
 

 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 เนื้อสัตวท่ีคนไทยนํามารับประทานมีหลากหลายชนิดซ่ึงหนึ่งในน้ันไดแก  เนื้อไก  โดย

ปจจุบันเนื้อไกถือไดวามีความสําคัญและเปนท่ีนิยมนํามาบริโภค เพราะเนื้อไกถือไดวาเปนแหลง

อาหารที่ใหสารอาหารท่ีมีโปรตีน และกรดอะมิโนสูง  ท้ังนี้ยังใหสารอาหารชนิดอ่ืนๆ ประกอบดวย 

เกลือแร โซเดียม โปรแตสเซียม  แมกนีเซียม  แคลเซียม  เหล็ก  ฟอสฟอรัส  กํามะถัน  คลอรีน  และ

ไอโอดีน  ซ่ึงลวนแตเปนประโยชนตอรางกาย  เหมาะสําหรับเด็ก  ผูปวย  ผูสูงอายุ  ผูท่ีตองการลด

น้ําหนักและผูคนท่ัวๆไป  อีกท้ังราคาของเน้ือไกยังมีราคาตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ  

ท่ีสําคัญเนื้อไกสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลาย  ท้ังยาง ทอด นึ่ง ตม ผัด แกง เปนตน  

ท้ังนี้เพราะเนื้อไกมีรสชาติอรอย  หาซ้ืองาย  เปนอาหารของคนทุกชนชั้นและไมขัดตอหลักศาสนา

ใดๆ  จึงทําใหเนื้อไกเปนเนื้อสัตวท่ีผูบริโภคนิยมรับประทาน 

 ไกเนื้อเปนสัตวท่ีนิยมเล้ียงเพ่ือนํามาบริโภคและขายเปนสินคา  ซ่ึงสามารถเล้ียงไดในทุก

ภาคของประเทศไทย  ทําใหปริมาณการผลิตไกเนื้อของประเทศไทยมีปริมาณสูงและเพ่ิมข้ึนทุกๆป 

คือ  849.88 ลานตัว 879.98 และ 920.75 ลานตัว  ในป 2549  ถึง 2551 ตามลําดับ (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2553)   ซ่ึงสวนหนึ่งจะใชบริโภคภายในประเทศและอีกสวนหน่ึงจะทําการ

สงออก  ท้ังนี้การสงออกไกเนื้อมีอยู 2 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ ไกสด และไกแปรรูป   โดยการสงออก

ผลิตภัณฑไกเนื้อรวมท้ังสองรูปแบบต้ังแตป 2549 ถึง 2551 ของประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกๆ

ป  คือ 259,704 ตัน 296,044  และ 383,314 ตัน ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) 

ดังนั้น ไกเนื้อจึงเปนสินคาเศรษฐกิจท่ีสําคัญอยางหน่ึงในปจจุบันและจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึนไปใน

อนาคตอีกดวย 

  สถานการณการบริโภคเนื้อไกภายหลังจากการแพรกระจายของไขหวัดนกป  2547  จะ

เห็นไดวาการบริโภคเนื้อไกมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน จากท่ีมีปริมาณการบริโภคภายในประเทศเพียง 

672,431 ตัน แตในปตอมาการบริโภคภายในประเทศก็ฟนตัวอยางตอเนื่อง เปน 789,705  809,105 
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และ 810,619 ตันในป 2548 2549 และ 2550 ตามลําดับ กลับไดปรับลดลงเหลือ  774,621 และ 

735,107 ตัน  ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ  และในป 2553 ไดประมาณการการบริโภคเนื้อไกวา

จะลดลงเหลือ 712,041 ตัน เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงและราคาเน้ือไกปรับตัวสูงข้ึน 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)  อยางไรก็ตามปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑไกเนื้อ

ใน 2-3 ปท่ีผานมาก็ยังถือไดวาไมลดลงมากนัก  

 ผลิตภัณฑเนื้อไกท่ีวางขายในทองตลาดหากแบงตามชนิดของไก  แบงไดเปน 2 ประเภท

คือ เนื้อไกพันธุ  และเนื้อไกพันธุพื้นเมือง  แตหากแบงตามรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีวางขายจะ

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ เนื้อไกท้ังตัว และเนื้อไกชําแหละสวนตางๆ  ซ่ึงเนื้อไก

ชําแหละจะแยกตามสวนตางๆของไก ไดแก เนื้อไกสวนปก  เนื้อไกสวนหนาอก  เนื้อไกสวน

สะโพก  เนื้อไกสวนนอง  ซ่ีโครงไก  เคร่ืองในไก เปนตน  หากแบงตามสภาพการแปรรูปจะได 2 

ประเภทคือ เนื้อไกสด (ท้ังในรูปแบบไกสดท้ังตัวและไกสดชําแหละ)  และเนื้อไกสดแปรรูปพรอม

ปรุง  และหากแบงตามสภาพการเก็บรักษาจะแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ  เนื้อไกสด  เนื้อไกสด

แชเย็น และเนื้อไกสดแชแข็ง  ปจจุบันเนื้อไกวางขายในตลาดสดและตลาดคาปลีกสมัยใหมลักษณะ

แบงชําแหละมากกวาการขายแบบเปนตัว  เนื่องจากงายตอการเลือกซ้ือและสะดวกตอการนําไปใช

ประกอบอาหาร  

 ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ไดผานการพัฒนาแบบกาวกระโดดจากเดิมท่ีเคยเปนรานคา

ปลีกแบบครอบครัว ตลาดสด หรือรานคาปลีกแบบเดิม (traditional trade)  กาวมาสูหางสรรพสินคา 

ซูเปอรมารเก็ต หรือธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (modern trade)  ซ่ึงมีจุดเดนท่ีแตกตางจากรานคาปลีก

แบบด้ังเดิม คือ มีสินคาท่ีไดมาตรฐานผานการรับรอง  มีการตกแตงรานท่ีสวยงามสะอาดตา  ตั้งอยู

ในทําเลท่ีการเดินทางไปมาสะดวก   มีเคร่ืองปรับอากาศเย็นสบาย  จัดเรียงสินคาหลากหลายชนิด

อยางเปนระเบียบเพื่อใหผูบริโภคเลือกซ้ือไดเองตามความพอใจและประหยัดเวลาในการจับจายใช

สอย (Maketeer, 2553)  ซ่ึงสอดคลองกับคนยุคใหมท่ีใหความสําคัญและกังวลตอเร่ืองสุขภาพ

อนามัยในการบริโภคอาหาร (Wiboonpongse and Sriboonchitta, 2004)  หรือคนทํางานท่ีไมมีเวลา

วางมากนัก  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนี้มีสวนผลักดันใหรานคาปลีกสมัยใหมขยายตัวเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็ว  โดยจะเห็นไดวาในป  2544   รานคาปลีกแบบเดิมตอรานคาปลีกสมัยใหมมีสัดสวนเปน
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รอยละ 70 ตอรอยละ 30  แตในป 2550 สัดสวนรานคาปลีกแบบเดิมลดลงเหลือรอยละ 35  สวน

รานคาปลีกสมัยใหมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 65 และมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต (สันติชัย, 2551) 

 ปจจุบันปญหาการตลาดไกเนื้อภายในประเทศ  ผูประกอบการตองทําการแขงขันกันอยาง

มาก (สมชาย, 2553)  ท้ังในดานการตลาดท่ีควรตองปรับปรุงและพัฒนา  ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ  

ควรทําการปรับปรุงใหมีคุณภาพไดมาตรฐานท่ีดี  และปลอดภัยในการบริโภค (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2552)  ไมมีสารเคมีตกคางในเน้ือไกและเช้ือโรคท่ีปนเปอนมากับเนื้อไก  สวนดาน

บรรจุภัณฑก็ควรพัฒนาใหมีความทันสมัย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) เปนตน  ส่ิง

เหลานี้ผูประกอบการตองตัดสินใจและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งวาสินคาลักษณะใดจะสามารถ

ตอบสนองความตองการใหกับกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจไดอยางชัดเจน  ซ่ึงผูประกอบการที่จะ

เขาสูธุรกิจคาเนื้อไกสดตองสามารถสรางกลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมใหกับธุรกิจของ

ตน  เพื่อท่ีจะทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันและสามารถอยูรอดในธุรกิจได  

