
 
 

บทที่ 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

ในการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกตเครือขายสังคมเบ้ืองตน
ดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสองมิติ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับขอมูลสถิติการใชงานเฟสบุกของประชากร
ในประเทศไทย  แนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรไทยท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน 
เอกสารเก่ียวกับบารโคดสองมิติ  ระบบการเช็คอินผานเฟสบุกเพลส ระบบการทําการตลาดบน
เฟสบุก เอกสารในการออกแบบเว็บไซต และเอกสารในเร่ืองของการพัฒนาซอฟตแวรโดยใช
มาตรฐาน ISO 29110 โดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้  

1. สถิติการใชงานเฟสบุกของประชากรในประเทศไทย 
2. เทคโนโลยีบารโคดสองมิติ 
3. การนําเทคโนโลยีบารโคดสองมิติประยุกตใชในการทําธุรกิจ 
4. ระบบการเช็คอินผานเฟสบุกเพลส 
5. แนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรไทย 
6. ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
7. หลักการแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 
8. การนําเอาการบริหารลูกคาสัมพันธมาประยุกตใชในการทําธุรกิจ 
9. กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียว Spiral Model  
10. เอกสารในการพัฒนาซอฟตแวร ISO 29110 

 
2.1. สถิติการใชงานเฟสบุกของประชากรในประเทศไทย  
  โซเชียลเน็ตเวิรก (Social network) หรือเครือขายสังคมในโลกออนไลน ซ่ึงเปนท่ีนิยมของ
คนรุนใหมท่ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมท้ังอินเทอรเน็ต โทรศัพท เพื่อการติดตอ สงขอความ 
ขอมูลถึงกัน เคร่ืองมือส่ือสารสําหรับเครือขายสังคมมีอยูหลากหลาย แตท่ีไดรับความนิยมไดแก 
โปรแกรมทวิตเตอรหรือบล็อกส้ัน ท่ีสามารถสงขอความไดครั้งละไมเกิน 140 อักษร กับเฟสบุก 
(Facebook) ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีใหพื้นท่ีแกสมาชิกในการเผยแพรขอมูลสวนตัว ติดตอกับเครือขาย
เพื่อนและคนรูจัก ขณะท่ีธุรกิจการคาก็หันมาใชโซเชียลมีเดียหรือส่ือใหมในการเผยแพรขาวสาร
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ขอมูลทางการตลาดสูผูบริโภค ประชาสัมพันธธุรกิจ การมอบสวนลดตางๆผานทางโซเชียลเน็ตเวิรก 
เพื่อธุรกิจเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

 

 
รูปท่ี 2.1 ตัวอยางโปรไฟลเฟสบุกและคําอธิบายรายละเอียดสวนตางๆของหนาโปรไฟล 

(http://facebook.kapook.com/about_facebook.php) 
 

  ความเปนท่ีนิยมของ "โซเชียล เน็ตเวิรก" โดยเฉพาะเฟสบุกและทวิตเตอรเขามามีอิทธิพล
ตอรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวันต้ังแตตื่นข้ึนจนกระท่ังเวลาเขานอน ถือวาเปนส่ือใหมท่ีเขามามี
อิทธิพลและพลังในการส่ือสารบนโลกออนไลนท่ีสูงมาก และอาจเรียกวานิวมีเดียนี้ไดกลายเปน
ชองทางการส่ือสารหลักของคนรุนใหมไปแลว ทําใหปจจุบันโซเชียลเน็ตเวิรกไดถูกนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการสรางเครือขาย หรือสรางกระแสในทุกวงการ ไมวาจะเปนการเมือง สังคม หรือภาค
ธุรกิจ เพราะถือวาเปนชองทางท่ีสามารถส่ือสารเขาถึงกลุมเปาหมายอยางแนนอน 
  โดยปจจุบันมีจํานวนผูใชเฟสบุกท่ัวโลกประมาณ 686 ลานคน ประเทศท่ีมีผูใชมากอันดับ
หนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา ประมาณ 149.36 ลานคน อันดับสองคือ อินโดนีเซีย 37.86 ลานคน สวน
ประเทศไทยน้ันอยูท่ีอันดับ 18 จํานวนผูใช 9.8 ลานคน โดยอัตราการเติบโตของจํานวนผูใชเฟสบุก
ในไทยในชวง 6 เดือนท่ีผานมาอยูท่ี 49.24% 
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  Vitrue บริษัทท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการโซเชียลเน็ตเวิรกเปดเผยขอมูลพฤติกรรม
ผูใชงานเฟสบุกท่ีนาสนใจ ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลดิบจากแฟนเพจมากกวา 1,500 แบรนด, 1.64 ลาน
โพสต และ 7.56 ลานคอมเมนท ในชวงเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนตุลาคม 2553   ตัวเลขท่ีชัดท่ีสุด
ก็คือ ผูใชเฟสบุกมีการตอบสนองกับโพสตสูงสุดในชวงเวลา 15.00 น., 11.00 น. และ 20.00 น. 
ตามลําดับจากตัวเลขดังกลาว สามารถสังเกตพฤติกรรมผูใชงานไดวาชวงเวลา 11.00 น. เปน
ชวงเวลากอนพักกลางวัน ซ่ึงนาจะเปนชวงเวลาผอนคลายจากงานประจํา และผูใชมักจะเขามาเลน
เฟสบุกกอนไปทานขาว สวน 15.00 น. ก็เปนชวงเวลากอนเลิกงาน  สวนชวงเวลา 20.00 น. ก็เปน
ชวงเวลากลับถึงบาน พักผอน อาบน้ํา และเร่ิมใชชีวิตสวนตัว แตท่ีนาสนใจก็คือ การตอบสนอง
ในชวงกลางวันนั้นสูงกวากลางคืน 
  การตอบสนองของแตละวันในหนึ่งสัปดาห แหลงขอมูล Vitrue Study วันพุธ ชวง 15.00 น. 
เปนชวงเวลาที่มีการตอบสนองของผูใชเฟสบุกสูงท่ีสุดในรอบสัปดาห วันอาทิตยเปนวันท่ีมีการ
ตอบสนองตํ่าท่ีสุดในรอบสัปดาห สวนวันเสารสูงกวาวันอาทิตยเพียงเล็กนอย การใชงานเฟสบุก จะ
สูงข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแตวันอาทิตยไปจนถึงวันพุธ และคอยๆ ลดต่ําลงจนถึงวันอาทิตยเปนแบบแผนท่ี
ชัดเจน 
  จากการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยาง 1,500 คน Exact Target ใหขอสรุปวา ปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหผูใชเฟสบุกเปนแฟน (like) ของแบรนดใดๆ เกิดจาก 

 • 40% ติดตามเพ่ือรับสวนลดและโปรโมช่ัน (สําคัญท่ีสุดของผูบริโภค) 
 • 39% ติดตามเพราะแสดงความช่ืนชอบในแบรนด (ความภักดียังใชไดเสมอ) 
 • 36% ติดตามเพราะหวังของแจก 
 • 34% ติดตามขาวคราวและกิจกรรมของแบรนด 
 • 33% ติดตามขาวคราวสินคาใหมๆ 
 • 30% ติดตามขาวคราวการลดราคา 
 • 29% ติดตามเพ่ือความสนุกสนาน 
 • 25% ติดตามเพราะตองการเขาถึงขอมูลพิเศษ 
 • 22% ติดตามเพราะเพ่ือนชักชวน (อิทธิพลของคนรอบขาง) 
 • 21% ติดตามเพ่ือทําความรูจักแบรนดใหมๆ 
 • 13% ติดตามเพ่ือศึกษาความรูท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของแบรนด 
 • 13% ติดตามเพ่ือมีปฏิสัมพันธ  

  เม่ือดูจากสัดสวนการใชงานแลวจริง ผูใชเฟสบุกสวนใหญตองการสวนลด, โปรโมชั่น, 
ของแจก, ขาวการลดราคา ในขณะท่ีสวนนอยมากๆ ท่ีติดตามเพื่อตองการโตตอบกับแบรนด 
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  นอกจากนี้ 65% ของผูใชเฟสบุก เขาถึงเฟสบุกสวนใหญในชวงนอกเวลางาน คือกอนเขา
งาน หลังเลิกงาน และในชวงวันหยุด  แปลวา ถาแบรนดส่ือสารกับผูบริโภคเฉพาะชวงเวลาทํางาน 
จันทรถึงศุกร ก็มีความเปนไปไดมากทีเดียววาจะพลาดการส่ือสารกับ 2 ใน 3 ของกลุมผูใชท้ังหมด 
โดยเพศหญิงจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ของตัวเองมากกวาแบรนด (เพื่อน:63% แบรนด:37) 
ในขณะท่ีเพศชายมีสัดสวนการปฏิสัมพันธกับเพื่อนและแบรนดในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน (เพื่อน:
54% แบรนด:46%) มีการ Like แบรนดในเฟสบุกเฉล่ียวันละ 20 ลานคร้ัง โดยเฉล่ียผูใชเฟสบุก 1 คน
จะติดตามแบรนด 8.7 แบรนด  อายุเฉล่ียของผูใชเฟสบุกท่ีติดตามแบรนด (เรียกวา Likers) คือ 31 ป 
17% ของกลุม Likers เปนพวกวางงานท่ีไมใชนักเรียน/นักศึกษา  20% ของกลุม Likers เปน
นักเรียน/นักศึกษา  75% ของการ Like มาจากปายโฆษณาในเฟสบุก  139 แบรนดมี Likers มากกวา 
1 ลานคน 
  สถิติการใชเฟสบุกของคนไทย 6.6 ลานคน คือ จํานวนผูใชเฟสบุกในประเทศไทยในเดือน
ตุลาคม 2553 เพิ่มข้ึนจาก 2.2 ลานคนในเดือนกุมภาพันธ 2553 หรือเพิ่มข้ึน 300% ภายในเวลา 8 
เดือน คิดเปน 37.63% ของผูใชงานอินเทอรเน็ตของไทยในปจจุบัน (17.5 ลานคน จากสถิติของ 
Facebakers) แตถานับจากสัดสวนประชากรของประเทศไทยแลวคิดเปน 9.91% ของประชากรไทย
เทานั้น (66 ลานคน จากสถิติของ Facebakers) เพศหญิง (55%) เลนเฟสบุกมากกวาเพศชาย (45%) 

 
รูปท่ี 2.2 รูปภาพแสดงสัดสวนผูใชเฟสบุกในประเทศไทยแบงตามชวงอายุ 

(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1307514807&grpid=02&catid=06) 
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  การเติบโตของคนผูใชเฟสบุกในเมืองไทยมีการเติบโตแบบกาวกระโดด 2-3 เทาตัว โดย  ณ 
ส้ินป 2553 มีคนไทยใชเฟสบุกอยูท่ี 6.73 ลานคน คิดเปน 10.14% ของจํานวนประชากรและการ
เติบโตของโซเชียลเน็ตเวิรกก็ยังเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนเรียกวากลายเปนสวนหน่ึงของ
ชีวิตประจําวันของหลายคนไปแลว ทําให ณ ปจจุบันนี้จํานวนคนไทยท่ีใชเฟสบุกพุงถึง 9.8 ลานคน 
หรือ 14.79% ของประชากรไทยและจากขอมูลของ “socialbakers” กลุมผูท่ีเขามาเปนสมาชิกเฟสบุก 
กระจาย อยูในทุกเพศทุกวัย โดยกลุมท่ีเปนสมาชิกเฟสบุกมากท่ีสุดคือ 18-24 ป มีสัดสวนอยูท่ี 35% 
ชวงอายุ 25-34 ป สัดสวน 31% ชวงอายุ 35-44 ป มีสัดสวน 10% เทากับชวงอายุ 13-15 ป ขณะท่ีชวง
อายุ 45-54 ป มีสัดสวน 4% อายุ 55-64 ป สัดสวน 1% และมากกวา 65 ป จํานวน 1% 

