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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา คุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ี์มีผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชง้าน
เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 200 ตัวอย่าง 
ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะของผลิตภัณฑ  ์ประกอบดว้ย ดา้นการรบัประกัน  ดา้นราคา  ดา้น
แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกา ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑจ์ากประเทศจีน 
ดา้นการบริการหลงัการขาย 1 ปี และดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน    มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยคุณลักษณะดา้นใบรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นการรบัประกนั ดา้นราคา ดา้น
แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ และดา้นบริการหลังการขาย เป็นคุณลักษณะดา้นท่ีผูใ้ชง้านใหค้วาม
สนใจนอ้ยท่ีสดุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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The objectives of this study are to investigate the product attributes 

influencing buying intentions in industrial material testing machines in the Bangkok 
metropolitan area. The questionnaire was used as a tool to collect information from 200 
consumers who used industrial material testing machines in the Bangkok metropolitan 
area. The results found the following: product attributes including warranty, price, 
production locations, products made in the USA, products made in China, one year after 
service, certified and ISO-influenced buying intentions in industrial material testing 
machines in the Bangkok metropolitan area. It was certified and the ISO was at the highest 
level, followed by warranty, price, production locations and after services was at the 
lowest level with a statistical significance of 0.05. 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
วัสดุวิศวกรรมเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ในด ารงอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพ่ือท่ีจะน ามาใชง้านไดอ้ย่างตรงวัตถุประสงค์  แลว้น ามาท าเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือใชเ้ป็นสิ่งของ
เครื่องใชเ้ครื่องมือ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัรอบๆ ตวัเราการเลือกวสัดุ
ควรเลือกประเภทของวสัดท่ีุมีความเหมาะสมท่ีสุดไม่ว่าดา้นคณุสมบตัิ  ดา้นความเหมาะสมของ
กระบวนการผลิต และดา้นตน้ทนุการผลิต ซึ่งสามารถจดัประเภทของวสัดวุิศวกรรม ออกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ไดด้งันี ้คือ กลุม่โลหะ (Metal), กลุม่พอลิเมอร ์(Polymer), กลุม่เซรามิค (Ceramic), กลุม่เซ
มิคอนดคัเตอร ์(Semiconductor) และ กลุ่มวสัดผุสม Composite) เป็นตน้และจากการแข่งขนัท่ี
สูงขึน้ของวงการอุตสาหกรรมภายใตข้อ้ก าหนดของคณุภาพสินคา้หรือมาตรฐานสากลจากกลุ่ม
เศรษฐกิจต่างๆใหป้ระเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับระบบควบคุมคุณภาพของ
สินคา้การจัดการ รวมถึงการควบคุมโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9000 
และ ISO 14000 เพ่ือใหส้ินคา้มีคณุภาพท่ีสามารถแข่งกับตลาดโลกได้ ดงันัน้ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมี
คณุภาพ มีกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน  ปลอดภยั ตามขอ้ก าหนดสากล 

ทัง้นีผู้ป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการตรวจวดัและการควบคมุ
ในกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ ท าใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามส าคญักับการตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้ตามมาตรฐาน เพราะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการแข่งขันเน่ืองจากลูกค้าให้ความส าคัญต่อ
คณุภาพและมาตรฐานสินคา้มากขึน้ ไมใ่ชเ่พียงแตเ่รื่องราคาเป็นส าคญัเม่ือผูป้ระกอบการตอ้งการ
ท่ีจะขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศมาตรฐานก็เป็นสิ่งท่ีส  าคญั และผลิตภณัฑห์นึ่งชิน้ตอ้งไดร้บัการ
ตรวจสอบตามขอ้ก าหนด ของมาตรฐานในรายการตา่งๆ มากมาย  

ปัจจุบนัมีการจดัตัง้หอ้งตรวจสอบคณุภาพ หรือหอ้งปฏิบตัิการท่ีอยู่ในองคก์รต่างๆ ใน
มหาวิทยาลยั และในบรษิัทเอกชนท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จงึท าใหค้วามตอ้งการเครื่องทดสอบวสัดุ
มีเพิ่มมากขึน้ จ  าเป็นตอ้งมีเครื่องทดสอบวสัดท่ีุมีคณุภาพเหมาะสมกบัลกัษณะงานเพ่ือช่วยในการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานนัน้ๆไม่ใหเ้กิดการความผิดพลาดจนท าใหเ้กิดเกิดความเสียหายต่อ
องคก์รไดซ้ึ่งโดยทั่วไปแล้วการทดสอบผลิตภัณฑเ์พ่ือขอการรับรองมาตรฐานสากลจากกลุ่ม
เศรษฐกิจต่าง ๆ  เพ่ือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติทางกล  คุณสมบัติทางเคมี 
คณุสมบตัิทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา รวมทัง้การวิเคราะห/์ทดสอบของสินคา้และผลิตภณัฑ ์เช่น 
การทดสอบโครงสรา้งของวัสดุ, การทดสอบความแข็งของวัสดุ จ  าพวกยางและพลาสติก , การ
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ทดสอบท่ีใชห้าสมบตัแิรงดงึและแรงอดั (ความทนตอ่แรงดงึ, การยืดตวั ณ จดุขาด, การเสียรูป, คา่
โมดลุสั) ของชิน้งานคงรูป,การทดสอบคณุสมบตัิการรบัแรงกระแทกทางกล เป็นตน้ 

เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้ท่ีไดร้บัการยอมรบัว่ามีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน  การเลือกใชเ้ครื่องมือ
ทดสอบทางอุตสาหกรรม เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยเสริมสรา้งความเช่ือมั่นไดว้่า สินคา้ท่ีผ่านการ
ทดสอบจากเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมท่ีดี ย่อมส่งผลต่อการยอมรบัในตวัสินคา้ว่าเป็น
สินคา้ท่ีมีคณุภาพ เกิดความเข่ือมั่นในแบรนดส์ินคา้ อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรา้ง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ ์และยกระดบัขีดความสามารถของแต่ละภาคอุตสาหกรรมใหเ้ขม้แข็งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี ้จึงเป็นสาเหตุส  าคัญท่ีท าให้ธุรกิจเครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมมีการแขง่ขนัมากขึน้ มีการน าเขา้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมจากประเทศผูผ้ลิตท่ี
หลากหลาย  มีราคาท่ีแตกตา่งกันไป ซึ่งคณุภาพของตวัเครื่องก็แตกต่างกันตามไปดว้ย  จึงเป็นท่ี
น่าสนใจศกึษาว่า คณุลกัษณะของเครื่องทดสอบอตุสาหกรรมในเรื่องใดบา้ง ท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจ
เลือกซือ้เครื่องทดสอบอตุสาหกรรม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศกึษาคณุลกัษณะดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ในท่ีนีคื้อผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์
คุณลักษณะขององคป์ระกอบร่วมดว้ยวิธี Conjoint Analysis  และความสัมพันธ์ระหว่างความ
ตัง้ใจใชเ้ครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมกบัองคป์ระกอบรว่มในระดบัตา่งๆ ส าหรบัเป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรุงธุรกิจเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งตรงจดุ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพ่ือศกึษาถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดุ

อตุสาหกรรมของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
รว่ม Conjoint Analysis 

2. เพ่ือศึกษาถึงความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  



  3 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของ

ผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงกลยทุธก์ารบรหิารการตลาดเครื่องทดสอบ

วสัดอุตุสาหกรรมใหใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
3. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาถึงความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรมดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนีมุ้่งศึกษา “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบ

วสัดอุตุสาหกรรม” โดยก าหนดขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้ไดด้งันี ้
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย หมายถึง ผู้บริโภคท่ีเคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรมในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยั
จึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร ดงันัน้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยค านวณจากสตูรจาก อจัฉราวรรณ 
งามญาณ. (2554, กรกฎาคม-กนัยายน) “อนัเน่ืองมาจากสตูรของยามาเน่” วรสารมหาธุรกิจ. ปีท่ี 
34 (ฉบบัท่ี 131):47 ระดบัความเช่ือมั่นท่ี 95% หรือ 0.95 พรอ้มกบัยอมรบัค่าความคลาดเคล่ือน
จากการสุม่ตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ซึ่งในการค านวณไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 192 ราย
และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ จึงส ารองขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างอีก 8 ราย รวมเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตองการทัง้หมด 200 ราย เป็นตวัแทนของ
ประชากรในการตอบแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
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วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปตาม

สถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหน่วยงานราชการและโรงงานอุตสาหกรรมไดด้งันี ้ เขตกรุงเทพมหานคร 
เขตจงัหวดัปทมุธานี เขตจงัหวดันนทบรุี และเขตจงัหวดัสมทุรปราการ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็นการเลือก 
กลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใชง้านเครื่องทดสอบวสัดุ
อุตสาหกรรม ท่ีเต็มใจให้ข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบเอง  (Self-
Administered Questionnaires) ในพืน้ท่ีท่ี ไดก้ าหนดไวใ้นขัน้ท่ี 1 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 คณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ประกอบดว้ย  
1.1.1 ดา้นการรบัประกนั 
1.1.2 ดา้นราคา 
1.1.3 ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์
1.1.4 ดา้นการบรกิารหลงัการขาย 
1.1.5 ดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เคร่ืองทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Material Testing Machine) หมายถึง 
เครื่องมือท่ีใชว้ดัหรือทดสอบคณุสมบตัิใดๆ ของวสัดนุัน้ๆ เชน่ เครื่องวดัความแข็งของโลหะ ใชเ้พ่ือ
วดัและทดสอบวา่โลหะวา่มีคา่ความแข็งไดต้ามมาตรฐานหรือไม่  

2. ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภัณฑ์
หรือสินคา้และบรกิารนัน้ๆ 

3. แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ ์(Location of Production) หมายถึง โรงงานท่ีใชใ้นการ
ประกอบเครื่อง หรือประเทศตน้ก าเนิดหรือประเทศผูผ้ลิตแบรนดส์ินคา้นัน้ๆ  
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4. การรับประกัน (Warranty) หมายถึง การรบัประกันซ่อมสินคา้อนัเน่ืองมาจากเกิด
ความบกพร่องในการผลิตหรือชิน้ส่วนเสียหายจากการใชง้านในสภาพปกติ หรือ  การใชง้าน การ
ตดิตัง้ท่ีถกูตอ้งตามคูมื่อระบไุว ้ไปตามระยะเวลาท่ีบรษิัทฯก าหนดไวใ้นตวัสินคา้นัน้ๆ 

5. ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (Certificated and ISO) หมายถึง การรับรอง
มาตรฐานการวดัคณุภาพของสินคา้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วโลก 

6. ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ ์(Delivery Lead Time) หมายถึง ระยะเวลาใน
การรอคอยสินคา้ หลังจากท่ีมีการเริ่มตน้ค าสั่งซือ้ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของค าสั่งซือ้ โดยมี
ความหมายครอบคลมุไปถึงทกุกระบวนการในกระบวนการโลจิสตกิสท่ี์เกิดจากการรอคอย 

7. การบริการก่อนการขาย หมายถึง การใชบ้ริการของพนักงานขายท่ีจะน าเสนอ
ผลิตภณัฑ ์ขอ้มลูตา่งๆของผลิตภณัฑ ์การจดัท าใบเสนอราคา รวมถึงการสาธิตและใหค้  าแนะน า
กบัลกูคา้ เพ่ือใหล้กูกคา้เลือกสินคา้หรือบรกิารใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 

8. การบริการหลังการขาย หมายถงึ การตดิตามเอาใจใสล่กูคา้ท่ีซือ้ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ 
โดยใหค้วามช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ เช่น การส่งมอบผลติภัณฑ ์การบริการติดตัง้ การ
บรกิารตรวจเช็คและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผลิตภณัฑ ์การบรกิารซอ่มแซม เป็นตน้  

9. ความตั้งใจซือ้ หมายถึง การแสดงความรูค้วามเขา้ใจในการเตรียมพรอ้มของบคุคล
ในการปฏิบตัพิฤตกิรรมท่ีก าหนด (Golnaz, Zainalabidin, Mad & Phuah, 2011) 
 
ข้ันตอนการท าวิจัย 
 

ในการศกึษาวิจยัเรื่อง “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม” มีขัน้ตอนการท าวิจยั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนการท าวิจยั 
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม แตกตา่งกนั 
2. ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ

วสัดอุตุสาหกรรม แตกตา่งกนั 
3. คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
3. แนวคดิการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม  
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจ 
5. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัวสัดทุดสอบอตุสาหกรรม 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ ์
ความหมายและองคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์ศภุลกัษณ ์สมบูรณห์รรษา (2549) ไดใ้ห้

ความหมายของผลิตภณัฑ ์(Product) ว่าเป็นบางสิ่ง บางอย่างซึ่งองคก์ารหรือบคุคลน าเสนอเพ่ือ
แลกเปล่ียน อนัจะใหค้วามตอ้งการของลกูคา้หรือผูบ้ริโภค ไดร้บัความพอใจ หรือ ความตอ้งการ
ของนกัการตลาดเองไดร้บัความพอใจ 

มีนา เชาวลิต (2542) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงสิ่งใดๆ ท่ีสรา้ง
ความ พอใจใหก้ับผูบ้ริโภค ผลิตภัณฑมี์ทัง้ลักษณะจับตอ้งได ้และจับตอ้งไม่ได ้อาจเป็นสินคา้ 
บรกิาร ความคดิ บคุคล องคก์ร หรือสถานท่ีเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่งรวมกนั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2546) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑ ์(Product) ว่าเป็นกลุ่มของสิ่ง
ท่ีมี ตวัตน และไม่มีตวัตนท่ีมีความสามารถตอบสนองความพอใจของผูซื้อ้ซึ่งอาจรวมถึงการบรรจุ
ภณัฑ ์สี ราคา คณุภาพ และตราสินคา้ ตลอดจนบริการ และช่ือเสียงของผูข้าย หรือเป็นสิ่งท่ีน าสู่
ตลาดเพ่ือ ตอบสนองความจ าเป็น หรือความตอ้งการของมนษุย ์

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดใ้หค้วามหมายของผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง การมีสินคา้
ท่ี ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมายได ้

จากความหมายดงักล่าวข้างตน้สามารถสรุปไดว้่า ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง เป็น
สิ่งท่ีมี ตวัตนหรือ ไม่มีตวัตน ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ หรือ บริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้บริโภค Kotler (1997) ได้กล่าวว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์(Product Component) 
หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถจูงใจตลาดได้ โดยถือเกณฑ์
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คุณสมบตัิ 4 ประการ องคป์ระกอบของผลิตภัณฑน์ัน้ เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของ
ผลิตภัณฑ ์ซึ่งจะตอ้งค านึงถึง 10 คณุสมบตัิ กล่าว คือความสามารถของผลิตภัณฑใ์นการจูงใจ
ตลาด ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ และ
ขณะเดียวกันการตัง้ราคานัน้ถือเกณฑค์ณุค่าท่ีลูกคา้รบัรู ้(Value base Prices) การก าหนดองค์
ประกอบของผลิตภณัฑต์อ้งค านงึถึงประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑห์ลกั (Core Product) หมายถึง ผลประโยชนท่ี์ส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์
ส าคญัของผลิตภัณฑท่ี์ผูผ้ลิตเสนอขายกับผูบ้ริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชนใ์ชส้อย การ
แกปั้ญหา ใหก้ับลูกคา้ การขายความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การประหยัด ตวัอย่าง เช่น 
ผลประโยชนท่ี์ส าคญัของหนงัสือพิมพ ์คือ การใหข้า่วสารและการใหค้วามบนัเทิง 

2. รูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑ์ (Basic Product) 
หมายถึงลักษณะทางกายภาพท่ีผู้บริโภคสามารถสัมผัสหรือรับรูไ้ด ้ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าการเสริม
ผลิตภณัฑ ์ใหท้  าหนา้ท่ีสมบรูณข์ึน้หรือเชิญชวนใหน้า่ใชย้ิ่งขึน้ มีดงันี ้ 

2.1 คุณภาพ (Quality)  
2.2 รปูรา่งลกัษณะ (Feature)  
2.3 รปูแบบ (Style)  
2.4 การบรรจภุณัฑ ์(Packing)  
2.5 ตราสนิคา้ (Brand)  
2.6 ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ (Other Physical Product) 

3. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (Expect Product) หมายถึง กลุ่มของคณุสมบตัิและเง่ือนไข
ท่ีผู ้ซือ้คาดหวงัจะไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สินคา้ การเสนอผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัจะ ค 
านึงถึงความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก (Customer Satisfaction) เช่น สินคา้ MNG สิ่งท่ีผูบ้ริโภค 
คาดหวงัจะไดร้บั คือ ความสวยงามท่ีผูบ้รโิภคสวมใส ่ 

4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือ
บริการ ท่ีผูซื้อ้จะไดร้บัควบคู่พรอ้มกับการซ่ือสินคา้ ซึ่งประกอบดว้ย การบริการก่อนการขายและ
การบริการ หลงัการขาย ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะจดัผลิตภัณฑค์วบโดยมีการส่งมอบใหค้นกลางใน
รูปแบบดงันี ้  

4.1 การตดิตัง้ (Installation)  
4.2 การขนสง่ (Transportation)  
4.3 การบัประกนั (Insurance) 
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4.4 การใหส้ินเช่ือ (Credit)  
4.5 การใหบ้รกิารอ่ืนๆ (Service) 