ซ่ึงเนื้อไกท่ีวางขายอยูในทองตลาด  มีคุณลักษณะตางๆท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเปนผลทําใหผูบริโภคมี

ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือไดตามรสนิยม  ความพึงพอใจ  และระดับรายได  ดังนั้นเพื่อเพิ่ม

แนวโนมการซ้ือเนื้อไกของผูบริโภคและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ   จึงตองมีการพัฒนา

รูปแบบคุณลักษณะตางๆของเนื้อไกใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากข้ึน  เพื่อดึงดูดใจให

ผูบริโภคหันมาบริโภคมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

10 คือ ใหเกิดการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและสอดคลองกับศักยภาพทางการผลิตของประเทศ ท้ัง

การมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและปรับบทบาทการคาในเชิงรุก รวมถึง

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553)  

 อยางไรก็ตามการศึกษาตางๆท่ีผานมายังไมมีผูท่ีทําการศึกษาถึงคุณลักษณะตางๆของเน้ือ
ไก ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคอยางแทจริง  ซ่ึงการศึกษาการตลาดเน้ือไกในระดับ
ผูบริโภคภายในประเทศยังมีไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนการศึกษาตลาดการสงออกเนื้อไก  
ดังนั้น  การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุงท่ีการศึกษาถึงคุณลักษณะของเนื้อไกสด  ท่ีจะสรางความพึงพอใจ
หรืออรรถประโยชนใหแกผูบริโภคดวยวิธี  conjoint analysis  จะสามารถทราบถึงความแตกตาง
ของความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคกลุมตางๆ  ท่ีมีรสนิยมแตกตางกันออกไป  
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เพื่อท่ีผูคาเนื้อไกเดิมหรือผูประกอบการรายใหมจะไดนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนาการผลิต  การตลาด และสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูบริโภคไดดียิ่งข้ึน 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อทราบพฤติกรรมการซ้ือเนื้อไกของผูบริโภคที่ ซ้ือเนื้อไกสดจากรานคาปลีก
สมัยใหม  ในจังหวัดเชียงใหม 
 2. เพ่ือทราบคุณลักษณะของเนื้อไกสดชําแหละสวนตางๆ  ท่ีวางจําหนายในรานคาปลีก
สมัยใหมของจังหวัดเชียงใหม  ท่ีเปนท่ีตองการของผูบริโภค 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   
 ผูคาไกเนื้อภายในจังหวัดเชียงใหมหรือท่ีอ่ืนๆ สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชใน
การปรับปรุงการวางกลยุทธทางการตลาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การตั้งราคา  และการทําบรรจุ
ภัณฑ  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาด
ผลิตภัณฑเนื้อไกสดสวนตางๆ 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา   
 