เนื่องจากเฟสบุกไดกลายเปนโซเชียลมีเดียท่ีนอกจากจะมีเคร่ืองมือตางๆหลากหลายให
สามารถเขาไปใชงานตามความตองการได ยังมีเคร่ืองมือท่ีสามารถแสดงคาสถติท่ีสามารถเอามา
วิเคราะหถึงความคิดของคนท่ีมาเยี่ยมชมสินคาและบริการของเราได ท้ังยังสามารถสราง badge หรือ
ปายไปติดตามท่ีเว็บไซตเพื่อสงตอเร่ืองราวและผลิตภัณฑเราผานผูเขาเยี่ยมชมเว็บไดอีกดวย หนาใน 
เฟสบุกหลักๆนั้นจะมีอยู 3 แบบไดแก หนา profile หนา page และหนา group ซ่ึงมีหนาท่ี
จุดประสงคและการใชงานท่ีแตกตางกันดังนี้ 

หนาโปรไฟลเปนหนาท่ัวไปของผูใชเฟสบุกซ่ึงจะมีเมนูใหเอาไวใสลิงก เขียนคําติชม คอม
เมนท อัพโหลดรูปภาพ ขอมูลสวนบุคคล ความเห็นตอสังคมและแสดงหนาโปรแกรมประยุกตท่ีใช
หรืออ่ืนๆ 

หนาเพจเปนหนาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรง ซ่ึงหนานี้สามารถสรางไดจากหนาโปรไฟล 
โดยเขาไปที่หนา create page เม่ือสรางเสร็จก็ทําการบอกตอใหเพื่อนๆ หรือคนในเครือขายใหรูจัก 
อาจจะเร่ิมจากคนสนิทกอน ซ่ึงนั่นก็คือการใชเครือขายของเพื่อนในการโฆษณาใหคนเขามาเปน
แฟนคลับ เปนสมาชิกเกี่ยวกับธุรกิจและบริการ ซ่ึงหนาเพจนี้ทางเฟสบุกก็ใหเราสามารถใสขอมูล
เกี่ยวกับองคกร สินคาและบริการเอาไวได และสามารถใชหนานี้ทําการประกาศขาวตางๆ กิจกรรม
หรือโครงการใหรวมสนุก รวมถึงสามารถใสวิดีโอตางๆ หรือดึงขาวจากบล็อกมาไวท่ีหนานี้ได 

นอกจากนี้เฟสบุกยังเปดใหสามารถสรางโปรแกรมประยุกตข้ึนไปเพื่อทําการโปรโมทหรือ
ทําการโฆษณา เพื่อใหปรากฎอยูบนเฟสบุกได อีกท้ังยังสามารถสรางหนากิจกรรมเอาไวเพื่อโป
รโมทกิจกรรมตางๆ เพื่อชวนคนท่ีสนใจมารวมกิจกรรม ในตางประเทศนั้นหลายๆธุรกิจประสบ
ความสําเร็จกับการทําการตลาดบนเฟสบุกอยางมาก เชน รานกาแฟช่ือดังอยาง Starbucks ก็สราง
โปรแกรมประยุกตใหคนในเฟสบุกรวมคิดคนกาแฟและสงตอๆกันเปนของขวัญใหแกกัน หรืออยาง 
Burger Kings นั้นก็มีกิจกรรมท่ีประหลาดโดยการใหคนนั้นยกเลิกการเปนเพื่อนกับคนในเฟสบุก
เพื่อมาแลกเปนคูปองไดเบอรเกอรฟรี เปนตน  
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สําหรับประเทศไทยมีหลายองคกร หรือธุรกิจท่ีทําการตลาดบนเฟสบุกกันอยางมากใน
ปจจุบัน และสรางกิจกรรมท่ีนาสนใจหลากหลาย ตัวอยางเชน คายหนัง GTH ท่ีใชโซเชียลมีเดียใน
การทําการตลาด ซ่ึงในเฟสบุกของ GTH นั้นจะมีท้ังหนาโปรไฟลและเพจซ่ึงในสวนของเพจ นั้นมี
คนเขามาเปนแฟนมากกวา 20,000 คน และมีกิจกรรมอันหลากหลายใหทุกคนไดรวมสนุกผานหนา
เพจทําใหเกิดการประชาสัมพันธกิจกรรมหรือภาพยนตแบบปากตอปากใหคนชักชวนเพื่อนมารวม
สนุกกันได 

 

 
รูปท่ี  2.3 รูปภาพแสดงโปรไฟลเฟสบุกของบริษัท GTH 

(http://incquity.com/articles/tech/facebook-online-marketing) 
 

ธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยาง Smirnoff ไดใชเฟสบุกสรางกระแสโดยการใชหนาเพจนั้น
เปนท่ีประกาศกิจกรรมตางๆ วาจะมีการจัดงานท่ีไหน ศิลปนคนไหนจะมาข้ึนเวที และยังมีการแขง
กับเพจกับธุรกิจอ่ืนๆ ดวยวาใครจะมีแฟนคลับมากกวากัน 

 



15 
 

 
รูปท่ี 2.4 รูปภาพแสดงโปรไฟลเฟสบุกของบริษัท Smirnoff 

(http://incquity.com/articles/tech/facebook-online-marketing) 
 

นอกจากนี้ยังมีภาคการธนาคารอยาง บริษัท บัตรกรุงไทย ท่ีเขามาหาสมาชิกจากในเฟสบุก
โดยการสรางเครือขายใชการส่ือสารแบบเพ่ือนคุยกับเพื่อนอยางเชน การแนะนํารานอาหาร การ
สอบถามสารทุกขสุขดิบ และมีหนาโปรโมช่ันหรือกิจกรรมที่เหมือนใหสิทธิพิเศษแกผูเปนสมาชิก
แฟนเพจของตัวเองเชนกัน ซ่ึงทําให บริษัท บัตรกรุงไทย มีแฟนคลับกวา 5,000 คน  

                                          

 
รูปท่ี 2.5 กราฟแสดงความนิยมของเฟสบุกในประเทศไทย โดยดูจากขอมูลของ Google Trend 

(http://facebook.tlcthai.com/ประวัต-ิfacebook-คืออะไร/) 
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2.2. เทคโนโลยีบารโคดสองมิติ 
  บารโคดสองมิติ (QR Code) เปนบารโคดท่ีมีการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน โดยใช
เพื่อในการเก็บขอมูลตางๆโดยใชในการเก็บขอมูลตางๆท่ีเปนตัวอักษร อยางเชน URL โดยปกติแลว
จะเปนอะไรที่จดจําไดยากเพราะยาวและบางอันจะซับซอนมาก การแกปญหาทําโดยการใช บารโคด
สองมิติ เพียงแคหยิบมือถือและสแกนก็จะได URL ซ่ึงทําใหผูใชไมตองจําและไมตองพิมพ URL ให
เสียเวลา โดยในปจจุบันโทรศัพทมือถือรุนใหมท่ีออกจําหนายมีความสามารถในการอานบารโคด
สองมิติแทบท้ังน้ัน การใชบารโคดสองมิติจะชวยลดการจําและเพิ่มความสามารถในการเขาถึงขอมูล
ได 

 

 
รูปท่ี 2.6 รูปแสดงตัวอยางบารโคดสองมิติ 

(http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2866-2d-barcode) 
 

  ซ่ึงปจจุบัน iPhone, BB, Android และสมารทโฟนรุนใหมๆมีโปรแกรมติดต้ังมากับเครื่อง 
เม่ือสแกนบารโคดสองมิติโทรศัพทมือถือจะอานขอมูลในบารโคดมาแสดงผลบนหนาจอ ซ่ึงจะอยู
ในลักษณะท่ีเปนตัวอักษร หรือเปนตัวเลข  สวนใหญแลวนักการตลาดใชบารโคดสองมิติ แสดงผล
เปนลิงคในเว็บไซต หรือเบอรโทรศัพท หรือเปนตัวเลขรหัสท่ีลูกคาสามารถใชเปนสวนลด หรือเปน
ประโยคท่ีพูดคําโปรโมช่ัน บารโคดสองมิติ ไดใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดในตางประเทศ ไมวา
จะเปนญ่ีปุน หรือสหรัฐอเมริกามามากกวา 10 ป คร้ังแรกนั้นผูคิดมีคอนเซปตใหผูใชโทรศัพทมือถือ
สามารถเขาถึงเว็บไซตผานมือถือไดโดยไมตองมาพิมพยูอารแอลใหเสียเวลา แตในไทยบารโคดสอง
มิติ เพิ่งไดรับความนิยมและนํามาใชมากข้ึนปสองปนี้ อาจจะเปนเพราะโทรศัพทมือถือแบล็คเบอรรี 
โทรศัพทท่ีไดรับความนิยมจากคนไทยสามารถสแกนบารโคดสองมิติ ไดโดยไมตองติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ิมเติม การสรางโปรโมช่ันข้ึนมาเพ่ือใชงานกับบารโคดสองมิติ จะเปนวิธีท่ีทําใหผูใช
หันมาสแกนมากข้ึน อาจจะใชวิธีการแจกของฟรีหรือสรางกิจกรรมเพื่อเลนเฉพาะผูท่ีสแกน 
บารโคดสองมิติก็ได  
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  บารโคดสองมิติ หรือ Quick Response ถูกคิดคนข้ึนในป 1994 โดยบริษัทสัญชาติญ่ีปุน ท่ี
ช่ือ Denso-Wave และไดจดทะเบียนลิขสิทธ์ิช่ือ QR Code ไปแลวท้ังในญ่ีปุนและท่ัวโลก บารโคด
สองมิติคลายกับบารโคด โดยบารโคดมีวัตถุประสงคเพื่อบงช้ีวาสินคานั้นคืออะไร ราคาเทาไหร เพื่อ
ประมวลผลในระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสินคา เพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการ
สินคาคงคลัง แตขอเสียของบารโคด คือตองใชกับเคร่ืองอานบารโคดเทานั้น แตบารโคดสองมิติ คือ
รหัสชนิดหนึ่ง ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลในรูปแบบ 2D bar code (two-dimensional bar code) ซ่ึงรวดเร็ว
ใชงานงายกวาและมีความสามารถท่ีมากกวา จึงทําใหบารโคดสองมิติเปนท่ีนิยมในญ่ีปุนและทั่วโลก   
ดังตัวอยางรูปประกอบปายโฆษณาดานลาง 

 

 
รูปท่ี 2.7 รูปแสดงตัวอยางบารโคดสองมิติของปายโฆษณารถยนต 

(http://www.innovaclub.net/SMF-Board/index.php?topic=12081.0) 
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2.3. การนําเทคโนโลยีบารโคดสองมิติประยุกตใชในการทําธุรกิจ 
การสรางบารโคดสองมิติใหกับเว็บไซตของตนเอง หรือสินคาท่ีขายอยูบนเว็บไซต หรือ

ขอมูลท่ีตองการใหดาวนโหลด หรือขอมูลท่ีตองการใหเขาไปอานรายละเอียดเพิ่มเติม เปนการสราง
ชองทางในการเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว ทันทวงที และเปนการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซ้ือ
สินคาในทันทีไดอีกดวย โดยบารโคดสองมิตินี้ไดพัฒนาใหสามารถใชงานไดงายมากข้ึน สามารถ
นําไปติดตามท่ีตางๆ ไดงายทุกพื้นผิว ท้ังบนกระดาษ หนาจอคอมพิวเตอร โฆษณาทางทีวี พลาสติก 
ผา ไม และสามารถถอดรหัสไดงายๆ ดวยโปรแกรมอานบารโคดสองมิติ ซ่ึงสามารถติดต้ังไดใน
โทรศัพทมือถือทุกระบบปฎิบัติการ โดยผูใชเพียงแคใชกลองโทรศัพทมือถือถายภาพบารโคด
ดังกลาว โปรแกรมจะทําการถอดรหัสแลวเปดเวปบราวเซอรเพื่อใหโทรศัพทมือถือเขาสูเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไปยังลิงกของเว็บไซตและขอมูลท่ีตองการไดในทันที ซ่ึงบารโคดแตละช้ินจะบรรจุ
ขอมูลแตละประเภทท่ีเราตองการ เชน URL ของเว็บไซต ขอมูลบนนามบัตร URL ของตัวอยางหนัง 
คลิปวิดีโอขาว ขอมูลบนหนากระดานตลาดหุน แตถาโทรศัพทมือถือท่ีมีกลองถายรูปเคร่ืองนั้นยัง
ไมมีการติดต้ังโปรแกรมอาน และถอดรหัสบารโคดก็ติดลิงกไวใกลๆ กับตัวบารโคดนั้นเพื่อใหผูใช
พิมพเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมมาติดต้ังกอน จากนั้นติดต้ังลงในโทรศัพทมือถือก็สามารถใชงาน
โปรแกรมน้ีไดแลว จากน้ันก็ถายภาพบารโคดท่ีตองการ และใหโทรศัพทมือถือทําการถอดรหัสเพื่อ
ลิงกไปสูขอมูลท่ีซอนไวภายใตบารโคดนี้ไดทันที ดวยเหตุนี้บารโคดสองมิติ จึงกลายเปนประตูสู
การสื่อสารระหวางเจาของเว็บไซตกับผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพและไรขอบเขต เปนส่ือกลางที่ใช
พื้นท่ีไมมาก แตสามารถนําผูบริโภคไปยังขอมูลจํานวนมหาศาลตามท่ีตองการไดอยางงายๆ โดยไม
ส้ินเปลืองคาใชจายมากนัก 