 
คณุลกัษณะ 8 ประการ ของคณุภาพผลิตภณัฑ ์

ความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Requirement) หมายถึง องคก์รทางธุรกิจจะ
สามารถผลิตสินคา้และบรกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ดงันัน้จงึควรท า
ความเขา้ใจในความหมายและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความตอ้งการของลูกคา้เสียก่อน โดย
ความตอ้งการของลกูคา้มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 สว่น คือ 

•  ความจ าเป็น (need) ของลกูคา้ หมายถึง คณุสมบตัเิชิงคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ซึ่ง
ลกูคา้จ าเป็นตอ้งไดร้บัจากองคก์รภายใตเ้ง่ือนไขแหง่ขอ้ตกลงอนัหนึ่ง  

•  ความคาดหวงั (Expectation) ของลกูคา้ หมายถึง สิ่งท่ีลกูคา้ปรารถนาอยากไดร้บั
จากองคก์ร อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือการรับบริการ โดยความคาดหวัง
สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 ระดบัคือ 

ระดบัท่ี 1 ความคาดหวงัขัน้พืน้ฐาน หมายถึง ความเหมาะสมในการใชง้าน 
ระดับท่ี 2 ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน หมายถึง การเทียบเคียง (Bench-

marking) กบัผลิตภณัฑ ์ของคูแ่ขง่  
ระดบัท่ี 3 ความคาดหวงัขัน้ปรารถนา หมายถึง ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล

ซึ่งจะแตกตา่งกนัออกไป 
ระดบัท่ี 4 ความคาดหวงัซ่อนเรน้ หมายถึง ความคาดหวงัท่ีลูกคา้ไม่ไดค้าดคิด 

แตถ่า้เกิดขึน้ก็จะท าใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ 
ในความจ าเป็น(need) เดียวกันลูกค้าอาจมีความคาดหวังแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้

คุณภาพถูกก าหนดเป็นระดับของสินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าท่ี
แตกตา่งกนั 

เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ องคก์รตอ้งมุ่งสรา้งผลิตภัณฑท่ี์มีคณุลกัษณะดา้น
คณุภาพท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ด้ ซึ่ง Garvin (1988) ไดท้  าการวิจยัและ
จ าแนกความคาดหวงัในคณุลกัษณะดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑอ์อกมาเป็น 8 ประการ (เรียกว่า
มิต ิ8 ประการของคณุภาพ) แสดงดงัตารางดา้นลา่ง 
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ตาราง 1 คณุลกัษณะดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑอ์อกมาเป็น 8 ประการ 
 

ลักษณะจ าเพาะทาง
คุณภาพ 

ความหมาย ส่ิงทีจั่บต้องได้ 

1.สมรรถนะ 
(Performance) 

หนา้ท่ีหลกัของผลิตภณัฑ ์ สามารถท างานไดต้าม
ขอ้ก าหนด 

2.หนา้ท่ีเสรมิ 
(Special Feature) 

ลกัษณะเสรมินอกเหนือจาก
สมรรถนะ (มีผลตอ่ความ
คาดหวงัของลกูคา้ ซึง้ลกูคา้
เป็นผูก้  าหนด) 

ตวัอยา่งเชน่ รีโมทคอนโทรล
ของทีวี 

3.การตรงตอ่ขอ้ก าหนด 
(Conformance to 
Standard) 

เป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบตัง้ใจ
ไว ้

การเปรียบเทียบตาม
ขอ้ก าหนดเฉพาะ 

4.ความทนทาน อายกุารใชง้าน หรือเวลาใน
การใชง้าน 

เชน่ อายกุารใชง้านท่ีจะไม่
เป็นสนิม อายกุารใชง้านใน
การใหแ้สงสวา่ง 

5.ความนา่เช่ือถือ 
(Reliability) 

ความถ่ีในการเกิดขอ้บกพรอ่ง ความถ่ีท่ีผลิตภณัฑไ์ม่
สามารถท างานได ้

6.ความสามารถในการบริการ 
(Serviceability) 

การซอ่มเม่ือมีการท างาน
ขดัขอ้ง 

การซอ่มในดา้นของความง่าย 
คา่ใชจ้า่ย เวลา บคุลากร 

7.สนุทรียภาพ 
(Aesthetics) 

ความรูส้กึท่ีดี อาจจะเป็นดดีู 
กลิ่นดี รสชาตดีฯลฯ 

เชน่ ออกแบบตกแตดี่ 
ลกัษณะสมัผสัท่ีนุม่ 

8. ความมีช่ือเสียง 
(Reputation) 

คณุภาพท่ีรูจ้กั (Perceived 
Quality) 

เชน่ ออกแบบตกแตง่ดี 
ลกัษณะสมัผสัท่ีนุม่ เชน่ตรา
สินคา้ท่ีคนนิยม 
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2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค  
แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคของ Schiffman and Kanuk (2000, p. 7) พฤติกรรม

ผูบ้รโิภค หมายถึง พฤตกิรรมท่ีผูบ้รโิภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการ เสาะแสวงหาการซือ้ การใชก้าร
ประเมินหรือการบริโภคผลิตภณัฑซ์ึ่งคาดว่าจะสามารถตอบสนอง ความตอ้งการของตนไดอ้ย่าง
พงึพอใจ เป็นการตดัสินใจของผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซือ้เม่ือไหร ่ท่ีไหนและ
บอ่ยครัง้แคไ่หน  ทางเศรษฐศาสตรมี์ความเช่ือว่า ผูซื้อ้มีความตอ้งการในการซือ้สินคา้และบริการ
อย่างหลากหลาย แตเ่น่ืองจากผูซื้อ้มีขีดจ ากดัทางดา้นทรพัยากรท่ีตนเองมีอยู่ ดงันัน้ผูซื้อ้จึงมีการ
จดัอนัดบัความส าคญัของสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการซือ้แตกตา่งกนัออกไป โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
การไดร้บัประโยชนส์งูสดุท่ีตนเองไดร้บั 

แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ฟิลิปคอตเลอร ์ไดก้ าหนดแบบจ าลองของการศกึษา
ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยแบง่การพิจารณาออกเป็น สิ่งกระตุน้ทางการตลาดและสิ่งกระตุน้อ่ืน 
(marketing and other stimuli สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเรียกว่าส่วนผสมทางการ
ตลาด (marketing mix) ประกอบดว้ย ตวัผลิตภัณฑ ์(product) ราคา (price) การวางจ าหน่าย 
(place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย (promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ (economic) เทคโนโลยี (technological) การเมือง (political) และวฒันธรรม (cultural) 
กล่องด าของผูซื้อ้ (buyer’s black box) ประกอบดว้ยลักษณะของผูซื้อ้ (buyer characteristics) 
และกระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ้ (buyer decision process) การตอบสนองของผูซื้อ้ (buyer 
responses) ไม่ว่าดา้นการเลือกผลิตภัณฑ ์การเลือกตรา สินคา้ การเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย เวลาท่ีซือ้
และจ านวนท่ีซือ้ 
 

 
 

ลกัษณะของตวัแบบนีเ้ริ่มจากการพิจารณาปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ ซึ่งประกอบดว้ยปัจจยั  
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา การวางจ าหน่าย และการส่งเสริมการจeหน่าย และปัจจยั 



  12 

กระตุน้อ่ืนท่ีแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวฒันธรรม ปัจจยัทางการตลาดจะ
เป็น ตวักระตุน้โดยตรง  

ส่วนปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ สถานการณท์างเศรษฐกิจอาจชีใ้หเ้ห็นอ านาจซือ้ของผูบ้ริโภค หาก
เศรษฐกิจเจริญและขยายตวัผูบ้ริโภคก็จะมีอ านาจซือ้สงู หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต ่า อ านาจ 
ซือ้ก็จะลดลง และยังมีเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมเป็น  
องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้  

ส าหรับกล่องด า (black box) หมายถึง ลักษณะท่ีประกอบขึน้เป็นมนุษย์แต่ละคน 
ประกอบดว้ยลกัษณะทางบุคลิกภาพ (characteristic) ซึ่งไดแ้ก่องคป์ระกอบของมนุษยแ์ต่ละคน
รวม ตัง้แตก่ารแสดงออกทางกายจนถึงสภาพทศันคติท่ีตอ่เรื่องตา่งๆ และรวมถึงลกัษณะทางดา้น  
กระบวนการตดัสินใจของบุคคลแต่ละคนสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมนุษยแ์ต่ละคนผ่านการเรียนรูท้าง
สงัคม (socialization) และสั่งสมประสบการณต์ัง้แต่วยัเด็กจนโตและหลอมรวมกนัเป็นมนุษยแ์ต่
ละคน สิ่งเหลา่นีส้ะสมอยูใ่นทศันคตขิองแตล่ะคน เรียกวา่ “กลอ่งด า” หรือ “black box” และสง่ผล
เป็น อยา่งสงูไปยงัขัน้ตอนการตอบสนองตอ่การตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค  

การตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคนบัเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริโภค 
ตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑช์นิดใด ย่ีหอ้ใด ราคาเท่าใด เม่ือไร และจ านวนเท่าใด ก็หลงัจากท่ีไดผ้่าน 
ขัน้ตอนกระตุน้ทางการตลาดและอ่ืนๆ ผ่านเขา้มาในขัน้ของกล่องด า ผสมผสานกบัทศันคติ และ
ส่งผล ไปยงัการตดัสินใจซือ้ (สดุาพร กณุฑลบตุร. 2552, น.72-74)แนวคิดดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ของกิลเบอรต์ (the concept of consumer behavior by Gilbert D. Harrell) โดยกิลเบอรต์ใหค้  า
จ ากดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึงการกระท าและ กระบวนการตดัสินใจของคนแต่ละ
คน ในการท่ีจะคน้หา ประเมิน จดัหาและใชผ้ลิตภณัฑต์า่งๆ และ  ไดมุ้่งเนน้กบัการใหค้วามส าคญั
หรือเก่ียวขอ้ง (involvement) ของผูบ้ริโภคก่อนตดัสินใจซือ้ ผลิตภณัฑห์มายถึง การท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักับการซือ้สินคา้ชนิดใดๆ ในแต่ละครัง้อาจไม่เท่ากัน  บางครัง้อาจไม่ไดส้นใจย่ีห้อ
เรียกว่าการเก่ียวข้องต ่า (low involvement) บางครัง้ใช้เวลาในการเก็บ ข้อมูล หาความรูแ้ละ
รายละเอียดตา่งๆ ก่อนตดัสินใจซือ้เรียกว่าเก่ียวขอ้งสงู (high involvement) สรุปปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันี ้
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การท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ้สินคา้ใด จะผ่านกระบวนการของการเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ี  ซือ้

มาก่อน ไม่ว่าเป็นการหาข้อมูลเก่ียวกับสินคา้ การพิจารณารายละเอียด และกระบวนการท่ี  
ผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกับสินคา้ไดร้บัผลมาจากสองกลุ่มของปัจจยั กลุ่มแรกไดแ้ก่ปัจจยัทางจิตวิทยา
ของ แตล่ะบคุคล เชน่ การจงูใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้ทศันคตอ่ืินๆ กลุม่ท่ีสอง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางสงัคม 
เชน่ วฒันธรรม ชนชัน้ทางสงัคม กลุม่อา้งอิงและครอบครวั  

การซื ้อสินค้าท่ีต้องใช้ความเก่ียวข้องต ่า  (Low involvement) ได้แก่ การซื ้อสินค้า
ประจ าวนั ไม่มีราคาสงู ไม่มีผลทางสขุภาพมากนกั และไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี ท าใหส้ามารถตดัสินใจ
ไดง้่าย ไมต่อ้ง หาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้มากนกั  

การซือ้สินคา้ท่ีตอ้งใชค้วามเก่ียวขอ้งสูง (high involvement) ไดแ้ก่ การซือ้สินคา้ท่ีมีผล
กับ สุขภาพสูง มีราคาแพง มีความส าคญั หรือเป็นสินคา้ชิน้ใหญ่ หรือมีเทคโนโลยีสูง ผูซื้อ้ตอ้ง
พิจารณา ดว้ยความรอบคอบ ตัง้ใจหาขอ้มลูมาก (สดุาพร กณุฑลบตุร. 2552, น.75-76) 

 
วิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550, น. 18) กล่าวว่า การวิเคราะหพ์ฤติกรรม ผูบ้ริโภคเป็นการ
คน้หาหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความ ตอ้งการและ
พฤติกรรมการซือ้และการใช้สินคา้และบริการของผู้บริโภค โดยใช้หลักค าถาม 6Ws และ 1H 
ค าตอบท่ีตอ้งการทราบพรอ้มค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) ประกอบดว้ย 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็น ค าถามเพ่ือ
ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเปา้หมาย (Occupants) การตอบจะอาศยัเกณฑใ์นการแบง่ส่วนตลาด 
(Base of market segmentation) 4 ดา้น คือ ดา้นประชากรศาสตร,์ ดา้นภมูิศาสตร,์ ดา้นจิตวิทยา
และด้านพฤติกรรมศาสตรโ์ดยสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์การตลาด (7Ps) ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑร์าคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บคุคล การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
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กายภาพและกระบวนการท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุม่เปา้หมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีทราบถึงสิ่ง
ท่ีตลาดตอ้งการจากผลิตภัณฑแ์ละบริการ(Objects) สิ่งท่ีผู้บริโภคตอ้งการจากผลิตภัณฑ ์คือ 
ตอ้งการคณุลกัษณะหรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ(์Product Component)และความแตกต่างท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขัน (Competitive Differentiation) น าไปสรา้งกลยุทธ์ดา้นผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
(Product Strategies) ใหมี้ศกัยภาพ คุณภาพและความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) เป็นตน้ 

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงวตัถปุระสงคใ์นการซือ้ (Objectives) ผูบ้ริโภคซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือสนองความตอ้งการของ เขาทัง้
ทางดา้นร่างกาย จิตวิทยาในการตอบนีต้อ้งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ คือ 
ปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยา (การจูงใจ, การรบัรู,้ การเรียนรู,้ ทศันคติ, บุคลิกภาพของ
บคุคลและแนวคิดของตนเอง) ปัจจยัภายนอก (ดา้นวฒันธรรม , สงัคม, ส่วนบคุคลและจิตวิทยา) 
ใชก้ลยทุธก์ารตลาด (7Ps) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑร์าคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บคุคล การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการท่ีเหมาะสม 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates inthe buying?) เป็น
ค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน 
การตดัสินใจซึ่งประกอบดว้ย ผูร้ิเริ่ม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซือ้และผูใ้ชก้ลยุทธ์ท่ีใชม้ากคือการ
โฆษณา และกลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใชก้ลุ่ม
อิทธิพลอา้งอิง 

5. ผูบ้ริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ี ตอ้งการ
ทราบโอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูใดของปีช่วงวันใดของ 
เดือน ชว่งเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัตา่งๆ สว่นใหญ่จะใชก้ลยทุธก์ารสง่เสริม 
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น ท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใด จึงจะสอดคล้องกับ
โอกาส ในการซือ้ เพ่ือสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูบ้รโิภค  

6. ผูบ้รโิภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ี ตอ้งการ
ทราบวา่ ชอ่งทางหรือแหลง่ใด (Outlets) ท่ีผูบ้รโิภคไปท าการซือ้หรือใชบ้ริการ เชน่ หา้งสรรพสินคา้ 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหาร เป็นต้น จะใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัด จ าหน่าย 
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(Distribution Channel Strategies) บริษัทน าผลิตภัณฑส์ู่ตลาดเป้าหมายอย่างไร เพ่ือให ้เขา้ถึง
ผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร เพ่ือชว่ยลดตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย  

7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถาม ท่ีตอ้งการ
ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ ประกอบดว้ยการรบัรูปั้ญหาการคน้หาขอ้มูลการประเมินผล 
ทางการเลือก การตัดสินใจซือ้ และความรูส้ึกหลังการซือ้ กลยุทธ์ท่ีใช้กันมากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริม การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบดว้ย การโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงาน
ขาย การส่งเสริม การขาย การใหข่าวและการประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรง เช่น พนกังานขาย
จะสามารถก าหนด วิธีการปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการตดัสินใจซือ้ 

 
3. แนวคิดการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)  เป็นการใช้เทคนิคทางสถิติเพ่ือ
คน้หา ลักษณะส าคญัของสินคา้หรือบริการ และระดับของสินคา้หรือบริการท่ีเป็นตวักระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะซือ้สินคา้หรือบริการนั้นๆ เทคนิคนีท้  าใหท้ราบข้อมูลเพ่ือน าไป
ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วมจึงเป็นวิธีท่ีหาข้อมูลจากผู้บริโภควิธีหนึ่ง จึงถือว่าเป็นการศึกษาปัจจัยหรือ
คณุลกัษณะท่ีมีผลต่อความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคเพ่ือวิเคราะหว์่า ผูบ้ริโภคนัน้มีคณุลกัษณะท่ีช่ืน
ชอบแบบใดในสินคา้นั้น มากท่ีสุดและช่ืนชอบในระดับเท่าใด (กุณฑลี, 2553) การวิเคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) จึงเป็นเทคนิคการวิเคราะหค์วามชอบและความเอนเอียงท่ี
จะชอบ ของผูบ้รโิภคโดยสนใจวา่จะมอบคณุคา่ใดบา้งใหก้บัลกูคา้ (มนตร ีพิรยิะกลุ, 2555 : 252) 

แนวคดิพืน้ฐานของการวิเคราะห ์Conjoint มาจากทฤษฎีอปุสงคท่ี์วา่ อรรถประโยชนจ์าก
การบริโภคสินค้าของผู้บริโภคไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง แต่มาจากความพึงพอใจใน
คณุลกัษณะต่างๆของสินคา้ (Lancaster, 1996)  ทฤษฎีดงักล่าวสมมติว่าผลิตภัณฑช์นิดใดชนิด
หนึ่งจะประกอบดว้ยคณุลกัษณะท่ีหลากหลาย และพฤติกรรมทางเลือกของผูบ้ริโภคจะมีความพงึ
พอใจและตอบสนองกบัผลิตภณัฑน์ัน้ในลกัษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ ์

