์ 20 ชุด 

ทางแบบสอบถาม(กระดาษ) 28 ชุด 

   (เคยใช้)กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า และใช้งานจริง 
 

คดัเลอืกลกูคา้ทีไ่ดส้มคัรเป็นตวัแทนจ าหน่าย ท า
แบบสอบถาม (ทางออนไลน์)  12 ราย 

คดัเลอืกลกูคา้แบบองคก์ร ทีซ่ือ้ไปใชง้านและตดิตัง้จรงิ  
(ทางออนไลน์) 8 ราย 

คดัเลอืกลกูคา้ทีข่ายตามหน้ารา้นท าแบบสอบถาม  10 ราย 

 
30 ชุด 

   กลุ่มบคุคลทัว่ไป 
 นกัเรยีน นกัศกึษา   5 ราย 

พนกังานบรษิทัไอท ี 5 ราย 

บุคคลทัว่ไปทีอ่ยูต่ามหา้งสรรพสนิคา้  5 ราย 

กลุ่มเพื่อน  5 ราย 

 
20 ชุด 
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ตารางที ่4.22 แนวแทงการปรบัปรงุและพฒันาจากการสอบถามดา้นขอ้มลูการใชง้าน 
 

 

โดยมีวิธีการปรบัปรงุและพฒันาแต่ละกลยทุธด์งัน้ี 

 

4.2.1 กลยทุธพ์นัธมิตรทางธรุกิจ (Strategic Alliance Strategy) 

 

       พนัธมติร (Alliances) เป็นความร่วมมอืในรปูแบบของพนัธมติรระหว่าง 2 บรษิทั โดยทัง้
สองบรษิทัยงัคงเป็นอสิระต่อกนั โดยความสมัพนัธ์ระหว่างสองบรษิทัขึน้อยู่กบัขอบเขตความ
รว่มมอืในการด าเนินธุรกจิรว่มกนั 

สรปุผลรวมจาก
แบบสอบถาม 

คดัเลือกค าตอบ
ท่ีคะแนนสงูท่ีสดุ 

จ านวน/
คน 

การปรบัปรงุและพฒันาโดยใช้
กลยทุธ์ 

1.ช่องทางในการซือ้ ทีท่ างานองคก์รใช ้
12 

1. กลยุทธ์พนัธมติรทางธุรกิจ 
(Strategic Alliance Strategy) 

2.เคยไดย้นิช่องทางไหน N/A (ไมรู่ ้ไมเ่คย) 

14 

2. กลยุทธ์ด้านการจดัจ าหน่าย 
(Place Strategy)  การจ าหน่าย
ตรง (Direct)  ขยายช่องทางการ
ขายในตลาดออนไลน์ที่ทัว่โลก
รูจ้กั คอื eBay 

3.โปรแกรมทีเ่คยใชง้าน 
Kasperskyเป็น
รองคู่แขง่ 

   15 
3. กลยทุธก์ลยทุธก์ารพฒันา
ตลาด (Market Development) 

4.ช่องทางสะดวกในการ
สัง่ซือ้  

นายอนิทร,์ B2S, 
Soft world  

14 ตอบโจทย ์ณ ปจัจบุนัยงัวาง
จ าหน่ายอยู่ 

5.ราคาใดทีเ่หมาะสม  500-1,000 บาท    17 4. กลยทุธก์ารตัง้ราคา  ณ ระดบั
ราคาตลาด (Pricing  at  the  
market)  

 

6.ปจัจยัหลกัทีท่่านพจิารณา
ในการซือ้โปรแกรมป้องกนั
ไวรสั  

ราคา :ราคา
เริม่ตน้ไมเ่กนิ 
1,000 บาท ยงัคง
ราคาเดมิ 

14 
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        ไดม้กีารเจราจา โปรเจคการขายสนิคา้ ผ่าน บรษิทั ขายเครือ่งมอืแพทย ์ซึง่บรษิทันี้เป็น
บรษิทัทีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัอุปกรณ์ เครือ่งมอืแพทยต่์างๆใหก้บัคลนีิค และโรงพยาบาล ซึง่ทุกครัง้
ในการตดิตัง้เครื่องมอืต่างๆ กจ็ะมนีโยบายการจดัซือ้ เขยีน TOR เพื่อเขา้งานโปรเจคร่วมกนั 
โดยงานจะเป็นแบบ ตดิตัง้และดแูลระบบเครือ่งมอืแพทย ์เพราะหากเมือ่ระบบตดิไวรสักจ็ะส่งผล
กระทบ Function ต่างๆ ปจัจบุนัแผนป้องกนัคอื ตดิตัง้  Antivirus   

ลกัษณะการสัง่ซ้ือ จะสัง่ซือ้เป็น ลอ็ต เช่นออเดอรล์ะ 2,000 กล่อง  

การด าเนินงาน  ทางบรษิทั ขายเครือ่งมอืแพทยจ์ะใช ้Antivirus เป็นของแถมใหก้บัลกูคา้เวลา
จ าหน่ายอุปกรณ์การแพทย ์หรอืขายรว่มกนัแลว้แต่กรณี 

ข้อดี การขายงานเป็นโปรเจค เมื่อครบก าหนดระยะเวลา หรอืLicense หมดอายุ กจ็ะเกดิการ
สัง่ซือ้ซ ้าเพราะถ้าเกดิการเปลีย่นแปลงสนิคา้หรอืบรกิารจะเสยีค่า Switching cost ค่อนขา้งสูง 
ไมคุ่ม้กบัการไปหา Supplier เจา้อื่น   

หรอืในกรณีการขายสนิคา้ ก็จะเป็นการบงัคบัลูกค้าให้ซื้อสนิค้าของทางบรษิทัทางอ้อม เพราะ
ขายพรอ้มกบัอุปกรณ์เครื่องมอืที่มรีาคาสูงไปพรอ้มๆกนั เหมอืนเป็นการลอ็คสนิค้าทีใ่ช้ร่วมกนั
ในการตดิตัง้อุปกรณ์นัน้ๆ 

 

 
 

  ภาพที ่4.4 ลกัษณะเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชต้อ้งใชโ้ปรแกรมแอนตี้ไวรสั 
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4.2.2 กลยทุธด้์านการจดัจ าหน่าย (Place Strategy)  การจ าหน่ายตรง (Direct)   

        การจ าหน่ายตรง (Direct)โดยไม่ผ่านคนกลาง ท าไดโ้ดยการ เปิดเวบ็ไซต์จ าหน่าย ไม่ใช้
ใชพ้นกังานขาย ฯลฯ โดยไม่ผ่านตวัแทน หรอืพ่อคา้คนกลาง โดยการเพิม่ช่องทางการจ าหน่าย
ออนไลน์ (web or online marketing) ขยายกลุ่มช่องทางออนไลน์ใหม่จ าหน่ายผ่านทาง 
www.ebay.com เป็นเวบ็ไซด ์E-Commerce ใชร้ะบบช าระเงนิผ่าน PayPal  

        eBay เป็นตวักลางระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ สามารถลดตน้ทุนทัง้ของผูข้าย และผูซ้ือ้ได ้
เหมาะสมกบัยคุสมยัสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั ลงทุนน้อย มผีูซ้ ือ้ผูข้าย มากกว่าหลายรอ้ยลา้น
คนทัว่โลก ขายไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยทีไ่มต่อ้งเฝ้ารา้น เพราะคอมพวิเตอรจ์ะขายสนิคา้ให้
ทนัท ีทีล่กูคา้ซือ้สนิคา้เขา้มา 

ข้อดี ตน้ทุนในการวางสนิคา้ต ่า เมือ่เทยีบกบัตน้ทุนทีว่างสนิคา้ขายผ่านตวัแทนหน้ารา้นคา้ 
(เสยีค่าธรรมเนียมแค่ 10% ต่อชิน้) และสามารถเกบ็เงนิไดโ้ดยทนัท ี โดยไมต่อ้งใหเ้ครดติ ผูซ้ือ้
ไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทางไปหน้ารา้น 

ข้อเสีย ผูท้ีเ่ขา้มาขายสนิคา้ใน eBay จะมขีัน้ตอนทียุ่ง่ยากกว่าการเป็นผูซ้ือ้ เพราะ eBay จะมี
กฏระเบยีบ และมาตรการทีท่ าใหผู้ซ้ือ้มัน่ใจว่าจะไมถู่กเอาเปรยีบหรอืทุตจรติ และไดร้บัสนิคา้
จรงิ เพราะในการซือ้-ขายแต่ละครัง้ ผูข้ายจะไดร้บัเงนิค่าสนิคา้หลงัจากทีส่่งสนิคา้ โดยตอ้งแจง้ 
Tracking number เขา้ระบบทุกครัง้หลงัจากทีส่่งสนิคา้  

