
 
บทที่ 2 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 
2.1 แนวคิดทางทฤษฎี 
 
 Conjoint analysis เปนเคร่ืองมือทางดานการตลาดท่ีถูกนํามาใชเพื่อการประมาณความพึง
พอใจในการเลือกคุณลักษณะของสินคาและบริการ  การศึกษา conjoint analysis ทําใหทราบความ
พึงพอใจในคุณลักษณะท่ีมีความหลายหลายและสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการที่จะปรับสินคา
และบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภค  โดยวิธีดังกลาวไดถูกนํามาประยุกตใชใน
การศึกษาดานการตลาด (Green and Rao, 1971) เพื่อวัดความพึงพอใจของผูซ้ือหรือผูใชบริการตอ
คุณลักษณะสินคาหรือการบริการท่ีมีความหลากหลาย 

ข้ันตอนในการศึกษา Conjoint analysis มี 6 ข้ันตอน (Bajaj, 1999) ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1  เปนการเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะท่ีใชในการศึกษา  ซ่ึงตอง

เลือกคุณลักษณะอยางเหมาะสม  ตรงประเด็น  และครอบคลุมทุกคุณลักษณะท่ีใชในการตัดสินใจ  
ซ่ึงผูท่ีทําการวิจัยควรท่ีจะกําหนดคุณลักษณะเปนจํานวนเทาไร  ใหครอบคลุมการศึกษาท้ังหมดและ
ตองเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูจริงในตัวสินคา 

ขั้นตอนท่ี 2  เปนการสรางชุดคุณลักษณะ  ซ่ึงเปนการนําเอาระดับของคุณลักษณะท่ีใชใน
การศึกษาท้ังหมดมาคูณกัน เชน ถามีคุณลักษณะที่ทําการศึกษา 5 คุณลักษณะ  แตละคุณลักษณะมี 3 
ระดับ  ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีใชในการศึกษาท้ังหมด 3x3x3x3x3 หรือ 35  จะไดเทากับ 243 ชุด
คุณลักษณะ  และสามารถทําการลดชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมดโดยอาศัยวิธีการ full 
fractional factorial designs เพ่ือใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชในการศึกษา    
(Hair et al., 1998) 