 การศึกษาคร้ังนี้  จะทําการศึกษาถึงคุณลักษณะเนื้อไกสดชําแหละสวนตางๆท่ีเปนท่ี
ตองการของผูบริโภค  ซ่ึงซ้ือเนื้อไกมาบริโภคภายในครอบครัวของตนเอง  และจะทําการศึกษา
เฉพาะไกพันธุ (ไมรวมไกพันธุพื้นเมือง) โดยจะทําการศึกษาเฉพาะเนื้อไกแชเย็นในลักษณะ
ชําแหละ 4 สวน คือ เนื้อไกสวนปก เนื้อไกสวนหนาอก  เนื้อไกสวนสะโพก  และเนื้อไกสวนนองท่ี
มีขายตามรานคาปลีกสมัยใหม (modern trade) ประกอบดวย หาง/รานขนาดกลาง-ใหญ อาทิเชน 
ซุปเปอรมารเก็ต  หางสรรพสินคาตางๆ หรือรานสะดวกซ้ือ อยางเซเวนอีเลเวน เปนตน ซ่ึงมีการ
ออกแบบรานและจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เพื่อความสวยงามและความเปนระเบียบ ซ่ึงมีการ
จัดการในรานคาอยางเปนระบบและทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกคาใชบริการมากข้ึน จึงทําใหปจจุบัน
แนวโนมการเลือกซ้ืออาหารสดในรานคาปลีกสมัยใหมเติบโตข้ึนอยางมาก (บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด, 2552) 
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1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  1.5.1 การศึกษาเก่ียวกับการบริโภคเนื้อไก 
  ในการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อไกภายในประเทศ  ยังมีการศึกษาไมมากนัก  ซ่ึง 
อํานาจ (2549)  ไดศึกษา พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภค
ผลิตภัณฑไกของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยทําการเก็บตัวอยาง 400 คน  โดย
ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (accidental sampling)  ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑไกสวน
ใหญเปนเพศหญิง  มักจะบริโภคผลิตภัณฑไกประเภททอดเน่ืองจากหาซ้ือไดงาย  ซ่ึงผูบริโภคสวน
ใหญจะใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือสินคาท่ีมีการปรุงสุกถูกตองตามหลัก
สุขอนามัยและผานการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน รองลงมาไดแกดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึง
ผูบริโภคตองการรานคาท่ีหาไดงายหรืออยูใกลแหลงท่ีอาศัยและสามารถจอดรถไดอยางสะดวก   
สวน อรทัยและคณะ (2549) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกซ้ือและบริโภคไกบานตะนาวศรีของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทําการเก็บตัวอยาง 400 ชุด  ซ่ึงสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้
คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-test  และ F-test  ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคจะ
เลือกซ้ือไกบานตะนาวศรีจากหางสรรพสินคาเปนหลัก  เหตุผลท่ีเลือกซ้ือไกบานตะนาวศรีเพราะมี
ประโยชนตอรางกายและดีตอสุขภาพเม่ือเทียบกับไกชนิดอ่ืน 
  ในปตอมา วันชัย (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูซ้ือผลิตภัณฑไกสด
ตามรานคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานครหลังเกิดโรคระบาดไขหวัดนก โดยทําการเก็บขอมูล
เฉพาะผูบริโภคในรานคาปลีกสมัยใหมจํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการเกิด
ไขหวัดนกผูบริโภคยังคงซ้ือผลิตภัณฑไกสดตามรานคาปลีกสมัยใหมอยูแตจะซ้ือในปริมาณท่ีนอย
กวาเดิม โดยลักษณะการซ้ือจะใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด คือตองมีความ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค  และมักจะเลือกซ้ือจากตรายี่หอของผูผลิตท่ีมีบรรจุภัณฑและการโฆษณาท่ี
ดีกวาผูผลิตรายอ่ืน  อีกท้ังการเลือกซ้ือยังดูจากตรารับรองคุณภาพความปลอดภัยจากหนวยงาน
ราชการเปนสําคัญ  ในขณะท่ีรุงนภา (2550)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑไกปรุงสุกแปรรูปตราซีพีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทําการเก็บ
ตัวอยาง 400 ตัวอยาง  ซ่ึงการวิเคราะหผลนั้นจะเนนในแตละสวนประสมทางการตลาด  ไดแก  ดาน
ผลิตภัณฑ กลุมผูบริโภคตัวอยางจะใหความสําคัญในการระบุวันเวลาท่ีผลิตและวันเวลาหมดอายุ
มากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองของความสะอาดปลอดภัย  ดานราคาผูบริโภคจะใหความสําคัญในเร่ือง
ของราคาท่ีไดจายไปกับคุณภาพของสินคาท่ีไดรับมากท่ีสุด  สวนดานชางทางการจัดจําหนายจะให
ความสําคัญในชองทางท่ีสามารถหาซ้ือไดอยางสะดวกรวดเร็วเปนสําคัญ  และดานการสงเสริม
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การตลาดจะใหความสําคัญในการโฆษณาผานส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด  โดยลักษณะในการซ้ือของ
ผูบริโภคในกรุงเทพฯนั้น จะนิยมซ้ือในซุปเปอรมารเก็ตหรือหางสรรพสินคาเปนสวนใหญเพราะมี
ความสะอาดท้ังตัวสินคาและสถานท่ีซ้ือ 
 