แนวคิดพืน้ฐานของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ประกอบดว้ย 2 
สว่น ซึ่งสามารถอธิบายสว่นตา่งๆ ไดด้งันี ้ 

1.ทฤษฎคีวามตอ้งการในคุณลกัษณะ (Characteristics Theory of Demand)  
การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากทฤษฎีอุปสงคห์รือความ

ต้องการในคุณลักษณะของสินค้า  (Lancaster’s characteristics theory of demand) ท่ีว่า 
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อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผู้บริโภคได้รับเกิดจากความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ
ประกอบด้วย คุณลักษณะต่างๆท่ีรวมเป็นผลิตภัณฑ์นั้น มากกว่าความพึงพอใจจากการใช้
ประโยชนโ์ดยตรงจากตวัผลิตภณัฑ ์โดย Lancaster (1996) กลา่ววา่ การตดัสินใจท่ีมีตอ่ทางเลือก
ในการซือ้ของผูบ้ริโภค อาจเกิดจากการใหค้วามส าคญัท่ีคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งประกอบขึน้เป็น
ผลิตภณัฑ ์ดงันัน้การประเมินลกัษณะทางภายภาพของผลิตภณัฑห์รือตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์
บางประการ ใชเ้ป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ ทฤษฎีความตอ้งการในคณุลกัษณะ
นีจ้ะแสดงออกในรูปแบบของการเลือกซือ้ผลิตภัณฑน์ั้น  ด้วยการพิจารณาและประเมินตาม
อรรถประโยชนท์างออ้ม 

โดยคุณค่าท่ีได้จะก าหนดจากคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคได้รับรู ้แนวคิด
ดังกล่าวถูกน ามาช่วยในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product design) ส าหรับลักษณะหรือ
คณุลกัษณะ (Attributes) ท่ีประกอบกันเป็นสินคา้ Lancaster บ่งบอกใหเ้ห็นว่า การเลือกซือ้ของ
ผู้บริโภคจากลักษณะของผลิตภัณฑแ์บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีลักษณะของผลิตภัณฑมี์
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ (Relevant Characteristics) หากลกัษณะผลิตภณัฑ์
กลุ่มนีมี้การเปล่ียนแปลงจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้  ผลิตภัณฑด์ังกล่าว ในขณะท่ีกลุ่ม
ลกัษณะผลิตภณัฑไ์ม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซือ้ (Irrelevant Characteristics) เม่ือมี
การเปล่ียนลกัษณะผลิตภณัฑจ์ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเลือกซือ้ผลิตภณัฑช์นิดนัน้แตอ่ยา่งใด 

2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) และอรรถประโยชน์เชิงสุ่ม (Random 
Utility Theory)  

ทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ
บริโภคสินคา้และบริการต่างๆ เพ่ือใหไ้ดร้บัอรรถประโยชน ์(utility) หรือความพอใจสงูสุด ภายใต้
งบประมาณท่ีมีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง  การอธิบายตามแนวทางของทฤษฎีนี ้มักอยู่ภายใต้ ข้อ
สมมติฐานท่ีว่า ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้หรือบริการแต่ละชนิดในเวลาท่ีต่อเน่ืองกันและการ
บริโภคสินคา้แต่ละชนิดเป็นอิสระต่อกัน นอกจากนัน้ยงัมีขอ้สมมติว่าอรรถประโยชนส์ามารถวัด
เป็นหน่วยๆได ้ซึ่งหน่วยของอรรถประโยชนนี์เ้รียกว่า “ยูทิล” (util) (หอ้งสมุดคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่-ศพัทเ์ศรษฐศาสตร)์ การเลือกซือ้สินคา้และบริการผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความรู้
ต่อสินคา้และบริการนัน้อย่างสมบูรณแ์ละอรรถประโยชนท่ี์เกิดขึน้ในสินคา้และบริการแต่ละชนิด
จะต้องมี  ความเป็นอิสระเสมอ (พฤทธ์สรรค์สุทธิไชยเมธี , 2556 , น. 8) การเกิดขึ ้นของ
อรรถประโยชนห์รือ ความพึงพอใจ ยงัมีลกัษณะเป็นเชิงสุ่ม (Random Utility) กล่าวคือ ลกัษณะ
ของบคุคล (Individual Characteristics) ท่ีคลา้ยคลงึหรือเหมือนกนันัน้ ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจใน
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การเลือกบริโภค นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะของบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกันหรือเหมือนกัน หากอยู่
ภายใตส้ถานการณใ์นชว่งเวลา เดียวกนัหรือช่วงเวลาท่ีตา่งกนั การตดัสินใจในการบริโภคท่ีเกิดขึน้
มีความแตกตา่งกนัได ้

รูปแบบการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 
รูปแบบการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่มมี 7 รูปแบบดว้ยกนั ("A brief explanation of 

the types of conjoint analysis,") ดงันี ้
1. Two Attribute Tradeoff Analysis – วิธีนีจ้ะแสดงชุดคุณลักษณะทีละ 2 ชุด 

ใหแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถามในเวลาเดียวกัน เพ่ือเรียงล าดบัความชอบ (Ranking) ท่ีมีในแต่ละชุด 
คุณลักษณะ จนทุกชุดคุณลักษณะไดร้บัการประเมินจนครบ ขอ้ดีของวิธีนีคื้อท าใหง้่ายต่อการ
ประเมิน คณุคา่ของชดุคณุลกัษณะแตล่ะคู่ แตท่  าใหไ้มไ่ดภ้าพรวมของการประเมินชดุคณุลกัษณะ
ทัง้หมด  

2. Full-profile Conjoint Analysis – วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีไดร้ับความนิยมในการวัดค่า 
อรรถประโยชนข์องแต่ละคณุลกัษณะ โดยชุดคณุลกัษณะทัง้หมดจะไดร้บัการประเมินพรอ้มกัน 
ส่วนผสมของคุณลักษณะและค่าระดับจะถูกแสดงในรูปแบบการ์ดแต่ละใบ  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะ ใหค้ะแนนความชอบหรือความเป็นไปไดใ้นการซือ้ผลิตภัณฑส์ าหรบัแต่ละชุด
คณุลกัษณะ เป็นวิธีท่ี เหมาะกบักรณีท่ีมีชดุคณุลกัษณะใหพ้ิจารณาจ านวนหนึ่ง  

3. Adaptive Conjoint Analysis – เป็นการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายตาม 
ความชอบของผูต้อบแบบสอบถามเป็นหลกั โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีคณุลกัษณะและค่าระดบัท่ีผูต้อบ 
แบบสอบถามใหคุ้ณค่ามากท่ีสุด ไม่ตอ้งเสียเวลาในการตัง้ค  าถาม ท าใหชุ้ดคุณลักษณะท่ีไดมี้
ความ นา่สนใจและไดผ้ลลพัธท่ี์มีประสิทธิภาพ  

4. Choice-Based Conjoint Analysis หรือ Discrete-Choice Conjoint Analysis 
– วิธีนี ้จะใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกชดุคณุลกัษณะท่ีชอบมากท่ีสดุ โดยท าการเลือกซ า้ๆจากชดุ
คณุลกัษณะ 3 – 5 แบบ ซึ่งวิธีการวิเคราะหแ์บบนีจ้ะเป็นการจ าลองสถานการณก์ารเลือกซือ้สินคา้ 
โดยแสดงถึง พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้จริงๆของผูต้อบแบบสอบถาม ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ตามวิธี Choice Based Conjoint จะแสดงถึงความส าคญัของคณุลกัษณะโดยค านึงถึงราคาเป็น
หลกั โดยจะสามารถ คาดการณค์า่ระดบัและส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการจ าลอง
สถานการณด์งักลา่ว  

5. Self-Explicated Conjoint Analysis – เป็นวิธีท่ีใหค้วามสนใจในการใหค้ณุคา่ 
ตอ่คณุลกัษณะท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ ์โดยจะสอบถามถึงเหตผุลท่ีชดัเจนของความชอบใน



  18 

แตล่ะ คณุลกัษณะและผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกคา่ระดบัท่ีชอบมากท่ีสดุและนอ้ยท่ีสุด พรอ้ม
ทัง้ให ้คะแนนในระดบัท่ีรองลงมาส าหรบัคณุลกัษณะท่ีเหลือ วิธีนีไ้ม่ตอ้งอาศยัการวิเคราะหท์าง
สถิติเหมือน วิธีอ่ืนๆแตส่ามารถใหผ้ลการวิเคราะหท่ี์มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีนีมี้ขอ้จ ากัด
คือผูต้อบ แบบสอบถามมกัจะใหค้ะแนนความชอบคณุลกัษณะท่ีมีราคาต ่ากว่าแมว้่าคณุลกัษณะ
อ่ืนจะมีความ เหมาะสมมากกวา่ก็ตาม  

6. Max-Diff Conjoint Analysis – แสดงการจัดประเภทของชุดคุณลักษณะท่ี
ไดร้บั ความชอบท่ีมากท่ีสดุและนอ้ยท่ีสดุ วิธีนีผู้ต้อบแบบสอบถามจะสามารถระบคุวามชอบมาก
ท่ีสดุและ นอ้ยท่ีสดุไดแ้ตอ่าจไมส่ามารถระบคุา่ความชอบส าหรบัตวัเลือกท่ีเหลือได ้ 

7. Hierarchical Bayes Conjoint Analysis (HB) – เ ป็นวิ ธี ท่ี ใช้คาดการณ์ค่า
ระดับ ของคุณลักษณะจากตัวเลือก ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณ๊ท่ีข้อมูลมีขนาดใหญ่จนผู้ตอบ
แบบสอบถามไม ่สามารถใหค้า่ความชอบตอ่ทกุคณุลกัษณะและคา่ระดบัได ้

ในการศึกษาครัง้นี ้ใชรู้ปแบบ Choice-Based Conjoint Analysis ในการวิเคราะห์
ผลการส ารวจ เน่ืองจากผู้วิจัยได้ท าการก าหนดทางเลือกประกอบด้วยทางเลือกทั้งหมด 2 
ทางเลือก ทัง้หมด 8 ชดุทางเลือก และกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคจะถกูถามเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งในชดุทางเลือกจ านวน 8 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกทางเลือก
ตา่งๆ และน ามาใชว้ิเคราะหผ์ลการศกึษาครัง้นี ้

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ 

ไซเธิล และพาราสุรามาน (Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1990) กล่าวว่า ความ
ตัง้ใจซือ้เป็นการแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการนัน้ๆเป็นตวัเลือกแรก และกล่าวไดว้่า ความตัง้ใจซือ้
เป็นมิตหินึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความภกัดีของลกูคา้ 

ณัฏฐิกา ณวรรณโณ (2542, น. 9) กล่าวว่า ความตัง้ซือ้ หมายถึง ความตัง้ใจท่ีจะซือ้
สินคา้ใดๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคคาดหวัง ซึ่งจะเกิดขึน้หลังจากผูบ้ริโภคได้
ประเมินตราสินคา้นัน้แลว้ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซือ้ตามมา รวมถึงพฤติกรรมการกลบัมา
ซือ้ตราสินคา้เดมิในอนาคต 

ฮาวารด์ (Haward, 1994) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ี
บง่บอกถึงแผนการของผูบ้ริโภค ท่ีจะซือ้ตราสินคา้ใดสินคา้หนึ่ง ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นีค้วาม
ตัง้ใจซือ้เกิดขึน้มาจากทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค และความมั่นใจของผูบ้ริโภคในการ
ประเมินตราสินคา้ท่ีผา่นมา 
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Kim and  Pysarchik (2000) กลา่ววา่ ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง ชว่งเวลาท่ีผูบ้รโิภคพรอ้ม
ท่ีจะเลือกทางเลือกใดก็ตามท่ีดีท่ีสดุ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ โดยการซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค 
อาจไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียว หากแตเ่ป็นการซือ้ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากสินคา้ให้
ตรงกบัความตอ้งการท่ีเกิดขึน้ ความตัง้ใจซือ้เป็นเพียงโอกาสท่ีจะน าไปสู่การซือ้จริง ซึ่งมีคา่ความ
นา่จะเป็นเทา่กบั 0.95 

Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นการแสดงถึง
การใช ้บริการนัน้ๆ เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวไดว้่าความตัง้ใจซือ้เป็นมิติหนึ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความ จงรกัภกัดี และความจงรกัภกัดี จะประกอบดว้ย 4 มิต ิคือ  

1. ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการนัน้ๆ เป็น
ตวัเลือก แรก ซึ่งสิ่งนีส้ามารถสะทอ้นถึงพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคได ้  

2. พฤตกิรรมการบอกตอ่ (Word of Mouth Communications) คือ การท่ีผูบ้รโิภคพดู
ถึง แตเ่รื่องท่ีดี เก่ียวกบัผูใ้หบ้รกิารและการบรกิาร รวมถึงแนะนา่และกระตุน้ใหบ้คุคลอ่ืนสนใจและ
มาใชบ้รกิารนัน้ ซึ่งสามารถนา่มาวิเคราะหค์วามจงรกัภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ผูใ้หบ้รกิาร  

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีผู้บริโภคไม่มี
ปัญหาเม่ือ ผูใ้หบ้ริการขึน้ราคา และผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงกว่าท่ีอ่ืน หากการบริการนัน้
สามารถตอบสนอง ความพงึพอใจได ้

4. พฤตกิรรมการรอ้งเรียน (Complaining Behavior) คือ การท่ีผูบ้ริโภครอ้งเรียนเม่ือ
เกิด ปัญหา อาจจะรอ้งเรียนกบัผูใ้หบ้รกิาร บอกตอ่คนอ่ืน หรือสง่เรื่องไปยงัหนงัสือพิมพ ์สว่นนีเ้ป็น
การวดัถึงการตอบสนองตอ่ปัญหาของผูบ้รโิภค 

Howard (1994) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตใจ ท่ีบ่งบอก
ถึง แผนการของผูบ้รโิภคท่ีจะซือ้ตราสินคา้ใดสินคา้หนึ่ง ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยความตัง้ใจซือ้
จะเกิด ขึน้มาจากทศันคตท่ีิดีตอ่ตราสินคา้ของผูบ้รโิภคและความมั่นใจของผูบ้ริโภคในการประเมิน
ตราสินคา้ท่ีผา่นมา 

Das (2014) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซือ้สินคา้และบริการของ  
ผูบ้รโิภค โดยจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ ตราสินคา้ ผูจ้ดัจ  าหนา่ย และเวลา การซือ้สินคา้ 
และบรกิารตา่งๆ เป็นประสบการณท่ี์เพลิดเพลิน เชน่ ความพงึพอใจ ความตัง้ใจซือ้มีผลโดยตรงตอ่ 
ปริมาณการซือ้สินคา้และบริการจากผู้จัดจ าหน่าย โดยความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคมักเกิดขึน้
ภายหลงั จากท่ีผูบ้ริโภคไดร้บัรูถ้ึงประโยชนใ์ชส้อย และคณุค่าของสินคา้และบริการ นอกจากนี้
ความตัง้ใจซือ้มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ในทางผลลพัธ ์คือ ปรมิาณการซือ้ 
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Kakkosa, Trivellasb & Sdrolias (2015) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้สินคา้ แสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นไปไดว้่า ผูบ้ริโภคจะวางแผนหรือมีความตัง้ใจท่ีจะซือ้สินคา้บางอย่างในอนาคต  และมนั
เป็นขัน้ตอนการพิจารณาเกิดขึน้ก่อนพฤติกรรมการซือ้จริง  ความตัง้ใจซือ้สินคา้เป็นตวัท่ีสะท้อน
พฤตกิรรมการซือ้ในอนาคต 

Lu, Chang & Chang (2014) กลา่ววา่ ความตัง้ใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค หมายถึง ความ
พยายามท่ีจะซือ้สินคา้ เป็นความรูส้ึกทางดา้นบวกของผูบ้ริโภค และทศันคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑท่ี์มี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินคา้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคไดป้ระเมินสินคา้
และบรกิารแลว้เกิดความพงึพอใจในสินคา้และบริการนัน้ๆ รวมถึงมีทศันคติท่ีดีตอ่ส่วนประสมทาง
การตลาดของสินคา้และบริการนัน้ๆ เป็นชว่งท่ีผูบ้รโิภคพรอ้มท่ีจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งท่ี
ดีทีสดุเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง จึงส่งผลใหเ้กิดการแสดงออกถึงความตัง้ใจท่ี
จะซือ้สินคา้และบรกิารนัน้ ทัง้นีก้ารซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค ไมไ่ดซื้อ้ตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็น
การซือ้ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการซือ้สินคา้นัน้ดว้ย ดงันัน้ความตัง้ใจซือ้จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะ
น าไปสูก่ารซือ้จรงิ โดยการพิจารณาขอ้ดีของตราสินคา้ คณุภาพ การรบัประกนั การบรกิารหลงัการ
ขาย และผลประโยชนท์ัง้หมดของสินคา้ เพ่ือเปรียบเทียบกนั และสรุปเป็นทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการท่ีเกิดขึน้  