 

 

 

ภาพที ่4.5 VIPRE การท าธุรกจิบนเวบ็ eBay  
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ผลการด าเนินงาน หลงัจากไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน 2557  จนถงึ ณ วนัที ่
30 มกราคม 2558 ระยะเวลา 3 เดอืน ขอ้มูลยอดขายช่องทางออนไลน์ จากการขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน์ท าใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้จากเดมิ มยีอดขายทีสู่งขึน้ โดยอยู่ที่
ช่องทาง eBay ท ารายไดร้วม 3 เดอืนอยู่ที ่62,930 บาท ต่อเดอืนเฉลีย่ที ่ 20,976.66 บาท ถอื
ว่าช่องทางน้ีสามารถช่วยสรา้งรายไดท้ีด่อีกีช่องทางหนึ่งใหก้บัทางบรษิทั 

 

4.2.3  กลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market Development)  

        เป็นกลยทุธท์ีจ่ะท าอยา่งไร ใชโ้อกาสจากผลติภณัฑท์ีม่อียู่ในปจัจุบนั สามารถจ าหน่ายไป
ยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ ใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ โดยการน าตวัสนิคา้ตวั  GFI LanGuard  ซึง่สนิคา้
ตวันี้ เหมาะสมกบัการใชง้านในกลุ่มธุรกจิองคก์ารใหญ่ๆ ทัง้ Network หรอืเป็นระบบมากขึน้ 
อดตีจากเคยขายแต่กบัผูบ้รโิภค (B2C - Business to Consumer) กห็นัไปขายกลุ่มธุรกจิ (B2B 
- Business to Business) โดยใชส้นิคา้ตวัน้ีมาเขา้ตลาดเป้าหมายใหม ่

        เริม่น าสนิคา้ตวันี้ GFI LanGuard มาท าตลาดไอทกีลุ่มองคก์รทีใ่หญ่ขึน้ เขา้มาท าตลาด 
GFI LanGuard สแกนความปลอดภยัในการใชง้าน บนเครอืข่ายเน็ตเวริค์และการบรหิารจดัการ
แพตซ ์(Network Security Scanner and Patch Manager) การตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร ์
ทัง้ ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์รวมถงึการประเมนิช่องโหว่บนระบบสารสนเทศ สามารถเหน็ภาพ
การตัง้ค่าทัง้หมดในเน็ตเวริค์และ การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ช่วยใหอ้งคก์รสามารถวดัประสทิธผิล
ของโปรแกรม มาตรฐาน PCI DSS ท าการคุม้ครองเน็ตเวริค์ ทุกบรษิทัทีถ่อืขอ้มลูบตัร โดยไม่
ค านึงถงึขนาด ต้องผ่านมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งเป็นการบงัคบั ใช้มาตรฐานจากบรษิทับตัร
เครดติชัน้น าของโลก GFI LanGuard เป็นโซลูชัน่ ทีคุ่ม้ค่าในการใหก้ารบรหิารจดัการช่องโหว่
ต่างๆ พรอ้มดว้ยการออกรายงานต่างๆ  

 
 

ภาพที ่4.6 GFI LanGuard 
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ผลการด าเนินงาน เริ่มมโีปรเจคส าหรบัองค์กรธุรกิจที่ต้องการครอบคลุมความปลอดภัย
ทางด้านเน็ตเวริค์เขา้มาตดิต่อมากขึน้ ล่าสุดทางบรษิทั โทรคมนาคมของไทยรายหนึ่ง ได้ท า
การขอตวัสนิคา้ Demo เพื่อไปทดสอบ แลว้ไดท้ าการสัง่ซือ้ไปใชง้านจรงิบางส่วนแลว้ คาดว่าจะ
เป็นสนิคา้อกีหนึ่งตวัทีจ่ะมาท ารายไดใ้หก้บัทางบรษิทัในอนาคตอยา่งต่อเนื่อง 

 

4.2.4  การตัง้ราคา  ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing  at  the  market)  

       โดยการคงราคาเดมิการตัง้ราคา  ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing  at  the  market)   เป็น
การตัง้ราคาสนิค้าหรอืบรกิารให้เท่ากบัคู่แข่งขนั  ในกรณีสนิค้าเหมอืน ๆ กนักบัของคู่แข่งขนั  
การตัง้ราคาแบบนี้ผู้ผลติไม่ต้องการแข่งขนัด้านราคา  แต่จะใช้เครื่องมอืในส่วนประกอบทาง
การตลาดอื่นมาแขง่ขนัเพื่อเพิม่ยอดขายแทน 

        และอา้งองิจากผลของแบบสอบถาม เพื่อรกัษากลุ่มลกูคา้ จากแบบสอบถาม ปจัจยัหลกัที่
ท่านพจิารณาในการซือ้โปรแกรมป้องกนัไวรสัคอืเรือ่งราคา เพราะทางเรายงัคงตอบโจทย ์ ราคา
ขายอยู่ที ่500-1,000 บาท เรายงัคงไม่ปรบัเปลีย่น 
 
 
ตารางที ่4.23 เครือ่งมอืทางการตลาด Price (ราคา) 
 

 
รายละเอียด 

Price (ราคา) 

หลกัการก าหนดราคา : ใชห้ลกัตัง้ราคาเท่าคู่แข่ง เพราะสนิคา้เหมอืนกนั
ทุกเจา้ตอ้งแบ่งปนักนัท ามาหากนิ เพราะในตลาดย่อมมกีารแข่งขนั เมื่อตัง้
ราคาออกมาต่างกนัย่อมส่งผลกระทบต่อคู่แข่งในตลาดเดยีวกนั ควรเลีย่ง
ไปส่งเสรมิการจดัโปรโมชัน่ การตลาดด้านอื่นๆมากกว่า ที่จะมาต่อกรกบั
คู่แข่งด้วยราคาเพราะยังไงก็ยังต้องอยู่ในตลาดแอนตี้ไวรัสระยะยาว 
ระยะเวลาการจ่ายเงิน: มกีารให้ส่วนลด 25% รวมทัง้ใหเ้ครดติตวัแทน
จ าหน่ายแบบหน้ารา้นค้า 30 วนัหลงัจากวางบลิและหลงัจากหกัส่วนลด 
เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการเชยีรข์ายสนิคา้ของบรษิทั 
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การตลาด และ การจดัโปรโมชัน่ ผา่นทาง Facebook 

 

       ส าหรบัธุรกจิทีม่หีน้ารา้นหรอืช่องทางการขายอื่นอยูแ่ลว้ ส่วนใหญ่จะไมไ่ดเ้น้นขายผ่าน 
Facebook แต่มไีวเ้พื่ออพัเดตขอ้มลูขา่วสาร หรอืตอบปญัหาช่วยเหลอืลกูคา้เป็นส่วนใหญ่ และ
สามารถ ท าการโปรโมตสนิคา้ และใหผู้ใ้ชง้านรว่มกจิกรรมผ่านทาง Social Media อยา่ง 
Facebook ซึง่การสรา้ง Fan Page เป็น Tool ท าการตลาดบน Facebook ทีส่รา้งกลุ่มผูใ้ชง้าน
ผูส้นใจ หรอืผูบ้รโิภคสามารถท าใหเ้ขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารไดง้่ายยิง่ขึน้  

 

Website: https://www.facebook.com/VipreThailand?ref=ts&fref=ts 

จ านวนคนถกูใจ 2,919 คน 

 

 

 

รปูที ่4.7 Facebook page Vipre Antivirus 

 

https://www.facebook.com/VipreThailand?ref=ts&fref=ts
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วิธีท า 

-  Invite เพ่ือนๆหรือคนท่ีรู้จกัในลิสเครือข่าย ท าการตลาดบน Facebook  เริม่ตน้ใน
ปรมิาณทีม่าจากการกระจายของ เสน้สายสมาชกิกย็ิง่จะไดผ้ลในวงกวา้ง เพยีงแค่คลกิ 
"Suggest to Friends" หรอื "แนะน า เพื่อน"  โดยเริม่พมิพช์ื่อของสมาชกิหรอืเพื่อนในส่วนของ 
Friend List โดยการกรอง Keywords ในการ Filter เลอืกกลุ่มทีน่่าจะไดผ้ลกบัธุรกจิหรอืประเภท
ของ FanPage  ดงัตวัอยา่งในภาพ 4.8  

-  Invite เพ่ือนๆขอคณุด้วยการ Filter เป็นไปไดว้่าอาจจะใชเ้วลาระยะนึง แต่ไมน่านกจ็ะเหน็
ว่าเมือ่กลุ่มทีส่นใจไดร้บัค าเชญิ หรอื Invited ไปกจ็ะเขา้มา Become a Fan ในไมช่า้ 