ขั้นตอนท่ี 3  เปนวิธีการเลือกรูปแบบการนําเสนอและวิธีการนําเสนอชุดคุณลักษณะ  โดย
การนําเสนอชุดลักษณะและการแสดงชุดคุณลักษณะตอผูบริโภค ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอชุด
คุณลักษณะมีใหเลือกอยู 4 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 pairwise trade-off design การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหผูตอบคําถามเลือก
ชุดคุณลักษณะคร้ังละ 2 ชุดเปรียบเทียบกัน  ผูตอบคําถามถูกถามเพ่ือจัดระดับในแตละคูคุณลักษณะ  
จากพอใจมากที่สุดถึงพอใจนอยท่ีสุด 
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 รูปแบบท่ี 2 full profile design โดยวิธีนี้เปนการนําเสนอใหผูตอบคําถามทําการให
คะแนนความพึงพอใจ ชุดคุณลักษณะตางๆท้ังหมดพรอมๆกัน 
 รูปแบบท่ี 3 hybrid conjoint design  เหมาะสําหรับการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะเปนจํานวน
มาก เปนการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบพรอมกัน ไดแก self-explicated data คือ การใหคะแนนใน
แตละคุณลักษณะ ซ่ึงมีคะแนนรวม 100 คะแนน  และ full-profile stimuli rating คือ การวัดความพึง
พอใจในแตละระดับคุณลักษณะ ซ่ึงมีการใหคะแนนเปน 0-10 คะแนน 
 รูปแบบท่ี 4 adaptive conjoint analysis design เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการสอบถามผูตอบคําถาม ใหผูตอบคําถามเลือกเฉพาะระดับ
คุณลักษณะท่ีพึงพอใจสูงท่ีสุด 
 สําหรับวิธีการนําเสนอชุดคุณลักษณะแกผูตอบคําถาม สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การ
แสดงการดท่ีใชขอความบรรยายคุณลักษณะ  การแสดงการดท่ีมีรูปภาพประกอบการบรรยาย  การ
แสดงตัวอยางผลิตภัณฑจริง ซ่ึงการใชการดรูปภาพเปนท่ีนิยมมากกวาวิธีอ่ืนๆ 
 ขั้นตอนท่ี 4  เปนการวัดความพึงพอใจ  ซ่ึงสามารถวัดความพึงพอใจได 2 วิธี คือ การให
คะแนนความพึงพอใจ (rating) โดยเปนการใหคะแนน 1-10 หรือ 1-100  ซ่ึงเปนการวัดความพึง
พอใจแบบ metric ทําใหทราบความพึงพอใจของผูตอบคําถามแตกตางกันมากนอยเพียงใดและ
ตางกันเทาใด สวนการเรียงระดับความสําคัญ (ranking) เปนการวัดความพึงพอใจแบบ non-metric 
ทําใหทราบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสินคาแตละชนิดอยูในลําดับเทาใด  แตไมทราบวามีความ
พึงพอใจแตกตางกันเทาใด 
 ขั้นตอนท่ี  5  เปนการเลือกแบบจําลองความพอใจ  ท่ี เหมาะสมกับการศึกษา  ซ่ึง
แบบจําลองท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปมีดวยกัน 3 แบบ คือ 
 Vector model หรือ linear model เปนการแสดงความสัมพันธของความพอใจในลักษณะ 
single linear function โดยอาจมีลักษณะการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน (linear more) หรือ
ลดลง (linear less) ในลักษณะเสนตรง (รูปท่ี 1) 
 Ideal-point model เปนการแสดงความสัมพันธของความพอใจกับระดับคุณลักษณะแบบ
เสนโคง เหมาะสําหรับคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ซ่ึงปรากฏออกมาในรูปเสนโคงคว่ํา (ideal-point)  
ซ่ึงสวนกลางของเสนโคงมีคามากท่ีสุด และเปนจุดสูงสุดท่ีแสดงถึงความพอใจตอคุณลักษณะนั้นๆ  
หรือปรากฏออกมาในรูปเสนโคงหงาย (anti-ideal-point)  (รูปท่ี 1) 
 Part-worth model หรือ discrete model เปนการแสดงความสัมพันธของความพอใจท่ีงาย
ท่ีสุด เหมาะกับตัวแปรคุณลักษณะท่ีไมสามารถบอกไดวาระดับคุณลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป ความ
พอใจท่ีไดจะมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (รูปท่ี 1)  
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โดยที่ t     คือ  จํานวนของคุณลักษณะสินคา 
 j     คือ  จํานวนของ concept card 
 yjp    คือ  ระดับคุณลักษณะที่ pth  สําหรับชุดคุณลักษณะที่ jth 
 sj       คือ  ความพอใจรวมในชุดคุณลักษณะที่ jth 

wp    คือ  คาถวงนํ้าหนักความสําคัญของผูตอบในแตละคุณลักษณะที่ pth 
xp     คือ  จุดในอุดมคติ (ideal point) ของผูตอบแตละคนที่ใหกับคุณลักษณะ pth 
dj2    คือ  weighted squared distance และจะมีความสัมพันธตรงกันขามกับ sj 
fp    คือ  function ของ part-worth สําหรับระดับการเปล่ียนแปลงของชุดคุณลักษณะ pth 

ท่ีมา : Green and Srinivason (1978) 

รูปท่ี 2.1 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับระดับคุณลักษณะท่ีมีลักษณะเปนเสนตรง   
เปนเสนโคง  และไมตอเนื่อง 