 
5. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวัสดุทดสอบอุตสาหกรรม 

ประเภทของวัสดุ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและสะดวกขึน้  วัสดุวิศวกรรมส่วนมากจะแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ๆดว้ยกนั คือ ประเภทโลหะ พอลิเมอร(์พลาสติก) และเซรามิก ในบทนีจ้ะไดก้ล่าวถึง
ความแตกตา่งของวสัดทุัง้สามตามสมบตัิท่ีส  าคญั ของมนัคือ สมบตัิเชิงกล สมบตัิทางไฟฟ้า และ
สมบตัิทางกายภาพ และตอ่ไปจะไดก้ล่าวถึงความแตกตา่งของโครงสรา้งภายในของวสัดปุระเภท
ตา่งๆเหลา่นี ้และอาจจะเพิ่มเตมิอีก 2 ประเภทคือ วสัดผุสม และวสัดอิุเล็กทรอนิกส ์อีกดว้ย เพราะ
เป็นวสัดท่ีุมีความส าคญัมากทางวิศวกรรม 

1. วสัดปุระเภทโลหะ (Matallic Materials) วสัดพุวกนีเ้ป็นสารอนินทรีย(์inorganic 
substances) ท่ีประกอบดว้ยธาตท่ีุเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได้ และบางครัง้อาจ
มีอะโลหะประกอบอยู่ดว้ยก็ได้ ธาตุท่ีเป็นโลหะ ไดแ้ก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม นิกเกิล และ
ไทเทเนียม ธาตท่ีุเป็นอโลหะไดแ้ก่ คารบ์อน ไนโตรเจน และออกซิเจนซึ่งธาตเุหล่านีอ้าจปนอยู่ใน
โลหะได ้โลหะท่ีมีโครงสรา้งเป็นผลึกซึ่งอะตอมจะมีการจัดเรียงตวัอย่างเป็นระเบียบและเฉพาะ 
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โดยทั่วไปโลหะเป็นตวัน าความรอ้นและไฟฟ้าท่ีดี โลหะหลายชนิดมีสมบตัิค่อนขา้งแข็งแรง และ
ออ่น (Ductile) ท่ีอณุหภมูิหอ้งและก็มีโลหะอีกหลายชนิดท่ีคงสภาพแข็งแรงดีแมท่ี้อณุหภมูิสงู 

โลหะและโลหะผสม (Alloys) ตามธรรมดาจะแบง่ออกเป็น 2 พวก คือ 
1. โลหะและโลหะผสมท่ีมีเหล็กเป็นองคป์ระกอบ (Ferrous metals and alloys) 

โลหะพวกนีจ้ะประกอบดว้ยเหล็กท่ีมีเปอรเ์ซ็นตส์งู เชน่ เหล็กกลา้ และเหล็กหลอ่ 
2. โลหะและโลหะผสมท่ีไม่มีเหล็กเป็นองคป์ระกอบหรือมีอยู่นอ้ย (nonferrous 

metals and alloys) เชน่ อะลมูิเนียม ทองแดง สงักะสี ไทเทเนียม และนิกเกิล 
ค าว่าโลหะผสม(alloys) หมายถึงของผสมของโลหะตัง้แต่ 2 ชนิดหรือมากกว่า 2 

ชนิด หรือเป็นโลหะผสมกบัอโลหะ 
2. วสัดพุอลิเมอร(์พลาสตกิ)(Polymeric (Plastic) Materials) วสัดพุอลิเมอรส์ว่นมาก

ประกอบดว้ยสารอินทรีย(์คารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ) ท่ีมีโมเลกุลเป็นโซ่ยาวๆหรือเป็นโครงข่าย 
โดยโครงสรา้งแลว้วสัดพุอลิเมอรส์่วนใหญ่ไม่มีรูปร่างผลึก แตบ่างชนิดประกอบดว้ยของผสมของ
ส่วนท่ีมีรูปรา่งผลึกและสว่นมากไมมี่รูปรา่ง ผลึก ความแข็งแรงและความอ่อนเหนียวของวสัดพุอลิ
เมอรมี์ความหลากหลายอย่างมาก เน่ืองจากลกัษณะของโครงสรา้งภายในท าใหว้สัดพุอลิเมอร์
ส่วนมากเป็นตวัน าไฟฟ้า ท่ีไม่ดี บางชนิดเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดีมาก จึงไดน้  ามาประยกุตก์บังานดา้น
นีอ้ย่างมาก โดยทั่วไปวสัดพุอลิเมอรมี์ความหนาแน่นต ่า และมีจุดอ่อนตวัหรืออุณหภูมิของการ
สลายตวัคอ่นขา้งต ่า 

3. วสัดเุซรามิก (Ceramic Materials) วสัดเุซรามิกสเ์ป็นสารอนินทรียท่ี์ประกอบดว้ย
ธาตท่ีุเป็นโลหะและธาตท่ีุเป็นอโลหะรวมตวักันดว้ยพนัธะเคมี วสัดเุซรามิกมีโครงสรา้งเป็นไดท้ัง้
แบบมีรูปร่างผลึก และไม่มีรูปร่างผลึกหรือเป็นของผสมของทัง้สองแบบ วสัดเุซรามิกส่วนใหญ่มี
ความแข็งสงูและคงความแข็งแรงไดท่ี้อณุหภูมิสงู แตม่กัจะเปราะ ในช่วงหลงัวสัดเุซรามิกไดมี้การ
พฒันาขึน้เพ่ือใชส้รา้งเครื่งยนต ์ขอ้ไดเ้ปรียบของวสัดุเซรามิกส าหรบัน ามาใชส้รา้งเครื่งยนตคื์อ 
น า้หนกัเบา มีความแข็งแรงสงู มีความแข็งสงู ทนความรอ้นและทนต่อการขดัสีไดดี้ ลดการเสียด
ทานและยงัมีสมบตัเิป็นฉนวนอีกดว้ย 

4. วสัดผุสม(Composite Materials) วสัดผุสมเป็นของผสมท่ีไดจ้ากวสัดุ 2 ชนิดหรือ
มากกว่า 2 ชนิดมาผสมกัน วัสดุผสมส่วนมากประกอบดว้ยสารเติม(filler) หรือวัสดุเสริมแรงท่ี
เหมาะสมกบัตวัประสานพวกเรซิ่น จะไดเ้ป็นวสัดมีุลกัษณะเฉพาะและมีสมบตัิตามท่ีตอ้งการ โดย
ปกติสารท่ีเป็นองคป์ระกอบเหล่านัน้จะไม่ละลายเข้าดว้ยกันและสามารถสังเกตุดูไดท่ี้รอยต่อ
ระหว่างสารท่ีเป็นองคป์ระกอบ วสัดผุสมสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นหลายประเภท บางประเภทมี
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เสน้ใยเป็นองคป์ระกอบหลกั(คือมีเสน้ใยเสริมแรงในเนือ้ของวสัดุ) ปนกับอนุภาคบางชนิด(คือมี
อนภุาคกระจายอยู่ในวสัดุ) การผลิตวสัดผุสมจึงมีไดห้ลากหลายขึน้อยู่กบัวิธีการของการเสริมแรง
กบัตวั ประสาน วสัดผุสมท่ีทนัสมยัท่ีวิศวกรใชก้ันมาก 2 ชนิดคือ ใชเ้สน้ใยแกว้เสริมแรงในพอลลิ
เอสเทอรห์รืออีพอกซี อีกชนิดหนึ่งใชเ้สน้ใยคารบ์อนเสริมแรงในเนือ้อีพอกซี อีกตวัอย่างหนึ่งท่ีใช้
วสัดผุสมของเสน้ใยแกว้กับพอลิเฟนิลีน ซลัไฟด(์PPS) ท าขอ้ต่อท่อส่งน า้มนัในสนามซึ่งสามารถ
ทนทานตอ่การกดักรอ่นไดย้อดเย่ียม 

 
สมบัตแิละการเลือกใช้วัสดุ 

การเลือกใชว้สัดใุหเ้หมาะสมกบังานนัน้จ  าเป็นจะตอ้งศกึษา หรือพิจารณาจากสมบตัิ
ของวสัดนุัน้ใหม้นัตรงกบังานท่ีออกแบบ หรือท่ีตอ้งการท าจากวสัดตุา่งๆซึ่งมีอยูม่ากมาย ไดแ้ก่ 

1. สมบตัิทางเคมี(Chemical properties) เป็นสมบตัิท่ีส  าคญัของวสัดซุึ่งจะบอก
ลักษณะเฉพาะตวัท่ีเก่ียวกับโครงสรา้งและองคป์ระกอบของธาตุต่างๆท่ีเป็นวัสดุนั้น ตามปกติ
สมบตัินีจ้ะทราบไดจ้ากการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการเท่านัน้ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบท าลาย
หรือไมท่  าลายตวัอยา่ง  

2. สมบัติทางกายภาพ(Physical properties) เป็นสมบัติเฉพาะของวัสดุท่ี
เก่ียวกับการเกิดอันตรกิริยาของวัสดุนั้นกับพลังงานในรูปต่างๆกัน เช่น ลักษณะของสี ความ
หนาแน่น การหลอมเหลว ปรากฏการท่ีเกิดเก่ียวกับสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า เป็นตน้ การ
ทดสอบสมบตันีิจ้ะไมมี่การท าใหว้สัดนุัน้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือถกูท าลาย 

3. สมบัติเชิงกล(Mechanical properties) เป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุท่ีถูก
กระท าดว้ยแรง โดยทั่วไปจะเก่ียวกบัการยืดและหดตวัของวสัด(ุelastic and inelastic properties) 
ความแข็ง ความสามารถในการรบัน า้หนกั ความสกึหรอ และการดดูกลืนพลงังาน เป็นตน้ 

4. สมบตัิเชิงมิติ(ขนาด) (Dimensional properties) เป็นสมบตัิท่ีส  าคญัอีกอย่าง
หนึ่งท่ีจะตอ้งพิจารณาในการเลือกใชว้สัดุ เชน่ ขนาด รูปรา่ง ความคงทน ตลอดจนลกัษณะของผิว
ว่าหยาบ ละเอียด หรือเรียบ เป็นตน้ ซึ่งสมบัติเหล่านีจ้ะไม่มีก าหนดไว้ในหนังสือคู่มือหรือใน
มาตรฐาน แตก็่เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจไดด้ว้ย 
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ภาพประกอบ 2 ตวัอย่างตราสินคา้ Wilson Hardness 
 
Wilson Hardness เป็นผูผ้ลิตและใหบ้ริการชัน้น าของโลกเรื่องเครื่องมือทดสอบความ

แข็ง เครื่องวดัความแข็ง กอ้นทดสอบความแข็งมาตรฐาน standard test block สินคา้ในกลุ่ม คือ 
Wilson, Wolpert และ Reicherter ผลิตภณัฑค์รอบคลมุการทดสอบความแข็ง วดัความแข็ง ทัง้ใน
ระบบ Rockwell, Knoop/Vickers และ Brinell ทัง้แบบตัง้โต็ะเพ่ืองานในหอ้งทดสอบและงานใน
ฝ่ายผลิต รวมถึงเครื่องมือประเภทพกพา โดยครอบคลุมเครื่องทดสอบทัง้แบบแมนนวลและแบบ
อัตโนมัติ Wilson Hardness ไดร้บัการยอมรบัในฐานะผูน้  าระดบัโลกในการผลิตเครื่องมือ ก้อน
ทดสอบมาตรฐานและหัวกดระดบัคณุภาพสงู รวมถึงอปุกรณเ์สริมและอุปกรณป์ระกอบประเภท
ตา่งๆ ส าหรบังานวดัความแข็ง 
 

  
 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างตราสินคา้ บรษิัทอินสตรอน 
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บริษัทอินสตรอนถือเป็นผู้ผลิตชั้นน าระดับโลกส าหรับตลาดเครื่องทดสอบวัสดุและ
โครงสรา้ง ผลิตภณัฑข์องเราประกอบไปดว้ย: เครื่องทดสอบอเนกประสงค,์ เครื่องทดสอบไดนามิก
และความลา้, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องรีโอมิเตอร,์ เครื่องทดสอบทางกลร่วมกับความ
รอ้น, ระบบจดัการชิน้งานทดสอบแบบอตัโนมตัิ, เครื่องทดสอบทางวิศวกรรมเนือ้เย่ือ และเครื่อง
ทดสอบแรงบิด ดว้ยผลิตภัณฑท่ี์หลากหลาย จึงช่วยใหส้ามารถประเมินวสัดไุดต้ัง้แต่เนือ้เย่ือใน
ธรรมชาติไปจนถึงโลหะผสมก าลังสูงท่ีกา้วหนา้ดว้ยการทดสอบท่ีหลากหลายตวัอย่างเช่น การ
ทดสอบแรงอดั, การทดสอบความลา้, การทดสอบแรงกระแทก, การทดสอบแบบหลายแกน, การ
ทดสอบทางรีโอโลยี, การทดสอบแรงดงึ และการทดสอบแรงบดิ เป็นตน้ 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Hea-Jin Lim และ Seung-Hoon Yoo (2014)  ใช้วิ ธีการประเมินมูลค่าสมมติ

เหตกุารณเ์พ่ือ ประเมินความเต็มใจของประชาชนท่ีจะจา่ยโครงการชดเชยการปล่อยคารบ์อนของ
องคก์ารรถไฟประเทศเกาหลี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคือครอบครวั หรือแม่บา้นอายุ 20-55 ปี  
ผ่านทางการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์และการสมัภาษณแ์บบตวัตอ่ตวั ผลการวิจยัพบว่าความเต็ม
ใจท่ีจะจ่ายใหโ้ครงการโดยเฉล่ียคือ 1,345 KRW (USD 1.24) ต่อคน ประชากรทุกเพศ วยั และ
ระดบัการศกึษา เขา้ใจถึงพลงังานทดแทน และพลงังานท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัมีความ
กังวล และตระหนักถึงปัญหากาเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดงักล่าวนีจ้ึงมีแนวโนม้เต็มใจท่ีจะจา่ยใหก้บัโครงการ ผลการวิจยันี ้
ชีใ้ห้เห็นว่าประชากรมีความรับผิดชอบ และความพรอ้มในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการสรา้งหรือพฒันานโยบาย และมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วน
ชว่ยบรรเทาสภาวะการ เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

Wann Yih Wa, Ying Kai Liao และ Anon Chatwuthikrai (2014) ไดศ้กึษาคณุลักษณะ
เฉพาะของรถซบัคอมแพคท่ีมีผลตอ่การเลือกซัอ้ของลกูคา้โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจจากองค์ประกอบโดยรวม การวิเคราะห์ 
องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ช่วยระบุคุณลักษณะลักษณะเฉพาะในการเลือกซือ้รถ
ผลการวิจยัเก็บขอ้มลูจากคนไทย 201 คน ผูต้อบแบบสอบถามจดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือก
ซือ้ จากตวัอย่างรถซบัคอมแพค 8 คนั หกปัจจยัหลกัท่ีมีผลดงักล่าวไดแ้ก่ สมรรถนะเครื่องยนต ,์ 
รูปรา่งลกัษณะภายนอก, ความปลอดภยั, ประสิทธิภาพน า้มนัเชือ้เพลิง, ราคา และอะไหล่รถยนต ์
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ผลการวิจยัพบว่า รูปร่างลกัษณะภายนอกเป็นคณุสมบตัิส  าคญัท่ีสดุท่ีมีผลต่อการเลือกซือ้รถซบั
คอมแพค รองลงมาคือประสิทธิภาพน า้มนั, ราคา และความปลอดภัย โดยสมรรถนะเครื่องยนต ์
และอะไหล่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสดุ ผลการวิจยัท่ีไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิค
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)  ในการชีเ้ฉพาะถึงคุณลักษณะเฉพาะท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซือ้รถ นอกจากนีผ้ลการวิจัยท่ีไดย้ังช่วยใหผู้ผ้ลิตรถซบัคอมแพค ออกแบบ 
และ ปรบัแตง่คณุลกัษณะตา่งๆดงักลา่วไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอีกดว้ย 

อิศเรศ แสงนนท ์และกุสุมา ด าพิทกัษ์ (2555) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้
เครื่องมือตดัของโรงงานอุตสาหกรรมผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตใ์นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับผลิตภัณฑป์ระเภท  
PCD, CARBIDE INSERT และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่  ราคาสินค้ามีความ
เหมาะสมกบัคณุภาพ ซือ้โดยตรงจากผูผ้ลิตและผูแ้ทนจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคญักบัการมีพนกังานขายตอบสนองอย่างรวดเร็วและใหบ้ริการดา้นขอ้มลูอยู่เสมอ ส่วน
ในดา้นการใหบ้ริการและดา้นนโยบายการจดัซือ้ใหค้วามส าคญักบัการส่งมอบท่ีตรงเวลา และการ
จดัซือ้แบบทนัเวลา จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่าพนกังานของโรงงานผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนตท่ี์
มีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อายกุารท างาน ต าแหนง่งาน ประเภทของโรงงาน ทนุจดทะเบียน และ
สญัชาตโิรงงานแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้เครื่องมือตดัแตกตา่งกนั 

กานต ์ไทยสีหราช (2017) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจกัรและ
ชิน้ส่วนอะไหล่เครื่องจกัรท่ีลดลง ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวัดชลบรุี
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ ซือ้เครื่องจกัรและชิน้ส่วนอะไหล่เครื่องจกัรในภาพรวม
อยู่ในระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ  ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าาหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าาคญัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปณิตา วงศม์หาดเล็ก (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาน าร่ององคป์ระกอบในการ
ตดัสินใจซือ้บา้น ส าเร็จรูปเพ่ือผูสู้งอายุโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห ์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) พบว่า องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจัยส าคญั ท่ีสุดคือ ราคา โดยมีค่าความส าคญัท่ี 39.92 
ส่วนขนาดของบา้นเป็นอนัดบัรองลงมา ซึ่งมีค่าใกลเ้คียงกับ ปัจจยัระยะเวลาในการส่งมอบบา้น 
คือมีค่าความส าคญัอยู่ท่ี 31.92 และ 28.1 ตามล าดบั และผลการวิเคราะหอ์รรถประโยชนร์วม
ชีใ้หเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบราคา กับขนาดของบา้น โดยให้ความส าคญักับระยะเวลา
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นอ้ยกวา่ 2 ปัจจยัแรก ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูห้ญิง สว่นใหญ่ มีอาย ุ30-40 ปี มีรายได้
ต  ่ากวา่ 50,000 บาท 