 

 

 
ภาพที ่4.8  การกรอง Keywords ในการ Filter เลอืกกลุม่ใน Facebook 
 

-  ท า Ads บน Facebook ท าการตลาดบน Facebook เพื่อดงึดดูคนเขา้มา Fan Page (Social 
Ads)Social Ads หรอื Advert บนขา้งแถบดา้นซา้ยมอืเวบ็ไซต ์ Facebook เป็นอกีวธิทีีไ่ดผ้ล
เพราะเป็นการหว่านแหผูส้นใจ หรอืกลุ่มของคุณ และไมต่อ้งกลวัคนจะไมค่ลกิทีโ่ฆษณา หากว่า 
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Fan Page ทีคุ่ณโฆษณาเป็นทีต่อ้งการของพวกเขาแลว้พวกเขาจะไมร่รีอในการกดคลิก๊โฆษณา 
และ Social Ads กลยทุธน์ี้ใช ้ ตน้ทุนน้อย แต่ไดผ้ลตอบรบัอยา่งมปีระสทิธภิาพในการหา
เป้าหมายกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง พอๆกบัการ Filter ดว้ย Keyword จะต่างกนักเ็พยีงคนเหล่านี้
สนใจทีจ่ะเขา้มาเอง 
 

 

 

ภาพที ่4.9  Promote With an Ad / ส่งเสรมิ กบั โฆษณา 

 

-  คลิก "Promote With an Ad" หรือ "ส่งเสริม กบั โฆษณา" ในหน้า Fan Page กจ็ะ
สามารถเริม่ "ท าการตลาดบน Facebook" ระบบแคมเปญโฆษณา สามารถก าหนดวงเงนิการใช้
จ่ายรายวนั $10-$20 เหรยีญ หรอืจ านวนเงนิทีเ่หมาะสมกบัแต่ละแคมเปนัน้ๆ โดยเจาะจงดว้ย 
Keyword 
- เล่นแคมเปญโฆษณาบน Facebook มากกว่า 2-3 วนั อาจจะเล่นซกั 4-5 วนัด้วย
งบประมาณ ไม่เกนิ $25 ต่อวนัแลว้หยุดเล่นแคมเปญ ชัว่คราว เพื่อดู ฟีดแบค็ สกัสองสปัดาห์
หากว่ า ยัง ไม่ เ ป็ นที่ น่ าพอ ใ จก็ ลอ ง เล่ น ใหม่อีกค รั ้ง  เพื่ อ สัง เ ก ตุ กา ร เปลี่ ยนแปลง 
 
หมายเหตุ: เนื่องดว้ย"ท าการตลาดบน facebook"ทีต่้องเสยีเงนิผูล้งทุนควรศกึษา เหรดการลง
โฆษณาและวางแผนระยะเวลาในการเล่นแคมเปญต่างๆใหด้ ี
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4.3  สรปุผลการด าเนินงานทัง้ 2 แนวทาง 

 

        กรณีศึกษาหาต้นทุนการให้บริการ (Cost-to-Serve) กย็งัตอ้งด าเนินการเรือ่งการ
ปรบัปรงุช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากกว่าเดมิ เพื่อเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึน้ โดยการขยาย
ช่องทางออนไลน์อกี 1 ช่องทางคอื eBay เพราะเป็นช่องทางทีต่้นทุนต ่าทีสุ่ด และปจัจบุนัมี
แนวโน้มผูซ้ือ้สนิคา้ผ่านช่องทางนี้ถอืว่าเยอะทีสุ่ดทัว่โลก  

        ส่วนตน้ทุนการใหบ้รกิารทีค่ดิออกมาได ้ สามารถท าใหท้ราบถงึตน้ทุนทีไ่มไ่ดค้ านึงถงึใน
ตอนแรก และท าใหท้างผูบ้รหิารพจิารณาเรือ่งราคาขายอกีครัง้ว่าจะคุม้ทุนหรอืไม่ และวางแผน
การควบคุมเรือ่งค่าใชจ้า่ยใหม้ากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 

        และจากการวเิคราะห ์Activity Cost ทัง้สามเดอืน Apr-June 2014  ท าใหท้ราบถงึตน้ทุน
ในแต่ละกจิกรรมว่า ตน้ทุนทีส่งูทีสุ่ดคอื CM (Cost of Manpower) สงูถงึ 67 % ของตน้ทุน
ทัง้หมด อยูท่ี ่ 357,320 บาท ซึง่ถอืว่าสงูมาก ควรจะบรหิารจดัการเรือ่งค่าใชจ้า่ยเงนิเดอืนและ
การจา้งงานใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้ เพื่อปรบัโครงสรา้งผลก าไร และตน้ทุนของบรษิทั 

 

       แนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธี เชิงกลยทุธ ์ทีไ่ดน้ ามาด าเนินการ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การแขง่ขนัของธุรกจิซอฟแวรป้์องกนัไวรสั และเพื่อท าใหส้นิคา้ ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัในตลาดให้
มากยิง่ขึน้ โดยควบคู่กบัการขยายตลาดใหม่ B2B (Business-to-business)ให้มากขึน้กว่าเดมิ
โดยหาพนัธมติรทางการค้า ส่วนกลุ่มลูกค้าหน้าร้านก็วางจ าหน่ายเหมอืนเดมิ แต่ขยาย กลุ่ม
ช่องทางออนไลน์ใหม่จ าหน่ายผ่านทาง www.ebay.com แล้วทางด้านยงัคงขายราคาเดมิ ณ 
ระดบัราคาตลาด (Pricing  at  the  market)   เป็นการตัง้ราคาสนิคา้หรอืบรกิารใหเ้ท่ากบัคู่แข่ง
ขนั  ในกรณีสนิค้าเหมอืน ๆ กนักบัของคู่แข่งขนั  การตัง้ราคาแบบนี้ผู้ผลติไม่ต้องการแข่งขนั
ดา้นราคา  แต่จะใชเ้ครื่องมอืในส่วนประกอบทางการตลาดอื่นมาแข่งขนัเพื่อเพิม่ยอดขายแทน 
โดยการตลาด และ การจดัโปรโมชัน่ ผ่านทาง Facebook 

         



 

 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

        การศกึษาเรื่องการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ธุรกิจซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรสั มวีตัถุประสงค์
เพื่อท าการวเิคราะหศ์กึษาขัน้ตอนด าเนินงาน การจดัการ การจดัจ าหน่าย บรษิทั XXX ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด อกีทัง้วางแผนธุรกจิเพื่อก าหนดกลยุทธข์องบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การแขง่ขนัของธุรกจิซอฟแวรใ์นตลาด  

        โดยการศกึษาในครัง้นี้ผู้วจิยัได้แบ่งการวเิคราะห์การแก้ไขปญัหาออกเป็นกระบวนการ
หลกัๆทีม่คีวามส าคญัดว้ยกนั 2 แนวทางคอื แนวทางแกไ้ขปญัหาโดยการจดัการวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อหาต้นทุนการให้บรกิาร (Cost-to-Serve) เป็นการวเิคราะห์และหาต้นทุนของกิจกรรม
ทัง้หมด ทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิารลกูคา้ของสนิคา้แต่ละช่องทาง และ แนวทางการแก้ไขปญัหา
โดย วธิกีารเชงิกลยทุธ ์โดยสามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งัต่อไปนี้ 

5.1  สรปุผลการศึกษา 

       5.1.1   การศึกษาด้านช่องทางในการจดัจ าหน่าย   

ผลการคดิตน้ทุนในการตอบสนองลกูคา้ (Cost-to-Serve) โดยการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางหลกั 
3 ช่องทาง 

        โดยสามารถสรุปผลการศกึษาต้นทุนแต่ละช่องทางในการตอบสนองลูกค้า(บาท/กล่อง)
พบว่าต้นทุนดา้นการบรหิารในช่องทางที่ 1 (การจ าหน่ายแบบออนไลน์) ค่าเฉลีย่รวมต ่าทีสุ่ดที ่
210.12 บาท /ต่อกล่อง และสูงทีสุ่ดในช่องทางที่ 2 (ช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบหน้ารา้นคา้)  
อยูท่ี ่328.63 บาท /ต่อกล่อง ซึง่เป็นตน้ทุนทีสู่งทีสุ่ด มากกว่าช่องทางที ่1 และช่องทางที ่2  อยู่
ที ่320.88 จากการค านวนค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าจะเหน็ว่าค่าใชจ้่ายในช่องทางที ่2 และ 3 มตี้นทุนที่
ใกล้เคยีงกนัมาก แต่จะแตกต่างที่ช่องทางที่ 3 จะไม่มตี้นทุน ค่าบรรจุภณัฑ์ประมาณ 55.50 
บาท/กล่อง โดยสุดทา้ยไดร้วมต้นทุนต้นทุน Cost to serve , กล่องบรรจุภณัฑ,์ ค่า License
สนิคา้ และคดิค านวณหาก าไร จะสามารถสรปุผลการวเิคราะหด์งันี้  
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ตารางที ่5.1 ตารางสรปุรวมตน้ทุนสนิคา้ของแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ช่องทาง ก าไร VIPRE  Antivirus  
ก าไร VIPRE  Internet 

