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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางสาหรับผู้บริหารที่มีอานาจในการตัดสินใจดาเนินงาน
ทางการตลาด ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการบริหารธุรกิจร่วมกับหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ บน
ฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริง จากการจาลองสถานการณ์ทาให้มีทางเลือกการตัดสินใจที่เหมาะสมใน
การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด การบริหาร และการลงทุน ซึ่งผลการจาลองสถานการณ์ จะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดาเนินงานที่ดีกว่าด้วยความเสี่ยงต่า
คาสาคัญ: วิศวกรรมการตลาด แบบจาลองจินตภาพ แบบจาลองการตัดสินใจ
Abstract
The purposes of this article are to provide guidelines for authorized managers to make
marketing operation decisions by deploying business management and engineering
principles on real business environment settings for establish some marketing,
management, and investment activities simulation. The result of simulations can helping
authorities to make decision for better performance at low risk.
Keywords: marketing engineering, imagery model, decision making model
บทนา
การตลาด เป็น กระบวนการจัดการในระบบสังคมที่ตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ (การซื้อและการขาย) เพื่อการดารงชีพและ
พัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะที่ชัดเจนคือ การมีผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) มีการกาหนดราคา มี
แหล่งซื้อขาย และมีการจูงใจในการซื้อขาย ในระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี กิจกรรมการซื้อขายจะเป็นไป
ตามกลไกการตลาด คือ มีความต้องการ มีการตอบสนอง และมีการแข่งขันที่ยุติธรรม
เป้าหมายการตลาดคือการเพิ่มผลตอบแทนของหน่วยธุรกิจจากการขายสินค้าและ/หรือบริการ
ตามกลไกทางการตลาดที่สนองความต้องการของลูกค้า หน่วยธุรกิจต้องสร้างเครือข่ายลูกค้าเป้าหมายให้
รู้จักผลิตภัณฑ์ผ่านการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นความต้องการใช้สินค้าผ่านการส่งเสริมการ
ขายด้วยข้อเสนอที่สนองความต้องการลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง หัวใจสาคัญของการจัดการการตลาดจึงขึ้นอยู่
กับความเข้าใจความต้องการ และความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดกิจกรรมการขายผ่านกลไก
ของตลาดตั้งแต่เริ่มต้นและจนสิ้นสุดกระบวนการ ตลาดระบบออนไลน์ในสังคมสมัยใหม่ จัดเป็นกลไก
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ขาย (บริษัท ร้านค้า หรือบุคคล) ที่นาเสนอสินค้าและบริการ และผู้ซื้อเข้า
เยี่ยมชมและเลือกสินค้า ผ่านระบบการจัดการที่อานวยความสะดวกในการ นาเสนอ สั่งซื้อ จัดส่ง และ
การเก็บค่าสินค้า
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ผู้ รั บ ผิ ด ชอบทางการตลาดยุ คใหม่ ต้ องมี ความสามารถตั ดสิ น ใจได้ อย่ างเหมาะสมกั บ ทุ ก
องค์ประกอบในระบบการตลาด ตั้งแต่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา การกระจายสินค้า แผนการจ่าย
ผลตอบแทนการขาย และอื่น ๆ ในระบบการบริหารการตลาดในอดีต ผู้รับผิดชอบกาหนดทางเลือกการ
ดาเนินธุรกรรมจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และความรู้ ประสบการณ์ และ
สัญชาตญาณของตนเอง รูปแบบการตัดสินใจแบบนี้เรียกว่า แบบจาลองจินตภาพ (Imagery Models)
ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจว่าควรกาหนดงบประมาณในการโฆษณามากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่มักกาหนด
โดยการใช้ประสบการณ์ ทั้งวิธีการ เนื้อหา ประเภทของสื่อ และความถี่ที่เหมาะสม เมื่อมีการตัดสินใจใน
เรื่องที่คล้ายกันบ่อย ๆ ก็จะสรุปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Practice) หรือหลักการที่ยอมรับ
(Rules of thumb) เช่น “สั ดส่วนค่าใช้จ่ายการโฆษณาต่อยอดขายสินค้าปกติควรประมาณร้อยละ 5
ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ควรประมาณร้อยละ 30” แบบจาลองทางการตลาดส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปข้อความ
กราฟิก หรือสมการทางคณิตศาสตร์
การตัดสิ นใจโดยใช้ แบบจาลองจินตภาพ ดูมีเหตุผลและง่าย แต่ก็มีจุดอ่อนเชิงระบบอยู่มาก
เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันเสมอ ทาให้การตัดสินในจะขึ้นอยู่กับผู้มีอานาจ
เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจตัดสินใจตัดงบประมาณการโฆษณาลงเพื่อนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขายส่วน
บุคคล ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายการโฆษณาอาจทากลับกัน
การใช้มาตรฐานการปฏิบัติโดยทั่วไปก็ดูเหมาะสมดี แต่ขาดความยืดหยุ่น จนบางกรณีนาไปสู่
ข้อผิดพลาดสาคัญถึงขั้นวิกฤติได้ เช่น เมื่อคู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดทาการส่งเสริมการขายเชิงรุกอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทที่ครองตลาดมาก่อนลดลง หากบริษัทที่ครองตลาดอยู่ใช้สัดส่วนงบ
โฆษณาต่อรายได้จากการขายคงที่ ย่อมส่งผลให้งบประมาณการโฆษณาลดลงด้วย หากใช้แบบจาลอง
จินตภาพที่มีเหตุผลพอ จะพบว่าต้องใช้งบโฆษณาสูงขึ้นเพื่อเพิ่มหรือรักษายอดขาย การใช้มาตรฐานการ
ปฏิบัติจึงต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงมาพิจารณาด้วย
บทความนี้จึงมุ่งนาเสนอแนวทางการสร้างและใช้แบบจาลองการตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้
หลักการเชิงวิศวกรรมการมาออกแบบและทาการจาลองสถานการณ์ของระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจให้รอบคอบจากทางเลือกหลายแนวทาง จึงเรียกกระบวนการนี้ว่า “วิศวกรรมการตลาด”
วิศกรรมการตลาด
วิศวกรรมการตลาด เป็นกระบวนการใช้องค์ความรู้ทางการตลาด ความคิดเชิงระบบ ระบบ
สารสนเทศ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Big data) เพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดในสภาพแวดล้อม
ที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน ด้วยการสร้างแบบจาลองพลวัตระบบการตลาดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจาลองสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดาเนินการทางการตลาดได้
ด้ว ยความเสี่ ยงที่ล ดลง ข้อมูล ที่น ามาใช้ส ร้างแบบจาลองประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวกับการตลาด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยที่
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สภาพแวดล้อมทางการตลาด คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการทากิจกรรมทางการตลาด
ที่ควบคุมได้ (เช่น ส่ วนประสมทางการตลาด) และสภาพแวดล้ อมที่ควบคุมไม่ได้เชิงมหภาค (เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี) และเชิงจุลภาค (เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน และคู่ค้า)
ข้อมูล คือข้อเท็จจริง ความเชื่อ หรือข้อสังเกตที่ใช้ในการตัดสินใจ
สารสนเทศ หมายถึงการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างเป็นระบบ
ความเข้าใจเชิงลึก คือองค์ความรู้ส ะสมในคนที่เกิดจากการหาเหตุผ ลผ่ านกระบวนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศอย่างรอบคอบในทุกมิติ จนถึงระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
สภาพแวดล้อมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อการทากิจกรรมทางการตลาดที่
h23jii

ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้

วิศวกรรมการตลาด

ข้อมูล สร้างฐานข้อมูล โดยการ สารวจ เลือก เก็บ เรียงลาดับ สรุป และ รายงาน
สารสนเทศ จัดหมวดหมู่และผลสรุปข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในแบบจาลองการตัดสินใจได้
ความเข้าใจเชิงลึก องค์ความรูส้ ะสมในคนที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศอย่างรอบคอบในทุกมิติ จนถึงระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
แบบจาลองการตัดสินใจ การใช้ความเข้าใจเชิงลึกมาสร้างเป็นแบบจาลองเพื่อให้สามารถใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลการจาลองสถานการณ์
การตัดสินใจ การเลือกแนวทางการดาเนินงานที่คาดว่าดีทสี่ ุดในประเด็นปัญหาที่สนใจตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้แบบจาลองการตัดสินใจช่วย
การปฏิบัติการ ชุดการกระทาที่ดาเนินตามผลการตัดสินใจ ผ่านระบบและกลไกให้ได้ผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

ภาพที่ 1 แผนภูมิแนวคิดของกระบวนการทางวิศวกรรมการตลาด
ที่มา: ดัดแปลงจาก Lilien and Rangaswamy (2004: 4)
แบบจ าลองการตั ด สิ น ใจ คื อการใช้ ค วามเข้ า ใจเชิ งลึก มาสร้างเป็ น แบบจาลองเพื่ อให้