บารโคดสองมิติเม่ือสแกนออกมาแลวไมใชไดเพียงเว็บไซต เบอรโทรศัพท หรือ pin BBM 
แตจริงๆ แลว บารโคดสองมิติยังสามารถบรรจุขอมูลไดหลายรูปแบบ ซ่ึงท่ีจะพบกันบอยคร้ัง คือ  
ขอความ เว็บไซต เบอรโทรศัพท อีเมลหรือสงเอสเอ็มเอส แตในปจจุบันสามารถ กําหนดกิจกรรม 
(Calendar Event) โดยเม่ือลูกคาสแกนบารโคดสองมิติแลว กําหนดการของอีเวนทหรืองานตางๆ ท่ี
ใสไวก็จะไดรับการบันทึกลงในโทรศัพทมือถือของลูกคา และจะทําการเตือนเม่ือถึงเวลาทันที  และ
สามารถลงขอมูลการติดตอ (Contact Information)  ขอมูลการติดตอประกอบดวยช่ือ เบอรโทรศัพท 
เว็บไซต อีเมล หรือขอมูลประกอบท่ีจําเปน เม่ือลูกคาสแกนบารโคดสองมิติ ก็จะสามารถบันทึก
ขอมูลตางๆ เหลานี้ลงไปใน Contact ของเคร่ืองไดทันที สะดวกกวาการใหเบอรโทรศัพทเพียงอยาง
เดียว  นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนําเอาตําแหนงจีพีเอสไปสรางเปนบารโคดสองมิติไดซ่ึงจะชวยให
ลูกคาหารานหรือบริษัทไดงายข้ึน 
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รูปท่ี 2.8 รูปแบบการอานบารโคดสองมิติในรูปแบบเวบ็ไซต 

(http://qrcode.kaywa.com/) 

 
 

รูปท่ี 2.9 รูปแบบการอานบารโคดสองมิติในรูปแบบขอความ 
(http://qrcode.kaywa.com/) 

 
  บารโคดสองมิติทําใหลดตนทุนและระยะเวลา จากเดิมผูผลิตตองกระจายสินคาผานพอคา
คนกลางเปลี่ยนเปนกระจายสินคาโดยผูผลิตเอง อีกท้ังสรางระบบการใชดิจิตอลบารโคดสองมิติ 
เปนตัวกลางใหมในการขยายชองทางการกระจายสินคาแทน เชน กรณีธุรกิจบริการ โรงแรม 
รานอาหาร โดยสราง Geo-location ในแผนที่ออนไลน เชน Google Map กําหนดพิกัดจุดและปก
หมุด เพื่อนําไปสรางบารโคดสองมิติ เม่ือลูกคาสแกนบารโคดสองมิติ สามารถเขาดูรายละเอียดใน
เว็บไซตและจองเว็บไซตไดทันที เปนตน บารโคดสองมิติเปนการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาโดยไมมีเง่ือนไขเร่ืองของเวลาหลังจาก ลูกคาสแกนบารโคดสองมิติ และสนใจท่ีจะซ้ือสินคา
หรือบริการ สามารถสงคําส่ังซ้ือออนไลน ถึงแมจะอยูในระหวางเวลาปดทําการของบริษัท คําส่ังซ้ือ
ดังกลาวถูกตอบสนอง โดยลูกคาไมตองรอการส่ังซ้ือจนถึงวันทําการถัดไป และเพิ่มความรวดเร็วใน
การส่ังสินคาและบริการ ลูกคาพึงพอใจมากข้ึน และบริษัทไดรายไดเพิ่มข้ึนบารโคดสองมิติ เปนการ
หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิตอลโดยผสมผสานออนไลนและออฟไลน โดยลูกคาไมจําเปนท่ีจะตองเขา
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มาเลือกสินคาในราน หรือจดจํารายละเอียดราน เพียงแคสแกนบารโคดสองมิติ ก็สามารถช้ีนําให
ลูกคามาอานรายละเอียดและสรรพคุณสินคาของคุณเพิ่มเติมได ยกตัวอยางเชน ไวนบางยี่หอก็ไดนํา
ขอมูลแสดงรายละเอียดประเภทและปท่ีผลิตทําเปน บารโคดสองมิติติดบนขวด หรือภาคการ
เกษตรกรของไทยก็นําบารโคดสองมิติมาใชกับธุรกิจจําหนายสมสายน้ําผ้ึงแลวเชนกัน ซ่ึงความคิดนี้
ถือเปนจุดดีในการกระตุนความสนใจของลูกคาท่ีตองการทราบรายละเอียดของสินคาเพราะส่ือ
ส่ิงพิมพอาจใหขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจ หรือ การสรางแคมเปญจโฆษณา, การรวมสนุก แต
ไมสามารถลงรายละเอียดท้ังหมดไดในเนื้อท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดในส่ือส่ิงพิมพ ก็สามารถใชบารโคด
สองมิตินี้ช้ีนํามาอานตอในเว็บไซตไดเปนตนหรือการสรางแรงจูงใจในการขาย เนื่องจากบารโคด
สองมิติเสมือนรหัสลับ ทําใหลูกคาเกิดความสนใจและอยากรวมสนุกกับโปรโมช่ันดังกลาว เชน 
ดาวนโหลดบารโคดสองมิติจากเว็บไซตลงในโทรศัพทมือถือแลวนํามาเปนสวนลด ณ จุดขาย ก็ถือ
เปนการนํามาสรางกิจกรรมสงเสริมการขายไดเชนกันหรือการประชาสัมพันธรายละเอียดบริษัท ซ่ึง
มีเนื้อหายาว โดยเลือกใหบารโคดสองมิติแสดงไปยังหนาสรุป และทําใหลูกคาเขาใจเนื้อหาได
กระชับมากกวา 

  

 
 

รูปท่ี 2.10 รูปแสดงบารโคดสองมิติของผลิตภัณฑโออิชิ 
(http://r64.wikidot.com/qr-code) 

 
  ตัวอยางการนําบารโคดสองมิติมาใชในประเทศไทย เชน บริษัทโออิชินําบารโคดสองมิติมา
ใชเปนเคร่ืองมือการตลาด โดยสรางเกมสใหผูเลนสแกนบารโคดสองมิติขางกลองชาเขียวผานเว็บ
แคมบนเกมสออนไลน www.oishicafecity.com เพื่อแปลงบารโคดเปนรหัสวัตถุดิบใชปรุงอาหารใน
เกมส เชน เห็ด มะเขือเทศ หมูชาชู โดยมีการจัดอันดับผูเลนท่ีไดคะแนนสูงสุด จะไดของรางวัลสุด
ลํ้า เชน IPad, หมอนลําโพงนําเขา และบัตรสวนลดรานโออิชิมูลคา 500 บาท โออิชิใชการตลาดเพื่อ
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สรางชุมชนผานเกมสออนไลน โดยผูเลนจะจดจําตราสินคาโดยไมรูตัว แถมยังชวยเพิ่มยอดขายชา
เขียวท่ีมีบรรจุภัณฑติดบารโคดนี้อีกดวย 
  

 
 

รูปท่ี 2.11 รูปแสดงบารโคดสองมิติของบริษัททรูมูฟ 
(http://r64.wikidot.com/qr-code) 

 
ทรูมูฟไดเปดแคมเปญจใชเทคโนโลยีบารโคดสองมิติรีดเดอร  เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถ

เช่ือมตอขอมูลไรสายไดสะดวกและงายดายยิ่งข้ึน เชน อัพเดทขาวสาร โหลดเพลง ชมโทรทัศน หรือ
มิวสิควิดีโอ ตลอดจนสิทธิพิเศษตางๆ เพียงใชกลองโทรศัพทเคล่ือนท่ีสแกนบารโคดสองมิติจากส่ือ
การตลาด อาทิ โปสเตอร แผนพับ และจุดขายตางๆ ท่ีทรูมูฟ เร่ิมใช บารโคดสองมิติกับส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธบริการ 3G ท่ีเปดใหทดลองในพ้ืนที่กทม. และหัวหิน 

หากมองในมุมธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต อิเล็คทรอนิคส การขนสง บารโคดสองมิติ 
สามารถเก็บขอมูล และลดขอผิดพลาดไดมากกวา จึงยังเปนท่ีนิยมและการแขงขันไมสูงมาก  หาก
มองในแงส่ือการตลาด ผูผลิตโทรศัพทมือถือ พยายามสรางความหลากหลาย เพื่อเกิดแรงจูงใจใน
การเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือตอผูบริโภค ดังนั้น โปรแกรมในโทรศัพทมือถือท่ีสามารถใชงาน 
Multimedia รวมถึงสราง online marketing เชน QR Code, Four square ฯลฯ ยอมสรางโอกาสใน
การเพิ่มยอดขาย จึงทําใหผูผลิตคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อมาแขงขันกันสูงข้ึน 

จาก SWOT Analysis เปรียบเทียบ QR Code และ Four Square ซ่ึงเปน online Marketing 
เหมือนกัน แตวัตถุประสงคในการนําไปใชกับลักษณะธุรกิจท่ีตางกัน 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางเปรียบเทียบ SWOT ระหวาง QR Code และ Four Square 
(http://y31.wikidot.com/qr-code-5320221045) 

 
 
การสรางความนาเช่ือถือ และความไววางใจเปนส่ิงท่ียากและทาทาย ในการเจาะเขาไปใน

กลองดําของผูบริโภค แตไมไดยากเกินกวาท่ีจะทําได ส่ิงสําคัญคือการตลาดลักษณะนี้ เปนกลยุทธ
เร่ิมตนของการตลาดแบบปากตอปาก (word of mouth) ท่ีจะชวยแพรกระจายขาวสารและเรง
ยอดขายแบบประหยัดงบท่ีสุด แตก็ตองครบถวนดวยองคประกอบสําคัญในการสรางสวนผสมที่จะ
ทลายกําแพง สรางความนาเช่ือถือในใจผูบริโภคได ซ่ึงหากเราเขาไปน่ังในใจของลูกคาได ลูกคาก็
จะกลายเปนผูบอกตอ (Talker) กระจายขอมูลสินคา หรือบริการใหกับเราโดยปริยาย 

ประการแรก ตองหมั่นสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาท่ีจะกลายเปนผูบอกตอใหกับเรา 
(Cultivate key talkers) จดหมายฉบับแรก หรือโทรครั้งแรกตองไมใชการมุงขาย แตเปนการสราง
มิตรภาพลวน ๆ เพราะปฏิกิริยาตอบกลับของลูกคา คงทําใหเราพอจะประเมินไดวา เราจะเอาชนะใจ
ลูกคารายนี้ไดอยางไร การใชจดหมายจะเปนวิธีการท่ีรบกวนลูกคาอยางสุภาพ แตขอความท่ีเปน
มิตรจะเชิญชวนใหลูกคาเปดอาน และเปดใจไดงายกวาการใชโทรศัพท  