Security  

1 แบบออนไลน์ 281.82 460.38 

2 แบบรา้นคา้ 163.31 341.87 

3 แบบองคก์ร 126.56 305.12 
 
ช่องทางที ่ 1: การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายแบบออนไลน์ เป็นช่องทางทีต่น้ทุนต ่าทีสุ่ด และ
สรา้งผลก าไรสงูทีสุ่ด เหมาะสมทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการเพิม่ยอดขายผ่านทางช่องทางนี้ใหม้าก
ทีสุ่ด   
 
ช่องทางที ่ 2: การจดัจ าหน่ายแบบหน้ารา้น เป็นช่องทีต่น้ทุนสูงทีสุ่ด ท าใหเ้หน็ถงึปญัหาว่า
ช่องทางนี้ ควรทีจ่ะปรบัปรงุและบรหิารเรือ่งค่าใชจ้่ายใหต้ ่าลงอยา่งมากทีสุ่ด เพื่อลดตน้ทุน
ใหก้บับรษิทั 
 
ช่องทางที ่ 3:  การจดัจ าหน่ายแบบองคก์รตน้ทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง เรายงัคงไวเ้พราะการจดั
จ าหน่ายแบบองคก์ร เวลาไดย้อดการสัง่ซื้อจะเป็นยอดมลูค่าสูง ขายไดม้าก License สามารถ
ต่อยอดทางการขายไดเ้รือ่ยๆ และท ารายไดใ้หก้บัองคก์รมากทีสุ่ด เพราะขายแบบโปรเจค 

 
ส่ิงท่ีได้จากการค านวณหาต้นทุนครัง้น้ี  
 
       1. ท าใหท้ราบว่าตน้ทุนทีค่ านวณออกมาค่อนขา้งสูงกว่าทีค่าดการณ์ไวค้รัง้แรก ท าใหท้าง
ผูบ้รหิารตอ้งคดิใหมอ่กีครัง้ว่าควรจะตัง้ราคาขายใหมห่รอืไม ่อกีทัง้ท าใหท้ราบว่าควรจะค านึงถงึ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆทีใ่ชไ้ปในแต่ละเดอืนใหม้ากยิง่ขึน้อยา่งดว้ย 
 
       2. VIPRE  Internet Security ต้นทุนใกลเ้คยีงกบั VIPRE  Antivirus แต่เมื่อจ าหน่ายได ้
จะมผีลก าไรที่สูงกว่าถงึ 178.56 บาท เปรยีบเทยีบจากแผนภูมทิี่ 4.2 ท าให้ทราบว่าควรจะ
สนับสนุน VIPRE  Internet Security ใหข้ายไดม้ากขึน้กว่าเดมิ เพราะสามารถไดผ้ลก าไรที่
มากกว่าอยา่งเหน็ไดช้ดั 
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       3. จากการวเิคราะหท์ัง้สามเดอืน Apr-June 2014 ท าใหท้ราบถงึต้นทุนในแต่ละกจิกรรม
ว่า ต้นทุนทีสู่งที่สุดคอื CM (Cost of Manpower) สูงถงึ 67 % ของต้นทุนทัง้หมด อยู่ที ่
357,320 บาท ซึง่ถอืว่าสูงมาก ควรจะบรหิารจดัการเรื่องค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและการจา้งงานให้
เหมาะสมมากยิง่ขึ้น เพื่อปรบัโครงสร้างผลก าไร และต้นทุนของบรษิัท อ้างอิง ตารางที่ 4.20 
และ แผนภมูทิี ่4.3  
 

       5.1.2  จากการศึกษาวิเคราะหก์ลยทุธ ์ 

        จากการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางบรษิัทได้ท าการเอาผลแบบสอบถามมาประกอบการ
ปรบัปรุงการวเิคราะห์กลยุทธ์ โดยได้มจี านวนแบบสอบถามทัง้หมด 50 ชุด เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์เชงิกลยุทธท์างการตลาด และสามารถเป็นตวัผลกัดนัให้ธุรกจิบรรลุวตัถุประสงค์ทาง
การตลาดใหส้ าเรจ็  

        และจากการศกึษาพบว่าทางตราสนิคา้ของทางบรษิทัยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั เป็นผูจ้ าหน่ายราย
ใหม่ในตลาด และสนิคา้ยอดขายยงัเป็นรองคู่แข่ง และปจัจุบนัสภาพแข่งขนัในตลาดรุนแรงมาก
ขึ้น เป็นสิง่ที่ทางบรษิัทต้องค านึงถึงเพื่อปรบัตวัให้พร้อมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เพื่อเตรยีม
แผนการด าเนินงาน ป้องกนัการเกดิสภาวะขาดทุนในอนาคต โดยใช้ความรูใ้นเชงิบรหิารมา
ก าหนดกลยทุธแ์ละแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปน้ี 

1. กลยทุธพ์นัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Alliance Strategy) 

2. กลยทุธด์า้นการจดัจ าหน่าย (Place Strategy) การจ าหน่ายตรง (Direct)  

3. กลยทุธก์ลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market Development) 

4. กลยทุธก์ารตัง้ราคา ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing at the market)  

         สรุป       แนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธี เชิงกลยุทธ์ ที่ได้น ามาด าเนินการ เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัของธุรกจิซอฟแวรป้์องกนัไวรสั และเพื่อท าใหส้นิคา้ ตราสนิคา้เป็นที่
รูจ้กัในตลาดให้มากยิง่ขึน้ โดยควบคู่กบัการขยายตลาดใหม่ B2B (Business-to-business)ให้
มากขึ้นกว่าเดมิโดยหาพนัธมติรทางการค้า ส่วนกลุ่มลูกค้าหน้ารา้นก็วางจ าหน่ายเหมอืนเดมิ 
แต่ขยาย กลุ่มช่องทางออนไลน์ใหม่จ าหน่ายผ่านทาง www.ebay.com แล้วทางดา้นยงัคงขาย
ราคาเดมิ ณ ระดบัราคาตลาด (Pricing  at  the  market)   เป็นการตัง้ราคาสนิคา้หรอืบรกิารให้
เท่ากับคู่แข่งขนั  ในกรณีสนิค้าเหมอืน ๆ กันกับของคู่แข่งขนั  การตัง้ราคาแบบนี้ผู้ผลติไม่
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ตอ้งการแขง่ขนัดา้นราคา  แต่จะใชเ้ครือ่งมอืในส่วนประกอบทางการตลาดอื่นมาแข่งขนัเพื่อเพิม่
ยอดขายแทน โดยการตลาด และ การจดัโปรโมชัน่ ผ่านทาง Facebook 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

        5.2.1  ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

        ด้านการจดัจ าหน่าย ควรเพิม่ผลประกอบการขององคก์รใหสู้งสุด โดยการท ารายไดจ้าก
ลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าที่ไม่มศีกัยภาพในการขาย หรอืท ารายได้จากลูกค้าเดมิให้ได้มากยิง่ขึ้น 
และจากการคดิค านวน Cost to Serve สามารถท าใหท้ราบต้นทุนของแต่ล่ะช่องทางในการจดั
จ าหน่ายได้อย่างชดัเจน เพราะถ้าองค์กรยงัไม่ทราบต้นทุนที่แท้จรงิในการให้บรกิารแก่ลูกค้า
แลว้นัน้ กจ็ะไมส่ามารถเริม่ตน้ด าเนินการปรบัปรุงผลประกอบการ และพฒันาองคก์รได ้

        ด้านการด าเนินธุรกิจ ควรพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัในกนัทางธุรกจิให้มากยิง่ขึน้ 
โดยการตดิตามขอ้มลูข่าวสารอยู่ตลอดเวลาทัง้ทางดา้นการตลาด คู่แข่ง ศกึษาช่องทางในการ
ด าเนินธุรกจิแบบใหม่ๆอยู่เสมอ และต้องปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการด าเนินธุรกจิในรปูแบบใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองธุรกจิกบัการเปลีย่นแปลงของขอ้มลูสารสนเทศใหท้นักบัปจับุนัอยูต่ลอดเวลา เพื่อ
สามารถอยูใ่นตลาดซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัคอมพวิเตอรไ์ดร้ะยะยาว 

 

        5.2.2 ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

        1. ขอ้จ ากดัทางดา้นการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่ยงัเป็นขนาดเลก็และเพิง่เริม่ต้นด าเนิน
ธุรกจิได้ไม่นาน ยงัไม่เหน็ผลการด าเนินงานทีช่ดัเจน และยงัไม่สามารถท าใหเ้หน็สภาพปญัหา
ไดม้ากนกั  

         2. การสรา้งกลยทุธเ์พื่อตอบโจทยแ์ก่ตลาดในประเทศ ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบกบัการ
สรา้งกลยุทธใ์นตลาดของไทย หรอื ตลาดต่างประเทศ ของสนิคา้ดงักล่าวที่มคีวามใก้ลเคยีงกนั
เพื่อสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการวเิคราะหก์ลยทุธใ์นหลายๆรปูแบบ 



 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

พพิฒัพงศ ์ศรชีนะ และ พรประเสรฐิ ขวาล าธาร. 2555. การลดของเสียในกระบวนการผลิอิฐ        

บลอ็ก กรณีศึกษา: บริษทั มาหาอาณาจกัร จ ากดั. วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการ
จดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี.      