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลการจาลองสถานการณ์
การตั ด สิน ใจ เป็ น การพิ จารณาเลื อกแนวทางการดาเนิน งานที่ คาดว่าดีที่สุ ดในประเด็ น
ปัญหาที่สนใจตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยความเข้าใจเชิงลึกและแบบจาลองการตัดสินใจช่วย
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การปฏิบัติการ เป็นชุดการกระทาที่ดาเนินตามผลการตัดสินใจผ่านระบบและกลไก เพื่อให้
เกิดผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การพัฒนาแบบจาลองการตัดสินใจทางการตลาดควรเริ่มจากการสังเกต ตั้ง สมมติฐาน ทา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิถีปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะนาไปสู่
การพยากรณ์ ที่ถูกต้อง แบบจาลองที่ใช้งานจริงต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์กิจกรรมตามพันธ
กิจการตลาดอย่างครบถ้วน มีประเด็นที่สนใจนาไปใช้งานเพิ่ม มีการประเมินความถูกต้อง จากนั้นจึง
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจาลองสถานการณ์เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่ควบคุมได้
ผลการจาลองสถานการณ์ จะแสดงเป็นกลุ่มข้อมูล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและง่ายต่อการใช้งาน ความ
ถูกต้องและเหมาะสมของแบบจาลองจะขึ้นอยู่กับ
กรอบพื้นฐาน ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก มีตัวแปรที่มีนัยสาคัญครอบคลุมระบบการ
ทางานตามบริบทจริง ซึ่งได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วย การสังเกต ตั้งสมมติฐาน
พิ สู จ น์ ส มมติ ฐ าน และสรุ ป ผล) เป็ น พื้ น ฐาน หรื อ ใช้ วิ ธี ก ารอนุ ม าน แบบจ าลองการตลาดมั ก มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อท าความเข้าใจพฤติกรรมส าคัญ ที่ เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด เช่น ลั ก ษณะและ
ปริมาณการซื้อ การซื้อซ้า และการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ เป็นต้น
แนวทางเฉพาะ แบบจาลองต้องมีแนวทางเฉพาะในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกในการจาลองสถานการณ์ เพื่อให้สามารถแสดงผลเป็นขั้นตอน
เป็นกลุ่มสารสนเทศและ/หรือเวลาที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจได้สะดวก
ประเด็ น เฉพาะ เมื่ อ มี ความสนใจประเด็ น เฉพาะเพิ่ มเติ ม จากการตั ด สิ น ใจปกติ ก็ ควรมี
วัตถุประสงค์เพิ่มเติมให้สามารถประเมินผลได้ตามต้องการ เช่น การประเมินการตอบสนองของลูกค้า
ต่อการเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสินค้าเดิมของตนเอง ภายใต้ตราสินค้าใหม่ เป็นต้น
วิศวกรรมการตลาด นอกจากจะใช้ช่วยในการตัดสินใจแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจผลที่ อ าจเกิ ด จากการตั ด สิ น ใจนั้ น ได้ ด้ ว ย มี นั ก วิ ช าการที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในการพั ฒ นา
แบบจาลองในการตัดสินใจทางการตลาดมาแล้ว ได้แก่ Little (1970), Lilien, Kotler and Moorthy
(1992), Rangaswamy (1993), Lilien and Wierenga and Van Bruggen (2000); Lilien and
Rangaswamy (2001) เป็นต้น และความสาเร็จเกิดจากความเข้าใจพลวัตของระบบและความถูกต้อง
ของการจัดการข้อมูล ตัวอย่างองค์การทางธุรกิจที่นาวิธีการทางวิศวกรรมการตลาดไปใช้และประสบ
ความส าเร็ จ ได้ แก่ Johnson’s Wax, Marriott Corporation, ABB Electric, American Airlines
และบริษัทในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ เป็นต้น
แบบจาลองการตัดสินใจที่จะกล่าวถึงนี้เป็นแบบจาลองเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ตัวแปรควบคุมให้เหมาะกับเป้าหมายที่สนใจภายใต้ข้อจากัดของการดาเนินการ (เช่น งบประมาณ
สู ง สุ ด ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ และกิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ามารถท าได้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ) และใช้
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คอมพิ วเตอร์ช่ว ยในการจาลองสถานการณ์ แบบจาลองนี้ส ามารถใช้ข้อมูล ทั้งเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพ (เช่น ความรู้สึก ข้อคิดเห็น และความเชื่อ) มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนการตัดสินใจ
ร่วมด้วยก็ได้ ผลการจาลองสถานการณ์ แบบนี้ ไม่ได้นาไปสู่การดาเนินการโดยตรง แต่เป็นการให้