 
 ขั้นตอนท่ี 6  เปนการเลือกใชวิธีประมาณความพอใจของระดับคุณลักษณะ คือ ถาการวัด
ความพึงพอใจเปนแบบ metric จะใชวิธี ordinary least squares (OLS) ในการประมาณคาความพึง
พอใจตอคุณลักษณะของสินคา สวนการวัดความพึงพอใจที่เปนแบบ non-metric จะใชวิธี 
MONANOVA หรือ LiNMAP  แตถาการวัดความพึงพอใจแบบ choice-probability จะใชวิธี
วิเคราะหเชิงถดถอย logit model หรือ probit model เปนตน  สําหรับการศึกษา  traditional conjoint 
analysis  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการประมาณคาความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
สินคาไดท้ังการวัดความพึงพอใจเปนแบบ metric และแบบ non-metric 
 นอกจากการหาคาความพอใจตอชุดคุณลักษณะแลว ยังสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา
มาวิเคราะหและนําไปประยุกตใชใน  การศึกษาสวนแบงการตลาด (market segmentation)  โดยใช
เทคนิค cluster analysis มาชวยในการจําแนกหรือแบงกลุมตัวแปรออกเปนกลุมยอยๆตั้งแต 2 กลุม
ข้ึนไป  โดยตัวอยางท่ีอยูในกลุมเดียวกันจะมีลักษณะท่ีเหมือนกันหรือคลายกัน  สวนตัวอยางท่ีอยู
ตางกลุมกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  นอกจากนั้นตัวอยางใดตัวอยางหนึ่งจะตองอยูใน
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กลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียวเทานั้น  ซ่ึงวิธีการจัดกลุมโดยท่ัวไปท่ีนิยมนํามาใชกันสามารถแบงออกได
เปน 2 เทคนิค (กัลยา, 2549)   ไดแก 
 1. เทคนิค hierarchical cluster analysis  เปนเทคนิคท่ีนิยมใชในการแบงกลุมตัวอยาง  
โดยจํานวนขอมูลจะตองมีไมเกิน 200  ซ่ึงการจัดกลุมทําโดยวัดคาความคลายของตัวแปรแตละคู  
ถาระยะหางระหวางตัวอยางคูใดตํ่า  แสดงวาตัวอยางคูนั้นมีความคลายกัน  ควรจัดใหอยูในกลุม
เดียวกัน  จากน้ันจึงทําการวัดระยะหางระหวางกลุมตัวอยางอ่ืนๆ  แลวรวมกันเพ่ือจัดเปนกลุม
เดียวกันอยางเหมาะสม  สําหรับหลักการในการรวมกลุมของเทคนิคนี้นิยมใชวิธี agglomerative  
hierarchical cluster analysis  ในการรวมกลุม 
 2. เทคนิค K-means cluster analysis ในเทคนิคนี้ใชสําหรับการแบงกลุมตัวอยางท่ีมี
จํานวนขอมูลมากกวา 200 ข้ึนไป ซ่ึงตองทําการกําหนดจํานวนกลุมท่ีแนนอนไวลวงหนากอนและ
ตองทําการ standardized ขอมูลกอนเสมอ โดยทําการหาคาระยะหางโดยวิธี euclidean distance 
สําหรับหลักการจะทําการรวมตัวอยางใหไปอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง ซ่ึงเลือกกลุมท่ีตัวอยางนั้นมี
ระยะหางจากคากลางของกลุมนอยท่ีสุด และคํานวณคากลางของกลุมใหม โดยทําเชนนี้จนกวาคา
กลางของกลุมจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 เม่ือทําการแบงสวนตลาดไปแลวนั้น ยังสามารถนําผลจากการศึกษาที่ไดจากแตละสวน
ตลาดมาศึกษาไดโดยการจําลองตลาดทางเลือก (simulating market share) แบบจําลองท่ีนิยมใช มี 3 
คือ maximum utility models, BTL models (Bradley–Terry–Luce) และ logit models ซ่ึงแตละ
แบบจําลองจะคํานวณความนาจะเปนของชุดคุณลักษณะท่ีทําการจําลองตลาดโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 Maximum Utility Models  pi =     1  ถา  r̂ i =  max ( r̂ i) 

                                       0  อ่ืนๆ 

 BTL Models (Bradley –Terry–Luce) pi =              


j
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 Logit Models    pi =              
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 โดยท่ี   Pi          =   คาความนาจะเปนของแตละตลาดจําลอง (simulation) ท่ี i 

 ir̂          =   คาประมาณความพอใจท่ีผูบริโภคใหในตลาดจําลอง (simulation) ท่ี i 

 jr̂    =   คารวมความพอใจท่ีผูบริโภคใหในตลาดจําลอง (simulation) ท่ี j โดย j  

     เปนตลาดจําลองท้ังหมด 
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 การวิเคราะหสวนแบงตลาดในแตละสวนตลาด  เปนการหาคาเฉล่ียความนาจะเปนของ
ผูบริโภคทุกคนในสวนตลาดท่ีสนใจท่ีมีใหกับตลาดจําลอง  ซ่ึงความนาจะเปนท่ีไดจากการ
ประมาณในแตละตลาดจําลอง  ทําใหทราบวา สวนตลาดท่ีสนใจนั้นผูบริโภคตองการสินคาลักษณะ
ใด  เพื่อนํามาใชในการเลือกสินคา และสวนประสมทางการตลาดในแตละตลาดเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม 
 