 1.5.2 การศึกษาเร่ือง conjoint analysis 
 Conjoint analysis ถูกพัฒนาข้ึนมาจากการศึกษาดานจิตวิทยาดวยวิธีทางคณิตศาสตร  โดย 
Lute and Tukey ในป 1964 และในป 1971 Green and Rao ไดนําวิธีดังกลาวมาใชในการศึกษาดาน
การตลาด  และมีผูท่ีสนใจนําไปประยุกตใชเปนเคร่ืองมือทางการตลาดในเวลาตอมา  สําหรับใชวัด
ความพึงพอใจของผูบริโภคทามกลางทางเลือกในคุณลักษณะท่ีหลากหลาย ท่ีจะชวยใหเขาใจ
พฤติกรรมการซ้ือ  โดย conjoint analysis ไดถูกนํามาใชในการศึกษาทางดานคุณลักษณะของสินคา
เกษตรท่ีมีตอความพอใจของผูบริโภค เชน  วไลลักษณ (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคผักอนามัย โดยมีชุดคุณลักษณะใหเลือก 31 รูปแบบ  ซ่ึงครอบคลุมระดับตางๆท่ีเปน
ตัวแทนคุณลักษณะของผักท้ังหมด คือ บรรจุภัณฑ, สถานท่ีจัดจําหนาย, ชนิดของผัก, ประเภทของ
ผัก, ผูผลิต และราคา โดยอาศัยวิธี OLS ในการประมาณคา และไดทําตลาดจําลองโดยอาศัยวิธี BTL 
ในการคํานวณหาความนาจะเปนท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือผัก ซ่ึงพบวา  ราคาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  
รองลงมาไดแกสถานท่ีจัดจําหนาย ชนิดของผัก แหลงผลิต และบรรจุภัณฑ ตามลําดับ  เชนเดียวกับ
การศึกษาของ จตุพล (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพอใจตอคุณลักษณะขาวสารเจา โดยมีชุด
คุณลักษณะใหเลือก 20 รูปแบบ  ซ่ึงครอบคลุมระดับตางๆท่ีเปนตัวแทนคุณลักษณะของขาวสารเจา
ท้ังหมด คือ บรรจุภัณฑ, คุณลักษณะดานพันธุขาว, คุณลักษณะมาตรฐานขาว, คุณลักษณะดานชนิด
ขาว และราคา ไดทําการแบงสวนตลาดดวยการเทคนิค cluster analysis โดยใชคาอรรถประโยชน
ของระดับคุณลักษณะตางๆจากการวิเคราะหผลจาก conjoint analysis มาทําการแบงสวนตลาด
ออกเปน 3 สวนตลาด สวนการจําลองตลาดไดอาศัยวิธี BTL ในการจําลองตลาดจํานวน 9 ตลาด 
เพื่อวิเคราะหศักยภาพของตลาด ซ่ึงพบวา  ผูบริโภคใหน้ําหนักกับคุณลักษณะพันธุขาวมากท่ีสุด  
รองลงมาไดแก ปจจัยดานบรรจุภัณฑ ปจจัยดานราคา คุณลักษณะมาตรฐานขาว และคุณลักษณะ
ชนิดขาว  ตามลําดับ  และอัจฉรา  (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพอใจตอคุณลักษณะของ
สมเขียวหวานของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม  โดยมีชุดคุณลักษณะใหเลือก 22 รูปแบบ  โดย
คุณลักษณะท่ีศึกษามีคุณลักษณะดานพันธุ รสชาติ สีผิว ขนาดผล และปจจัยดานราคา และไดทําการ
จําลองตลาด โดยใช BTL ในการวิเคราะหเพื่อใหทราบศักยภาพตลาดจําลองลักษณะตางๆ ซ่ึงพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญเล็งเห็นคุณคาทางอาหารของสมเขียวหวานมากท่ีสุด  รองลงมาไดแกปจจัยดาน
ราคา เพราะผูบริโภคเห็นวามีราคาถูกกวาผลไมชนิดอ่ืนๆและสะดวกในการหาซ้ือ 
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 Huang and Fu (1995) ไดทําการศึกษาโดยใช conjoint analysis ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในผลิตภัณฑเนื้อสัตวท่ีแปรรูปในไตหวัน  โดยมีชุดคุณลักษณะใหเลือก 18 รูปแบบ ซ่ึง
คุณลักษณะท่ีไดทําการศึกษาคือคุณลักษณะดาน ตราสินคา, บรรจุภัณฑ, ราคา, สถานท่ีซ้ือและปาย