พรรณวด ี เมฆนนัทไพศฐิ. 2556. การวิเคราะหต้์นทุนรวมของการผลิตและการให้บริการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนั กรณีศึกษาธรุกิจผลิตและจ าหน่ายเมลด็พนัธ์
ข้าว.  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทย.   

สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานิชย.์ 2557.  ชะลอลงทุนฉุดซอฟตแ์วรไ์ทยโต8.6%TDRI แนะรายเลก็
จบัคู่      เสริมแกร่งหาลกูค้าใหม่. ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์ [ออนไลน์].  เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1407829579 

สรวศิ รตันพไิชย. 2553. ต้นทุนการให้บริการ (COST-TO-SERVE) ขององคก์ร. บณัฑติ
วทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร[ีออนไลน์]. 
เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21
73&Itemid=63 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเร่ืองความคิดเหน็ และความพึงพอใจต่อโปรแกรมป้องกนัไวรสั 

VIPRE 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการเกบ็ผลคะแนน และข้อมลูค าตอบจากแบบสอบถาม 
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ตารางท่ี 1. ขอ้มลูค ำตอบจำกแบบสอบถำม 30 ชุด (เคยใช)้ 

 

No
วิธีการท า

แบบสอบถาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน

เคยเหน็/ ได้

ยินVIPRE

เคยใช้

VIPRE
ซ้ือช่องทางไหน เคยได้ยินช่องทางไหน

โปรแกรม

ป้องกนัไวรสั ท่ี

ท่านเคยเหน็ /

ใช้งาน

ช่องทางใดสะดวกในการสัง่ซ้ือ ราคาใดท่ีเหมาะสม 
ปัจจยัหลกัท่ีท่านพิจารณาใน

การซ้ือโปรแกรมป้องกนัไวรสั

แอนต้ีไวรีส 

จ าเป็นหรือไม่

1 ออนไลน์ ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ปรญิญำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       Web site Avira ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 300-500 บำท         คุณภำพ Y

2 ออนไลน์ ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ Y Y ซือ้License ทำงออนไลน์ เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ NOD32 เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    500-1,000 บำท          รำคำ Y

3 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี พนง.เอกชน  Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัอืน่ๆ Baidu ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 1,000-1,500 บำท           รปูลกัษณ์ Y

4 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y N ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ Avast นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        มำกกว่ำ 2,000 บำท บรกิำรหลงักำรขำย Y

5 ออนไลน์ ช 36 – 45 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อืน่ๆ Panda อืน่ๆ 500-1,000 บำท          ควำมเหน็จำกลกูค้ำทำ่นอืน่            N

6 ออนไลน์ ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ VIPRE ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 1,000-1,500 บำท           ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน Y

7 ออนไลน์ ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y อืน่ๆ Social network VIPRE นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          กำรรวีวิทำงสนิค้ำทำงอนิเตอรเ์นต    Y

8 ออนไลน์ ช 36 – 45 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ซือ้License ทำงออนไลน์ อบรม/สมันำ NOD32 เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    1,000-1,500 บำท           อืน่ๆ Y

9 ออนไลน์ ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัออกบธู Baidu เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    500-1,000 บำท          ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน Y

10 ออนไลน์ ช 36 – 45 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อืน่ๆ Kaspersky เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    500-1,000 บำท          รำคำ Y

11 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       Web site VIPRE ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 300-500 บำท         กำรรวีวิทำงสนิค้ำทำงอนิเตอรเ์นต    Y

12 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ซือ้License ทำงออนไลน์ Web site Kaspersky อืน่ๆ 500-1,000 บำท          บรกิำรหลงักำรขำย N

13 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัWeb site Bitdefender ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 1,000-1,500 บำท           คุณภำพ Y

14 ออนไลน์ ญ 46 – 55 ปี ปรญิญำตรี รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อบรม/สมันำ Kaspersky ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 1,000-1,500 บำท           บรกิำรหลงักำรขำย Y

15 ออนไลน์ ญ ต ่ำว่ำ 25 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ Baidu นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        1,000-1,500 บำท           อืน่ๆ Y

16 ออนไลน์ ญ 46 – 55 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y อืน่ๆ เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ Kaspersky ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 500-1,000 บำท          ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน N

17 ออนไลน์ ญ 36 – 45 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อบรม/สมันำ Baidu นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        300-500 บำท         รำคำ Y

18 ออนไลน์ ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อบรม/สมันำ VIPRE ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 300-500 บำท         รำคำ Y

19 ออนไลน์ ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y N ซือ้License ทำงออนไลน์ Web site VIPRE ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 1,000-1,500 บำท           ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน Y

20 ออนไลน์ ช 36 – 45 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       เพือ่นเลำ่ใหฟ้งั และกำรบอกต่อ Kaspersky นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        1,000-1,500 บำท           บรกิำรหลงักำรขำย Y

21 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  พนง.เอกชน  Y N ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัป้ำยโฆษณำ Bitdefender ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 300-500 บำท         รำคำ Y

22 เขยีนแบบสอบถำม ญ ต ่ำว่ำ 25 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  นกัเรยีน/นกัศกึษำ Y N ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัอืน่ๆ Kaspersky นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        1,000-1,500 บำท           ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน N

23 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       ป้ำยโฆษณำ Avira ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 1,000-1,500 บำท           กำรรวีวิทำงสนิค้ำทำงอนิเตอรเ์นต    Y

24 เขยีนแบบสอบถำม ญ 36 – 45 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y N อืน่ๆ  นติยสำร ไอท ี       VIPRE นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          รปูลกัษณ์ Y

25 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี อืน่ๆ Y N อืน่ๆ อืน่ๆ Kaspersky ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 1,000-1,500 บำท           ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน Y

26 เขยีนแบบสอบถำม ญ 46 – 55 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  อืน่ๆ Y Y ทีท่ ำงำน หรอื องค์กรใช้อยู่       อืน่ๆ Kaspersky นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        300-500 บำท         รำคำ N

27 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี อืน่ๆ Y Y อืน่ๆ ป้ำยโฆษณำ Bitdefender นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        1,000-1,500 บำท           รปูลกัษณ์ Y

28 เขยีนแบบสอบถำม ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ปรญิญำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กัป้ำยโฆษณำ VIPRE อืน่ๆ 300-500 บำท         ประสบกำรณ์กำรซือ้มำก่อน Y

29 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y N อืน่ๆ นติยสำร ไอท ี       NOD32 นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          รำคำ Y

30 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ Y N อืน่ๆ อืน่ๆ Bitdefender ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 500-1,000 บำท          รำคำ Y

ขอ้มลูค ำตอบจำกแบบสอบถำม 30 ชุด (เคยใช)้
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ตารางท่ี 2. ขอ้มลูตอบแบบสอบถำม 20 ชุด (ไมเ่คยใช)้ 

No
วิธีการท า

แบบสอบถาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งงาน

เคยเหน็/

 ได้ยิน

VIPRE

เคยใช้

VIPRE
ซ้ือช่องทางไหน เคยได้ยินช่องทางไหน

โปรแกรม

ป้องกนัไวรสั

 ท่ีท่านเคย

เหน็ /ใช้งาน

ช่องทางใดสะดวกในการสัง่ซ้ือ
ราคาใดท่ี

เหมาะสม

ปัจจยัหลกัท่ีท่านพิจารณา

ในการซ้ือโปรแกรมป้องกนั

ไวรสั

แอนต้ีไวรีส 

จ าเป็น

หรือไม่

1 เขยีนแบบสอบถำม ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  นกัเรยีน/นกัศกึษำ Y Y Downloadฟร ี นติยสำร ไอท ี                                         Avira ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 300-500 บำท         รำคำ Y