2.2 วิธีการศึกษา 
 2.2.1 ขอมูลและการเก็บขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษา ดังนี้ 
  1. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)  โดยการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ  หนังสือ  ฐานขอมูลออนไลน  รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และขอมูลจากหนวยงาน
สํานักงานการเกษตรตางๆ เชน  ขอมูลการบริโภคเนื้อไก  ขอมูลการผลิตเนื้อไก  ขอมูลการสงออก
เนื้อไก เปนตน 
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data)  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  และทําการสัมภาษณ
ผูบริโภคเนื้อไก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
  สําหรับจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนไปตามแนวคิดในเร่ืองของการ
กําหนดตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห conjoint analysis ตามท่ีเสนอโดย Cattin and 
Wittink (1982)  ท่ีวาจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาดวยวิธีนี้ใชตัวอยางระหวาง 100-1000 
ตัวอยาง  ซ่ึงจํานวนตัวอยางท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดอยูระหวาง 300-550 ตัวอยาง ดังนั้นการศึกษาใน
คร้ังนี้ใชจํานวนผูบริโภคตัวอยาง โดยแยกแตละสวนตามผลิตภัณฑเนื้อไกสด 4 ชนิด คือ สวนปก 
สวนหนาอก สวนสะโพก และสวนนอง ซ่ึงทําการเก็บขอมูลชนิดละ 100 ตัวอยาง  รวมผูบริโภค
ตัวอยางท้ังส้ิน 400  ตัวอยาง  โดยสุมตัวอยางบริเวณรานคาปลีกสมัยใหม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  ท่ีมีการขายเนื้อไกสดแชเย็น  อันไดแก  โลตัส 2 สาขา คือ สาขากาดคําเท่ียงและสาขาหาง
ดง  บ๊ิกซี 2 สาขา คือ สาขาเชียงใหมและสาขาหางดง  แม็คโคร 2 สาขา คือ สาขาเชียงใหมและสาขา
หางดง  คารฟูร 1 สาขา คือ สาขาเชียงใหม  ท็อปสซูเปอรมารเก็ต 3 สาขา คือ สาขาแอรพอรต
พลาซา  สาขากาดสวนแกวและสาขาโชตนา  ริมปงซูเปอรมารเก็ต 2 สาขา คือ สาขานวรัฐและสาขา
นิ่มซิตี้เดล่ี  รวมท้ังส้ิน 12 แหง  แหงละ 35 ตัวอยาง ใหไดตามจํานวนตัวอยางตามท่ีกําหนดไว  ซ่ึง
ทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และใหผูบริโภคเลือกกรอกแบบสอบถามเนื้อไกท้ัง 4 ชนิด โดยเลือก
กรอกเฉพาะชนิดท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือหรือนิยมนําไปบริโภคเทานั้น เพื่อใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมกับ
แตละชนิด  สวนเนื้อหาของขอมูลท่ีไดทําการเก็บรวบรวมมี 3 สวน ไดแก 
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  สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูบริโภค ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนตน 
  สวนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเนื้อไก ไดแก ปริมาณการซ้ือเนื้อไกใน
แตละคร้ัง ชนิดหรือสวนใดของเนื้อไก สถานท่ีซ้ือ เวลาท่ีซ้ือ ราคาท่ีซ้ือ เปนตน 
  สวนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจของผูตัดสินใจซ้ือเนื้อไกท่ีมีตอชุดคุณลักษณะท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑเนื้อไกสด 4 ชนิด ท่ีแยกศึกษาอยางอิสระตอกัน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
  สวนท่ี 1 เนื้อไกสดสวนปก  คุณลักษณะท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  1) คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 3 ระดับ คือ แบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส  แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ และแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
  2) คุณลักษณะดานราคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ราคา 80 บาทตอกิโลกรัม  100 บาทตอ
กิโลกรัม และ 120 บาทตอกิโลกรัม 
  3) คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ การแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารท่ีไดจากการบริโภค  และการไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร
ท่ีไดจากการบริโภค 
  4) คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ1   ประกอบดวย 2 ระดับ คือ มีปายประกันคุณภาพ  
และไมมีปายประกันคุณภาพ 
  5) คุณลักษณะดานตราสินคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ  ไมมีตราสินคา  ตราสินคาของ
แหลงขาย  และตราสินคาของผูผลิต 
  6) คุณลักษณะดานสวนยอยของปก ประกอบดวย 2 ระดับ คือ ปกบน และปกกลาง 
  ชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมด ไดจากการนําระดับของแตละคุณลักษณะมาคูณกัน  
ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมดจํานวน  216 ชุด (3x3x2x2x3x2)  
 
