
 

 
บทที่ 4 

ความพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดชําแหละของผูบริโภค 
  

ผลการศึกษาความพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดชําแหละ โดยบทนี้จะทําการอธิบายผล
การศึกษาโดยแบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหความพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไก
สดโดยอาศัยวิธี Conjoint Analysis สวนท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหความพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไก
สดโดยอาศัยผลที่ไดจากการวิเคราะห Conjoint Analysis จากสวนท่ี 1  มาทําการแบงสวนตลาดดวย
เทคนิค Cluster Analysis และสวนท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหการจําลองตลาด ดวยวิธี Bradley-
Terry-Luce (BTL) ในสวนตลาดตางๆ ท่ีไดจากการแบงสวนตลาดจากการวิเคราะหในสวนท่ี 2 
 
4.1 ความพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสด 

การศึกษาความพอใจของผูบริโภค โดยอาศัยวิธีการ Conjoint Analysis ในการศึกษานี้ได
อาศัยการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภค  ซ่ึงไดผลการวิเคราะหแบบจําลองในตารางท่ี 4.1 
 จากการวิเคราะห ทําใหไดคาสถิติ Pearson’s R และ Kendall’s tau ซ่ึงคาสถิติท้ัง 2 นี้จะ
แสดงใหเห็นความสอดคลองของคาความพอใจท่ีพยากรณไดจากแบบจําลอง กับคาความพอใจท่ีได
จากผูตอบแบบสอบถาม หรือ คาสถิติท้ัง 2 นี้แสดงถึงคาสหสัมพันธระหวางคาท่ีไดจากตัวอยาง กับ
คาท่ีประมาณไดจากแบบจําลอง  ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา เนื้อไกสวนปก  คา Pearson’s R เทากับ 
0.965 และคา Kendall’s tau เทากับ 0.929  สวนหนาอก  คา Pearson’s R เทากับ 0.963 และคา 
Kendall’s tau เทากับ 0.850  สวนสะโพก  คา Pearson’s R เทากับ 0.949 และคา Kendall’s tau 
เทากับ 0.733  และสวนนอง  คา Pearson’s R เทากับ 0.975 และคา Kendall’s tau เทากับ 0.883 
(คาสถิติจากตารางท่ี 4.1)  ดังนั้นจึงกลาวไดวาแบบจําลองในการศึกษาคร้ังนี้  เนื้อไกสวนปก
สามารถพยากรณคาความพึงพอใจท่ีไดจากแบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดท่ี 96.5 % และสามารถพยากรณการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  92.9 %  
โดยในสวนของหนาอกสามารถพยากรณคาความพึงพอใจที่ไดจากแบบจําลองวามีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจของผูบริโภคได ท่ี 96.3 % และสามารถพยากรณการตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคได  85 %  โดยสวนสะโพกสามารถพยากรณคาความพึงพอใจท่ีไดจากแบบจําลองวามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคได ท่ี 94.9 % และสามารถพยากรณการตอบสนอง
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ความพึงพอใจของผูบริโภคได  73.3 % และสวนนองสามารถพยากรณคาความพึงพอใจท่ีไดจาก
แบบจําลองวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคได ท่ี 97.5 % และสามารถพยากรณ
การตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  88.3 %  ซ่ึงจะเห็นไดวาคาท่ีไดจากแบบจําลองความ
พึงพอใจของเนื้อไกสดชําแหละสวนตางๆมีความเหมาะสมอยูในระดับท่ีดี  
 
ตารางท่ี 4.1  คาน้ําหนักความสําคัญท่ีไดจากแบบจําลองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสด 
                       ของผูบริโภคในตลาดรวม 

คุณลักษณะ 
คาความสําคัญ (รอยละ) 

สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก สวนนอง 
บรรจุภัณฑ 17.65 19.46 21.83 20.24 
ราคา 12.20 15.07 14.70 14.77 
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร 16.54 22.13 19.58 17.79 
ปายประกันคุณภาพ 25.99 20.48 22.83 27.11 
ตราสินคา 20.35 22.86 21.05 20.09 
สวนยอยของปก 7.27 - - - 
หมายเหตุ : คาสถิติสวนปก Pearson's R=0.965 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.929 Sig.=0.00  

คาสถิติสวนหนาอก Pearson's R=0.963 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.850 Sig.=0.00 
คาสถิติสวนสะโพก Pearson's R=0.949 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.733 Sig.=0.00   
คาสถิติสวนนอง Pearson's R=0.975 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.883 Sig.=0.00 

ท่ีมา : การคํานวณ 

 
ผลการวิเคราะหท่ีไดจากตารางท่ี 4.1 เม่ือทําการพิจารณาน้ําหนักความสําคัญจะแสดงคา

น้ําหนักท่ีผูบริโภคใหความสําคัญตอคุณลักษณะตางๆของเนื้อไกสด  ซ่ึงผลการวิเคราะหท่ีไดของ
เนื้อไกสดสวนปก พบวา  คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพผูบริโภคใหความสําคัญในการ
พิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 26 โดยอันดับสุดทายไดแก
คุณลักษณะดานสวนยอยของปก  มีคาความสําคัญรอยละ 7  ในสวนหนาอกคุณลักษณะดานตรา
สินคาผูบริโภคใหความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปน
รอยละ 23 โดยอันดับสุดทายไดแกคุณลักษณะดานราคา  มีคาความสําคัญรอยละ 15  โดยสวน
สะโพก คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพผูบริโภคใหความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจ
มากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 23 โดยอันดับสุดทายไดแกคุณลักษณะดานราคา มีคา
ความสําคัญรอยละ 15 และสวนนองคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพผูบริโภคใหความสําคัญใน
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การพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 27 โดยอันดับสุดทายไดแก
คุณลักษณะดานราคา  มีคาความสําคัญรอยละ 15 

เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนในแตละระดับคุณลักษณะท่ีประมาณไดจากแบบจําลอง
โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห  ซ่ึงขอมูลท่ีมีคามากจะแสดงวาผูบริโภคมีความ
พึงพอใจตอคุณลักษณะน้ันๆมาก  และขอมูลท่ีมีคานอย จะแสดงวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะน้ันๆนอยเชนกัน  และเม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะหของเนื้อไกสวนปกจากตารางท่ี 
4.2  พบวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด มีคาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพ เทากับ 1.601 แตถาไมมีปายประกันคุณภาพ  
จะเทากับ -1.601  จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือ
หากเปล่ียนจากแบบไมมีปายประกันคุณภาพเปนแบบมีปายประกันคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพ่ิมข้ึน เปน 1.601 ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคในปจจุบันตองการสินคาท่ีมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ 

สวนคุณลักษณะดานตราสินคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญรองลงมา  คา
อรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของแหลงขาย มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.795  แบบมีตราสินคาของ
ผูผลิต มีคาเทากับ 0.027  และถาไมมีตราสินคา จะมีคานอยที่สุดเทากับ -0.822  นั่นหมายถึง  เม่ือ
เปล่ียนจากแบบไมมีตราสินคาเปนแบบมีตราสินคาของผูผลิต  ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน 
เปน 0.027  และเม่ือเปล่ียนเปนแบบมีตราสินคาของแหลงขาย  จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชน
เพิ่มข้ึน เปน 0.795  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนปก ผูบริโภคนิยมตราสินคาของ
แหลงขาย  มากกวาตราสินคาของผูผลิต  หรือแบบท่ีมีไมตราสินคา  โดยดูจากคะแนนคา
อรรถประโยชนท่ีมากกวา  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคใสใจตอสินคาท่ีสามารถระบุท่ีมาท่ีไปของสินคาได 