2 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ N N N/A N/A NOD32 เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    500-1,000 บำท          รำคำ N

3 เขยีนแบบสอบถำม ญ 36 – 45 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี พนง.เอกชน  Y N N/A Facebook, อนิสตรำแกรม                          Bitdefender ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 1,000-1,500 บำท           รปูลกัษณ์ Y

4 เขยีนแบบสอบถำม ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  อืน่ๆ N N N/A N/A Avast นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        1,000-1,500 บำท           บรกิำรหลงักำรขำย Y

5 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  N N N/A N/A Panda อืน่ๆ 300-500 บำท         ควำมเหน็จำกลกูค้ำทำ่นอืน่            Y

6 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  N N N/A N/A Bitdefender ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 500-1,000 บำท          รำคำ Y

7 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ Y Y ซือ้ผ่ำนรำ้น นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        Social network VIPRE ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 300-500 บำท         กำรรวีวิทำงสนิค้ำทำงอนิเตอรเ์นต    Y

8 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  นกัเรยีน/นกัศกึษำ N N N/A N/A Baidu ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 1,000-1,500 บำท           อืน่ๆ Y

9 เขยีนแบบสอบถำม ญ ต ่ำว่ำ 25 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ N N N/A N/A Baidu นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          คุณภำพ Y

10 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี อืน่ๆ Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กั อืน่ๆ Kaspersky ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 300-500 บำท         คุณภำพ Y

11 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  N N N/A N/A Avira ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 300-500 บำท         รปูลกัษณ์ Y

12 เขยีนแบบสอบถำม ญ ต ่ำว่ำ 25 ปี ปรญิญำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ N N N/A N/A NOD32 เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    300-500 บำท         คุณภำพ Y

13 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี นกัเรยีน/นกัศกึษำ N N N/A N/A Kaspersky ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 500-1,000 บำท          รำคำ N

14 เขยีนแบบสอบถำม ช 36 – 45 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี พนง.เอกชน  N N N/A N/A Kaspersky ซือ้ผ่ำนทำงหน้ำรำ้น ตำมหำ้งไอที 500-1,000 บำท          อืน่ๆ Y

15 เขยีนแบบสอบถำม ช 26 – 35 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี พนง.เอกชน  N N N/A N/A Kaspersky เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    300-500 บำท         ควำมเหน็จำกลกูค้ำทำ่นอืน่            N

16 เขยีนแบบสอบถำม ญ 36 – 45 ปี สงูกว่ำปรญิำตรี รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ Y Y ได้รบักำรสง่ต่อจำกเพือ่น/คนรูจ้กั Facebook, อนิสตรำแกรม                          Kaspersky อืน่ๆ 1,000-1,500 บำท           บรกิำรหลงักำรขำย Y

17 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี พนง.เอกชน  Y N N/A นติยสำร ไอท ี                                         Kaspersky นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          บรกิำรหลงักำรขำย Y

18 เขยีนแบบสอบถำม ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  นกัเรยีน/นกัศกึษำ N N N/A N/A Avast นำยอนิทร,์ B2S, Soft world        500-1,000 บำท          รำคำ Y

19 เขยีนแบบสอบถำม ญ 26 – 35 ปี ปรญิญำตรี อืน่ๆ N N N/A N/A Bitdefender เวบ็และจดัสง่สนิค้ำทำงไปรษณีย์ โอนธนำคำร    300-500 บำท         ควำมเหน็จำกลกูค้ำทำ่นอืน่            Y

20 เขยีนแบบสอบถำม ช ต ่ำว่ำ 25 ปี ต ่ำกว่ำปรญิำตร ี  รำชกำร/รฐัวสิำหกจิ N N N/A N/A Kaspersky ออนไลน์   ช ำระทำงบตัรเครดติ 300-500 บำท         รำคำ N

ขอ้มลูตอบแบบสอบถาม 20 ชดุ (ไมเ่คยใช)้



 

 

ภาคผนวก ค 

วิ เคราะหท์รพัยากร ตวัผลกัดนัทรพัยากร (Resource Driver) และตวัผลกัดนั
กิจกรรม (Activity Driver) 

 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 
ตารางท่ี 1. ค่ำใชจ้ำ่ยกจิกรรมโลจสิตกิส ์พ.ค 2557 

 

Cost of Manpower   (CM) Cost of Operation   (CO) Cost of Transportation  (CT) Cost of Communication  (CC) 

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file 

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ 

ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่
132,770 7,827.47                                    6,561.00 36,296.89                              

72% 4% 4% 20%

ฝ่ายขาย

 (Sale)

รวม (บาท)

ท ำป้ำย ฟิวเจอรบ์อรด์ 24,375 บำท 

กระดำษต่อเนือ่ง พมิพใ์บเสรจ็

2,743.25 บำท

ค่ำเลีย้งรบัรองลกูคำ้ 8,000 บำท

ค่ำโทรศพัท์ 1,178.64 บำท

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

คิดเป็น %

เงนิเดอืนพนกังำน8 คน

132,770 บำท

ปำกกำเขยีนซดี ี1,249 บำท

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 1,897.34 บำท

ค่ำธรรมเนยีมธนำคำร 185 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 2,576.97 บำท

ค่ำน ้ำประปำ   475.87  บำท

ค่ำซ่อมแซม อุปกรณ์ส ำนกังำน1,443.29

บำท

ค่ำมอเตอรไ์ซค์ Messenger     

791 บำท

ค่ำบรกิำรทีจ่อดรถ 480 บำท

ค่ำพำหนะเดนิทำง 5,290 บำท

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโลจิสติกส ์พ.ค 2557
แผนก Activity
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ตารางท่ี 2. ค่ำใชจ้ำ่ยกจิกรรมโลจสิตกิส ์ม.ิย 2557 

 

Cost of Manpower   (CM) Cost of Operation   (CO) Cost of Transportation  (CT) Cost of Communication  (CC) 

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file 

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ 

ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่
128,050.00 9,546.84                                    6,543.80 39,244.21                              

70% 5% 4% 21%คิดเป็น %

เงนิเดอืนพนกังำน8 คน

128,050 บำท




ค่ำไปรษณยี์อำกรสแตมป์   427 บำท

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 1,897.34 บำท

ค่ำธรรมเนยีมธนำคำร 340 บำท

ค่ำไฟฟ้ำ 3,740.50 บำท

ค่ำน ้ำประปำ  412บำท

ค่ำซ่อมแซมส ำนกังำน 2,730บำท

ค่ำมอเตอรไ์ซค์ Messenger     

 2,468.80  บำท

ค่ำบรกิำรทีจ่อดรถ 340 บำท

ค่ำพำหนะเดนิทำง 3,735 บำท




ลงหนงัสอืนติยสำรไอท ี17,050 บำท 

ท ำแผ่นพบั   7,290 บำท 

ค่ำเลีย้งรบัรองลกูคำ้ 13,427 บำท

ค่ำโทรศพัท์ 1,477.21 บำท

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer
รวม (บาท)

ฝ่ายขาย

 (Sale)

แผนก Activity
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโลจิสติกส ์มิ.ย 2557
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ตารางท่ี 3. ค ำนวณหำ Cost of Manpower เดอืนพ.ค 2557 

 

 

 

Employee  Ratio of activity

หวัหน้ำSale  x 1 คน 30% 27,700.00    8,310.00     26,310.00  

Sale           x 2 คน 40% 45,000.00    18,000.00   

Total             3 -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 20% 27,700.00    5,540.00     10,040.00  

Sale           x 2 คน 10% 45,000.00    4,500.00     

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,700.00    2,770.00     25,270.00  

Sale           x 2 คน 50% 45,000.00    22,500.00   

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,700.00    2,770.00     2,770.00    

Sale           x 2 คน 0% 45,000.00    -            

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 27,700.00    2,770.00     11,770.00  

Sale           x 2 คน 20% 45,000.00    9,000.00     

Total             3 -             -            

Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 30% 14,000.00    4,200.00     13,400.00  

เลขำนุกำร     x 1 คน 40% 23,000.00    9,200.00     

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 10% 14,000.00    1,400.00     8,300.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            

Total             2 -            

ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 50% 23,000.00    11,500.00   11,500.00  

Total              1 -            

ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     6,900.00    

Total              1

Function  Activity
Labor Resource Cost per

activity

Total cost 

per activity

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

 เงินเดือน

(CM1)

ฝ่าย 

Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบั

ภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่

สนิคำ้ ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่

ฝ่าย 

Engineer

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิ

ก่อนซือ้

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่
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ตารางท่ี 4. ค ำนวณหำ Cost of Manpower เดอืน ม.ิย 2557 