เพ็ญโสภา ป่ินพงศา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ และความ
ตระหนกัรู ้(Brand Awareness) ในตราสินคา้ ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้เครื่องด่ืมชูก าลงัเอ็ม 150 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องคป์ระกอบของผลิตภัณฑด์า้นรูปแบบผลิตภัณฑ ์
ดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑ ์และดา้นรสชาติของผลิตภัณฑ ์ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้  เครื่องด่ืม
ชกู าลงัเอ็ม 150ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นมาตรฐานของ  ผลิตภณัฑ ์และดา้น
ประโยชนข์องผลิตภัณฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซือ้เครื่องด่ืมชูก าลงัเอ็ม 150 ของ ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

อดิศกัดิ์ กรรณณรงค ์(2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจัยการ
ด าเนินงานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ของรา้นจดัจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งใน
ภาคใต ้พบว่า ปัจจัยการด าเนินงานท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสข์องร้าน
จ าหน่ายวัสดุก่อสรา้ง ประกอบดว้ย 7 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยการบริการ กระบวนการสั่งซือ้ การ
ติดตอ่ส่ือสาร การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการโลจิสติกสย์้อนกลบั การขนส่ง และการจัดการ
คลงัสินคา้ โดยทัง้ 7 ปัจจยั สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได ้62.25% ปัจจยัท่ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดม้าก ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการบริการ รองลงมาเป็น ปัจจยัดา้น
กระบวนการสั่งซือ้ การตดิตอ่ส่ือสาร การจดัการสินคา้ คงคลงั การจดัการโลจิสติกสย์อ้นกลบั และ
การขนส่ง ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีอธิบายความแปรปรวนได้น้อย  ท่ีสุดคือ ปัจจัยการจัดการ
คลงัสินคา้ 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ขา้ใจถึงวิธีการหาความสมัพนัธ์ของ 
คณุลกัษณะองคป์ระกอบรว่มโดยการวิเคราะหแ์บบ Conjoint พรอ้มแนวทางส าหรบัการวิเคราะห ์
แบบ Conjoint อีกทัง้ผูว้ิจยัยงัสามารถสกัดคุณลักษณะของเครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม ท่ีมี
ความส าคญัและน่าสนใจจากงานวิจยัตา่งๆ เพ่ือใชส้  าหรบัการศกึษาความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วัสดุอุตสาหกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ด้วยการวิเคราะห์
คณุลกัษณะองคป์ระกอบรว่มของผลิตภณัฑไ์ดอี้กดว้ย 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาวิจยัเรื่อง “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบ

วสัดอุุตสาหกรรม” ผูว้ิจยัไดมี้วิธีด  าเนินการวิจัยอย่างเป็นขัน้ตอนเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง และน าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีทางสถิติตอ่ไปนี ้ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกสุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชง้านเครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยค านวณจากสูตรกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานชิยบญัชา. 2545: 26) 

 
สตูร n = Za² S² 
                  e² 
 

เม่ือ  n   แทน จ านวนหรือขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะไดจ้ากการค านวณ 

Z แทน ระดบัความเช่ือมั่นท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ผูว้ิจยัใชค้วามเช่ือมั่น 95% มี
คา่ทาง สถิตเิทา่กบั  1.96 
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S²     แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง ก าหนดคา่ดว้ย 1 กบั 2  
เน่ืองจาก มีการวิจยัพบว่า เม่ือวิเคราะหจ์าก Likert scaleโดยแบง่เป็น 4 ช่วง โดยใหค้่า 

3 เป็นคา่ตรงกลางท่ีมีคา่เท่ากบั 0 ผลวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างจะอยู่
ในชว่ง 1 และ 2   

e²  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรบัได ้เท่ากับ .20 เพิ่มเป็น 
10% ของคา่ถั่วเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง อจัฉราวรรณ งามญาณ. (2554 , 
กรกฎาคม-กันยายน). “อันเน่ืองมาแต่สูตรของยามาเน่” วารสาร
บรหิารธุรกิจ. ปีท่ี34 (ฉบบัท่ี 131): 47 
 

แทนคา่ในสตูร  n =  (1.96)² 2² 
                               (0.20)² 

ผูวิ้จยัก าหนดค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 2 และค่าความคลาดเคล่ือน
มากท่ีสดุทยอมรบัได ้เท่ากบั 0.20 ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 192 ตวัอย่าง
และเพิ่มกลุม่ตวัอย่างอีก 8 ตวัอยา่ง รวม 200 ตวัอยา่ง อจัฉราวรรณ งามญาณ (2554) ไดก้ลา่วไว้
วา่ เน่ืองจากขอ้มลูท่ีผูวิ้จยัไดศ้กึษาจากเอกสารครัง้นี ้ควรเลือกตวัอยา่งประมาณ 200 ตวัอยา่งเป็น
อยา่งนอ้ย ผูวิ้จยัจงึสามารถหาคา่ท่ีแทจ้รงิของคา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งได ้

 
วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

ขั้นท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปตาม
สถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหน่วยงานราชการและโรงงานอุตสาหกรรมไดด้งันี ้ เขตกรุงเทพมหานคร 
เขตจงัหวดัปทมุธานี เขตจงัหวดันนทบรุี และเขตจงัหวดัสมทุรปราการ 

ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็นการเลือก 
กลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใชง้านเครื่องทดสอบวสัดุ
อุตสาหกรรม ท่ีเต็มใจให้ข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบเอง  (Self-
Administered Questionnaires) ในพืน้ท่ีท่ี ไดก้ าหนดไวใ้นขัน้ท่ี 1 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยวิจัยครัง้นี ้จะเริ่มตน้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบ การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย ท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีเคยใช้งานเครื่อง
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ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะค้นหาปัจจัยคุณลักษณะเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วม และน าผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมมาใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งละเอียดดงันี ้

2.1 การสัมภาษณ ์(Interview) 
นงลักษณ์ วิรชัชัย (2543, น. 70) กล่าวว่า การสัมภาษณเ์ป็นวิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนาซกัถามและโตต้อบแบบเผชิญหน้าระหว่างผูส้มัภาษณก์ับผูใ้หส้มัภาษณ์ 
และผูส้มัภาษณมี์การเก็บขอ้มูลดว้ยการสงัเกตบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การพูด เจตคติ ขณะท่ี
สมัภาษณเ์พ่ือน ามาพิจารณาสรุปผลตามปัญหาการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ 

วรรณี แกมเกต ุ(2551, น. 249); ณรงค ์โพธ์ิพฤกษานนันท ์(2557, น. 198) กล่าวว่า 
การสัมภาษณเ์ป็นการรวบรวมขอ้มูลแบบเผชิญหนา้ (Face-to-face) อาศยัการสนทนาซักถาม
ระหว่างผูส้มัภาษณแ์ละผูถู้กสมัภาษณ์ ซึ่งผูส้มัภาษณค์วรมีมนุษยส์มัพนัธ์ค่อนขา้งสูง จงึท าให้
การสมัภาษณบ์รรลเุปา้หมายตามท่ีตอ้งการ  

โดยการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการหาขอ้มูลเก่ียวเครื่องทดสอบวสัดอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม โดยเป็นการหาขอ้มูลแบบปฐมภูมิ คือการเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยผูว้ิจยั
ท าการส ารวจจากผูใ้ชง้านเครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม ในสถานท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นหน่วยงาน
ราชการและโรงงานอตุสาหกรรม คือ 

- ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวิเคราะห์ /
ทดสอบ /ขอ้มูลเทคนิค ใหแ้ก่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครฐั ส าหรบัการวิเคราะหแ์ละทดสอบ
สมบตัิตา่ง ๆ ของวสัดแุละผลิตภณัฑ ์ดว้ยเทคนิคตา่ง ๆ และการสืบคน้ขอ้มลูทางเทคนิค สามารถ
ใหบ้ริการดว้ยหอ้งปฏิบตัิการมากกว่า 20 หอ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีผูใ้ชง้านเครื่องทดสอบวสัดุ
อตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูจากผูท่ี้เคยใชง้านเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม ซึ่งจาก
การสมัภาษณเ์ชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน  ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มลูของเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวพิ่มเติม ในคณุลกัษณะ 
ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานขาย ดา้นการบริการหลงั
การขาย ดา้นการรบัประกนั ดา้นใบรบัรองมาตรฐาน ดา้นรูปลกัษณภ์ายนอก และดา้นระยะเวลา
ในการสง่มอบ เพ่ือเป็นการสรุปขอ้มลูตวัอยา่งของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมท่ีผูบ้รโิภคสนใจ 
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ตาราง 2 สรุปขอ้มลูเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึของกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 10 คน 

 

ล าดับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะทีผู้่ใช้งานสนใจ 

1 เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
บรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
ราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 

2 ราคาเริ่มตน้ ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มาตรฐานตวัเครื่อง 
การรบัประกนั 2 ปี 

3 ราคาเริ่มตน้ ไมเ่กิน  300,000 บาท 
เป็นเคร่ืองจากประเทศจีน 
พนกังานขายสามารถจดัสง่ใบเสนอราคาไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
สามารถจดัสง่เครื่องไดภ้ายใน 1 เดือน 

4 ราคาเริ่มตน้ไมเ่กิน 300,000 บาท 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 
มีการรบัประกนั 6 เดือน 

5 เป็นเคร่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศญ่ีปุ่ น  
ราคาเริม่ตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
พนกังานขายสามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ 
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 6 เดือน 
มีรูปลกัษณภ์ายนอกท่ีทนัสมยั 
มีการรบัประกนั 2 ปี 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 
ใชร้ะยะเวลาในการจดัสง่ไมเ่กิน 3 เดือน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ล าดับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะทีผู้่ใช้งานสนใจ 

7 เป็นเคร่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มีการรบัประกนั  2 ปี  
บรกิารหลงัการขายท่ีดีมี Maintenance ทกุ 6 เดือน 
มีราคาเริ่มตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 

8 มีราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,001 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น  
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มีรูปลกัษณภ์ายนอกแข็งแรง ทนทาน 

9 เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ราคาเริ่มตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
พนกังานขายสามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ 
มีการรบัประกนั 1 ปี 

10 บรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มีราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
ระยะเวลาสง่เครื่องไมเ่กิน 2 เดือน 

 
จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่าคุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมท่ีผูบ้ริโภค

สนใจมีความแตกตา่งกนัออกไป เชน่ ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาเป็นตน้ ซึ่งความ
แตกตา่งของคณุลกัษณะสามารถสรุปออกมาได ้ดงัตารางท่ี 3 
  



  32 

ตาราง 3 สรุปความแตกตา่งคณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมท่ีผูใ้ชง้านสนใจ ท่ีได้
จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 10 คน 

 

คุณลักษณะ ความแตกต่างของคุณลักษณะทีผู้่ใช้งานสนใจ 
ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์ เป็นเครือ่งจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศญีปุ่่ น 

ประเทศจนี หรอืประเทศอื่นๆ 
ดา้นราคา ราคาเริม่ต้น ไมเ่กนิ 300,000 บาท 

ราคาเริ่มตน้ 300,001- 600,000 บาท 
ราคาเริม่ต้น 600,000 บาท ขึน้ไป 

ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังาน
ขาย 

สามารถจดัส่งใบเสนอราคาไดใ้นระยะเวลาทีร่วดเรว็ 
สามารถใหค้ าแนะน าไดด้ ี

ดา้นการบริการหลงัการขาย บรกิารหลงัการขายทีด่ ี ม ีMaintenance ทุก 1 ปี 
บรกิารหลงัการขายทีด่ ี ม ีMaintenance ทุก 6 เดือน 

ดา้นการรบัประกนั มีการรบัประกนั 6 เดือน 1 ปี  และ 2 ปี 
ดา้นใบรบัรองมาตรฐาน มใีบรบัรองมาตรฐาน 

ดา้นรูปลกัษณภ์ายนอก ทนัสมยั  
แขง็แรง ทนทาน 

ดา้นระยะเวลาในการสง่มอบ ใชร้ะยะเวลาส่งเครือ่งภายใน 1 เดอืน 
ใชร้ะยะเวลาส่งเครือ่งไมเ่กนิ 2 เดอืน 
ใชร้ะยะเวลาส่งเครือ่งไมเ่กนิ 3 เดอืน 

 
จากการสัมภาษณเ์ชิงลึกของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน เก่ียวกับคุณลักษณะเครื่อง

ทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม พบว่าคณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกกับ
ความตัง้ใจซือ้ของผูใ้ชง้านนัน้มีหลากหลายคณุลกัษณะดว้ยกนั โดยองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ ดา้น
แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานขาย ดา้นการบริการหลงัการ
ขาย ดา้นการรบัประกัน ดา้นใบรบัรองมาตรฐาน ดา้นรูปลกัษณภ์ายนอก และดา้นระยะเวลาใน
การสง่มอบ ซึ่งผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะหใ์นแบบจ าลองทางเลือกตอ่ไป 
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2.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระอบร่วม (Conjoint Analysis) 
2.2.1 การเลือกคุณลักษณะ (Attributes) 

การเลือกคณุลกัษณะท่ีจะน ามาศกึษาวเิคราะหด์ว้ยวธีิ Choice-Based Conjoint 
Analysis ควรเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคเป็นอยา่งมาก อกึทัง้จ  านวนคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรบัแบบจ าลองนี ้
ไม่ควรมีจ านวนคุณลักษณะเกินกว่า 6 คุณลักษณะ เพราะจะท าให้ผู้บริโภคหรือผูต้อบ
แบบสอบถามเกิดความสับสนในการเลือกรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมท่ีคนสนใจได ้
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอดีต ไม่พบว่ามีการศกึษาถึงคณุลกัษณะของเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม ดงันัน้การคดัเลือกคณุลกัษณะตา่งๆ ของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมส าหรบั
งานวิจัยฉบับนี ้จะท าการคัดเลือกคุณลักษณะจากการเก็บข้อมูลเบือ้งตน้ ท าให้สามารถระบุ
คณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมท่ีจะน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมทัง้หมด  8 
คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานขาย 
ดา้นการบริการหลงัการขาย ดา้นการรบัประกนั ดา้นใบรบัรองมาตรฐาน ดา้นรูปลกัษณภ์ายนอก 
และดา้นระยะเวลาในการสง่มอบ  

ในส่วนของแบบสอบถามเบือ้งต้นท่ีใช้ในการคัดกรองคุณลักษณะท่ีส าคัญจะ
ท าการศึกษาในลกัษณะของการระบุคะแนนความส าคญั (Rating) ของแต่ละคณุลกัษณะท่ีมีผล
ต่อความตัง้ใจ โดยมีช่วงคะแนนระดบัความส าคญัอยู่ระหว่าง 1 คะแนน คือมีความส าคญัน้อย
ท่ีสดุ ถึง 10 คะแนน คือมีความส าคญัมากท่ีสดุ (ภาคผนวก ก) และท าการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่าง
จ านวน 10 ราย ผลท่ีได้จากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่า คุณลักษณะท่ีกลุ่มตัวอย่าง 10 รายให้
ความส าคญัมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกคือ ดา้นการรบัประกนั ดา้นราคา ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์
ดา้นการบรกิารหลงัการขาย และดา้นใบรบัรองมาตรฐาน ดงัแสดงตามตารางท่ี 4 (ภาคผนวก ข) 
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ตาราง 4 แสดงคะแนนความส าคญัของคณุลกัษณะท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 

ล าดับที ่ คุณลักษณะ คะแนน 
1 ดา้นการรบัประกนั 96 
2 ดา้นราคา 93 
3 ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์ 90 
4 ดา้นการบริการหลงัการขาย 89 
5 ดา้นใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน 87 

 
เพราะฉะนัน้ จากการคดัเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม

จากการเก็บข้อมูลเบือ้งตน้ ทั้งหมด 5 คุณลักษณะ ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของเครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมท่ีจะน ามาวิเคราะหใ์นแบบจ าลองทางเลือกตอ่ไป 
 

2.2.2 การแบ่งระดับคุณลักษณะ (Level)  
จากผลการงวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งตน้ ท าให้ทราบว่ามีคุณลักษณะใดบ้างท่ีมี

ความส าคัญต่อความตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค  แต่
เน่ืองจากการส ารวจดว้ยวิธีดงักล่าว ยงัไม่สามารถแสดงถึงอิทธิพลของแต่ละคณุลกัษณะท่ีมีตอ่
ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าคณุลกัษณะทัง้  5 คณุลกัษณะ 
ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มาวิเคราะหห์าระดบัคณุลกัษณะเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการสรา้งแบบจ าลองทางเลือก
และวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย เทคนิค  Choice-Based Conjoint Analysis เ พ่ื อหา อิท ธิพลของ
คณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีจะสง่ผลตอ่ความนา่จะเป็นในความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