ประการตอมาใชของสมนาคุณ และงบการตลาดใหเกิดประโยชน (Use samples) เพราะ
ลูกคาจะไมมีวันพูดถึงสินคาของเรา ถาหากเขาไมรูจักหรือเคยเห็นสินคาเรามากอน ลองนึก
เปรียบเทียบดูระหวางสิทธิพิเศษของฟตเนสท่ีเซลสแปลกหนาโทรเชิญชวนใหไปรับ กับอยู ๆ มี
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คูปองหรือบัตรสมาชิกเทียบเชิญมาถึงบานโอกาสที่จะไดลูกคาหรือลูกคาเอาขอมูลไปเผยแพรให
เพื่อนไปใชบริการแบบไหนจะมีมากกวากัน และถาเปนสินคาท่ีอยากใหลูกคาลองใชพวกสินคา
ตัวอยางท่ีจางพริตตี้ไปยืนแจกใหใครก็ไมรู หากแปลงงบประมาณและจัดสงไปยังลูกคาท่ีเปน
กลุมเปาหมายจริง ๆ ใหสัมผัสไดถึงความพิเศษเปนการเฉพาะยอมสรางความรูสึกภาคภูมิใจในการ
ถูกยกยองของลูกคา และจะยินดีเปนทูตประชาสัมพันธสินคาของเราในหมูคนรอบขางดวยความ
ยินดี 

ประการท่ีสาม ปริมาณท่ีสงของไปใหลูกคาลองใชบริการ สามารถกลายเปนสรางเทคนิค
การกระจายขอมูลสินคาแบบงายๆ (Make it easy to spread the word) เพราะปริมาณของท่ีมีมากกวา
หนึ่ง ก็เปนเคร่ืองมือในการท่ีลูกคาจะชวยเผยแพรขอมูลสินคาไปสูคนรอบขาง หรือจะใชวิธีสง
โปสการดเกๆ ดีไซนเทาๆชุดใหญ แทรกขอมูลสินคาไปใหลูกคาไวใชในโอกาสตางๆชวยเผยแพร
ขอมูลสินคาอีกทาง 

ประการท่ีส่ี ใหสิทธิพิเศษที่จะทําใหลูกคาของเราดูดีมีความ "เหนือ" กวาในการสราง
แรงจูงใจ หรือความภาคภูมิใจในการบอกตอ (Make your talkers look good) ถาไปใชบริการแลว
บอกวาเพื่อนแนะนํามาจะไดสวนลดเพ่ิมเติม หรือไดรับของสมนาคุณเปนกรณีพิเศษเทคนิคเหลานี้
ใชไดผลเสมอมา 

ประการท่ีหา ตองเพิ่มความโดดเดนใหขอมูลท่ีจะใหเกิดการบอกตอ (Add remarkable 
features) ลําพังความโดดเดนของสินคาและบริการอาจจะไมมากพอในการสรางความนาสนใจใน
การกระจายขาวอาจสรางลูกเลนใหหีบหอ ดวยกระดาษรีไซเคิลชวยแกปญหาโลกรอน เพื่อเปนการ
จุดประกายในการสนทนาใหมีประเด็นมากข้ึนและเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาอีกทางหนึ่งอีก
ดวย 

สุดทาย สําคัญท่ีสุด ตองม่ันใจในตัวสินคาและบริการเองวามีคุณภาพและนาสนใจ (Create 
a fantastic product) ไมอยางนั้น การใหลูกคาใชบริการแลวพบกับความผิดหวัง word of mouth จะ
กลายเปน worst of mouth ดวยปากบอกตอไดเหมือนกัน  
 
2.4. ระบบการเช็คอินผานเฟสบุกเพลส 
  เฟสบุกเพลสเปนฟงกช่ันใหมของทางเฟสบุกท่ีมีการเช็คอินตามสถานท่ีตางๆ เฟสบุก 

เพลสนั้นไมเพียงเช็คอินไดอยางเดียว ยังสามารถติดปายช่ือเพ่ือนๆ เขาไปไดและเพื่อนๆ สามารถกด 

ไลค (Like) สถานท่ีได แมจะไมมีความสามารถอยางโฟวสแควร เชน ปาย หรือ เมเยอร แตยอด

ผูใชงานของเฟสบุกมีมากกวายอดผูใชงานของโฟวสแควรและโกวลลาอยูมากและทางเฟสบุกเพลส
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ยังไดเปรียบในเร่ืองการแชรผานทางออนไลนมากกวา อีกท้ังไดเปรียบเร่ือง API ท่ีงายตอการ

นําไปใชกับโปรแกรมประยุกตหรืออุปกรณอ่ืนๆ เฟสบุกเพลสจึงเปนอีกหนึ่งทางท่ีเฟสบุกสรางข้ึน

เพื่อชวยในเร่ืองการทําธุรกิจใหงายข้ึน  ชวยใหลูกคาที่เขามาเช็คอินหนาเพลสไดแชรใหธุรกิจเปนท่ี

รูจักไดอยางกวางขวางข้ึน โดยจะข้ึนโชวท่ี Friends’ news feeds ซ่ึงทําใหสามารถดูไดวาสถานท่ี

เดียวกันนี้มีใครอยูบางและในอีกทางก็ยังดูไดอีกดวยวามีใครอยูท่ีไหนกันบาง 

 

 
รูปท่ี 2.12 รูปแสดงตัวอยางการเช็คอินบนเฟสบุกเพลส 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 

 
รูปท่ี2.13 รูปภาพโปรแกรมประยุกตเฟสบุกเพลส 

(http://facebook.tlcthai.com/facebook-places-บริการใหม/) 
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รูปท่ี 2.14 รูปภาพแสดงช่ือเพื่อนท่ีเช็คอินในสถานท่ีเดยีวกันหรือใกลเคียงบนสมารทโฟน 
(http://facebook.tlcthai.com/facebook-places-บริการใหม/) 

 
สถานท่ีอาจจะถูกสรางข้ึนมาแลวจากเฟสบุกเองหรือลูกคาท่ีช่ืนชอบเพื่อเช็คดูวารานคาถูก

สรางข้ึนหรือยังใหไปเช็คท่ี www.facebook.com ผานทาง Search bar เม่ือเจอสถานท่ีแลวข้ันตอไป 
ตองยืนยันการเปนเจาของในข้ันตอไป เรียกวาการ Claim Place  
      

 
รูปท่ี 2.15 รูปภาพแสดงข้ันตอนการ Add a Place ในการ Claim Place 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 
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เพิ่มสถานท่ีใหมโดยกดท่ี Add a Place ใสช่ือรานแลวก็อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับราน 
กด add ก็สามารถเขา Check in ได  

การ Claiming Place คือ การอางสิทธ์ิการเปนเจาของซ่ึงจะชวยใหจัดการเพิ่มท่ีอยู ขอมูลท่ี
สามารถติดตอได เวลารานเปดทําการ รูปภาพโปรไฟลและการต้ังคาอ่ืนๆ ก็คอนขางจะคลายๆกับ
การจัดการเฟสบุกแตจะตางกันตรงท่ีมีการเพ่ิมแผนท่ีการเดินทางไปยังราน รวมท้ังมีปุม Check in 
ไวสําหรับลูกคาท่ีเขามาใชบริการอีกดวย ในการ claim รานมีแค 4 ข้ันตอน ดังนี้  

1. Log in เขา www.facebook.com คนหาและเลือกช่ือ Place ของคุณท่ีถูกสรางข้ีนแลว 
ดานลางของหนาเพจ ใหคลิกท่ีขอความ Report Place- Is this your business? 

 

 
รูปท่ี 2.16 รูปภาพแสดงหนาเพจของสถานท่ี 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 
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2. คลิกท่ีชองส่ีเหล่ียมเพื่อแจงวาเปนตัวแทนของรานนี้จริงและคลิกท่ี continue เพื่อไปยัง
ข้ันตอนตอไป

 
รูปท่ี 2.17 รูปภาพแสดงข้ันตอนการยืนยนัการเปนเจาของราน 
(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 

 
3. ตอไปทางเฟสบุกจะยืนยันสถานท่ี โดยการโทรกลับยังเบอรโทรท่ีเคยแจงไวเม่ือตอน
สรางสถานท่ี จากรูป จะเห็นวา ในขอท่ี 1 จะแสดงเบอรท่ีติดตอข้ึนมา ใหแนใจวาอยูในท่ีท่ี
สามารถรับสายน้ันได 

 
รูปท่ี 2.18 รูปภาพแสดงข้ัตอนการยืนยันสถานท่ี 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 
 

เม่ือพรอม ก็กดปุม Call me now ในการโทรนี้ทางเฟสบุกก็จะแจงหมายเลข 4 หลัก เพื่อให
กรอกเพื่อใชยืนยัน 
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4. ใสเลข 4 หลักท่ีไดมาเพ่ือยืนยันธุรกิจ ถาไมไดรับสาร ใหคลิกท่ี Call me again  เม่ือทํา
การยืนยันสถานท่ีแลว จะไดรับขอความวา It has been claimed 

 

 
รูปท่ี 2.19 รูปภาพแสดงข้ันตอนการยืนยนัธุรกิจ 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 
 

การเช่ือมโยง เฟสบุกเพลสกบัเฟสบุกเพจจะจัดการกับธุรกิจผานเฟสบุกเพจถาเลือกท่ีจะ
เช่ือมเขาดวยกนั ท้ังนี้รวมถึงการโพสอัพเดทสถานะรูปหรือลิงคตางๆ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เพื่อนๆท่ีอยู
ในลิงคเฟสบุกเพจกจ็ะถูกเช่ือมตอมาท่ีธุรกิจดวย      

 
รูปท่ี 2.20 รูปภาพแสดงตัวอยางโปรไฟลเฟสบุก 

(http://www.veedvil.com/news/facebook-places-for-business/) 
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หลังจากท่ีทําการเช่ือมตอกันแลวหนาเพจจะถูกอัพเดท เปนหนาเพจใหมท่ีมีการโชวขอมูล
ของสถานท่ีอยางเชนแผนท่ีและเช็คอินหนาโพสตเนื้อหารูปภาพ วีดีโอ และอีเวนทตางๆ ยังคงอยู
รวมท้ัง custom tab ดวย    

   
2.5. แนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรไทย 

ความตองการใชบริการของตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยไดเพิ่มข้ึนจาก 26.99 
ลานเลขหมาย ในป 2547 เปน 62.04 ลานเลขหมาย ในป 2551 เฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 23 ตอป ในชวง  
5 ปท่ีผานมา โดยโครงสรางการใหบริการไมเปล่ียนแปลงจากท่ีผานมามากนัก คือมีสัดสวนระบบ
แบบเติมเงิน (Prepaid) ตอระบบแบบรายเดือน (Postpaid) คิดเปนรอยละ 90:10 สําหรับแนวโนมการ
ประมาณในระยะ 2 ปขางหนา คาดวาจะมีผูใชบริการเพิ่มข้ึน 17 ลานเลขหมาย โดยพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพของ
ความตองการสวนใหญจะอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เนื่องจากยังมีสัดสวนเลข
หมายตอประชากรตํ่าเม่ือเทียบกับภาคอ่ืนๆ   

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากท่ีสุด ไดแก ความจําเปนทาง
ธุรกิจความสะดวกในชีวิตสวนตัว และปญหาการจราจร สําหรับขอดีและคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดแก การชวยแกปญหายามฉุกเฉิน ประหยัดเวลาในการเดินทางสะดวกในการ
พกพา การติดตอฉับไว นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญคือการใหบริการโทรศัพทตามบานยังไมเพียงพอ 
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีแนวโนมท่ีจะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มในสัดสวนท่ีพอ ๆ กับการไมซ้ือเพิ่ม
และมีแนวโนมท่ีจะใชตอไป แสดงวา แนวโนมการใชโทรศัพทเคล่ือนที่จะมีปริมาณมากข้ึนเร่ือย ๆ 
สําหรับความ พึงพอใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีพบวาผูใชพึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมากมีถึง
กวารอยละ 90  