สวนคุณลักษณะบรรจุภัณฑ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 
คาอรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.323 แบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  มีคาเทากับ 0.250 และถาเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะมีคา
นอยที่สุดเทากับ -0.573  นั่นหมายถึง  เม่ือเปล่ียนจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส   ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน เปน 0.250 และเม่ือไปเปนแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ยิ่งทําใหคาอรรถประโยชนเพิ่มข้ึน เปน 0.323 ผลการวิเคราะห
แสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนปก ผูบริโภคนิยมแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  มากกวา
แบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  หรือแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ โดยดูจากคะแนนคา
อรรถประโยชนท่ีมากกวา เปนเพราะวาแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  ผูบริโภคสามารถ
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เลือกสินคาแตละช้ินดวยตนเอง ทําใหผูบริโภคไดสินคาท่ีสดสะอาดท่ีสุดตามท่ีผูบริโภคได
เลือกสรร 

สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 4  คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีเทากับ 
0.984 แตถาแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะเทากับ -0.984  จะเห็นไดวาคุณลักษณะ
ดานขอมูลพลังงานและสารอาหารมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือหากเปล่ียนจากแบบไมแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารเปนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 0.984  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนปก ผูบริโภค
ตองการใหสินคามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร โดยดูจากคะแนนคาอรรถประโยชนท่ี
มากกวา  เปนเพราะวาผูบริโภคจะไดสามารถเลือกซ้ือสินคาและสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับ
สินคาเนื้อไกในสวนตางๆ  เพ่ือใหไดปริมาณสารอาหารอยางเหมาะสมตอการบริโภคในแตละคร้ัง 
ทําใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี 

สวนคุณลักษณะดานราคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับท่ี 5  
พบวาคาอรรถประโยชนมีคาติดลบ  เม่ือระดับราคาเน้ือไกสดตอกิโลกรัมมีคาเพ่ิมสูงข้ึน  คา
อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอระดับคุณลักษณะดานราคามีคาลดลง  คือ ท่ีระดับราคา 80 บาท
ตอกิโลกรัม คาอรรถประโยชนมีคาเทากับ -0.380 แตเม่ือระดับราคาเพิ่มไปท่ีระดับ 100 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลง เปน -0.760 และระดับราคาเพิ่มไปที่ระดับ 120 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลงมากท่ีสุด เปน -1.140 ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเปน
จริง  คือเม่ือราคาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ผูบริโภคยอมมีความพึงพอใจตอสินคาลดลง 

สวนสุดทายคุณลักษณะดานสวนยอยของปก  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ
นอยท่ีสุด  คาอรรถประโยชนของเนื้อไกสวนปกบน เทากับ 0.171 แตถาเปนเนื้อไกสวนปกกลาง จะ
เทากับ -0.171 จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานสวนยอยของปก  มีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือหาก
เปล่ียนจากเนื้อไกสวนปกกลางเปนเนื้อไกสวนปกบน  ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน 
เปน 0.171 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ผูบริโภคนิยมบริโภคเนื้อไกสวนปกบนมากกวาเนื้อไก
สวนปกกลาง 

เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนท่ีไดจากการวิเคราะหของเนื้อไกสวนหนาอกจากตารางท่ี 
4.2  พบวาคุณลักษณะดานคุณลักษณะดานตราสินคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญ
มากท่ีสุด  คาอรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของผูผลิต มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.930  แบบมีตรา
สินคาของแหลงขาย มีคาเทากับ 0.178  และถาไมมีตราสินคา จะมีคานอยท่ีสุดเทากับ -1.108  นั่น
หมายถึง  เม่ือเปล่ียนจากแบบไมมีตราสินคาเปนแบบมีตราสินคาของแหลงขาย  ผูบริโภคจะมีความ
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พึงพอใจที่เพิ่มข้ึน เปน 0.178  และเม่ือเปล่ียนเปนแบบมีตราสินคาของผูผลิต จะยิ่งทําใหคา
อรรถประโยชนเพิ่มข้ึน เปน 0.930  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนหนาอก ผูบริโภค
นิยมตราสินคาของผูผลิต มากกวาตราสินคาของแหลงขาย หรือแบบที่มีไมตราสินคา โดยดูจาก
คะแนนคาอรรถประโยชนท่ีมากกวา  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคใสใจตอสินคาท่ีสามารถระบุท่ีมาท่ีไป
ของสินคาได 

สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญรองลงมา  คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีเทากับ 1.575 
แตถาแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะเทากับ -1.575  จะเห็นไดวาคุณลักษณะดาน
ขอมูลพลังงานและสารอาหารมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือหากเปล่ียนจากแบบไมแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหารเปนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ความพึงพอใจของผูบริโภค
จะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 1.575  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนหนาอก ผูบริโภคตองการให
สินคามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร โดยดูจากคะแนนคาอรรถประโยชนท่ีมากกวา  เปน
เพราะวาผูบริโภคจะไดสามารถเลือกซ้ือสินคาและสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับสินคาเนื้อไกใน
สวนตางๆ  เพื่อใหไดปริมาณสารอาหารอยางเหมาะสมตอการบริโภคในแตละคร้ัง ทําใหมีสุขภาพ
รางกายท่ีดี 

สวนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปน
อันดับท่ี 3  มีคาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพ เทากับ 1.501 แตถาไมมีปายประกัน
คุณภาพ  จะเทากับ -1.501  จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมีทิศทางท่ีตรงกันขาม
กัน นั่นคือหากเปล่ียนจากแบบไมมีปายประกันคุณภาพเปนแบบมีปายประกันคุณภาพความพึง
พอใจของผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 1.501 ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคในปจจุบันตองการสินคาท่ีมี
คุณภาพและความปลอดภัยตอสุขภาพ 

สวนคุณลักษณะบรรจุภัณฑ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับท่ี 4  
คาอรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.338 แบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  มีคาเทากับ 0.133 และถาเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะมีคา
นอยที่สุดเทากับ -0.472  นั่นหมายถึง  เม่ือเปล่ียนจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส   ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน เปน 0.133 และเม่ือเปล่ียนไป
เปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชนเพิ่มข้ึน เปน 0.338 ผล
การวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนหนาอก  ผูบริโภคนิยมแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใส
ไดเอง  มากกวาแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  หรือแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ โดยดูจาก
คะแนนคาอรรถประโยชนท่ีมากกวา เปนเพราะวาแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  
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ผูบริโภคสามารถเลือกสินคาแตละช้ินดวยตนเอง ทําใหผูบริโภคไดสินคาท่ีสดสะอาดท่ีสุดตามท่ี
ผูบริโภคไดเลือกสรร 

สวนสุดทายคุณลักษณะดานราคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด  
พบวาคาอรรถประโยชนมีคาติดลบ  เม่ือระดับราคาเน้ือไกสดตอกิโลกรัมมีคาเพ่ิมสูงข้ึน  คา
อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอระดับคุณลักษณะดานราคามีคาลดลง  คือ ท่ีระดับราคา 90 บาท
ตอกิโลกรัม คาอรรถประโยชนมีคาเทากับ -0.528 แตเม่ือระดับราคาเพิ่มไปท่ีระดับ 110 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลง เปน -1.056 และระดับราคาเพิ่มไปที่ระดับ 130 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลงมากท่ีสุด เปน -1.585 ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเปน
จริง  คือเม่ือราคาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ผูบริโภคยอมมีความพึงพอใจตอสินคาลดลง 

เมื่อพิจารณาคาอรรถประโยชนท่ีไดจากการวิเคราะหของเนื้อไกสวนสะโพกจากตารางท่ี 
4.2  พบวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด  มีคาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพ เทากับ 1.733 แตถาไมมีปายประกันคุณภาพ  
จะเทากับ -1.733  จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือ
หากเปล่ียนจากแบบไมมีปายประกันคุณภาพเปนแบบมีปายประกันคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 1.733  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคในปจจุบันตองการสินคาท่ีมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ 