ข้อมู ล ที่ ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจ แบบจ าลองต้อ งมี ความถู กต้ องในระดั บ ที่ ยอมรับ ได้ แ ละต้ องท าการ
ปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่อง
เหตุผลในการใช้วิศวกรรมการตลาด
ความสาเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกยุคใหม่จะขึ้นอยู่กับการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ผ่ านช่องทางการขาย ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดและการประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานและการดาเนินธุรกิจ เช่น บริษัทนีลเส็นที่ให้บริการกว่า 100 ประเทศ ครอบคลุม
ประชากรโลกกว่าร้อยละ 90 (นีลเส็นคอมปะนี ประเทศไทย, 2019)
ผู้บริหารการตลาดที่ประสบความสาเร็จที่ไม่พึ่งพาแบบจาลองคอมพิวเตอร์ มักใช้การตลาด
เชิงแนวคิดตามความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ยาวนาน มาแบ่งกลุ่มลูกค้า กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
และคาดการณ์การตอบสนองของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การตลาดเชิงแนวคิด จะมีความเสี่ยงสูงในการ
บริหารการตลาดในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปต่อไปนี้
การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยอย่ า ง
แพร่หลาย จากประชากรโลกประมาณ 3.9 พันล้านคน (85%) ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
และใช้เวลากับ กิจกรรมออนไลน์ที่หลากหลายเฉลี่ยกว่า 6.4 ชั่วโมงทุกวัน (WP, 2019) การเข้าถึง
เทคโนโลยี การสื่อสาร และนวัตกรรมดิจิตอลที่ เกิดขึ้น ย่อมส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค ให้การมีความเป็นส่วนตัวและยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การสื่อสารใหม่ ๆ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลจานวนมาก และมีแอปพลิเคชันเฉพาะทางในการทางาน
และบันเทิงที่สนองความต้องการของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ในอนาคต ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ช่ ว ยในการท าธุ ร กิ จ อย่ า ง
กว้างขวาง ทาให้สามารถสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากโซเชียลมีเดียเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่ไร้
พรมแดนได้ เช่น ธุรกิจการตลาด online ธุรกิจบริการขนส่ง หรือธุรกิจการเงิน เป็นต้น
การตลาดยุค ดิ จิทัล ทิศทางรูปแบบการตลาดเปลี่ ยนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ตามการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีการสร้างตลาดในระบบ online ที่มีความสะดวกและน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอย่าง
มากมาย และสังคมให้การยอมรับ เป็นอย่างดี
ระบบการรวบรวมข้อมูล มีความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทา
ธุรกรรมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบโดยใช้ search engine ที่มีประสิทธิภาพ มี
การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการสร้างสารสนเทศน์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และต้นทุนต่า เช่น
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amazon.com เก็บรวบรวมข้อมูลกว่า 30 เทอราไบต์ทุกวัน (Hearst-Corporation, 2019) และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราสูง
การพัฒนาองค์การให้คงอยู่อย่างยั่งยืน องค์การธุรกิจที่สามารถคงอยู่และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนจะต้องสามารถปรับตัวให้สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปรับตัวที่
ดีจ ะเกิดจากการทบทวน ปรัช ญา ปาณิ ท าน วิสั ยทัศน์ และพั นธกิจ ขององค์การอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะในกรณีที่การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น มีการเพิ่มหรือลดยอดขายและกาไร มี
ส่วนแบ่งการตลาดต่า หรือมีนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น หลายกรณีอาจต้องสร้างทีมงานเฉพาะ
กิจมาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา ผลการศึกษาอาจนาไปสู่การปรับกระบวนการทางานบางอย่าง
หรือเกือบทุกด้าน ทั้งโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการทางาน ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ
การปรับเปลี่ยนแบบองค์รวมลักษณะนี้เรียกว่า การออกแบบองค์การใหม่ (Re-engineering Firm)
โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นข้อมู ลจานวนมากที่มีอยู่ในธรรมชาติ/สิ่งแวดล้ อม ทั้ง
ภายในหรื อ ภายนอกองค์ก าร ในการตลาดจะช่ ว ยให้ ธุรกิ จสามารถติ ดตามรูป แบบและแนวโน้ ม
พฤติกรรมของลูกค้าได้กว้างขวาง ง่าย และรวดเร็วขึ้น ธุรกิจระดับโลกส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในทุกมิติเพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ดี เช่น McDonald’s ใช้ข้อมูลในการดึงดูด
และดูแลลูกค้า Netflix ใช้กาหนดเป้าหมายและแนวทางการโฆษณา Starbucks ใช้ในการบริห าร
ความเสี่ ย ง และ PepsiCo ใช้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของห่ ว งโซ่อุป ทาน เป็ น ต้น (Chawanthawat F.,
2019)
ลักษณะและประเภทของแบบจาลองการตัดสินใจ
ลักษณะของแบบจาลองการตัดสินใจ
ลั ก ษณะของแบบจ าลองการตั ด สิ น ใจจะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย วัต ถุ ป ระสงค์ สมมติ ฐ าน
ตัวแปร และความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยที่
วัต ถุ ป ระสงค์ แบบจ าลองการตั ด สิ น ใจต้ อ งมี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน ตามเป้ า หมายและ
ขอบเขตการใช้ งาน ตั ว อย่ า งเช่ น ADBUDG model ออกแบบมาใช้ ศึ ก ษาแนวทางการโฆษณาที่
เหมาะสม หรือ Clustering model ออกแบบเพื่อจาแนกกลุ่มตลาด แบบจาลองอาจมีวัตถุประสงค์
รองได้ด้วย เช่น ADBUDG model สามารถนามาใช้พยากรณ์ผลการขายสาหรับการใช้งบโฆษณาที่
ต่างกัน
สมมติฐาน แบบจาลองต้องมีสมมติฐานไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือระบุโดยอ้อม ซึ่งเป็น
การนาเสนอกรอบงานของแบบจาลอง ตัวอย่างสมมติฐานแบบจาลองเพื่อประเมินการใช้งบประมาณ
ในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาจประกอบด้วย
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ความสัมพันธ์ของการขายผลิตภัณฑ์กับการโฆษณา
เพดานยอดขายสูงสุดที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์
ความถี่สูงสุดในการโฆษณาที่ไม่เพิ่มการรับรู้ของลูกค้าเป้าหมาย
ผลกระทบของความไวของการซื้อของลูกค้าต่อการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
สมมติฐานที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สร้างสามารถประเมินความถูกต้องของแบบจาลองได้สะดวก
ขึ้น หากพบว่าผลที่ได้ยังไม่ดีพอ ต้องปรับเปลี่ยนสมมติฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการระดมสมองผู้รู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ตัวแปร เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศของลักษณะที่เป็นสนใจ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
ตัวแปรที่ควบคุมได้ คือตัวแปรที่หน่วยธุรกิจสามารถกาหนดขึ้นได้ เช่น งบลงทุ น วิธีการ
โฆษณา และข้อกาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่
ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ คือตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยธุรกิจ ซึ่งอาจอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น เช่น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง เป็นต้น
ตั วแปรด้ านสภาพแวดล้อม คือตัวแปรที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ และไม่ อยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมของผู้เกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่ง
ตัวแปรที่สามารถกาหนดได้จะ เรียกว่า ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรนาเข้า ในทางตรงกันข้าม
ตัวแปรที่ไม่สามารถกาหนดได้จะ เรียกว่า ตัวแปรตาม หรือตัวแปรผลลัพธ์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ในทุ ก ระบบที่ มี ค วามเข้ าใจอย่ างลึ ก ซึ้ งจะสามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตัวแปรอาจเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้
ประเภทของแบบจาลองการตัดสินใจ
ประเภทของแบบจาลองจะอยู่ในรูปแบบการพรรณา กราฟิก และคณิตศาสตร์ ซึ่งต่างก็มีจุด
แข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันไป ได้แก่
แบบจาลองเชิงพรรณา เป็นแบบจาลองที่อธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะคาอธิบาย ซึ่งมี
ข้อจากัดขั้นพื้นฐานคือไม่อาจระบุขนาดของตัวแปรเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนได้ เช่น แบบจาลองที่สร้าง
จากทฤษฎี ล าดั บ ผลกระทบ (Hierarchy Effects) ของ Lavidge and Steiner (Rehman et al.