การแบง่ระดบัคณุลกัษณะนี ้จะท าการศกึษาถึงขอ้มลูปฐมภูมิ อา้งอิงระดบัของ
คุณลักษณะต่างๆ จากธุรกิจเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  เพ่ือท่ีสามารถออก
แบบจ าลองทางเลือกและน าเสนอถึงรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัรูปแบบ
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสะท้อนถึงสถานการณ์จริงในความตั้งใจซือ้ของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด 
สามารถสรุไดด้งัตารางท่ี 5  
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ตาราง 5 รายละเอียดของคณุลกัษณะและระดบัคณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 
 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
1.ดา้นการรบัประกนั 6 เดือน  

1 ปี   
2 ปี 

2.ดา้นราคา ราคาเริม่ต้น ไมเ่กนิ  300,000 บาท 
ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 
บาท 
ราคาเริม่ต้น 600,000 บาท ขึน้ไป 

3 ดา้นแหล่งทีม่าของผลติภณัฑ ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศญี่ปุ่ น  
ประเทศจนี 
ประเทศอื่นๆ 

4.ดา้นการบรกิารหลงัการขาย ม ีMaintenance ทุก 1 ปี 
ม ีMaintenance ทุก 6 เดือน 

5.ดา้นใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน มี 
ไมมี่ 

ท่ีมา : จากการส ารวจเบือ้งตน้ของผูว้ิจยั 
 

2.2.3 การสร้างสถานการณจ์ าลอง (Scenario) 
ภายหลงัจากท่ีก าหนดคณุลกัษณะและระดบัคณุลกัษณะแลว้สามารถหาจ านวน

ทางเลือกทัง้หมดดว้ยวิธีชดุขอ้มลูเตม็ (Full Factorial Design) แตจ่ากจ านวนคณุลกัษณะดงักล่าว
เม่ือน ามาสรา้งเป็นทางเลือกของรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม จะไดจ้  านวนทางเลือก
ทัง้สิน้ 3x3x4x2x2 เท่ากบั 144 ทางเลือก จะเห็นไดว้่าทางเลือกท่ีไดน้ัน้มีจ  านวนมาก จึงท าใหเ้กิด
ความยุ่งยากในการสรา้งแบบสอบถาม เน่ืองจากบางทางเลือกไม่มีความสัมพันธ์และอาจจะ
ขดัแยง้กัน นอกจากนีบ้างทางเลือกอาจเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปไม่ได ้ดงันัน้เพ่ือท าการลดจ านวน
ทางเลือกลงใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสมและสามารถด าเนินการสมัภาษณไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้
วิธีการ Fractional Factorial Design โดยเป็นวิธีการทางสถิติท่ีท าการสุ่มเลือกมาใชใ้นการศึกษา 
และสามารถวิเคราะหผ์ลครอบคลุมระดบัคณุลษัณะต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาไดท้ัง้หมด อีกทัง้ยงั
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สามารถขจดัปัญหาความสมัพนัธแ์ละความขดัแยง้ของระดบัของคณุลกัษณะในแตล่ะชดุทางเลือก
ไดอี้กดว้ย (วราภรณ ์ปัญญาวดี และคณะ, 2553)  

การศกึษาครัง้นีจ้ะลดจ านวนทางเลือกโดยการใชค้  าสั่ง Orthogonal Design ใน
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะหท์ าใหไ้ดชุ้ดทางเลือกทัง้สิน้ 16 ชดุทางเลือก โดยแสดง
ดงัตารางท่ี 6 จากนัน้จงึท าการจบัคูท่างเลือกโดยพิจารณาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของ
แต่ละคู่ทางเลือก ทั้งนีก้ารก าหนดทางเลือกประกอบดว้ยทางเลือกทั้งหมด 2ทางเลือก ไดแ้ก่ 
คณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมท่ีเกิดจากการสรา้งสถานการณส์มมติขึน้มา ระบุ
เป็น ชุด A และ ชุด B ท าให้ไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมทั้งหมด 8 ชุดทางเลือก และกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคจะถูกถามเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในชุดทางเลือกจ านวน 8 ครัง้ เพ่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกทางเลือกตา่งๆ ตวัอยา่งชดุทางเลือกแสดงดงัภาพท่ี 4  

 

ตาราง 6 แสดงรายละเอียดของทางเลือก 16 ทางเลือก 
 

การด์ 
การ

รับประกัน 
ราคา 

ทีม่าของ
ผลิตภัณฑ ์

บริการหลังการขาย 
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1 2 ปี เริ่มตน้  600,000 บาทขึน้ไป ญ่ีปุ่ น Maintenance ทกุ 1 ปี มี 
2 2 ปี เริ่มตน้ 300,001 - 600,000 บาท สหรฐัอเมรกิา Maintenance ทกุ 6 เดือน ไม่มี 

3 1 ปี เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท สหรฐัอเมรกิา Maintenance ทกุ 6 เดือน มี 
4 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท อ่ืนๆ Maintenance ทกุ 6 เดือน มี 

5 6 เดือน เริ่มตน้ 300,001 - 600,000 บาท ญ่ีปุ่ น Maintenance ทกุ 6 เดือน มี 
6 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท ญ่ีปุ่ น Maintenance ทกุ 6 เดือน ไม่มี 
7 6 เดือน เริ่มตน้  600,000 บาทขึน้ไป สหรฐัอเมรกิา Maintenance ทกุ 1 ปี ไม่มี 

8 6 เดือน เริ่มตน้ 300,001 - 600,000 บาท จีน Maintenance ทกุ 1 ปี มี 
9 2 ปี เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท จีน Maintenance ทกุ 6 เดือน ไม่มี 

10 2 ปี เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท อ่ืนๆ Maintenance ทกุ 1 ปี มี 

11 6 เดือน เริ่มตน้  600,000 บาทขึน้ไป อ่ืนๆ Maintenance ทกุ 6 เดือน ไม่มี 
12 1 ปี เริ่มตน้ 300,001 - 600,000 บาท อ่ืนๆ Maintenance ทกุ 1 ปี ไม่มี 
13 1 ปี เริ่มตน้  600,000 บาทขึน้ไป จีน Maintenance ทกุ 6 เดือน มี 

14 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท สหรฐัอเมรกิา Maintenance ทกุ 1 ปี มี 
15 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท จีน Maintenance ทกุ 1 ปี ไม่มี 
16 1 ปี เริ่มตน้ ไม่เกิน  300,000 บาท ญ่ีปุ่ น Maintenance ทกุ 1 ปี ไม่มี 

 
ท่ีมา : จากผลการวิเคราะหด์ว้ยค าสั่ง Orthogonal Design โปรแกรม SPSS ของผูว้ิจยั 
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ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างของชดุทางเลือกในแบบสอบถามสว่นท่ี 2 จากแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บ

ขอ้มลู (ภาคผนวก ค) 
 

ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในครัง้นี ้ คือแบบสอบถามซึ่งมีขัน้ตอนในการสร้าง

เครื่องมือ ดงันี ้  
1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

พืน้ฐานในการเลือกตวัแปร ครอบคลมุวตัถปุระสงค ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้แบบสอบถาม 
2. น าขอ้มลูท่ีไดม้าสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดวิจยั และก าหนด

ขอบเขตของแบบสอบถามโดยแบง่ออกเป็น  3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ค  าถามคดักรอง ประกอบดว้ยค าถามคดักรอง  1  ขอ้ เก่ียวกบั 
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ประสบการณ์และการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ  คุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมเพ่ือให้สามารถคัดกรองกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูลไดต้รงกับวัตถุประสงค์
การศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครแลปริมณฑลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการ
รับประกัน  ดา้นราคา ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ ์ ดา้นบริการหลังการขาย ดา้นใบรับรอง
คณุภาพและ มีการสรา้งสถานการณส์มมตขิึน้มาทัง้หมด 8 ชดุทางเลือก โดยกลุม่ตวัอยา่งผูบ้ริโภค
จะถูกถามเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในชุดทางเลือกจ านวน 8 ครัง้ เพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบและตดัสินใจเลือกทางเลือกตา่งๆ  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยลักษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาชีพ และสถานท่ีท างาน เพ่ือใหส้ามารถสรุป
ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอยา่งได ้

3. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบเนือ้หาความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพ่ือ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหค้รอบคลมุวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้เ ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้(Wording) เพ่ือน าไปปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนน า
แบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจรงิ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครัง้ 
จากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างตามสถานท่ีตา่งๆท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลตามขั้นตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหลง่ขอ้มลู ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ชุด โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยก่อนท่ีผูว้ิจัยแจก
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แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยจะท าการชีแ้จงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค ์และอธิบายถึงขอ้สงสยั รวมถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง 
บทความ หนังสือวิชาการ วารสารท่ีสามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
แหลง่ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต เพ่ือประกอบการคน้ควา้และสรา้งแบบสอบถาม 

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผูว้ิจัยไดจ้ัดกระท าข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล โดยไดด้  าเนินการ
ตามล าดบัดงันี ้

1. การจดักระท าขอ้มลู 
1.1 การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถกูตอ้งและสมบรูณ์

ของแบบสอบถามท่ีกลุม่ตวัอยา่งท าการตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 
1.2 การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ 

น ามาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
1.3 การประมวลผลขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีลงรหสัมาบนัทึกและประมวลผลขอ้มลูโดยใช้

โปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูป เพ่ือท าการวิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิาน 
 
2. การวิเคราะหข์อ้มลู 

การวิจัยครั้งนีไ้ด้ท  าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
version 23 ส  าหรบัขอ้มลูของแบบสอบถามจะใชเ้ทคนิคการวิเคราะหแ์บบ Conjoint Analysis ซึ่ง
เป็นการวิเคราะหค์วามชอบ ความเอนเอียงท่ีจะชอบ ของชุดคณุลกัษณะของเครื่องทดสอบวสัดุ
อตุสาหกรรม ดว้ยโปรแกรมวิเคราะหท์างสถิติ SPSS เช่นกนั  เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงธุรกิจเครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  

ผูว้ิจยัน าเทคนิคทางสถิตมิาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 2 ลกัษณะ คือ  
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้

อธิบายคณุลกัษณะต่างๆ ของสิ่งท่ีตอ้งการศึกษาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจดัการขอ้มูลให้อยู่ใน
รูปแบบของตารางหรือรูปภาพ แปลงคะแนนใหอ้ยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์คะแนน
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มาตรฐานฯ และค านวณหาค่าเฉล่ียหรือ การกระจายของขอ้มูล เช่น มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน 
สว่นเบี่ยงเยนมาตรฐาน พิสยั ฯ 

2. เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) คือเทคนิคท่ีใชส้  าหรบั
การวิเคราะหค์วามชอบหรือความเอนเอียงท่ี จะชอบ (Preference) ของกลุ่มคน เช่น กลุ่มลูกคา้ 
กลุ่มพนักงาน เป็นต้น โดยงานวิจัยชิ ้นนี ้ สนใจศึกษาคุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม  เ พ่ือตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มจะตัดสินใจใช้เครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรม ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมทางสถิติ (SPSS) ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) กบัขอ้มลูสว่นท่ี 2 ในแบบสอบถามท่ีเป็นการสรา้งสถานการณส์มมตขิึน้มาให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกชดุคณุลกัษณะท่ีชอบมากท่ีสดุ โดยท าการเลือกซ า้ๆจากชดุคณุลกัษณะ 
8 แบบ ซึ่งวิธีการวิเคราะหแ์บบนีจ้ะเป็นการจ าลองสถานการณก์ารเลือกซื ้อสินคา้ โดยแสดงถึง 
พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าจริงๆของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตามวิธี  
Choice Based Conjoint จะแสดงถึงความส าคญัของคณุลกัษณะโดยค านงึถึงราคาเป็นหลกั โดย
จะสามารถ  คาดการณ์ค่าระดับและส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการจ าลอง
สถานการณด์งักล่าว เม่ือผูว้ิจัยท าการประมวลผลท่ีไดจ้ากการส ารวจดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) ผ่านโปรแกรม SPSS ผูว้ิจยัจะสามารถท าการ วิเคราะหผ์ล 
ดงันี ้ 

1. วิเคราะห์ค่าความส าคัญ (Importance Value) เพ่ือพิจารณาว่าผู้บริโภคมี
ความช่ืน ชอบในคณุลกัษณะ (Attribute) ใดมากท่ีสุด หรือคณุลกัษณะ (Attribute) ใดท่ีผูบ้ริโภค 
พิจารณานอ้ยท่ีสดุในการเลือกใชเ้ครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม  

2. วิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ (Utility) ของแต่ละค่าระดับ (Level) ในแต่ละ
คณุลกัษณะ (Attribute) เป็นการพิจารณาความช่ืนชอบของแต่ละค่าระดบัในคุณลักษณะ นัน้ๆ 
เพ่ือน าไปใชใ้นการอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการประมวลขอ้มลู  

3. วิเคราะหค์่าการทดสอบคุณลักษณะ Pearson’s R และ Kendall’s tau เป็น
การ แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะกบัผลความช่ืนชอบท่ีคาดการณไ์ว ้ 

4. วิเคราะหค์า่อรรถประโยชนโ์ดยรวม (Utility) ของแตล่ะคา่ระดบั (Level) ในแต่
ละคุณลักษณะ (Attribute) โดยค่าระดับ (Level) ท่ีมีค่าอรรถประโยชน์สูงกว่าแสดงว่ามีค่า 
ความชอบมากกวา่คา่ระดบัท่ีมีคา่อรรถประโยชนต์  ่ากว่า ในทางกลบักนัอาจมีคา่ระดบับาง คา่ท่ีคา่



  41 

อรรถประโยชนจ์ะแปรผลในทางตรงกันขา้มกับค่าความชอบ เช่น ค่าระดบัดา้นราคา เม่ือราคา
สงูขึน้คา่ความชอบก็จะลดลง เป็นตน้  

5. วิเคราะหเ์พ่ือหาสมการอรรถประโยชน ์(Utility Equation) เพ่ือวิเคราะห ์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่แตล่ะคา่ระดบั (Level) ของแตล่ะ 
คณุลกัษณะ (Attribute)



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาการวิจยัเรื่อง “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาด

เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม” ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อ

ตา่งๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใข้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

P แทน  คา่รอ้ยละ หรือเปอรเ์ซ็นต ์

f  แทน  คา่ความถ่ีของคะแนน 

n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

Mean แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

S.D. แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Min แทน  คา่คะแนนต ่าสดุ 

Max  แทน  คา่คะแนนสงูสดุ 

** แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

* แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดแ้บง่การน าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบง่

การน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะท่ี

มีอิทธิพลความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 

(Conjoint Analysis) 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกตา่งกนั ความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกตา่งกนั ความตัง้ใจซือ้
เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานท่ี 3 คณุลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ส่วนที1่ การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะ

ของสถานประกอบการ และประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้
 
ตาราง 7 แสดงการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณลักษณะของสถานประกอบการ   

โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 66 33.00 
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง 70 35.00 
องคก์รรฐั 64 32.00 

ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ   
ประเทศไทย 168 84.00 
ตา่งประเทศ 32 16.00 

รวม 200 100.00 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่าง
ในการวิจยัครัง้นีมี้จ  านวน 200 คน จ าแนกตามคณุลกัษณะของสถานประกอบการ และประเทศตน้
ก าเนิดของสถานประกอบการ โดยการแจกแจงความถ่ีและคา่รอ้ยละ พบวา่ 

คุณลักษณะของสถานประกอบการ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 และองคก์รของรฐั จ  านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
32.00 ตามล าดบั 

ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเทศ
ตน้ก าเนิดของสถานประกอบการในประเทศไทย จ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.00 รองลงมา 
คือ ตา่งประเทศ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00  ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะ
ท่ีมีอิทธิพลความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
รว่ม (Conjoint Analysis) 
 
ตาราง 8 แสดงการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ ์ 
 

คุณลักษณะ (Attributes)   ค่าความส าคัญ 

การรบัประกนั   9.39 
ราคา    11.18 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์   12.47 
การบริการหลงัการขาย    52.12 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน    14.84 

 
จากตาราง  8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีความตั้งใจซื ้อเครื่ องทดสอบวัสดุ

อุตสาหกรรม ใหค้วามส าคญัเก่ียวกับคุณลักษณะดา้นการบริการหลังการขาย เป็นล าดับแรก 
รองลงมาคือ คณุลกัษณะดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน  คณุลกัษณะดา้นแหล่งท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์คณุลกัษณะดา้นราคา คณุลกัษณะดา้นการรบัประกนั และ ตามล าดบั 



  45 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน  

 

สมมติฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0 : คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกตา่งกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกตา่งกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรม แตกตา่งกนั  

ผลการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จ าแนก
สถานประกอบการ พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั .462 แสดงวา่ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานประกอบการ แตกตา่งกนั มีความ
ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานท่ี 2 ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้

เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0 : ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ  แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ  แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม แตกตา่งกนั  

ผลการทดสอบความแตกตา่งของความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จ าแนก
ตามประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ มีค่า Sig. เท่ากับ .246 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกตา่งความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 
ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้ 

 

สมมติฐานท่ี 3 คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 



  46 

H0 : คณุลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย การรบัประกัน ราคา แหล่งท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ ์การบริการหลังการขาย และใบรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

H1 : คณุลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย การรบัประกัน ราคา แหล่งท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์การบริการหลงัการขาย และใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% 

ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ย

กวา่ 0.05  ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง  

 
ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหค์ุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
Regression 38.819 8 4.852 24.016* .000 
Residual 
 

365.513 1809 .202   
Total 404.333 1817    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชดุ

คณุลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม ดว้ยเทคนิคการ

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัความตัง้ใจซือ้เครื่อง

ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการ

พยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลักษณะของผลิตภัณฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .613 .191  3.216 .001 