ผลสํารวจลาสุดเกี่ยวกับสมารทโฟนพบวา เกือบ 1 ใน 2 หรือ 47% ของผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยท่ียังไมไดเปนเจาของสมารทโฟนมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสมารทโฟนหรือจะซ้ืออยาง
แนนอนในป 2554 และความตองการซ้ือในระดับสูงเชนนี้ชวยเพิ่มอัตราผูใชสมารทโฟนในประเทศ
ไทยใหสูงข้ึนไปอีกจากปจจุบันท่ี 25%  

นีลเส็นยังพบดวยวาผูบริโภคเพศชาย และกลุมอายุต่ํากวา 20 ป ตองการเปนเจาของสมารท
โฟนมากท่ีสุด ขณะท่ีการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่และการใชโปรแกรมประยุกต
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและในป 2553 เจาของสมารทโฟนในกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
เติบโตข้ึน 8% ซ่ึงถือเปนอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วมากพอกับประเทศสิงคโปรและเม่ือเทียบกับท้ัง 6 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สิงคโปร มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม) 
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รูปท่ี 2.21 กราฟแสดงอัตราผูท่ีเปนเจาของสมารทโฟนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1307272753&grpid=&catid=00&subcatid

=0000) 
 

ไอดีซี บริษัทวิจัยตลาดช้ันแนวหนาของโลก เปดเผยผลสํารวจพฤติกรรมการใชงานของผูท่ี
ทองโลกออนไลนผานสมารทโฟน โดยพบวาพฤติกรรมยอดนิยมอันดับ 1 ของผูใชสมารทโฟน 
เกือบทุกประเทศทั่วโลก คือการแชทและการใชงานเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงนั่นแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของส่ือสังคมออนไลน ในฐานะชองทางในการทําการตลาดอีกดวย โดยในประเทศท่ี
ความนิยมในการแชทของผูใชสมารทโฟนมีสูง เชน ประเทศจีน (64%) และนิวซีแลนด (40%)  จะมี
การใชงานเครือขายสังคมออนไลนในระดับตํ่า (23% และ 25% ตามลําดับ) สวนในประเทศท่ีมีการ
ใชงานเครือขายสังคมออนไลนสูงก็จะมีการแชทในปริมาณท่ีต่ํา สะทอนถึงผลทางการทดแทนของ
กิจกรรมออนไลน 2 ประเภทนี้  

งานวิจัยเกี่ยวกับผูบริโภคที่ไอดีซีไดจัดทําข้ึนท่ัวโลกภายใตช่ือ ConsumerSpace 360° ยัง
แสดงใหเห็นอีกวาในทุกวันนี้ผูใชสมารทโฟน 4 คนจาก 10 คนนั้นใชสมารทโฟนเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเปนประจําทุกวันซ่ึงถือไดวาเปนอัตราท่ีเพิ่มสูงข้ึนถึง 60% เม่ือเทียบกับปท่ีแลวท่ีมี
เพียง 1 ใน 4 ของผูใชสมารทโฟนเทานั้นท่ีเช่ือมตออินเทอรเน็ตผานอุปกรณตัวนี้เปนประจํา โดย
การเติบโตเชนนี้มีใหเห็นในทุกภูมิภาค โดยในชวงเวลาเพียงแคหนึ่งปตัวเลขของผูท่ีเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตเปนประจําทุกวันไดเพิ่มสูงข้ึนเปนเทาตัวท้ังในตลาดท่ีอ่ิมตัวแลว อยางในประเทศ
ออสเตรเลีย ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และในตลาดเกิดใหมเชนประเทศบราซิล รัสเซีย หรือแมกระท่ัง
อินเดีย 
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ผูตอบแบบสอบถาม 4% จากท้ังหมด 4,068 คนตอบวาใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี Android อยู 
ซ่ึงตัวเลขนี้เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 2009 ถึง 3 จุดท่ีนาสนใจกวาคือผูตอบแบบสอบถาม 21% 
บอกวามีแผนจะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี Android ในอนาคตอันใกล ซ่ึงเดือนกันยายนยังมีแค 6% (ดู
กราฟประกอบ)   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.22 กราฟแสดงเปาหมายการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีแอนดรอย 

(http://www.siamspoon.com/forum/viewthread.php?tid=712) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 2.23 กราฟแสดงอันดับการใชสมารทโฟน 
(http://www.siamspoon.com/forum/viewthread.php?tid=712) 
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   กราฟท่ี 2.24 กราฟแสดงการเติบโตของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
(http://www.siamspoon.com/forum/viewthread.php?tid=712) 

 
2.6. ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

กูเกิลแอนดรอยด (Google Android) คือ ระบบปฏิบัติการที่เปนซอฟตแวรแพลตฟอรมบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ี สรางข้ึนมาจากระบบปฎิบัติการลีนุกซ (Powered by the Linux kernel) พัฒนาข้ึน
มาโดยกูเกิล กูเกิลแอนดรอยดนั้นไดเปดใหนักพัฒนา สามารถเขามาจัดการเขียนคําส่ังตาง ๆ ไดดวย
ภาษาจาวา และเขียนควบคุมอุปกรณตางๆ ผานทางจาวาไลบลาร่ีท่ีทางกูเกิลพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ 
(Google-developed Javalibraries) โปรแกรมตางๆ ท่ีรันบนกูเกิลแอนดรอยสามารถเขียนไดดวย
ภาษาซี(C) และภาษาอ่ืน สวนการพัฒนาผานการคอมไพลดวยสถาปตยกรรมแบบ ARM Native 
Code (32bit) นั้นยังไมไดรับการสนับสนุนจากทางกูเกิลแตอยางใด 

กูเกิลแอนดรอยดไดเปดตัวเปนคร้ังแรกในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทางกูเกิลได
ประกาศกอตั้ง Open Handset Alliance กลุมบริษัทฮารดแวร, ซอฟตแวร และการส่ือสาร 48 แหง 
และไดออกมาใหยลโฉมตัวจริงกันในชวงป 2551 ท่ีผานมา ลิขสิทธ์ิของกูเกิลแอนดรอยดนั้นจะอยู
ในลักษณะของฟรีซอฟตแวรและโอเพนซอรส โดยอยูภายใตสิทธิบัตรของครีเอทีพ คอมมอนส 
แอทรีบิว 2.5 ซ่ึงทําใหผูใชนั้นสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรของกูเกิลแอนดรอยดไปใชไดฟรีและ
ยังสามารถนําซอฟตแวรท่ีไดไปแชรแจกตอไดแตไมอนุญาตใหแกไขโดยการนําเอาช่ือผูเขียน
ซอฟตแวร หรือรายการสิทธิบัตรของซอฟตแวรนั้นออกตัวโปรแกรม 

แอนดรอยด คือ ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอรม ท่ีจะใชควบคุมการทํางานบน
อุปกรณอีเล็กทรอนิกสตางๆ สําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่และอุปกรณพกพา โดยมีกูเกิลอิงก, ที-โม
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บาย, เอชทีซี, ควอลคอมม, โมโตโรลา และบริษัทช้ันนําอีกมากมายรวมพัฒนาโปรเจ็กตแอนดรอยด 
ผานกลุมพันธมิตรเคร่ืองมือส่ือสารระบบเปด (Open Handset Alliance) ซ่ึงเปนกลุมพันธมิตรช้ันนํา
ระดับนานาชาติดานเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสารเคล่ือนท่ี ซ่ึง Android ประกอบดวย
ระบบปฏิบัติการ ไลบรารีเฟรมเวิรค และซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการพัฒนา ซ่ึงเทียบเทากับ 
Windows Moble, Palm OS, Symbian, OpenMoko และ Maemo ของโนเกีย โดยใชองคประกอบท่ี
เปนโอเพนซอรส หลายอยาง เชน Linux Kernel, SSL, OpenGL, FreeType, SQLite, WebKit และ
เขียนไลบรารีเฟรมเวิรคของตัวเองเพิ่มเติม ซ่ึงท้ังหมดจะโอเพนซอรสใช (Apache License) 

ขอดีของแอนดรอยด  
1. ความเขากันไดระหวางโทรศัพทเคล่ือนท่ีกับระบบดวยความท่ีเปนโอเพนซอรสทําใหผู

จําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถหาทางออกรวมกันในแงขอกําหนดข้ันตํ่าท่ีจะใช Android และ
ดวยความท่ีเปนโอเพนซอรสจึงมีคนเร่ิมดัดแปลงใหใชกับ Netbook ไดดวย  

2. ราคาโอเพนซอรสไมมีคาใชจายในการใชแถมยังเขากันไดกับตัวเคร่ืองเน่ืองจากรวมกัน
ผลิต ดังนั้นตนทุนผลิตจึงตํ่า และตัวแอนดรอยด (ไมรวมราคาของเคร่ืองท่ีใช) ถูกกวาระบบปฎิบัติ
การของ iphone  

3. ผูพัฒนาสามารถพัฒนาเองโดยไมตองสงคืนไปใหท่ีบริษัทแมในตางประเทศ เหมือน
เทคโนโลยีอ่ืนๆ กอนหนานี้ เนื่องจากเปนระบบเปดจึงสามารถพัฒนาไดเอง ในสวนของซอฟตแวร
ภายในเครื่องนั้น 90% จากตางประเทศและอีก 10% เปนของคนไทย โดยใช platform android ท่ี
สามารถพัฒนาโปรแกรมตางๆ ไดอยางแทบไมมีขีดจํากัด ตัวพัฒนาโปรแกรมใน android (SDK) 
นั้นสามารถโหลดมาใชไดโดยไมเสียคาใชจายและไมไดมีขอจํากัดเหมือน iphone ท่ีเวลาโอนถาย
ขอมูลระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอรตองตอสายและโอนขอมูลผาน itune เทานั้น  

4. หากเทียบกับ iphone แลว Android เนนในเร่ืองการใชงานโปรแกรมประยุกตท่ี
หลากหลาย สามารถตกแตงไดตามใจชอบมากกวา  

5. สามารถใชงานดวยนิ้วไดสะดวกและล่ืนไหล  
6. สามารถทํางานไดเร็วกวา windows mobile เร็วพอๆกับ iphone ในมาตรฐานราคา 

licences ท่ีเทากัน  
ขอเสียของแอนดรอยด 
1. เนื่องจากเปนระบบปฎิบัติการใหมในตลาด โปรแกรมท่ีจะใชไดกับระบบยังมีไมมากนัก 

มีโปรแกรมเสริมใหเลือกนอย การพัฒนาอาจจะลาชากวา commercial software เม่ือระบบพัฒนาถึง
จุดๆหนึ่ง แตก็ไมไดเปนปญหากับผูใชเนื่องจากผูใชคงไมไดอัพเกรดระบบบอยคร้ังเทาไหรนัก  
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2. ผูพัฒนาไมสามารถปด Process เองได ถาหากเปดโปรแกรมอะไรข้ึนมา โปรแกรมก็จะ
รันอยูอยางนั้นตลอดซ่ึงจะทําใหเคร่ืองชาลงเร่ือยๆ ตองลงโปรแกรม Task Manager คอยปด Process 
ทําใหยุงยากมากข้ึน  

3. เม่ือเทียบกับ Window Mobile ในแงความแพรหลายของโปรแกรม, การใชงาน GPS และ
การใชงานรวมกับคอมพิวเตอรท่ีเปน Windows แลว Android ยังสูไมไดอยางแนนอน อีกท้ังการใช
งานรวมกับภาษาไทยยังทําไดไมดีเทาไหรอีกดวย  

4. ใชงานยากเพราะเมนูซับซอนตองทําความเขาใจกอน  
5. ตองตออินเตอรเน็ตตลอดเวลาจึงจะใชฟงกช่ันไดเต็มท่ี  

 
2.7. หลักการแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ 

Customer Relationship Management (CRM) หรือเรียกวาการบริหารลูกคาสัมพันธ ซ่ึงก็คือ
การสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการ การ
บริหารลูกคาสัมพันธไดถูกนํามาใชมากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ เนื่องมาจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแตละ
ประเภทเพิ่มข้ึนสูงมาก การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะท่ีจํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตอง
พยายามสรรหาวิธีท่ีจะสรางความพอใจใหแกลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภักดีในท่ีสุด   
กระบวนการทํางานของระบบการบริหารลูกคาสัมพันธมี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1. Identify เก็บขอมูลวาลูกคาของบริษัทเปนใคร เชน ช่ือลูกคา ขอมูลสําหรับติดตอกับ
ลูกคา 