2014) ที่เสนอว่าการโฆษณาทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะจิตผู้บริโภคตามลาดับขั้นจาก “ความ
ตระหนัก ความรู้ ความชอบ ความพอใจ ความเชื่อมั่น และการซื้อ ” แต่แบบจาลองเชิงพรรณาจะ
เข้าใจได้ง่ายตามวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่ทุกแบบจาลองมักพัฒนามาจากแบบจาลองเชิงพรรณา
แบบจาลองเชิงกราฟิก เป็นแบบจาลองที่แสดงเป็นรูปภาพหรือแผนภูมิให้ผู้อ่านเข้าใจใน
ภาพรวม และอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ในส่วนที่ให้ความสนใจอย่างชัดเจน โดย
ไม่แสดงรายละเอียดของใจความสาคัญทั้งหมด เช่น แผนที่นาทางขององค์การ หรือแผนภาพข้อมูล
เป็นต้น การใช้แบบจาลองนี้มาจากแนวคิดที่ว่า ภาพ 1 ภาพสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าคา
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บรรยาย 1,000 คา แบบจาลองกราฟิกมีจะรายละเอียดน้อยกว่าแบบจาลองเชิงพรรณา แต่ก็อาจระบุ
ประเด็ น การวิ เคราะห์ และชี้ ให้ เห็ น ปรากฏการณ์ ส าคั ญ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ย ดั งแสดงในภาพที่ 2
แบบจาลองกราฟิคเป็นตัวเชื่อมระหว่างแบบจาลองเชิงพรรณาและแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ที่ดี

ภาพที่ 2 กราฟดัชนีราคาหุ้นไทย
ที่มา: https://www.settrade.com/C07_Graph.jsp
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ เป็นแบบจาลองที่ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งลักษณะและ
ขนาดในรูปสมการคณิตศาสตร์ ปริมาณเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบการเปลี่ยนค่าของตัว
แปรอิสระ (เช่น การโฆษณา) เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม จุ ดแข็งของแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ คือ สามารถทาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คานวณ และแสดงผลในรูปของกราฟได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและยอดการขาย
ที่มักจะรวมปรากฎการณ์เฉพาะหลายประการ เช่น เมื่อทาการโฆษณาระยะเวลาหนึ่งจนกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีแล้ว แม้ โฆษณาต่อ ยอดขายก็จะไม่เพิ่มขึ้น แบบจาลองนี้สามารถ
แสดงเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ดังสมการ (1) และแสดงเป็นกราฟได้ดังภาพที่ 3
Sales = a (1 – e-bx)
(1)
โดยที่ a คือ ศักยภาพทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
x คือ ค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่จัดสรร และ
b คือ ค่าคงที่ของการเข้าใกล้ศักยภาพทางการตลาด
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ภาพที่ 3 กราฟของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ sales = a(1– e–bx)
ที่มา: Lilien and Rangaswamy (2004: 10)
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่นิยมใช้กัน เช่น Excel ของ Microsoft ก็สามารถแสดงผลของสมการ
คณิ ต ศาสตร์ ทั้ ง ที่ เป็ น ตารางและกราฟ ตารางที่ เป็ น แบบจ าลองทางการตลาดโดยทั่ ว ไปจะ
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายตามแผนงาน รายได้รวม และรายได้สุทธิ เนื่องจากตารางเป็นแบบจาลองที่ไม่มี
คาอธิบาย มีแต่ปัจจัยนาเข้าและผลลัพธ์ทางการตลาดเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ งานเข้าใจแบบจาลองได้
ชัดเจน จึงควรแสดงวัตถุประสงค์ จานวนตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อการตรวจสอบ
ไว้ด้วย
ภาพที่ 4 แสดงถึงแนวโน้มของยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเริ่มจากแบบจาลองเชิงพรรณา
แล้วจึงพัฒนาเพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยกลายเป็นแบบจาลองเชิงกราฟิก และโดยเฉพาะแบบจาลอง
เชิงคณิตศาสตร์ซึ่งจะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน และเป็นสากล มีความแม่นยาและ
ทาให้การคาดการณ์เชิงตัวเลขได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
แบบจาลองเชิงพรรณา การขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิตหน้าใหม่มักเริ่มต้นในหมู่คนที่
ใกล้ชิดที่เห็นความจาเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์ ยอดขายจึงเริ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ถ้าผลิตภัณฑ์
มีการยอมรับที่ดี ยอดขายจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพสูง ก็จะมีผู้ทาเลียนแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ยอดขายของผลิตภัณฑ์เลียบ