การรบัประกนั (x1) .080 .014 .139 5.903* .000 

ราคา (x2) -.098 .014 -.165 -7.036* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .132 .032 .118 4.170* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) -.008 .031 -.007 -.255 .799 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.062 .030 -.059 -2.067* .039 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -.347 .191 -.360 -1.815 .070 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -.393 .191 -.409 -2.060* .040 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .207 .023 .219 8.924* .000 

 R2 = .096  Adjusted R2 = .092  p = .000  F = 24.016  S.E. = .44950 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ชุดคณุลกัษณะ ประกอบดว้ย การรบัประกัน(x1)  

ราคา(x2)  แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์USA(x3) แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์CH(x5) การบริการหลัง
การขาย_1ปี (x7) และใบรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน (x8)   มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)  รอ้ยละ 9.2 (Adjusted R2) 

ผูวิ้จยัจงึไดน้  าคา่สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณม์าเขียนเป็นสมการพยากรณค์วามตัง้ใจซือ้
เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม (y1) โดยใชค้ะแนนดบิดงันี ้

Y1 =  .207(x8) + .132(x3) + .080(x1) + -.062(x5) + -.098(x2) + -.393(x7) 
 
ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธท์างบวกกับความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม (y1)  

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน(x8)  แหลง่ท่ีมาของ
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ผลิตภัณฑ_์USA (x3) การรบัประกัน(x1)  แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์CH(x5)   ราคา(x2)  และการ
บริการหลงัการขาย_1ปี (x7) เป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม (y1) ซึ่ง
จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่ว สามารถอธิบายไดด้งันี ้

หากใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน(x8)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม เพิ่มขึน้ .207 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์USA (x3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ .132 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากการรับประกัน(x1)   เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ .080 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์_CH (x5) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ -.062 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากราคา(x2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหค้วามตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม
เพิ่มขึน้ -.098 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 

หากการบริการหลังการขาย_1ปี (x7) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ -.393 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหช้ดุคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆคงท่ี 
 

เพ่ือเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีหลากหลาย จึงท าการจดักลุ่มใหม่ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล

ดงันี ้

3.1 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม โดยไม่ใชต้วัแปร การบริการหลงั

การขาย_1ปี 
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ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลักษณะของผลิตภัณฑ ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .230 .042  5.502 .000 

การรบัประกนั (x1) .081 .014 .139 5.937* .000 

ราคา (x2) -.098 .014 -.163 -6.975* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .118 .031 .106 3.817* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) -.021 .030 -.019 -.681 .496 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.076 .029 -.072 -2.586* .010 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) .044 .023 -.046 -1.871 .062 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x7) .204 .023 .216 8.803* .000 

 R2 = .094  Adjusted R2 = .090  p = .000  F = 26.792  S.E. = .44991 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 11 หากไม่ใชต้วัแปรการบริการหลงัการขาย_1 ปี ผลการวิเคราะหพ์บว่า ชุด

คุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน(x1)  ราคา(x2)  แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์_USA(x3) 

แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์CH(x5) และใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8)   มีอิทธิพลต่อความ

ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)   

 

3.2 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม โดยไม่ใชต้วัแปร การบริการหลงั

การขาย_6เดือน 
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ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลักษณะของผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .275 .041  6.775 .000 

การรบัประกนั (x1) .080 .014 .139 5.903* .000 

ราคา (x2) -.097 .014 -.163 -6.966* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .120 .031 .107 3.873* .000 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) -.021 .030 -.019 -.685 .493 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.076 .030 -.072 -2.506* .012 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x6) .049 .023 -.046 -2.110* .035 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x7) .205 .023 .216 8.843* .000 

 R2 = .094  Adjusted R2 = .091  p = .000  F = 26.942  S.E. = .44979 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12 หากไมใ่ชต้วัแปรการบรกิารหลงัการขาย_6เดือน ผลการวิเคราะหพ์บวา่ ชดุ

คุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน(x1)  ราคา(x2)  แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์_USA(x3) 

แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์_CH(x5) การบริการหลังการขาย_1ปี (x6) และใบรบัรองคุณภาพและ

มาตรฐาน (x8)   มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)   

 
3.3 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่  
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ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .324 .421  .771 .444 

การรบัประกนั (x1) .185 .062 .354 2.972* .004 

ราคา (x2) -.027 .076 -.043 -.353 .726 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .113 .161 .102 .703 .485 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) .235 .173 -.222 1.361 .179 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.002 .144 -.003 -.017 .986 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -.687 .440 -.758 -1.562 .124 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -.539 .427 -.595 -1.263 .212 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .398 .122 .430 3.270* .002 

 R2 = .300  Adjusted R2 = .202  p = .006  F = 3.061  S.E. = .40748 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม จ าแนกตามลกัษณะสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

พบว่า ชดุคณุลกัษณะ ประกอบดว้ย การรบัประกนั(x1)  และใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8)   

มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)   

 
3.4 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของผลิตภัณฑ ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยใช้การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .433 .308  1.407 .164 

การรบัประกนั (x1) .139 .060 .268 2.324* .023 

ราคา (x2) -.152 .064 -.276 -2.379* .021 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .224 .147 .218 1.521 .133 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) 1.122 .168 -.104 -.728 .469 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.187 .145 -.187 -1.291 .201 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -.045 .344 -.048 -.132 .896 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -.079 .352 -.084 -.225 .823 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .007 .131 .007 .053 .958 

 R2 = .275  Adjusted R2 = .180  p = .008  F = 2.892  S.E. = .42842 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม จ าแนกตามลกัษณะสถานประกอบการขนาดเล็ก 

พบว่า ชดุคณุลกัษณะ ประกอบดว้ย การรบัประกนั(x1)  และราคา (x2) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้

เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)   

 

3.5 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถาน

ประกอบการองคก์รของรฐั 
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ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .820 .557  1.474 .146 

การรบัประกนั (x1) .154 .066 .286 2.320* .024 

ราคา (x2) -.041 .074 -.065 -.560 .578 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .410 .155 .389 2.642* .011 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) .426 .168 .378 2.532* .014 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) .041 .167 .035 .244 .808 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -1.069 .552 -1.083 -1.938* .058 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -1.148 .554 -1.167 -2.071* .043 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .407 .141 .407 2.896* .005 

 R2 = .286  Adjusted R2 = .182  p = .012  F = 2.754  S.E. = .4471 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม จ าแนกตามลกัษณะสถานประกอบการองคก์รของ

รฐั พบว่า ชุดคณุลกัษณะ ประกอบดว้ย การรบัประกัน(x1)  แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ_์USA (x3) 

แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) การบรกิารหลงัการขาย_6เดือน (x6) การบรกิารหลงัการขาย_1ปี 

(x7) และใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (x8) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม(y1)   

 
3.6 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

กลุม่ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จ าแนกตามประเทศตน้ก าเนิดของ

สถานประกอบการในไทย 
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .707 .297  2.383 .018 

การรบัประกนั (x1) .172 .041 .320 4.226* .000 

ราคา (x2) -.085 .047 -.135 -1.799 .074 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .332 .101 .306 3.280* .001 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) .214 .108 .194 1.978* .050 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.026 .099 -.025 -.266 .790 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -.776 .303 -.809 -2.562* .011 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -.792 .306 -.829 -2.586* .011 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .255 .085 .258 3.015* .003 

 R2 = .212  Adjusted R2 = .172  p = .000  F = 5.346  S.E. = .43557 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  จ าแนกตามประเทศต้นก าเนิดของสถาน

ประกอบการในไทย พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน(x1)  แหล่งท่ีมาของ

ผลิตภณัฑ_์USA (x3) แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) การ

บริการหลงัการขาย_1ปี (x7) และใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้

เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม(y1)   

 
3.7 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคณุลกัษณะของ

กลุม่ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จ าแนกตามประเทศตน้ก าเนิดของ
สถานประกอบการในตา่งประเทศ 
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ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธี Enter 
 

คุณลักษณะ   (Attributes) B S.E. Beta t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) .133 .374  .356 .725 

การรบัประกนั (x1) .098 .093 .208 1.061 .300 

ราคา (x2) -.059 .089 -.127 -.662 .514 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA (x3) .073 .231 .080 .315 .756 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) -.069 .277 -.053 -.250 .805 
แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์CH (x5) -.155 .230 -.170 .674 .507 
การบริการหลงัการขาย_6เดือน (x6) -.173 .464 -.200 -.374 .712 
การบริการหลงัการขาย_1ปี (x7) -.011 .426 -.012 -.025 .980 
ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) .296 .186 .339 1.587 .126 

 R2 = .274  Adjusted R2 = .021  p = .408  F = 1.085  S.E. = .43519 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  จ าแนกตามประเทศต้นก าเนิดของสถาน

ประกอบการในต่างประเทศ พบว่า ชุดคณุลกัษณะ ประกอบดว้ย การรบัประกัน(x1)  ราคา (x2) 

แหล่ง ท่ีมาของผลิตภัณฑ์_USA (x3) แหล่ง ท่ีมาของผลิตภัณฑ์_JP (x4) แหล่ง ท่ีมาของ

ผลิตภัณฑ_์CH (x5) การบริการหลังการขาย_6เดือน (x6) การบริการหลังการขาย_1ปี (x7) และ

ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน (x8) ไมมี่อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม

(y1)  



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษา “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่อง

ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม”  โดยมีสงัเขปขัน้ตอน ดงันี ้
 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี ้
1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื ้อเครื่อง

ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
2. เพ่ือแสดงระดบัความส าคญัของคณุลกัษณะของผลิตภัณฑท่ี์มีอิทธิพลต่อความ

ตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงคณุลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงกลยทุธก์ารบรหิารการตลาดเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาถึงความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 

 
สมมุตฐิานในการวิจัย 

1. คณุลกัษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุ
อตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกตา่งกนั 

2. ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกตา่งกนั 

3. คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลเรื่อง การใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมเพ่ือวิเคราะห์

ตลาดเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที1่ การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 
การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

คุณลักษณะของสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 และองคก์รของรฐั จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
32.00 ตามล าดบั 

ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการในประเทศไทย จ านวน 168 คน คิดเป็นรอ้ยละ 84.00 
รองลงมา คือ ตา่งประเทศ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00  ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะท่ี

มีอิทธิพลความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม 

(Conjoint Analysis) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

ให้ความส าคัญเก่ียวกับคุณลักษณะดา้นการบริการหลังการขาย เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ 

คุณลักษณะดา้นใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน คุณลักษณะดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ 

คณุลกัษณะดา้นราคา คณุลกัษณะดา้นการรบัประกนั และ ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานได ้

ดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจ

ซื้อเคร่ืองทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
สถานประกอบการ แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ไม่แตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่2 ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความ
ตั้งใจซือ้เคร่ืองทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการ แตกตา่งความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม 
ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเคร่ือง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่า จากการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตอ่ชดุคณุลกัษณะของกลุม่
ตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความตั้งใจซื ้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิง
เส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ดงันี ้

จากการการวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะ

ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีตั้งใจซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม พบว่า ชุดคุณลักษณะ 

ประกอบด้วย ด้านการรับประกัน   ด้านราคา  ด้านแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์จากประเทศ

สหรฐัอเมริกา ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑจ์ากประเทศจีน ดา้นการบริการหลงัการขาย 1 ปี และ

ดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน    มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 

โดยคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เป็นปัจจัยหลักท่ีผู้บริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสดุ ดา้นการรบัประกนัเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัสอง ดา้น
ราคาหากราคาเครื่องทดสอบวสัดุอุตสาหกรรมมีราคาท่ีสูงขึน้ผูบ้ริโภคจะใหค้วามสนใจนอ้ยลง 
ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑผ์ูใ้ชง้านใหค้วามสนใจผลิตภัณฑท่ี์มาจากประเทศสหรฐัอเมริกา
มากกว่าผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศจีน อาจเน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศสหรฐัอเมริกามี
คณุภาพท่ีดีกว่า ดา้นบริการหลงัการขาย 1 ปี เป็นคณุลกัษณะดา้นท่ีผูใ้ชง้านใหค้วามสนใจนอ้ย
ท่ีสดุ 
 

3.1 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้ตัวแปร การบริการหลังการขาย 1 ปี พบว่า ผู้ใช้งานให้ความส าคัญกับ

คณุลกัษณะดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นดา้นการรบัประกนั สว่น

ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑห์ากผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาจะผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชง้าน

สนใจ แต่หากเป็นผลิตภัณฑจ์ากประเทศจีนอาจท าใหค้วามสนใจลดลง   คณุลกัษณะดา้นราคา

หากตวัเครื่องมีราคาท่ีสงูขึน้อาจท าใหผู้ใ้ชง้านไมส่นใจหรือใหค้วามสนใจนอ้ยลง  และมีอิทธิพลตอ่

ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 
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3.2 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ ์โดยไมใ่ชต้วัแปร ดา้นการบรกิารหลงัการขาย 6 เดือน พบวา่ ผูใ้ชง้านใหค้วามส าคญักบั

คณุลกัษณะดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นดา้นการรบัประกนั สว่น

ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑห์ากผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศสหรฐัอเมรกิาจะผลิตภณัฑท่ี์ผูใ้ชง้าน

สนใจ แต่หากเป็นผลิตภัณฑจ์ากประเทศจีนอาจท าใหค้วามสนใจลดลง   คณุลกัษณะดา้นราคา

หากตวัเครื่องมีราคาท่ีสงูขึน้อาจท าใหผู้ใ้ชง้านไมส่นใจหรือใหค้วามสนใจนอ้ยลง  และมีอิทธิพลตอ่

ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม 

3.3 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ ์จ าแนกตามลกัษณะสถานประกอบการขนาดใหญ่ พบว่า ผูใ้ชง้านท่ีท างานในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐานมาก

ท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการรบัประกัน เน่ืองจากองคก์รขนาดใหญ่จึงไม่ไดใ้หค้วามส าคญัดา้น

ราคา แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ ์และการบรกิารหลงัการขาย  

3.4 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ ์จ าแนกตามลักษณะสถานประกอบการขนาดเล็ก พบว่า ผูใ้ชง้านท่ีท างานในสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะดา้นการรบัประกนัมากท่ีสุด รองลงมาเป็น

ดา้นราคา เน่ืองจากองคก์รมีขนาดเล็ก อาจเป็นองคก์รเพิ่งเริ่มตน้ ยงัไมต่อ้งการมีการลงทนุสงู  

3.5 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามลกัษณะสถานประกอบการองคก์รของรฐั พบวา่ ผูใ้ชง้านท่ีท างานในองคก์ร

ภาครฐั ใหค้วามส าคญักับคณุลกัษณะแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุ่ นมากท่ีสดุรองลงมาเป็นดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน ดา้นการรบัประกนั และ

ดา้นการบริการหลังการขาย 1 ปี ตามล าดบั เน่ืองจากสถานประกอบการขององคก์รภาครฐัส่วน

ใหญ่เป็นหน่วยงานวิจัย จึงตอ้งการความน่าเช่ือถือ จึงไดใ้ห้ความส าคัญกับคุณลักษณะดา้น

ใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน ดา้นการรบัประกนั 

3.6 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามประเทศตน้ก าเนิดของสถานประกอบการในไทยพบว่าผูใ้ชง้านท่ีท างานใน

สถานประกอบการในไทย ให้ความส าคัญกับ คุณลักษณะดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์จาก
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ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ นมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นด้านใบรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน ดา้นการรบัประกัน และดา้นการบริการหลงัการขาย ตามล าดบั เน่ืองจากผูใ้ชง้านท่ี

ท างานในสถานประกอบการในไทยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักับเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม

ท่ีมาจากประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่ น และมีใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน เพราะจะให้

ผลิตภณัฑข์องบรษิัทนัน้ๆมีความนา่เช่ือถือ 

3.7 การวิเคราะหค์วามชอบ (Preference) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อชุดคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ จ  าแนกตามประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการในต่างประเทศ พบว่า ชุด

คุณลักษณะ ประกอบดว้ย ดา้นการรับประกัน ดา้นราคา ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ ดา้น

แหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑ ์ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑด์า้นการบริการหลงัการขาย 6 เดือน ดา้น

การบริการหลงัการขาย 1 ปี  และดา้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐาน ไมมี่อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ

ซือ้เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม อาจเน่ืองจากมีกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีสถานท่ี

ท างานเป็นสถานประกอบการจากตา่งประเทศนอ้ยเกินไป จงึไมส่ามารถทดสอบได ้

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง “การใช ้Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบ

วสัดอุตุสาหกรรม” สามารถน าผลการศกึษามาอภิปรายผลวิจยัไดด้งันี ้

1. คณุลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นใบรบัรองคณุภาพมาตรฐาน เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญั

ท่ีสดุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจท่ีซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม ดงันัน้ผูจ้  าหนา่ยควรใชก้ลยทุธ์

ดา้นผลิตภัณฑใ์นการน าเสนอสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค โดยน าเสนอสินคา้ท่ีไดร้บัใบรบัรองคณุภาพ

และมาตรฐาน จากองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัและมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความ

ตัง้ใจท่ีจะซือ้สินคา้ของบริษัทมากย่ิงขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคูแ่ขง่อ่ืนท่ีไมมี่ใบรบัรอง

คณุภาพและมาตรฐาน 

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะสถานะประกอบการเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ 

ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นใบรบัรองคณุภาพมาตรฐานมากท่ีสดุ รองลงมา

คือ ดา้นการรบัประกัน เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ี์มีใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน จะช่วยสรา้งความ