 
 

                                                            
1ปายประกันคุณภาพ หมายถึง ปายท่ีแสดงวาสินคามีคุณภาพและความปลอดภัย (food safety) มีการควบคุมกระบวนการผลิตต้ังแตใน

แหลงผลิตจนกระท่ังผลผลิตถึงผูบริโภค ตามมาตรฐาน GAP หรือ HACCP เชน มาตรฐานสินคาเกษตร Q ของทางกระทรวงกระเกษตร

และสหกรณ 
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  สวนท่ี 2 เนื้อไกสดสวนหนาอก  คุณลักษณะท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  1) คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 3 ระดับ คือ แบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส  แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ และแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
  2) คุณลักษณะดานราคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ราคา 90  บาทตอกิโลกรัม  110 บาท
ตอกิโลกรัม และ 130  บาทตอกิโลกรัม  
  3) คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ การแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารท่ีไดจากการบริโภค  และการไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร
ท่ีไดจากการบริโภค 
  4) คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ มีปายประกันคุณภาพ  
และไมมีปายประกันคุณภาพ 
  5) คุณลักษณะดานตราสินคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ  ไมมีตราสินคา  ตราสินคาของ
แหลงขาย  และตราสินคาของผูผลิต 
  ชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมด ไดจากการนําระดับของแตละคุณลักษณะมาคูณกัน  
ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมดจํานวน  108 ชุด (3x3x2x2x3) 
 
  สวนท่ี 3 เนื้อไกสดสวนสะโพก  คุณลักษณะท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  1) คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 3 ระดับ คือ แบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส  แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ และแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
  2) คุณลักษณะดานราคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ราคา 65 บาทตอกิโลกรัม  75 บาทตอ
กิโลกรัม และ 85 บาทตอกิโลกรัม  
  3) คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ การแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารท่ีไดจากการบริโภค  และการไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร
ท่ีไดจากการบริโภค 
  4) คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ มีปายประกันคุณภาพ  
และไมมีปายประกันคุณภาพ 
  5) คุณลักษณะดานตราสินคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ  ไมมีตราสินคา  ตราสินคาของ
แหลงขาย  และตราสินคาของผูผลิต 
  ชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมด ไดจากการนําระดับของแตละคุณลักษณะมาคูณกัน  
ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมดจํานวน  108 ชุด (3x3x2x2x3) 
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  สวนท่ี 4 เนื้อไกสดสวนนอง  คุณลักษณะท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
  1) คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 3 ระดับ คือ แบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส  แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ และแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
  2) คุณลักษณะดานราคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ราคา 60 บาทตอกิโลกรัม  70 บาทตอ
กิโลกรัม และ 80 บาทตอกิโลกรัม  
  3) คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ การแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารท่ีไดจากการบริโภค  และการไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร
ท่ีไดจากการบริโภค 
  4) คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 2 ระดับ คือ มีปายประกันคุณภาพ  
และไมมีปายประกันคุณภาพ 
  5) คุณลักษณะดานตราสินคา ประกอบดวย 3 ระดับ คือ  ไมมีตราสินคา  ตราสินคาของ
แหลงขาย  และตราสินคาของผูผลิต 
  ชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมด ไดจากการนําระดับของแตละคุณลักษณะมาคูณกัน  
ทําใหไดชุดคุณลักษณะท่ีเปนไปไดท้ังหมดจํานวน  108 ชุด (3x3x2x2x3) 
 
  โดยจํานวนชุดคุณลักษณะข้ันตํ่าในการศึกษา conjoint analysis สามารถกําหนดไดดังนี้  
   MS  =  (TLA – NA) + 1  
โดยท่ี          MS     คือ จํานวนชุดคุณลักษณะอยางนอย (minimum of stimuli) 
   TLA    คือ จํานวนระดับคุณลักษณะท้ังหมด (total number of levels across all attributes) 
    NA    คือ จํานวนคุณลักษณะท้ังหมด (number of attributes) 
 