2. Differentiate วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาแตละคน และจัดแบงลูกคาออกเปนกลุมตาม
คุณคาท่ีลูกคามีตอบริษัท 

3. Interact มีปฏิสัมพันธกับลูกคาเพื่อเรียนรูความตองการของลูกคา และเพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาในระยะยาว 

4. Customize นําเสนอสินคาหรือบริการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกคาแตละคน  
 การบริหารลูกคาสัมพันธเปนเคร่ืองมือท่ีองคกรใชในการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดย
การใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการจะชวยใหเกิดการบริการลูกคาท่ีดีข้ึน การเก็บ
และวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชจายและความตองการของลูกคา ทําใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาการบริการ รวมไปถึงนโยบายในดานการจัดการ ซ่ึงมีเปาหมายสุดทายในการเปล่ียนจาก
ผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป เนื่องจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแตละประเภทเพิ่มข้ึนสูงมาก 
การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะที่จํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตองพยายามสรรหาวิธีท่ีจะสราง
ความพอใจใหแกลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภักดีในท่ีสุด 
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หลักการสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
1. ปลูกจิตสํานึก 
กระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธควรเร่ิมจากบุคคลภายในองคกรเสียกอน บุคลากร

ทุกคนตองมีใจรวมกัน และพรอมท่ีจะสรางการบริหารลูกคาสัมพันธใหเกิดข้ึน นับตั้งแตพนักงาน
ระดับลางไมวาจะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรับโทรศัพท พนักงานตอนรับ 
พนักงานในฝายตาง ๆ จนกระท่ังผูบริหารระดับสูงขององคกร ยกตัวอยางเชน เม่ือลูกคาเขามา
ภายในบริษัท พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเปนดานแรกที่จะถูกสอบถามขอมูลเบ้ืองตนจาก
ลูกคา ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส การแตงกายสุภาพเรียบรอย อีกท้ังจะตองเปนผู
ท่ีสามารถใหขอมูลเบ้ืองตนแกลูกคาได โดยไมตองมีการสอบถามจากฝายอ่ืน ๆ ใหวุนวาย หรือตอง
มีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีชวยในการสืบคนอยางรวดเร็ว หรือพนักงานรับโทรศัพทจะตองเปนผูท่ีสามารถ
ตอบคําถามไดทุก ๆ เร่ือง ไมใชมีการโอนสายถามกันไปจนกระท่ังสายหลุดไปอยางท่ีผูบริโภคใน
ปจจุบันกําลังประสบอยูจากหลาย ๆ องคกร เหลานี้เปนเพียงบางสวนท่ีพนักงานจะตองรับผิดชอบ
ในงานหนาท่ีของตนเอง เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคาในเบ้ืองตน 

2. วิเคราะหความตองการเบ้ืองตนของลูกคา 
องคกรตองมองยอนกลับไปในฐานะท่ีตนเองเปนลูกคา วาถาเราเปนผูบริโภคท่ีมาซ้ือสินคา 

เราตองการอะไร เพื่อใหคุมคากับเงินท่ีจายไป ซ่ึงก็คือการเอาใจเขามาใสใจเรานั่นเอง 
3. เก็บรวบรวมขอมูล 
การสํารวจขอมูลตาง ๆ ของลูกคาวาลูกคาแตละรายมีความตองการ (Needs & Wants) 

อะไร โดยตองมองใหเห็นความแตกตางของลูกคาแตละราย เชน วันเกิดของลูกคา บริษัทมี
โปรแกรมสงการดอวยพรไปให และในการสรางความซาบซ้ึงแกลูกคานั้นบริษัทตองทราบขอมูล
ดานลึกของลูกคาดวย ยกตัวอยางเชน เชอรร่ีเปนสาวโสดชอบสีฟาเปนท่ีสุด ซูซ่ีเปนสาวเซ็กซ่ีมีลูก 2 
คน สีท่ีโปรดคือสีแดง คําอวยพรในการดของแตละบุคคลตองแตกตางตามสถานภาพและความชื่น
ชอบ 

4. จัดทําฐานขอมูล 
เม่ือสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ตองมีการจัดเก็บใหเปนระบบท่ีเอ้ือตอการ

ดึงขอมูลไปใชงาน ซ่ึงผูบริหารตองเห็นความสําคัญในการลงทุนดานเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อนํามา
ชวยการจัดเก็บระบบขอมูล รวมท้ังการลงทุนในสวนท่ีเกี่ยวกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบในสวนงาน
ดังกลาวดวย 

ในการบริหารความสัมพันธลูกคา เปนโมเดลข้ันพื้นฐานของการบริหารงานการบริหาร
ลูกคาสัมพันธเพื่อใหนักการตลาดเขาใจ กระบวนการทํางานของการบริหารลูกคาสัมพันธซ่ึง
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ประกอบไปดวยองคประกอบ 4 อยาง คือ Database (การสรางฐานขอมูล) Electronics (การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) Action (การกําหนดโปรแกรม เพื่อสรางความสัมพันธและ Retention (การ
รักษาลูกคา) จากกระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธท่ีกลาวมาจะเห็น วาการบริหารลูกคา
สัมพันธเปนระบบงานขนาดใหญ เปนการเกี่ยวของเช่ือมโยงลูกคาเขากับหนวยงานและชองทาง 
ตลอดท่ัวท้ังองคกร ดังนั้นการบริหารลูกคาสัมพันธเปนเร่ืองท่ีตองลงทุนท้ังคน เวลาและเทคโนโลยี 

แนวคิดทางการตลาดหางยาว หรือ “กฎของพาเรโต” หรือ “กฎ 80/20” ท่ีนํามาใชกับโลก
ธุรกิจนั้น มีพื้นฐานมาจาก แนวคิดท่ีวา “ยอดขาย 80% มาจากลูกคาช้ันดีเพียงแค 20%” ดังนั้นทฤษฎี
การตลาดสมัยใหมท่ีมีรากฐานอยูบนแนวคิดดังกลาว จึงเนนการใหความสําคัญกับลูกคาช้ันดี 
เพื่อท่ีจะสรางกลไกซ่ึงนําไปสูการกระตุนใหลูกคาช้ันดีดังกลาวซ้ือสินคาหรือบริการซํ้านั่นเอง 

 
2.8. การนําเอาการบริหารลูกคาสัมพันธมาประยุกตใชในการทําธุรกิจ 

การบริหารลูกคาสัมพันธชวยเพ่ิมความสามารถในการใหบริการลูกคาไดดีข้ึน เชน ใช
เว็บไซตในการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา วิธีการใชสินคา และใหความชวยเหลือแกลูกคาไดตลอด 24 
ช่ัวโมง เปนชองทางใหลูกคาแนะนําติชมตอบริการของบริษัทไดงาย ชวยใหลูกคาสามารถ 
Customize ความตองการของตนเองไดทันที เปนตน 

การบริหารลูกคาสัมพันธชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาใหดีข้ึน ชวยให
บริษัทรูความสนใจ ความตองการ และพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา ทําใหบริษัทสามารถนําเสนอ
สินคาท่ีเหมาะสมกับลูกคาได และชวยใหบริษัทสามารถใหบริการหลังการขายแกลูกคาตามท่ีลูกคา
ตองการได 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธพบวา การตลาดการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา หรือการบริหารลูกคาสัมพันธมาใชในการชวยใหองคกรสามารถเพ่ิมความสัมพันธอันดี
ใหกับลูกคา เพิ่มรายไดลดคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองคาใชจายในการแสวงหาลูกคา รักษาสวน
แบงตลาดของธุรกิจ เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา ลดการทางานท่ีซับซอน วางแผนทางดาน
การตลาดและการขายอยางเหมาะสม ซ่ึงถาจะใหเห็นภาพชัดข้ึน เม่ือเปรียบเทียบฐานลูกคาของ
องคกรเปนเสมือนน้ําท่ีอยูในถังถามีรูร่ัวท่ีกนถังน้ํา ก็จะไหลออก เปรียบไดกับการท่ีองคกรจะตอง
สูญเสียลูกคาออกไปอยูตลอดเวลาและการบริหารลูกคาสัมพันธก็คือเคร่ืองมือท่ีจะมาลดขนาดรอย
ร่ัวขององคกรใหเล็กลง เทากับองคกรไดลดอัตราการสูญเสียลูกคาใหต่ําลง 

การบริหารลูกคาสัมพันธ คือ ส่ิงตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากตัวสินคาหรือบริการท่ีไดรับ  
การสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหเกิดกับลูกคา คือการท่ีลูกคาจะไดรับส่ิงท่ีตนเอง

พึงพอใจท่ีนอกเหนือจากการคาดหวังไว ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการสรางสม
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ประสบการณ เพื่อสรางภาพลักษณขององคกรใหเขาไปอยูในใจของผูบริโภค ส่ิงเหลานี้เปนส่ิง
สําคัญในการรักษาลูกคาเกาใหคงอยูตลอดไป ซ่ึงกลุมลูกคาเหลานี้เม่ือเปนลูกคามาเปนระยะ
เวลานานก็จะเปนกลจักรสําคัญในการบอกตอ (Word of mouth) เพ่ือการสรางลูกคาใหม (New 
Customer) ในอนาคต โดยท่ีธุรกิจไมจําเปนตองใชเงินลงทุนและสรางกลุมลูกคาใหมขององคกร
ข้ึนมาเอง       

ประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
1. มีรายละเอียดขอมูลของลูกคาในดานตางๆ ไดแก Customer Profile, Customer  Behavior 
2. วางแผนทางดานการตลาดและการขายอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการตลาด และการขายไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพตรงความ

ตองการของลูกคา 
4. เพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจ 
5. ลดการทํางานท่ีซับซอน ลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน เพ่ิมโอกาส

ในการแขงขัน กอใหเกิดภาพพจนท่ีดีตอองคการ 
อยางไรก็ตามเม่ือถึงจุดท่ีองคกรตองเติบโต การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางทีมงานและ

แผนกตางๆนาจะเปนนโยบายท่ีเหมาะสมมากกวาแถมยังชวยใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาเดิมเม่ือจํานวนของลูกคาเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย  ในปจจุบันมีซอฟตแวรเชิงธุรกิจออกวาง
จําหนายอยูมากมาย ซอฟตแวรเหลานี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลท่ีมีความสําคัญของลูกคา (อาทิเชน
ประวัติการขาย ความพึงพอใจของลูกคา รายละเอียดของลูกคา และอ่ืนๆอีกมาก) แถมยังเอาไว
ใหบริการขอมูลท่ีมีประโยชนมากข้ึนและบริหารไดงายข้ึนกวาเดิมอีกดวย ซอฟตแวรประเภทนี้มี
ช่ือเรียกวาระบบบริหารความสัมพันธของลูกคา ซ่ึงในชวงสิบปท่ีผานมา บริษัทขนาดกลางและ
องคกรขนาดใหญตางหันมาสนใจซอฟตแวรชนิดนี้กันเพิ่มมากข้ึน 

 แตธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากเร่ิมหันมาตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารลูกคา
สัมพันธกันเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีการเปดตัวซอฟตแวรบริหารลูกคาสัมพันธซ่ึงออกแบบมา
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทขนาดเล็กโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน Microsoft Business Solutions 
CRM ถูกออกแบบข้ึนมาใหสนองตอบตอการบริหารลูกคาของบริษัทซ่ึงมีพนักงานระหวาง 25  ถึง 
500 คน โปรแกรมนี้มีบริการลูกคาและคุณสมบัติการขายอัตโนมัติเปนจํานวนมาก ซ่ึงไมเพียงแตทํา
ใหพนักงานมีเวลามากข้ึนเทานั้น แตโปรแกรมยังสามารถแสดงขอมูลท่ีมีคาท่ีชวยใหบริษัทมุงเนน
ไปท่ีลูกคาท่ีสรางกําไรไดมากท่ีสุดดวย 
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จุดเดนของ การบริหารลูกคาสัมพันธ ประกอบดวย 
 1. พนักงานสามารถออกแบบรายงาน บริหารงาน และแกปญหาโดยใชระบบโอนถาย
ขอมูล ระบบคนหาขอมูล และระบบเรียกใชบริการอัตโนมัติท่ีทํางานไดอยางรวดเร็ว 
 2.สรางรายงานท่ีเอาไวแยกแยะปญหาพื้นฐานของการใหบริการ ทบทวนความตองการของ
ลูกคา ติดตามข้ันตอนตางๆ และวัดประสิทธิภาพของการใหบริการได 
 3.พนักงานสามารถใชขอมูลยอดขาย ส่ังซ้ือ และบริการอ่ืนๆรวมกัน รวมท้ังใชขอมูล
เหลานี้เพื่อแยกแยะลูกคาท่ีมีความสําคัญสูงสุดและจัดลําดับความสําคัญของการใหบริการอีกดวย 
 4.วงจรการขายท่ีส้ันลงกวาเดิมและทําใหการปดการขายมีอัตราประสบความสําเร็จท่ีดี
กวาเดิม โดยใชเคร่ืองมือบริหารวาท่ีลูกคาและโอกาสในการขาย มีระบบปรับแตงกฎเกณฑของ
เวิรกโฟลเพ่ือใชกับข้ันตอนการขายอัตโนมัติ ทําใบเสนอราคา และระบบบริหารการส่ังซ้ือเปนตน 

            5.รายงานสมบูรณแบบสําหรับคาดการณยอดขาย ประเมินผลกิจกรรมการทําธุรกิจ และ
การดําเนินงานติดตามผลความสําเร็จของการขายและการใหบริการ รวมทั้งใชแยกแยะแนวโนม
ของปญหาและโอกาสดวย 

เนื่องจากระบบบริหารลูกคาสัมพันธเปนกลยุทธหนึ่งในการดําเนินธุรกิจท่ีนําเอา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาปรับใช ดังนั้นการดูแลระบบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายฝาย เชน ฝายสารสนเทศ หรือผูออกแบบและผูจัดทําเว็บไซตขององคกร 
นอกจากนั้นการเช่ือมระบบ ERP กับ CRM เขาดวยกัน แตก็ไมใชเร่ืองท่ีงายนัก และอาจจะตอง
เสียเวลาและคาใชจายสูง ขอคิด 8 ประการของการบริหารลูกคาสัมพันธอาจจะชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการขายและบางทีอาจจะนําเสนอบริการในรูปแบบอ่ืนใหกับลูกคาได 

หลักการประการท่ี 1: การบริหารลูกคาสัมพันธสามารถทําเงินได  
นอกเหนือไปจากการใหคําปรึกษาของท่ีปรึกษาตลอดไปจนถึงการเปล่ียนเเปลงและ

ปรับปรุงวิธีในการบริหารงานในองคกร เเละการปรับโครงสราง ของกระบวนการ บริษัทโดยสวน
ใหญกันงบประมาณไวราว 75% เพื่อการพัฒนาในทางเทคโนโลยี โดยท้ังนี้มักเพิกเฉยตอการพัฒนา
ในทางทรัพยากรมนุษยโดยรวม ความจริงแลวบริษัทท่ีใชกระบวนการของการบริหารลูกคาสัมพันธ
ท่ีดีท่ีสุดนั้น มักมีการลงทุนในเชิงเทคโนโลยีนอยมาก เเละกลับไปใหความสําคัญกับวิธีการงายๆใน
การพัฒนาเเรงจูงใจในองคกร และใหความสําคัญกับยุทธศาสตรในเชิงธุรกิจตามกระบวนการของ 
การบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวา 

หลักการประการท่ี 2: องคกรสามารถรับมือกับปญหาของลูกคาได 
บริษัทสวนใหญท่ีพยายามที่จะบริหารจัดการกับลูกคาของตน ดวยการเนนดานการบริหาร

จัดการลูกคาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเนนผลกําไร เเละลดตนทุนหรือคาใชจายของ
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กระบวนการเปนสําคัญหลายๆ บริษัทไดเพิ่มความพยายามท่ีจะฝกพนักงานภายในองคกรของ
ตนเองใหมีหัวใจ เเละเเรงจูงใจในการบริการ ท้ังนี้เเละท้ังนั้นบริษัทควรจะตองยึดความตองการของ
ลูกคาเเละผูบริโภคเปนเกณฑหลัก หลังจากนั้นจึงคอยกําหนดแผนกลยุทธเพื่อท่ีจะสนองความ
ตองการของกลุมลูกคาดวยสินคา และบริการท่ีผูบริโภคตองการมากกวา 

หลักการประการท่ี 3: กลยุทธในการขายสามารถทําการควบคุมได 
กลยุทธนี้ช้ีเเนะใหผูบริหารหันไปใหความสําคัญในการลดภาระและวงจรที่ยืดเยื้อของ

กระบวนการขายโดยพนักงานขาย และใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี เขามาชวยใหเกิดความรวดเร็ว
และแมนยําข้ึน รวมท้ังลดเวลาลง และปลอยใหพนักงานขายมีโอกาสไปใชความสามารถหลักของ
เขา คือการขายมากกวาในกระบวนการของการบริหารลูกคาสัมพันธ จะเนนหนักไปในการ
สนับสนุนใหพนักงานขาย ทุกคนทํางานอยางเต็มความสามารถ โดยการวางกลยุทธในการขายเเละ
การใหบริการท่ีดี โดยใชเทคโนโลยีเปนสวนประกอบ เเทนท่ีจะพุงความสนใจไปท่ีกระบวนการ
ขายเเตเพียงอยางเดียว เชนพนักงานขายไมควรมามัวเสียเวลากับการกรอกแบบฟอรมการขาย การ
ตรวจสอบสินคาท่ีมีใน สตอกตลอดจนการสงออรเดอรไปยังแผนกตางๆขององคกร หากการ
บริหารลูกคาสัมพันธ สามารถเขาไปจัดการกับกระบวนการ Back Office ได 

หลักการประการท่ี 4: การปรับกลยุทธไปในเเนว 360 องศา โดยเนนไปท่ีการบริการลูกคา
เปนเกณฑ  

การเร่ิมวางระบบบริหารลูกคาสัมพันธ นั้นมักเร่ิมจากการวางระบบภายในแบบบูรณาการท่ี
สมบูรณ และนั่นมักถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธโดยท้ังนี้การ
บริหารลูกคาสัมพันธ สวนใหญท่ีมักจะลมเหลว เพราะตางมองในภาพใหญจนเกินไป และไปเช่ือท่ี
ปรึกษา ท่ีมุงขายแตซอฟตแวร ซ่ึงตองลงทุนมากแทนท่ีจะไปใหความสําคัญตอการลําดับขอมูลท่ีดี
เเละเปนประโยชนของลูกคาท่ีสําคัญขององคกร  ซ่ึงจะสามารถชวยใหบริษัทนําเอาขอมูลเหลานั้น
มาใชอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการกับลูกคาตางๆ ได ท้ังดานการ Cross Selling และ Up 
Selling การปรับกลยุทธในเเบบ 360 องศา นี้เช่ือวาสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคลี่คลาย
โครงการท่ีมีความซับซอนมากๆ ตลอดท้ังปใหเเปรสภาพเปนลายเเทงหรือคัมภีรในการเพิ่มผลกําไร
ในระยะยาวได  

หลักการประการท่ี 5: หลักการบริการความเส่ียง  
เปนท่ีทราบกันดีวา กระบวนการในการบริหารที่มีความขัดเเยง (Conflicting) ภายในตนเอง

จะสงผลในดานลบตอการบูรณาการ (Integration) โดยท้ังนี้ จึงควรทําความเขาใจตอสภาวการณ
เหลานี้ใหชัดเจน การบูรณาการตองคํานึงถึงกระบวนการทางธุรกิจ ซ่ึงท่ีปรึกษาดานการบริหาร
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ลูกคาสัมพันธ จะตองเขาใจวา Software ทุกตัวไมสามารถนํามาใช ไดทันทีโดยไมตองมีการ Tailor-
made หรือ Customized ใหเขากับแตละแผนกหรือธุรกิจกันกอน  

หลักการประการท่ี 6: กลยุทธในการรักษาลูกคาคือการบริการเปนเลิศ  
กลยุทธในการบริการลูกคาท่ีสมบูรณเเบบนั้นสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเเละ

ลดตนทุนท่ีตองเส่ียงในระยะยาวไดแตลูกคาท่ีพึงพอใจก็อาจจากไปได ท้ังนี้เพราะการบริการลูกคา
ใหพึงพอใจนั้น อาจไมใชกลุมลูกคาหรือบุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจซ้ือก็ได แตอยางไรก็ตาม 
การบริการลูกคาใหมีความพึงพอใจสูงสุดนั้น ก็เปนสวนหนึ่งของการลดอัตราการเส่ียงท่ีลูกคาจะตี
ตนออกหางไปไดในกรณีท่ีลูกคาเร่ิมพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืนๆในสินคาหรือบริการนั้นๆ กลยุทธใน
การบริหารเเบบ Retention Management ควรที่จะมีระบบท่ีเขมเเข็งภายในตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถ
ตอบสนองตอพฤติกรรมในการบริโภคท่ีดีเเละเสริมสรางเเรงจูงใจในเชิงบวกเเกผูบริโภคให มีมาก
ยิ่งข้ึน  

หลักการประการท่ี 7: กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธเหมาะกับทุกๆสถานการณ  
ในอุตสาหกรรมการใหบริการท่ีเนนหนักไปในการใหบริการเเบบสวนตัว (One to One) 

บริษัทท้ังหลายยังคงความเช่ือวามีทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับองคกร ในการขจัดปญหาท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับงานบริการได การเเกปญหาที่ทรงประสิทธิภาพตามเเบบฉบับของการบริหารลูกคาสัมพันธ
นั้น  ข้ึนอยูกับวาองคกรจะสามารถเขาถึงปญหาในเเง มุมใด  เพราะหากองคกร  นั้นๆไมมี
ประสิทธิภาพท่ีจะเขาถึงวัตถุประสงคของการประยุกตใชเเลว ก็จะไมสามารถวางกลยุทธเเละหา
โอกาสที่เหมาะสมในการรับมือกับปญหา เเละการเพ่ิมผลผลิตได  

หลักการประการท่ี 8: การสราง เว็บไซตใหเปนประโยชนได  
ในปจจุบันเว็บไซตนั้นเต็มไปดวยการใหบริการทางธุรกิจในรูปเเบบของ E-commerce และ 

E-service ซ่ึงเว็บไซตเหลานี้พยายามจะมอบเเละเสริมสราง องคความรูใหเเกผูใช เเตเปนท่ีนาสังเกต
วานอยคนนักท่ีจะพึ่งพาส่ิงเหลานี้อยางจริงจังอีกประการหนึ่งก็คือเราไมควรที่จะประยุกตใช
ฟงกช่ันการบริหารลูกคาสัมพันธใหมๆเขามาในการบริหาร โดยท่ียังไมไดผานการตรวจสอบท่ีดี จึง
สมควรอยางยิ่งท่ีผูทําการประยุกตใชเว็บไซตและเตรียมพรอมในการรับมือกับสภาวการณหรือ
ความกดดันตางๆ 