มั่นใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ ์และเป็นท่ียอมรบัในวงการอตุสาหกรรม ดงันัน้การน าเสนอสินคา้



  74 

แก่ผู้บริโภคในกลุ่มสถานประกอบขนาดใหญ่ ผู้จัดจ าหน่ายควรน าเสนอสินค้าท่ีมีใบรับรอง

คณุภาพมาตรฐาน และมีระยะเวลาการรบัประกันท่ียาวนาน จะท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนีต้ดัสินใจซือ้

สินคา้ไดง้่ายยิ่งขึน้  

3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะสถานะประกอบการเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 

ใหค้วามส าคญักบัคณุลกัษณะของผลิตภณัฑด์า้นราคามากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นการรบัประกนั 

เน่ืองจากสถานประกอบการขนาดเล็ก อาจยงัมีเงินทุนจ ากัด จึงเลือกซือ้สินคา้ท่ีราคาคุม้ค่า เนน้

ความสามารถในการใชง้านเป็นหลกั และมีการรบัประกนั ซึ่งจะชว่ยลดตน้ทนุขององคก์รได ้ดงันัน้

การน าเสนอสินคา้แก่ผูบ้ริโภคในกลุม่สถานประกอบขนาดเล็ก ผูจ้ดัจ  าหนา่ยควรน าเสนอสินคา้ท่ีมี

ราคาและคณุภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน จะท าใหผู้บ้รโิภคกลุม่นีต้ดัสินใจซือ้สินคา้ไดง้่ายยิ่งขึน้  

4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะสถานะประกอบการเป็นองคก์รภาครฐั ใหค้วามส าคญั

กับคณุลกัษณะของผลิตภัณฑด์า้นใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์USA ดา้นแหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ_์JP (x4) ดา้นการรบัประกนั ดา้นการ

บริการหลงัการขาย_1ปี และดา้นการบริการหลงัการขาย_6เดือน ตามล าดบั เน่ืองจากองคก์รของ

รัฐมีนโยบายจัดซื ้อท่ีแจ้งรายละเอียดมาตรฐานสินค้าในการจัดซื ้อไว้อย่างชัดเจน และมี

งบประมาณจดัซือ้ประจ าปี ดงันัน้การน าเสนอสินคา้แก่ผูบ้ริโภคในกลุ่มสถานประกอบองคก์รของ

รัฐ ผู้จัดจ าหน่ายควรน าเสนอสินค้าท่ีมีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ครบถ้วนทุกด้าน แต่ไม่

จ  าเป็นตอ้งเนน้ในเรื่องราคาและความคุม้คา่ เน่ืองจากมีงบประมาณท่ีจดัสรรประจ าปีท่ีแน่นอน ซึ่ง

หากคณุภาพสินคา้ครบถว้นตามมาตรฐานท่ีก าหนด จะท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนีต้ดัสินใจซือ้สินคา้ได้

ง่ายยิ่งขึน้  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
 

จากการศึกษา การใช้ Conjoint Analysis เพ่ือการวิเคราะห์ตลาดเครื่องทดสอบวัสดุ

อตุสาหกรรม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักับคุณลักษณะดา้นใบรบัรองคุณภาพ

และมาตรฐานมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการจัดหาหนังสือรับรอง
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คณุภาพและมาตรฐานของเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม เพ่ือเพิ่มความมั่นใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคราย

ใหมท่ี่มีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม  

2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบตังิานในองคก์รขนาดใหญ่หรือองคก์รของรฐั ใหค้วามส าคญั

กับใบรบัรองคุณภาพและมาตรฐาน และการรบัประกัน แต่ไม่เนน้ราคา ดงันัน้ จะตอ้งน าเสนอ

สินคา้โดยเนน้การน าเสนอใบรบัรองคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้ และระยะเวลาการรบัประกนั  

ซึ่งจะท าใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจท่ีจะซือ้ไดง้่ายขึน้ 

3. ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ ์ ในทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเครื่อง

ทดสอบวสัดอุุตสาหกรรมท่ีมาจากประเทศสหรฐัอเมริกามากท่ีสุด รองลงเป็นเครื่องทดสอบวสัดุ

อุตสาหกรรมจากประเทศญ่ีปุ่ น แต่เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมจากประเทศจีน ดงันัน้หาก

น าเสนอขายเครื่องท่ีมาจากประเทศจีน อาจจะตอ้งมีการปรบัคณุลกัษณะดา้นอ่ืนๆ เพ่ือใหผู้บ้รโิภค

สนใจ เช่น ดา้นราคา มีการปรบัราคาท่ีถูกลงกว่า เครื่องท่ีมาจากประเทศอ่ืน หรือดา้นการรบัประ

ประกนั ควรมีการปรบัระยะการรบัประกนัท่ีนานขึน้กวา่ปกต ิเป็นตน้ 

 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 

1. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานในสถานประกอบการท่ีมีประเทศตน้ก าเนิดในตา่งประเทศ 

มีจ านวนผูท้  าแบบทดสอบนอ้ยเกินไปท่ีจะใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล อาจเป็นเพราะผูว้ิจัยไดใ้ห้

ทางเลือกเก่ียวกบัเพศวิถีมากเกินไป ประกอบกบัประเทศไทยอาจจะยงัเป็นประเทศท่ียงัไม่ยอมรบั

กบัเพศทางเลือกมากนกั ดงันัน้ หากในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจจะตอ้งก าหนดทางเลือกเพศวิถีให้

นอ้ยลงเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมากพอมาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2. การวิเคราะหด์ว้ย Conjoint Analysis ในประเทศไทยยงัไมเ่ป็นท่ีแพรห่ลายส าหรบัการ

ท าวิจยัดา้นการตลาด ท าใหผู้ท้  าแบบทดสอบยงัไมคุ่น้เคยกบัแบบทดสอบท่ีใชก้ารวิเคราะหแ์บบ 

Conjoint Analysis ดงันัน้ หากผูว้ิจยัตอ้งการใชส้ถิติตวันีม้าใชใ้นการท าวิจยั ผูว้ิจยัควรอธิบาย

เก่ียวกบัลกัษณะของแบบทดสอบในสถานการณจ์ าลองตา่งๆ ท่ีใหม้าโดยละเอียด เพ่ือใหผู้ท้  า

แบบทดสอบเขา้ใจแบบทดสอบมากขึน้
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ตาราง 2 ขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภคท่ีมีความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม จากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 10 คน 
 

ล าดับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะทีผู้่ใช้งานสนใจ 

1 เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
บรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
ราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 

2 ราคาเริ่มตน้ ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มาตรฐานตวัเครื่อง 
การรบัประกนั 2 ปี 

3 ราคาเริ่มตน้ ไมเ่กิน  300,000 บาท 
เป็นเคร่ืองจากประเทศจีน 
พนกังานขายสามารถจดัสง่ใบเสนอราคาไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
สามารถจดัสง่เครื่องไดภ้ายใน 1 เดือน 

4 ราคาเริ่มตน้ไมเ่กิน 300,000 บาท 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 
มีการรบัประกนั 6 เดือน 

5 เป็นเคร่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศญ่ีปุ่ น  
ราคาเริม่ตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
พนกังานขายสามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ 
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 6 เดือน 

6 มีรูปลกัษณภ์ายนอกท่ีทนัสมยั 
มีการรบัประกนั 2 ปี 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 
ใชร้ะยะเวลาในการจดัสง่ไมเ่กิน 3 เดือน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ล าดับ 
กลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะทีผู้่ใช้งานสนใจ 

7 เป็นเคร่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มีการรบัประกนั  2 ปี  
บรกิารหลงัการขายท่ีดีมี Maintenance ทกุ 6 เดือน 
มีราคาเริ่มตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
มีใบรบัรองมาตรฐาน 

8 มีราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,001 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น  
มีบรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มีรูปลกัษณภ์ายนอกแข็งแรง ทนทาน 

9 เป็นเคร่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ราคาเริ่มตน้ 600,000 บาท ขึน้ไป 
พนกังานขายสามารถใหค้  าแนะน าไดดี้ 
มีการรบัประกนั 1 ปี 

10 บรกิารหลงัการขายท่ีดี มี Maintenance ทกุ 1 ปี 
มีราคาเริ่มตน้ราคาเริ่มตน้ 300,000 บาทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 600,000 บาท 
มีการรบัประกนั 1 ปี 
ระยะเวลาสง่เครื่องไมเ่กิน 2 เดือน 

ท่ีมา: จากการรวบรวมของผูว้ิจยั 
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ข้อมูลการคัดกรองคุณลักษณะท่ีส าคัญจะท าการศึกษาในลักษณะของการระบุคะแนน
ความส าคัญ (Rating) ของแต่ละคุณลักษณะท่ีมีผลต่อความตั้งใจ  โดยมีช่วงคะแนนระดับ
ความส าคญัอยู่ระหว่าง 1 คะแนน คือมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด ถึง 10 คะแนน คือมีความส าคญั
มากท่ีสดุ 

 

 

 ท่ีมา: จากการรวบรวมของผูว้ิจยั 

 

 

ล าดบั
ผูต้อบ
แบบส
อบถา
ม 

คณุลกัษณะ 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด
า้น
แห
ลง่
ที่ม
าข
อง

ผล
ิตภ
ณั
ฑ ์

คณุ
ลกั
ษณ

ะด
า้น
รา
คา

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด
า้น
ใบ
รบั
รอ
งม
าต
รฐ
าน

 

คณุ
ลกั
ษณ
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า้น
กา
รบ
รกิ
าร
หล
งัก
าร

ขา
ย 

คณุ
ลกั
ษณ
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า้น
กา
รร
บัป

ระ
กนั

 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด
า้น
กา
รใ
หบ้

รกิ
าร
ขอ
ง

พน
กัง
าน
ขา
ย 

คณุ
ลกั
ษณ

ะด
า้น
รูป
ลกั
ษณ

ภ์า
ยน
อก

ขอ
งผ
ลิต
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ฑ ์
คณุ

ลกั
ษณ

ะด
า้น
ระ
ยะ
เวล

าส
่งม
อบ

ผล
ิตภ
ณั
ฑ ์

1 10 10 10 10 6 6 4 6 
2 10 10 7 10 5 5 4 6 
3 8 10 7 10 7 7 6 4 
4 9 8 9 9 8 8 6 5 
5 10 10 8 10 7 7 5 4 
6 7 9 9 8 8 8 4 6 
7 8 9 10 10 10 10 4 3 
8 8 8 9 9 10 10 6 7 
9 10 10 10 10 8 8 4 5 
10 10 9 8 10 7 7 3 5 
รวม 90 93 87 96 76 76 46 51 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง “การใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบวสัดุ

อตุสาหกรรม” 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง  

แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานวิจยั  เรื่อง “การใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม เพ่ือการวิเคราะหต์ลาดเครื่องทดสอบวสัดอุุตสาหกรรม” ของนิสิตใน
หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ผูว้ิจยัจงึใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงดว้ยตวัของท่านเอง 
การตอบแบบสอบถามนีใ้ชเ้พ่ือการศึกษาเท่านัน้ โดยผูต้อบแบบสอบถามจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการตอบแบบสอบถามแตอ่ยา่งใด และการน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเทา่นัน้  
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบทดสอบ 
สว่นท่ี 2 ความตัง้ใจซือ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม 
ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง ซึ่ง

ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูของทา่นไวเ้ป็นความลบั โดยไมเ่ปิดเผยแตจ่ะน ามาวิเคราะหเ์ชิงสถิตใินภาพรวม
เท่านัน้ จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความกรุณาและความรว่มมือจากท่าน และขอขอบพระคณุ
มา ณ ท่ีนีด้ว้ย 

 
 
 

        นางสาวรวิวรรณ ภู่นอ้ย 
นิสิตหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ 
อีเมล gs60199130350@swu.ac.th 

mailto:gs60199130350@swu.ac.th
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ส่วนที ่1 :  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดอ่านขอ้ความตอ่ไปนีแ้ลว้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เท็จจรงิของ
ทา่นมากท่ีสดุ 

1. สถานท่ีท างานของทา่นเป็นลกัษณะสถานประกอบการประเภทใด 

 โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 โรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 
 องคก์รของรฐั 

 

2. สถานประกอบการท่ีทา่นท างานมีตน้ก าเนิดจากประเทศใด 

 ไทย 
 ตา่งประเทศ 

 

ส่วนที ่2 : ความตัง้ใชซื้อ้เครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรม  
ค าชีแ้จง  จากรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ท่ี 1-6 ขอใหท้า่นเลือก
รูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมท่ีทา่นมีความตัง้ใจซือ้มากท่ีสดุในแตล่ะขอ้ โดยท า

เครื่องหมาย √  ลงในชอ่งวา่งท่ีก าหนดไวข้องแตล่ะทางเลือก 
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ขอ้ท่ี 1 (รูปแบบทางเลือกท่ี 1) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A ชดุ B และ ชดุ C 
 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

A 2 ปี 
เริ่มตน้  600,000 

บาทขึน้ไป 
ญ่ีปุ่ น 

Maintenance 
ทกุ 1 ปี 

มี 

B 2 ปี 
เริ่มตน้ 300,001 
- 600,000 บาท 

สหรฐัอเมรกิา 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

ไมมี่ 

C 1 ปี 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

สหรฐัอเมรกิา 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

มี 

เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A ชดุ B และ ชดุ C แลว้ ทา่นจะเลือกเครื่อง
ทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  A   □ ชดุ B    □ ชดุ C 
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ขอ้ท่ี 2 (รูปแบบทางเลือกท่ี 2) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ D ชดุ E และ ชดุ F 

 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

D 6 เดือน 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

อ่ืนๆ 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

มี 

E 6 เดือน 
เริ่มตน้ 300,001 
- 600,000 บาท 

ญ่ีปุ่ น 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

มี 

F 6 เดือน 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

ญ่ีปุ่ น 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

ไมมี่ 

 
 
เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A และ ชดุ B แลว้ ท่านจะเลือกเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  D   □ ชดุ E    □ ชดุ F 
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ขอ้ท่ี 3 (รูปแบบทางเลือกท่ี 3) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ G ชดุ H และ ชดุ I 

 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

G 6 เดือน 
เริ่มตน้  600,000 

บาทขึน้ไป 
สหรฐัอเมรกิา 

Maintenance 
ทกุ 1 ปี 

ไมมี่ 

H 6 เดือน 
เริ่มตน้ 300,001 
- 600,000 บาท 

จีน 
Maintenance 

ทกุ 1 ปี 
มี 

I 2 ปี 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

จีน 
Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

ไมมี่ 

 
เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A และ ชดุ B แลว้ ท่านจะเลือกเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  G   □ ชดุ H   □ ชดุ I 
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ขอ้ท่ี 4 (รูปแบบทางเลือกท่ี 4) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ J ชดุ K และ ชดุ L 
 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

J 2 ปี 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

อ่ืนๆ 
Maintenance 

ทกุ 1 ปี 
มี 

K 6 เดือน 
เริ่มตน้  600,000 

บาทขึน้ไป 
อ่ืนๆ 

Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

ไมมี่ 

L 1 ปี 
เริ่มตน้ 300,001 
- 600,000 บาท 

อ่ืนๆ 
Maintenance 

ทกุ 1 ปี 
ไมมี่ 

เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A และ ชดุ B แลว้ ท่านจะเลือกเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  J   □ ชดุ K   □ ชดุ L 
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ขอ้ท่ี 5 (รูปแบบทางเลือกท่ี 5) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ M ชดุ N และ ชดุ O 
 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

M 1 ปี เริ่มตน้  600,000 
บาทขึน้ไป จีน Maintenance ทกุ 6 

เดือน มี 

N 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  
300,000 บาท สหรฐัอเมรกิา Maintenance ทกุ 1 

ปี มี 

O 6 เดือน เริ่มตน้ ไม่เกิน  
300,000 บาท จีน Maintenance ทกุ 1 

ปี ไม่มี 

 
เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A และ ชดุ B แลว้ ท่านจะเลือกเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  M   □ ชดุ N   □ ชดุ O 
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ขอ้ท่ี 6 (รูปแบบทางเลือกท่ี 6) 
ใหท้า่นพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ P ชดุ A และชดุ B 
 

เครื่องทดสอบ
วสัดุ

อตุสาหกรรม 
การ

รบัประกนั ราคา 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

บรกิารหลงัการ
ขาย 

คณุภาพ
มาตรฐาน 

P 1 ปี 
เริ่มตน้ ไมเ่กิน  
300,000 บาท 

ญ่ีปุ่ น 
Maintenance 

ทกุ 1 ปี 
ไมมี่ 

A 6 เดือน 
เริ่มตน้  600,000 

บาทขึน้ไป 
อ่ืนๆ 

Maintenance 
ทกุ 6 เดือน 

ไมมี่ 

B 1 ปี 
เริ่มตน้ 300,001 
- 600,000 บาท 

อ่ืนๆ 
Maintenance 

ทกุ 1 ปี 
ไมมี่ 

เม่ือเปรียบเทียบเครื่องทดสอบวสัดอุตุสาหกรรมชดุ A และ ชดุ B แลว้ ท่านจะเลือกเครื่องทดสอบ
วสัดอุตุสาหกรรมชดุใด 
 

□  ชดุ  P   □ ชดุ A   □ ชดุ B 
 

 

 
 
 
 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล รวิวรรณ ภู่นอ้ย 
วัน เดอืน ปี เกิด 3 มกราคม 2532 
สถานทีเ่กิด สมทุรสงคราม 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550-2553 วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต   

จาก คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา  
พ.ศ. 2560-2562 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด)   
จาก คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี731/2 ถนนราชญาตริกัษา ต าบลแมก่ลอง อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 
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