  การศึกษาในคร้ังนี้ทําการแยกชุดคุณลักษณะออกเปน 4 สวน ในสวนท่ี 1 เนื้อไกสวนปก 
มีคุณลักษณะท้ังหมด 5 คุณลักษณะ  แตละคุณลักษณะมีระดับท้ังหมดคือ 3+3+2+2+3+2=15  
ดังนั้นจะตองมีจํานวนชุดคุณลักษณะข้ันต่ํา  ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ซ่ึงคํานวณไดจาก  (15–6)+1  
เทากับ 10 ชุด  ซ่ึงในสวนอ่ืนๆก็ทําในลักษณะเดียวกัน  ทําใหไดสวนท่ี 2 เนื้อไกสวนหนาอกมี
จํานวนชุดคุณลักษณะข้ันตํ่าเทากับ 9 ชุด  สวนท่ี 3 เนื้อไกสวนสะโพกมีจํานวนชุดคุณลักษณะข้ัน
ต่ําเทากับ 9 ชุด  สวนท่ี 4 เนื้อไกสวนนองมีจํานวนชุดคุณลักษณะขั้นตํ่าเทากับ 9 ชุด  และใน
การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการลดจํานวนชุดคุณลักษณะเพื่อใชในการสัมภาษณผูบริโภคตัวอยาง โดยการ
ใชเทคนิค fractional factorial design หรือ orthogonal design ดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
ไดชุดคุณลักษณะท่ีใชในการสัมภาษณในแตละชนิดของผลิตภัณฑเทากับ 16  ชุดคุณลักษณะ  
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นอกจากน้ันไดทําการเพิ่มชุดคุณลักษณะท่ีเรียกวา Holdout อีกจํานวน 4 ชุดคุณลักษณะในแตละ
ชนิดผลิตภัณฑ  เพื่อใชตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลองในชวงของการวิเคราะหแบบจําลอง
ตามความพึงพอใจของผูบริโภค ทําใหจํานวนชุดคุณลักษณะท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เทากับ 20 ชุด
คุณลักษณะ ซ่ึงชุดคุณลักษณะท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มีรายละเอียดระดับคุณลักษณะของสวนตางๆ
ดังแสดงในตารางท่ี 2.1, ตารางท่ี 2.2, ตารางท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.4 
  การศึกษาในคร้ังนี้ใชการแสดงการดท่ีมีรูปภาพประกอบการบรรยาย  เพื่อใหผูตอบ
คําถามสามารถเขาใจไดงายและเรียงลําดับชุดคุณลักษณะไดถูกตองตามความพึงพอใจท่ีให โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี full profile design ซ่ึงเปนการนําเสนอชุดคุณลักษณะท่ีศึกษาท้ังหมด
พรอมๆกัน แลวใหผูตอบคําถามเรียงลําดับชุดคุณลักษณะตามความชอบจากชอบมากท่ีสุด(1) ไปหา
ชอบนอยสุด(20) 
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ตารางท่ี 2.1  ชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนปกท่ีใชในการศึกษา 

การด
ที่ 

ระดับคณุลักษณะ 

บรรจุภัณฑ 
ราคา 
(บาท/
กก.) 

ขอมูล
พลังงาน
และ

สารอาหาร 

ปาย
ประกัน
คุณภาพ 

ตราสินคา 
สวนยอย
ของปก 

1 บรรจุถุงทีท่ําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 100 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 
4 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 
5 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 
7 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 

10 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 
11 บรรจุถุงทีท่ําการหอสําเร็จ 80 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 
13 บรรจุถุงทีท่ําการหอสําเร็จ 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 
14 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 
15 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 120 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 
16 บรรจุถุงทีท่ําการหอสําเร็จ 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 

17* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 
18* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 
20* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 100 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 

หมายเหตุ :  *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts 
ท่ีมา : จากการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดวยวิธี fractional factorial design 
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ตารางท่ี 2.2  ชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนหนาอกท่ีใชในการศึกษา 

การด
ท่ี 

ระดับคุณลักษณะ 

บรรจุภัณฑ 
ราคา 
(บาท/
กก.) 

ขอมูล
พลังงานและ
สารอาหาร 

ปาย
ประกัน
คุณภาพ 

ตราสินคา 

1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 

10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 110 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 130 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
20* บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ :  *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts 
ท่ีมา : จากการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดวยวิธี fractional factorial design 
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ตารางท่ี 2.3  ชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนสะโพกท่ีใชในการศึกษา 

การด
ท่ี 

ระดับคุณลักษณะ 

บรรจุภัณฑ 
ราคา 
(บาท/
กก.) 