แบบจะเติบโตขึ้น ศักยภาพทางการตลาดโดยรวมของผลิตภัณฑ์ใหม่จะเกิดจากผลรวม
การตลาดของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบและผู้ทาผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
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แบบจาลองเชิงกราฟิกหรือ
ขนาดตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ (คงที่)
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นแบบ/นวัตกร
ระยะเวลาการพัฒนาตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมี

ระยะเวลาการพัฒนาตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ

อิทธิพลต่อนักเลียนแบบ
ยอดขายโดยรวมของผลิตภัณฑ์
ใหม่

ยอดขายผลิตภัณฑ์

ขนาดตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

เวลา
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
𝒅𝒅𝒅
= (𝒅 + 𝒅𝒅𝒅 )(𝒅 − 𝒅𝒅 )
𝒅𝒅
𝒅𝒅 คือ จานวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยรวมจนถึงเวลา t
𝒅 คือ ขนาดประชากร
𝒅, 𝒅
คือ
ค่าคงที่ของเส้นโค้ง
ภาพที่ 4 แบบจาลองแบบเชิงพรรณา เชิงกราฟิก และเชิงคณิตศาสตร์ของการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มา: Lilien and Rangaswamy (2004: 12)
ประโยชน์ของการใช้แบบจาลองเพื่อการตัดสินใจ
การใช้แบบจาลองเพื่อการตัดสินใจมีประโยชน์ 6 ประเด็นดังนี้
1. ปรับปรุงความสอดคล้องของการตัดสินใจ ข้อดีอย่างหนึ่งของแบบจาลองคือช่วยทาให้
การตัดสินใจเหมาะสม ถูกต้อง และคงเส้นคงวา เมื่อเทียบผลการใช้แบบจาลองที่มีฐานคิดแบบต่าง ๆ
พบว่า แบบจาลองเชิงวัตถุนิสัย (Objective Model) มีความถูกต้องสูงสุด รองลงมา คือ แบบจาลอง
เชิ ง อั ต วิ สั ย (Subjective models) และแบบจ าลองเชิ ง จิ น ตภาพตามล าดั บ (Camerer, 1981;
Goldberg, 1970; and Russo and Schoemaker, 1989) โดยมีข้อสังเกตดังนี้
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ก. แบบจาลองเชิงวัตถุวิสัยสามารถคาดการณ์ใกล้เคียงที่สุด
ข. แบบจ าลองที่ มี ค วามแม่ น ย าน้ อ ยที่ สุ ด คื อ แบบจ าลองเชิ ง จิ น ตภาพ อย่ า งไรก็ ต าม
แบบจาลองทั้งสามประเภทก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจริง
ค. ผู้รับ ผิดชอบควรประมวลผลการจาลองการตัดสินใจในบริบทคล้ายคลึ งกันในอดีตและ
แบบจาลองเชิงจินตภาพจากหลายแหล่งเพื่อประเมินจานวนและความสัมพันธ์ของตัวแปรนาเข้าหลัก
กับตัวแปรตาม และใช้การคานวณเพื่อให้ทานายประเด็นที่สนใจได้ใกล้เคียงที่สุด
2. การปรับจานวนทางเลือกในการตัดสินใจให้ใช้งานได้สะดวก จานวนทางเลือกในการ
ตัด สิ น ใจที่ เป็ น ไปได้ อ าจมีน้ อยหรื อ มากเกิ น ไป ท าให้ มี ค วามยุ่งยากในการท านายผลการจ าลอง
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ในการกาหนดราคาค่าโดยสารแต่ละเวลาและเส้นทางของสายการบินราคา
ต่า จะมีตัวแปรให้พิจารณามากมาย ส่งผลให้มีทางเลือกที่เป็นไปได้จานวนมาก เพื่อให้การใช้งานง่าย
ขึ้น จึงจาเป็นต้องหาทางลดจานวนทางเลือกด้วยการตัดตัวแปรที่มีผลกระทบน้อยมากออกไป จากนั้น
จึ ง ท าการวิ เคราะห์ ประเมิ น และทดสอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งแบบจ าลองใหม่ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง การ
พัฒนาการจาลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เลือกตัดสินใจได้โดยไม่ต้องลดตัวแปรลงได้
ตัวอย่างของผลการใช้งานจริงของแบบจาลองคอมพิวเตอร์ในการจัดทีมพนักงานขาย ส่งผลให้บริษัท
มีกาไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม (Fudge and Lodish 1977; Rangaswamy,
Sinha, and Zoltners 1990; Sinha and Zoltners 2001)
3. การประเมินผลกระทบของตัวแปร บางสถานการณ์ทางเลือกในการตัดสินใจอาจมีน้อย
เนื่ องจากข้อจ ากัดของตัวแปรที่ ส่งผลต่อการตัดสิน ใจมีจานวนมาก เช่น ในการพิจารณาว่าจะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดเมื่อไรและอย่างไร หากใช้การทดสอบทางการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวแปรที่
มีอิท ธิพ ลต่อ การตัด สิ น ใจจะมี มาก เช่น ระดับ การแข่งขัน ปฏิกิ ริยาของตัว แทนบริษั ทและคู่แข่ ง
ปริมาณการทดลองใช้ของผู้บริโภค คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับแบรนด์ ความพร้อมในการวาง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และความจาเป็นในการส่งเสริมการขาย ผู้รับผิดชอบอาจพิจารณาเลือกตัดสินใจได้
เพียงสองทาง คือ นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทันที หรือรอเวลาที่เหมาะสม แบบจาลองการตัดสินใจจะ