 

 

Employee  Ratio of activity

หวัหน้ำSale  x 1 คน 30% 25,000.00    7,500.00     24,720.00  

Sale           x 2 คน 40% 43,050.00    17,220.00   

Total             3 -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 20% 25,000.00    5,000.00     9,305.00    

Sale           x 2 คน 10% 43,050.00    4,305.00     

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 25,000.00    2,500.00     24,025.00  

Sale           x 2 คน 50% 43,050.00    21,525.00   

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 25,000.00    2,500.00     2,500.00    

Sale           x 2 คน 0% 43,050.00    -            

Total             3 -             -            

หวัหน้ำSale  x 1 คน 10% 25,000.00    2,500.00     11,110.00  

Sale           x 2 คน 20% 43,050.00    8,610.00     

Total             3 -             -            

Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 30% 14,000.00    4,200.00     13,400.00  

เลขำนุกำร     x 1 คน 40% 23,000.00    9,200.00     

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 10% 14,000.00    1,400.00     8,300.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     

Total             2 -            

Admin         x 1 คน 20% 14,000.00    2,800.00     2,800.00    

เลขำนุกำร     x 1 คน 0% 23,000.00    -            

Total             2 -            

ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 50% 23,000.00    11,500.00   11,500.00  

Total              1 -            

ฝำ่ยเทคนคิ    x 1 คน 30% 23,000.00    6,900.00     6,900.00    

Total              1

Total cost 

per activity
Function  Activity

Labor Resource
 เงินเดือน

(CM1)

Cost per

activity

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/

ลกูคำ้

ฝ่าย 

Engineer

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิ

ก่อนซือ้

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่

ฝ่าย 

Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบั

ภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่

สนิคำ้ ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่
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ตารางท่ี 5. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน พ.ค 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (May2014)
ปากกาเขียนซีดี  = CO1 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  = CO2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

0% 0

0% 0.00

0% 0.00 35% 265.63

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

40% 758.936

30% 227.68

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 35% 265.63

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% 0 0 0

151.79

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 35% 265.63

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 35% 265.63

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

100% 1,249.00   

0% 0.00

40% 758.94   

20%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 100% 1249.00 10% 75.89

379.468 100% 379.468
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%

ฝ่าย Admin
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ตารางท่ี 5. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน พ.ค 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (May2014)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  = CO3 ค่าไฟฟ้า = CO4

35% 360.78

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0% 0

40% 1030.788

30% 309.24

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 35% 360.78

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

0% 0

0% 0.00

0% 0.00

0 0% 0

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

100% 185.00      

20% 37.00

40%

ฝ่ายขาย 

(Sale)

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0%

64.75 35% 360.78

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10% 18.50 10% 103.08

1,030.79 

20% 206.16

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 64.75 35% 360.78

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 35%

515.394 100% 515.394
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%
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ตารางท่ี 5. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน พ.ค 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (May2014)
ค่าน ้าประปา = CO5 ค่าซ่อมแซม อปุกรณ์ส านักงาน = CO6 Total 

cost per 

activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

40% 190.348

30% 57.10

40% 577.316

30%

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 35% 66.62 35% 202.06 895.09    

173.19 767.22    

ท ำใบเสนอรำคำ 35% 66.62 35% 202.06 895.09    

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0 0 0 0 -        

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0 0 0 -        

20% 115.46 548.48    

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 66.62 35% 202.06

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

40% 190.35      

20% 38.07

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10%

100% 288.658 1,278.69 

10% 57.73 1,523.24 

ฝ่าย 

Engineer
20% 95.174 100% 95.174 20% 288.658

ฝ่าย Admin

19.03

959.84    

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 35% 66.62 35% 202.06 959.84    

40% 577.32   
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ตารางท่ี 6. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน ม.ิย 2557  

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (June 2014)
ค่าไปรษณียอ์ากรสแตมป์ = CO1 ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร  = CO2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

0% 0

0% 0.00

0% 0.00 35% 265.63

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

40% 758.936

30% 227.68

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 35% 265.63

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% 0 0 0

151.79

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 149.45 35% 265.63

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 35% 149.45 35% 265.63

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

100% 427.00  

20% 85.40

40% 758.94   

20%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10% 42.70 10% 75.89

379.468 100% 379.468
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%

ฝ่าย Admin
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ตารางท่ี 6. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน ม.ิย 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (June 2014)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร = CO3 ค่าไฟฟ้า = CO4

35% 523.67

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0% 0

40% 1496.2

30% 448.86

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 35% 523.67

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

0% 0

0% 0.00

0% 0.00

0 0% 0

ฝ่าย Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

100% 340.00  

20% 68.00

40%

ฝ่ายขาย 

(Sale)

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0%

119.00 35% 523.67

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10% 34.00 10% 149.62

1,496.20 

20% 299.24

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 119.00 35% 523.67

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 35%

748.1 0% 748.1
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%
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ตารางท่ี 6. ค ำนวณหำ Cost of Operation เดอืน ม.ิย 2557 (ต่อ)  

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

-

-

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (June 2014)
ค่าน ้าประปา = CO5 ค่าซ่อมแซมส านักงาน = CO6 Total 

cost per 

activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

40% 164.8

30% 49.44

40% 1092

30%

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 35% 57.68 35% 382.20 1,229.18 

327.60 1,053.58 

ท ำใบเสนอรำคำ 35% 57.68 35% 382.20 1,229.18 

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0 0 0 0 -        

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0 0 0 -        

20% 218.40 855.79    

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

35% 57.68 35% 382.20

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

40% 164.80  

20% 32.96

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 10%

100% 546 1,755.97 

10% 109.20 427.89    

ฝ่าย 

Engineer
20% 82.4 100% 82.4 20% 546

ฝ่าย Admin

16.48

1,497.63 

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 35% 57.68 35% 382.20 1,497.63 

40% 1,092.00 
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ตารางท่ี 7. กำรค ำนวณหำ Cost of Transportation ของเดอืน พ.ค 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-
-
-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย Admin

96 100% 96
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%

0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

0% -        

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 0% 0.00

0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 791.00   100% 384.00

Function  Activity (May 2014)
ค่ามอเตอรไ์ซค ์Messenger   = CT1 ค่าบริการท่ีจอดรถ  = CT2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 791.00      

0% 0.00

0% 0.00 0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

80% 384

0% 0.00

ท ำใบเสนอรำคำ
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ตารางท่ี 7. กำรค ำนวณหำ Cost of Transportation ของเดอืน พ.ค 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย 

Engineer
20% 1058 100% 1058 1,154.00    

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 -           

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 -           

ฝ่าย Admin

0.00 -           

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 -           

-           

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 4232 5,407.00    

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0%

-           

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 -           

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 0% 0.00 -           

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 4232

0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0

Function  Activity (May 2014)
ค่าพาหนะเดินทาง= CT3 Total cost 

per activity
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ตารางท่ี 8. กำรค ำนวณหำ Cost of Transportation ของเดอืน ม.ิย 2557  

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-
-
-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย Admin

68 100% 68
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 20%

0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

0% -        

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 0% 0.00

0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 2,468.80 100% 272.00

Function  Activity (June2014)
ค่ามอเตอรไ์ซค ์Messenger   = CT1 ค่าบริการท่ีจอดรถ  = CT2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 2,468.80    

0% 0.00

0% 0.00 0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

80% 272

0% 0.00

ท ำใบเสนอรำคำ



118 
 

ตารางท่ี 8. กำรค ำนวณหำ Cost of Transportation ของเดอืน ม.ิย 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รถเก๋ง 3 คนั

มอเตอรไ์ซค์รบัจำ้ง 1 คนั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย 

Engineer
20% 747 100% 747 815.00      

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 -           

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 -           

ฝ่าย Admin

0.00 -           

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 -           

-           

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
100% 2988 5,728.80    

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0%

-           

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 -           

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 0% 0.00 -           

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 2988

0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0 0

Function  Activity (June2014)
ค่าพาหนะเดินทาง= CT3 Total cost 

per activity
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ตารางท่ี 9. ค ำนวณหำ Cost of Communication  ของเดอืน พ.ค 2557 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง
Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง
Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (May 2014)
ค่าท าป้าย ฟิวเจอรบ์อรด์    = CC1 กระดาษต่อเน่ือง พิมพ์ใบเสรจ็ = CC2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 24,375.00   

0% -          

0% -         

0% 0.00

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 100% 24,375.00 0% 0.00

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% -          0% -          

0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 100% 2743.25

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

100% 2,743.25  

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 0% 0.00

0 0% 0
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 0%

ฝ่าย Admin
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ตารางท่ี 9. ค ำนวณหำ Cost of Communication  ของเดอืน พ.ค 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