ขอมูล
พลังงานและ
สารอาหาร 

ปาย
ประกัน
คุณภาพ 

ตราสินคา 

1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 

10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 75 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 85 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
20* บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ :  *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts 
ท่ีมา : จากการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดวยวิธี fractional factorial design 
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ตารางท่ี 2.4  ชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนนองท่ีใชในการศึกษา 

การด
ท่ี 

ระดับคุณลักษณะ 

บรรจุภัณฑ 
ราคา 
(บาท/
กก.) 

ขอมูล
พลังงาน
และ

สารอาหาร 

ปาย
ประกัน
คุณภาพ 

ตราสินคา 

1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
4 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
5 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 

10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
11 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 70 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 
14 บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 
18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 
20* บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 

หมายเหตุ :  *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts 
ท่ีมา : จากการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดวยวิธี fractional factorial design 
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 2.2.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis)  เปนการอธิบายถึงพฤติกรรม
การบริโภค การซ้ือเนื้อไกของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติแบบงายไดแก คาสถิติรอยละ  คาเฉล่ียเลขคณิต  การแจกแจงความถ่ี  เปนตน 
  2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis)  เปนการวิเคราะห  เพื่อทราบ
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะเนื้อไกของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
ซ่ึงวิเคราะหดวยวิธี conjoint analysis ซ่ึงการวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจน้ีใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจ  โดยกําหนดใหแบบจําลองความพึง
พอใจตอคุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ  ดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร ดานปายประกันคุณภาพ 
ดานตราของสินคา ตลอดจนคุณลักษณะดานสวนยอยของปกสําหรับเนื้อไกสวนปก  ใชแบบจําลอง 
part-worth model หรือ discrete model สวนคุณลักษณะดานราคาใชแบบจําลองความพึงพอใจแบบ 
vector model หรือ linear model 
  3) การแบงสวนตลาด เปนการศึกษาและทําความเขาใจในผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะเน้ือไกของผูบริโภคในตลาดตางๆใหมากยิ่งข้ึน  โดยทําการแบงกลุมผูบริโภคตาม
ลักษณะความคลายเขาไวดวยกัน  เพื่อท่ีจะจําแนกตลาดผูบริโภคใหมีความชัดเจนและเขาใจถึง
คุณลักษณะท่ีมีตอผูบริโภคในตลาดจําลองไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงใชวิธี cluster analysis โดยการใชเทคนิค 
hierarchical cluster analysis  ในการจําแนกกลุม เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนขอมูล 100  ชุด
ตอแตละสวนผลิตภัณฑ 
  จากนั้นจึงทําการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะเนื้อไก  ดวยวิธี 
conjoint analysis  อีกคร้ังหลังจากท่ีไดทําการแบงสวนตลาดแลว  เพ่ือพิจารณาถึงความแตกตาง
ระหวางความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูบริโภคกับน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะตางๆใน
แตละสวนตลาด (จตุพล, 2547) 
  4) การจําลองตลาด (market simulation)  โดยหลังจากท่ีไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูบริโภคท่ีมีใหกับแตละระดับปจจัยตางๆ  การศึกษานี้ไดทําการจําลองตลาด โดยแยกการศึกษา
ในแตละสวนอยางอิสระตอกัน เพื่อสามารถทราบถึงศักยภาพทางการตลาดท่ีมีตอเนื้อไกในลักษณะ
ตางๆ โดยอาศัยวิธี BTL models (Bradley–Terry–Luce) ซ่ึงวิธีนี้เหมาะสําหรับลักษณะการเลือกซ้ือ
สินคาแบบบอยๆ หรือเปนประจําสมํ่าเสมอ  โดยแบบจําลองไดคํานวณหาคาความนาจะเปนท่ี
ผูบริโภคทําการเลือกซ้ือชุดคุณลักษณะใดในตลาดจําลองตางๆ  ทําใหทราบวาตลาดจําลองท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้น  มีผลกระทบอยางไรบางตอศักยภาพตลาด และทําใหทราบถึงคุณลักษณะใดท่ีมี
ความสําคัญหรือควรใหความสนใจกอนคุณลักษณะอ่ืนๆ 