ช่วยให้ผู้รับผิดชอบกาหนดกรอบทางเลือกในการตัดสินใจมากได้ขึ้น เมื่อทาความเข้าใจความสัมพันธ์
ของตั ว แปรแต่ล ะตั ว กั บ การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้ ส ามารถประเมิ น กิ จ กรรมส าคัญ ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อ
ยอดขาย และเคยมีรายงานผลสรุปการใช้แบบจาลองการประเมินการทดสอบตลาดว่า โดยเฉลี่ยมี
สัดส่วนประโยชน์ต่อต้นทุนสูงถึง 6:1 (Urban and Katz, 1983)
4. การตัดสินใจร่วมกันของกลุ่ม การสร้างแบบจาลองต้องให้ความสาคัญและความเที่ยงธรรม
ในการตัดสินใจของกลุ่ม โดยการสร้างระบบการส่งความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปสู่การรับรู้ของผู้มี
อานาจตัดสินใจในลักษณะเดียวกับความชัดเจนวาระการประชุมของจะช่วยให้ได้ผลการประชุมตาม
เป้าหมาย การสร้างแบบจาลองที่ดีจะเกิดจากการไตร่ตรองร่วมกันของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การจัดสรร
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ทรัพยากรมักมีการอภิปรายที่ผู้เกี่ยวข้องพยายามให้ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากทรัพยากรมี
อยู่จากัด จึงต้องหาแนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ การใช้แบบจาลองเพื่อการตัดสินใจจะ
ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
5. การปรับแบบจาลองให้เหมาะสม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงทาให้ต้องทบทวนและปรับแบบจาลองให้เหมาะสมตามช่วงเวลา และ
รายละเอียดใหม่ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าพอ มีผู้รับผิดชอบไม่น้อยยังลังเลหรือเลื อกที่จะไม่ใช้แบบจาลอง
เนื่องจากการไม่คุ้นเคยกับการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
6. การตั ดสิน ใจที่ดีขึ้น แบบจาลองการตัดสินใจสามารถใช้ประโยชน์ที่สาคัญได้มากมาย
ด้ ว ยราคาที่ ไม่ แ พง ใช้ งานง่าย และให้ ผ ลลั พ ธ์ที่ รวดเร็ว และที่ ส าคั ญ คื อ การที่ ตั ด สิ น ใจจากการ
วิเคราะห์ ที่น าไปสู่ การจ าลองสถานการณ์ ที่ ประเมินจากตั วแปรส าคัญ จานวนมาก ท าให้ มีค วาม
เที่ยงตรง ไม่มีอคติ ในเวลาที่เหมาะสม (Hoch and Schkade, 1996) ช่วยลดค่าเสียโอกาสในการ
ตัดสินใจ
โดยรวมแล้ว การใช้แบบจาลองการตัดสินใจมีประโยชน์มาก แต่ก็อาจมีอุปสรรคมากด้วย จาก
การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลายชิ้น ได้แก่ Sharda,
Barr and McDonnel (1988) Lilien, Rangaswamy, Starke and Van Bruggen (2001) พ บ ว่ า
คุณค่าของแบบจาลองจะขึ้นอยู่กับ ผลการตัดสินใจตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น มีตัวเลือกการตัดสินใจ
เพิ่ มขึ้ น ความไม่ แน่ น อนลดลง คาดการณ์ ได้ เที่ ยงตรงมากขึ้ น และตั ดสิ นใจได้ รวดเร็วขึ้ น เป็ นต้ น
ผลประโยชน์บางเรื่องก็เป็นนามธรรม ทาให้ มีแนวความคิดที่ว่า รูปแบบการตัดสินใจที่ดีที่สุด คือการ
ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ มีคุณค่า และไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ (Sinha and Zoltners, 2001)
สรุป
วิศวกรรมการตลาดเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจโดยวิถีทางวิศวกรรม
การตลาด ซึ่ งเป็ น การใช้ แ บบจ าลองด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการตั ด สิ น ใจ
ผู้รับผิดชอบทางการตลาดที่โดดเด่นส่วนใหญ่ทางานด้วยการใช้ข้อมูลจานวนมากมาสร้างสารสนเทศ
และคานวณการใช้ทรัพยากร ในขณะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง การฝึกทักษะให้แก่ผู้รับผิดชอบด้าน
การตลาด สามารถสร้างและใช้แบบจาลองการตัดสินใจก็ยังมีไม่เพียงพอ
วิถีทางวิศวกรรมการตลาดมีศูนย์กลางอยู่ที่แบบจาลองการตัดสินใจเชิงโต้ตอบ ซึ่งเป็นการ
นาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถทานายปรากฏการณ์ทางการตลาดจากการปรับเปลี่ยนตัวแปร
นาเข้าตามข้อจากัดของผู้ใช้งาน อันนาไปสู่การตัดสินใจได้ตามสภาพของหน่วยงาน
ดังนั้น การเรียนรู้โดยการลงมือกระทาและพัฒนาแนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้เหมาะกับ
ปัญหาที่ต้องตัดสินใจจริงอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มคุณค่าของวิศวกรรมการตลาด อันนาไปสู่การพัฒนา
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ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงและยั่งยืนขององค์การ ซึ่งจะได้เสนอในบทความ
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