ทีมนักบริหารของการบริหารลูกคาสัมพันธท่ีประสบความสําเร็จสูงสุดไดทุมเทเวลา เเละ
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการวางโครงสรางทางการตลาด การฝกอบรม ตลอดไปจนถึง การประยุกตใช
เเบบประเมินผลกับ Computer Software เพราะท้ังนี้เเละท้ังนั้นส่ิงท่ีพึงระลึกไวก็คือไมมีทางลัด 
(Short Cut) ใดๆ ท่ีจะเปนหนทางไปสูธุรกิจการบริการท่ีสมบูรณเเบบได  
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บริษัทเเละองคกรตางๆ จึงควรเปนอยางยิ่งท่ีจะทุมเทเวลาอยางจริงจัง ในการศึกษาคนควา
เเละพัฒนาคุณภาพของธุรกิจการใหบริการเเละการประกอบการ รวมท้ังควรทําการศึกษาเเละ
คนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเเละโอกาสของการใหบริการ ท้ังนี้รวมไปถึงการตั้งเปาหมาย 
(Goals) โดยยึดเเนวทางทฤษฎีเเละเเนวทางปฏิบัติ เปนหลัก เเละท่ีถือเปนสวนสําคัญอีกประการ
หนึ่ง ก็คือการลําดับความสําคัญของกระบวนการในการวางกลยุทธอยางเปนข้ันตอน ท้ังนี้เพื่อให
ธุรกิจเเละการบริการสามารถดําเนิน ไปอยางมีคุณภาพเเละเพื่อการสรางผลกําไรท่ีดี 

 
2.9. กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียว (Spiral Model) 

Spiral Model คือ Software Development Process ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยเอาจุดแข็งของ  
Development Model อ่ืนท่ีดีอยูแลวมาประยุกต (waterfall model) และเพ่ิมเติมสวนของการ
วิเคราะหและตีคาความเส่ียงท่ีเกิดเพื่อจะไดทราบวาจุดใดมีความเส่ียงมากนอยขนาดไหน  จะไดหา
วิธีลดความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงเปนสาเหตุ ท่ีทําใหการพัฒนาไมประสบความสําเร็จ การวิเคราะห
ตนเหตุของความเส่ียงก็เพื่อท่ีจะหาวิธีการที่จะทําใหเกิดความเส่ียงนอยท่ีสุดรวมถึงวิธีการแกไขเม่ือ
เกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึน ถาความเส่ียงนอยลงก็ทําให Cost หรือตนทุนท่ีใชก็จะลดลงตาม
ไปดวย 

 
รูปท่ี 2.25 แสดงลําดับข้ันตอนการพัฒนาระบบจัดกิจกรรมการตลาดโดยใชโปรแกรมประยุกต

เครือขายสังคมตามหลักการพัฒนาระบบแบบเกลียว 
(http://scowet.com/process.html) 
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หลักการทํางานของ Spiral Model ถูกพัฒนามากจากโครงสรางพ้ืนฐานของ Waterfall  
Model ท่ีมีการแบงแยกข้ันตอน เชน Concept Of Operation phase,  Software Requirements phase,  
Design phase, Coding phase, Integration phase, Implement phase เปนตน เนื่องจากใน Waterfall  
model สามารถสงผลลัพธท่ีไดปอมกลับไปยังข้ันตอนกอนหนานั้นโดยท่ีไมตองมีการแกไขทุก
ข้ันตอนใหมหมด แต Waterfall  Model ยังไมมีสวนไปจะมีความสําเร็จท่ีเปนไปไดมานอยขนาด
ไหน ฉะนั้นการใช Waterfall Model ในแตละข้ันตอนจะเกิดการ Feedback บอยคร้ังการพัฒนา
ซอฟตแวรแบบเกลียวจึงถูกพันกับความเส่ียงและความเปนไปไดท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนหาแนว
ทางแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 

               
รูปท่ี 2.26 ลักษณะการทํางานของ Spiral Model 
(http://blog.hydro4ge.com/waterfall-to-boehm) 

 
โครงสรางของการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียวในรูปท่ี 2.21 หมายถึง 
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• รัศมี ของวงกลม จะหมายถึง Cost ท่ีเกิดข้ึนในขบวนการพัฒนา Software ถาจํานวนของ 
Cycle ท่ีมากข้ึนก็จะหมายถึง Cost ของการพัฒนาก็จะเพิ่มมากข้ึนดวย 

• มุม ของวงกลม หมายถึงความกาวหนาในการปฏิบัติแตละข้ันตอนในแตละ Cycle ได
สําเร็จ 

สวนตาง ๆ ในแตละ Cycle ของ Spiral Model ประกอบดวย 
1. Determine Phase เปนสวนท่ีทําหนาท่ีกําหนด 
-  วัตถุประสงค (Objective) กําหนดผลลัพธท่ีจะไดรับ 
-  ทางเลือก (Alternative) ท่ีเปนไปไดของการ Implement ทางเลือกอาจมีการนําส่ิงท่ีมีอยู

แลวมาใชใหม (Reuse), ทางเลือกในการจัดซ้ือ 
-  เง่ือนไข (Constraint) เปนเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนา 
2. Evaluate Phase จากทางเลือกท้ังหมดท่ีกําหนดไวใน Determine Phase และเง่ือนไขท่ีได

ตั้งไว เพื่อทราบวาจุดใดในขบวนการท่ีเปนจุดสําคัญท่ีทําการวิเคราะหหรือการประเมินคาความ
เส่ียงอาจทําไดโดยการทําตนแบบ Performance Risk และ User Requirement, การจําลอง
สถานการณ (Simulate) เพื่อหาประสิทธิภาพในการทําตนแบบ หรือ Prototypes เบ้ืองตน เปนความ
พยายามในการแกความเส่ียงท่ีเกิดในกรณีของ User Interface Risk และความเส่ียง  และInterface –
Control  Risk 

3. Develop, verify Phase หลังจากการทํา Prototype เพื่อวิเคราะหหาคาความเส่ียงใน Phase 
ถึงข้ันตอนในการพัฒนา Software ใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวาความเส่ียงท่ีเกิดจาก User 
Interface หรือ Performance  

4. Next Phase หลังจากท่ีมีการวิเคราะหหรือตีคาความเส่ียงและการวางแผนสําหรับ Cycle 
ตอไปของการพัฒนา ซ่ึงจุดนี้เองทําใหในข้ันตอนเปรียบเทียบ Spiral Model กับ Software 
Development Process Model อ่ืน 

ขอดี 
เปรียบเทียบกับ Software Development Process Model อ่ืน ๆ 
• ถาใน Project มีความเส่ียงตํ่าในดานของ User Interface หรือ performance และมีความ

เส่ียงสูงในแงของ Budget และ ระยะเวลามันจะเหมือนกับเปน Waterfall Model 
• ถาความตองการ Software มีคาคอนขางคงท่ี คือไมมีการเปล่ียนแปลงบอยจะเหมือนกับ

เปน two – leg Model 
• ถาใน Project มีความเส่ียงตํ่าในแงของ Budget แตมีความเส่ียงสูงในแงของ User 

Interface วาจะไมตรงกับความตองการจะเหมือนกับเปน Evaluation Model 
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• ถาสามารถเปล่ียนจาก Application ไปเปน Software หรือ Code ได จะเหมือนกับเปน 
Transform Model 

• ถามีความเส่ียงในหลายปจจัยขางตนการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียว จะชวยใหเส่ียงนอย 
คือมีความเหมาะสมท่ีสุดในแตละปจจัย 

สรุปขอดีของการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียว ไดดังน้ี 
1. สนับสนุน  การนํา Software กลับมาใชอยางเต็มตัว 
2. ในแตละ Cycle มีข้ันตอนประมวลผลท่ีส้ินสุดภายใน Cycle เดียว 
3. การวางแผนเพื่อกําหนดทางเดินของ Software Process ในรอบตอไป 
4. มีการกําหนดวัตถุประสงค ทางเลือก เง่ือนไขทุกข้ันตอน 
5. มีการวิเคราะหความเส่ียงในทุกๆข้ันตอน 
6. เนื่องจากการพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานของวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทําให ผลลัพธของ Software 
Product ตรงกับความตองการ 
7. แกไขขอผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนต้ังแตเนิ่น ๆ  
8. มีความเปนอิสระตอกันทางดานการพัฒนาและการแกไข 
ขอเสีย 
• เนื่องจากการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียวทุก Cycle ของการพัฒนามีการวิเคราะหและตี

คา ถาการวิเคราะหเกิดผิดพลาด จะทําให Software Produce ท่ีออกมาผิดพลาดทําใหเกิดคาใชจายท่ี
เพิ่ม ข้ึน 

การเลือกการทํางานแบบการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียวในโครงการนี้เพราะวาการ
ติดตอส่ือสารกับลูกคายังไดขอสรุปท่ีไมชัดเจนอีกท้ังความเส่ียงที่โครงการอาจยืดเยื้อมีสูง เพราะ
ลูกคายังมองภาพรวมของระบบไมออกการสรางงานข้ึนโดยใหลูกคามีสวนรวมในการทํางานนั้นทํา
ใหการคนหาความตองการของลูกคาชัดเจนยิ่งข้ึนอีกท้ังงานสามารถเดินตอไปขางหนาไดโดยไม
ตองชะงักกลางคัน 

 
2.10.  เอกสารในการพัฒนาซอฟตแวร ISO 29110 

พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 (ISO 29110) โดยทาง ISO29110 ไดให
ความสําคัญในกระบวนการท่ีจะตองทําการปรับปรุงใหเปนระบบและเปนสากล 2 กระบวนการ
หลัก คือ กระบวนการดานการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการดานการ
สรางซอฟตแวร (Software Implementation) ซ่ึงจะประกอบดวยกระบวนการยอยๆภายในอีก ท้ัง
สองกระบวนไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับผูประกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการ
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ประยุกตใชไดทันที โดยไดกําหนดขนาดของกระบวนการใหเหมาะสมกับองคกรขนาดเล็ก จึงไม
สรางปญหาในการปรับใชงานใหเขากับองคกร 

2.10.1 กระบวนการดานการบริหารโครงการ (Project Management Process)     
เปนวัตถุประสงคของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ คือการจัดต้ังและดําเนินการ

ทํางานอยางเปนระบบ  เปนงานท่ีชวยใหการออกแบบพัฒนาและซอฟแวรใหปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค ของโครงการ ในระยะเวลาท่ีกําหนดอยางคุณภาพและไดตามคาใชจายท่ีกําหนดไว 
โดยแบงเปนงานตาง ๆ ได ดังตอไปนี้  

 การจัดทําแผนดําเนินการ (Project Planning) 
 คําช้ีแจงการดําเนินงาน (Statement of Work)  

 การดําเนินการวางแผนโครงการ (Project Plan Execution) 
 การทําแผนการทําโครงการ (Project Plan) 
 การจัดทําบันทึกสถานะความกาวหนาของงาน (Progress Status Record) 
 การทําบันทึกการประชุมท้ังกับทีมงานและลูกคา (Meeting  Record) 

 การประเมินโครงการและการควบคุม(Project Assessment and Control) 
 การทําบันทึกการเปล่ียนแปลง (Change Request) 

 การปดโครงการ (Project Closure) 
 การทําเอกสารควบคุมกระบวนการทํางาน (Software Configuration) 

2.10.2 กระบวนการดานการสรางซอฟตแวร (Software Implementation Process)  
จุดประสงคของข้ันตอนนี้ คือการดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีวางไว ใหทํางานอยางเปน

ระบบ ตามขอกําหนดหรือเงือนไขท่ีไดระบุไวในข้ันตอนของการวางแผน แบงเปนสวนงานตาง ๆ 
ไดดังนี้ 

   การเร่ิมกระบวนการสรางซอรฟแวร (Software Implementation Initiation) 
 การวิเคราะหความตองการของซอรฟแวร (Software Requirements Analysis) 
 การวิเคราะหความตองการของระบบ (System requirements analysis) 
 การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software requirements analysis) 

 การออกแบบสถาปตยกรรมและรายละเ อียดของซอรฟแวร (Software 
Architectural and Detailed Design) 
 เอกสารการออกแบบซอรฟแวร (Software Design) 
 การออกแบบทดสอบและขั้นตอนการทดสอบ (Test Cases and Test 

Procedures) 
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รูป 2.27 กระบวนการดานการบริหารโครงการและกระบวนการดานการสรางซอฟตแวร 

 การสรางซอรฟแวร (Software Construction) 
 การประกอบและการทดสอบซอรฟแวร (Software Integration and Tests) 
 การทํารายงานการทดสอบซอรฟแวร (Test Report) 

 การสงมอบซอรฟแวร (Product Delivery) 
 เอกสารการบํารุงรักษาซอรฟแวร (Maintenance Documentation) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