Function  Activity (May 2014)
ค่าเล้ียงรบัรองลกูค้า = CC3 ค่าโทรศพัท=์ CC4 Total cost 

per 

activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 6,400.00    

20% 1280.00

50% 589.32

30%

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 80% 5120.00 40% 235.73 29,730.73 

176.80 1,456.80  

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 20% 117.86 117.86     

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% 0.00 10% 58.93 58.93      

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0.00 0 0.00 0.00

294.66     

0% 0.00 0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0%

100% 294.66 1,894.66  

100% 294.66 294.66     

ฝ่าย 

Engineer
20% 1,600.00    100% 1,600.00   25% 294.66

ฝ่าย Admin

0.00

2,743.25  

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00 0.00

25%
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ตารางท่ี 10. ค ำนวณหำ Cost of Communication  ของเดอืน ม.ิย 2557  

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง
Printer  1 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง
Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง

ฝ่าย Admin

0 0% 0
ฝ่าย 

Engineer
0% 0 0% 0 0%

0.00

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

30% 2,187.00  

0%

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0% 0.00 100% 2187.00

1530.90

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% -          50% 2,551.50   

Function  Activity ( June 2014)
ค่าลงหนังสือนิตยสารไอที    = CC1 ท าแผ่นพบั  = CC2

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

100% 17,050.00   

0% -          

70% 5,103.00  

20% 1020.60

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 0% 0.00

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 100% 17,050.00 30%
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ตารางท่ี 10. ค ำนวณหำ Cost of Communication  ของเดอืน ม.ิย 2557 (ต่อ) 

 

Operation

Resource

Equipment
Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Ratio of

Function

Cost per

Function

Ratio of

activity

Cost per

Activity

Telephone 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง
Computer 3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Fax   1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง
Computer  3 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง

Calculator  3 เครื่อง

Computer 3 เครื่อง

Fax   1 เครื่อง

-

-

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Computer  2 เครื่อง

Calculator  2 เครื่อง

Printer  1 เครื่อง
Computer  1 เครื่อง
Calculator 1 เครื่อง

 Barcode printer 1 เครื่อง

Computer  1 เครื่อง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ Computer  1 เครื่อง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ Computer  1 เครื่อง
100% 369.3025 3,054.70  

100% 369.30 2,556.30  

ฝ่าย 

Engineer
20% 2,685.40    100% 2,685.40   25% 369.3025

ฝ่าย Admin

0.00

-         

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 0% 0.00 0% 0.00 -         

25% 369.30     

0% 0.00 -         

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบ

รบัประกนั

0% 0.00 0% 0.00

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

0% -           

0% 0.00

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 0%

147.72     

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้
0% -          10% 73.86 2,625.36  

สง่สนิคำ้ Electronic file
0% 0 0 0 -         

Total cost 

per 

activity

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

80% 10,741.60   

20% 2148.32

50% 738.605

30%

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 80% 8593.28 40% 295.44 27,469.62 

221.58 3,390.50  

ท ำใบเสนอรำคำ 0% 0.00 20% 147.72

Function  Activity ( June 2014)
ค่าเล้ียงรบัรองลกูค้า = CC3 ค่าโทรศพัท=์ CC4
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ตารางท่ี 11. ตำรำงตน้ทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ในเดอืน พ.ค 2557 

 

CM CO CT CC

26,310.00   767.22         -           1,456.80       28,534.01     

10,040.00   895.09         -           117.86         11,052.95     

25,270.00   895.09         -           29,730.73     55,895.81     

2,770.00    -             -           -              2,770.00       

11,770.00   -             5,407.00    58.93           17,235.93     

2,800.00    548.48         -           -              3,348.48       
-              

13,400.00   959.84         -           2,743.25       17,103.09     

8,300.00    959.84         -           -              9,259.84       

2,800.00    1,523.24      -           294.66         4,617.90       

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 11,500.00   1,278.69      1,154.00    1,894.66       15,827.35     

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00    6,900.00       

ฝ่าย 

Engineer

Function  Activity 
Cost of May2014 Cost per

Activity

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ฝ่าย 

Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่
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ตารางท่ี 12. ตำรำงตน้ทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด ในเดอืน ม.ิย 2557 

 

 

CM CO CT CC

24,720.00   1,053.58      -           3,390.50       29,164.08     

9,305.00    1,229.18      -           147.72         10,681.90     

24,025.00   1,229.18      -           27,469.62     52,723.80     

2,500.00    -             -           -              2,500.00       

11,110.00   -             5,728.80    2,625.36       19,464.16     

2,800.00    855.79         -           -              3,655.79       
-              

13,400.00   1,497.63      -           -              14,897.63     

8,300.00    1,497.63      -           -              9,797.63       

2,800.00    427.89         -           2,556.30       5,784.20       

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 11,500.00   1,755.97      815.00       3,054.70       17,125.67     

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00    6,900.00       

ฝ่าย 

Engineer

Function  Activity 
Cost ofJune 2014 Cost per

Activity

ฝ่ายขาย

 (Sale)

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ท ำใบเสนอรำคำ

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder

สง่สนิคำ้ Electronic file

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้

ฝ่าย 

Admin

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ี

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่
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ตารางท่ี 13. ตน้ทุนกจิกรรม ปนัส่วนจำกตวัผลกัดนักจิกรรม ของเดอืน พ.ค 2557 
 

 
 
 

Detail Qty (2) Unit Qty (1) / (2) Unit

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 28,534.01       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 47.56 บำท/กลอ่ง

ท ำใบเสนอรำคำ 11,052.95       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 18.42 บำท/กลอ่ง

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 55,895.81       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 93.16 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ Electronic file 2,770.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 4.62 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 17,235.93       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 28.73 บำท/กลอ่ง

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั 3,348.48         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 5.58 บำท/กลอ่ง

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ

ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั 17,103.09       
จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 28.51 บำท/กลอ่ง

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 9,259.84         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 15.43 บำท/กลอ่ง

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 4,617.90         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 7.70 บำท/กลอ่ง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 15,827.35       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 26.38 บำท/กลอ่ง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 600.00     กลอ่ง 11.50 บำท/กลอ่ง

Cost per

Activity (1)

Cost/Activity Driver Cost Ratio

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

Function  Activity ( May 2014)
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ตารางท่ี 14. ตน้ทุนกจิกรรม ปนัส่วนจำกตวัผลกัดนักจิกรรม ของเดอืน ม.ิย 2557 
 

 
 
 

Detail Qty (2) Unit Qty (1) / (2) Unit

ตดิต่อตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 29,164.08       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 52.08 บำท/กลอ่ง

ท ำใบเสนอรำคำ 10,681.90       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 19.07 บำท/กลอ่ง

รบัใบสัง่ซือ้PO/รบัOrder 52,723.80       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 94.15 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ Electronic file 2,500.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 4.46 บำท/กลอ่ง

สง่สนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย/ลกูคำ้ 19,464.16       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 34.76 บำท/กลอ่ง

เชค็สนิคำ้ใน Stock บรษิทั 3,655.79         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 6.53 บำท/กลอ่ง

ออกใบแจง้หนี ้ใบก ำกบัภำษ ีใบเสรจ็รบัเงนิ

ใบสง่สนิคำ้ ใบรบัประกนั 14,897.63       
จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 26.60 บำท/กลอ่ง

ลงบนัทกึขอ้มลูในระบบ 9,797.63         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 17.50 บำท/กลอ่ง

จดัเตรยีมสนิคำ้ก่อนน ำสง่ 5,784.20         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 10.33 บำท/กลอ่ง

ให้ขอ้มลูทำงดำ้นเทคนคิก่อนซือ้ 17,125.67       จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 30.58 บำท/กลอ่ง

ทดสอบสนิคำ้ก่อนสง่ 6,900.00         จ ำนวณสนิคำ้ทีข่ำยได้ 560.00     กลอ่ง 12.32 บำท/กลอ่ง

Function  Activity ( June 2014)
Cost per

Activity (1)

ฝ่ายขาย 

(Sale)

ฝ่าย 

Admin

ฝ่าย 

Engineer

Cost/Activity Driver Cost Ratio



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 
 
        นางสาวธชัจุฑา คมิหนัต์วฒันาพร  เกดิวนัที ่26 เมษายน 2527 ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา
ภาษาองักฤษธุรกจิ จากมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย ปีการศกึษา 2548  และก าลงัศกึษาต่อใน
ระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศกึษา 2557  ปจัจุบนัท างานอยู่ทีบ่รษิทัหวัเว่ยเทค
โนโลยี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ในต าแหน่ง Commercial Specialist ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 จนถงึ
ปจัจบุนั 
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