ประกันคุณภาพ  ซ่ึงใช OLS ในการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคและใช part-worth utility 
ในการประมาณคาในแตละระดับของคุณลักษณะท่ีกําหนด พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญ
ตอคุณลักษณะทางดานตราสินคา, บรรจุภัณฑและปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด  โดยท่ีคุณลักษณะ
ดานราคาและสถานท่ีซ้ือไมมีความสําคัญมากนัก  ถึงแมวาผูบริโภคสวนใหญจะชอบสินคาท่ีมีราคา
ถูกก็ตาม  สวน van der Pol and Ryan (1996) ไดใช conjoint analysis ในการสรางความพึงพอใจ
ของลูกคาสําหรับผักและผลไม  โดยไดทําการแยกผูบริโภคในการสํารวจเปนผูบริโภคท่ีซ้ือผักและ
ผูบริโภคท่ีซ้ือผลไมออกจากกัน ซ่ึงผักและผลไมจะมีชุดคุณลักษณะอยางละ 11 รูปแบบ  สวน
คุณลักษณะของผักไดแก คุณภาพ, สถานท่ีซ้ือ, ราคา, บรรจุภัณฑ ซ่ึงผลการศึกษาพบวาความพึง
พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผักและผลไมจะตองมีลักษณะท่ีถูก, คุณภาพดี, ไมบรรจุหีบหอและ
สามารถหาซ้ือไดงายในซูเปอรมารเก็ต  และ  Murphy et al. (2000)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผูบริโภคน้ําผ้ึงชาวไอรแลนด  โดยคุณลักษณะท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือเนื้อผิวของ
น้ําผ้ึง, สีของนํ้าผ้ึง, แหลงท่ีผลิต,ราคา และบรรจุภัณฑ  ซ่ึงมีชุดคุณลักษณะใหเลือก 8 รูปแบบ 
พรอมท้ังไดทําการจําลองตลาด (market simulation) ออกเปน 3 ตลาดจําลอง โดยการใช part-worth 
utility functions สําหรับการตอบสนองของลูกคาในแตละกลุม ซ่ึงผลการศึกษานี้ปรากฏวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญในปจจัยดานราคาและเน้ือผิวของน้ําผ้ึงมากท่ีสุด รองลงมาเปนบรรจุภัณฑ, 
แหลงท่ีผลิตและสีของน้ําผ้ึงตามลําดับ  สวน Shih et al. (2008) ใช conjoint analysis ในการศึกษา
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะกาแฟกระปองของผูบริโภคในไตหวัน  โดยคุณลักษณะท่ีใชศึกษาคร้ัง
นี้คือ  ตราสินคา, บรรจุภัณฑ, รสชาติกาแฟ, ปริมาณความจุและราคา  ซ่ึงมีชุดคุณลักษณะใหเลือก 
16 รูปแบบ  ซ่ึงผลปรากฏวาผูบริโภคกาแฟกระปองใหความสําคัญในปจจัยดานราคามากท่ีสุด  ตาม
ดวยตราสินคา, ปริมาณความจุ, บรรจุภัณฑและสุดทายไดแกรสชาติกาแฟ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ conjoint analysis จะเห็นไดวาเปนเคร่ืองมือท่ีจะสามารถ
บอกใหทราบถึงความพึงพอใจตอคุณลักษณะวาปจจัยดานใดมีความสําคัญตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคมากท่ีสุด  เพื่อทําใหสามารถนําขอมูลไปปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ    กลยุทธดาน
การตลาด  และทําใหทราบถึงสวนแบงทางการตลาดของสินคาใหมได  อีกท้ัง conjoint analysis ยัง
สามารถแสดงออกถึงความชอบตอสินคาช้ินใด รุนใด  ซ่ึงจะทําใหสามารถระบุไดวาผูบริโภคชอบ
สินคาช้ินใด รุนใดมากกวากัน  ดังนั้น conjoint analysis จึงเหมาะสําหรับทําความเขาใจการ
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ตอบสนองของผูบริโภคตอสินคาและบริการ เพราะสามารถชี้ใหเห็นขอมูลลึกเขาไปถึงรายละเอียด
ของความชอบตอสินคาและบริการ 