สวนคุณลักษณะบรรจุภัณฑ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญรองลงมา  คา
อรรถประโยชนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.951 แบบใสแพ็ค
แลวหุมดวยพลาสติกใส  มีคาเทากับ 0.045 และถาเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะมีคานอย
ท่ีสุดเทากับ -0.996  นั่นหมายถึง  เม่ือเปล่ียนจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบใสแพ็ค
แลวหุมดวยพลาสติกใส   ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน เปน 0.045 และเม่ือเปล่ียนไปเปน
แบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชนเพิ่มข้ึน เปน 0.951 ผลการ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนสะโพก  ผูบริโภคนิยมแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  
มากกวาแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  หรือแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ โดยดูจาก
คะแนนคาอรรถประโยชนท่ีมากกวา เปนเพราะวาแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  
ผูบริโภคสามารถเลือกสินคาแตละช้ินดวยตนเอง ทําใหผูบริโภคไดสินคาท่ีสดสะอาดท่ีสุดตามท่ี
ผูบริโภคไดเลือกสรร 

ดานคุณลักษณะดานตราสินคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับท่ี 3  
คาอรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของผูผลิต มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.651  แบบมีตราสินคาของ
แหลงขาย มีคาเทากับ -0.154  และถาไมมีตราสินคา จะมีคานอยท่ีสุดเทากับ -0.497  นั่นหมายถึง  
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เม่ือเปล่ียนจากแบบไมมีตราสินคาเปนแบบมีตราสินคาของแหลงขาย  ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจ
ท่ีเพิ่มข้ึน เปน -0.154  และเม่ือเปล่ียนเปนแบบมีตราสินคาของผูผลิต จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชน
เพิ่มข้ึน เปน 0.651  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนสะโพก ผูบริโภคนิยมตราสินคาของ
ผูผลิต  มากกวาตราสินคาของแหลงขาย  หรือแบบท่ีมีไมตราสินคา  โดยดูจากคะแนนคา
อรรถประโยชนท่ีมากกวา  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคใสใจตอสินคาท่ีสามารถระบุท่ีมาท่ีไปของสินคาได 

สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 4  คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีเทากับ 
1.401 แตถาแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะเทากับ -1.401  จะเห็นไดวาคุณลักษณะ
ดานขอมูลพลังงานและสารอาหารมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือหากเปล่ียนจากแบบไมแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารเปนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 1.401  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนสะโพก ผูบริโภค
ตองการใหสินคามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร โดยดูจากคะแนนคาอรรถประโยชนท่ี
มากกวา  เปนเพราะวาผูบริโภคจะไดสามารถเลือกซ้ือสินคาและสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับ
สินคาเนื้อไกในสวนตางๆ  เพ่ือใหไดปริมาณสารอาหารอยางเหมาะสมตอการบริโภคในแตละคร้ัง 
ทําใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี 

สวนสุดทายคุณลักษณะดานราคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด  
พบวาคาอรรถประโยชนมีคาติดลบ  เมื่อระดับราคาเน้ือไกสดตอกิโลกรัมมีคาเพ่ิมสูงข้ึน  คา
อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอระดับคุณลักษณะดานราคามีคาลดลง  คือ ท่ีระดับราคา 65 บาท
ตอกิโลกรัม คาอรรถประโยชนมีคาเทากับ -0.340 แตเม่ือระดับราคาเพิ่มไปที่ระดับ 75 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลง เปน -0.680 และระดับราคาเพ่ิมไปท่ีระดับ 85 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลงมากท่ีสุด เปน -1.020 ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเปน
จริง  คือเม่ือราคาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ผูบริโภคยอมมีความพึงพอใจตอสินคาลดลง 

เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนท่ีไดจากการวิเคราะหของเนื้อไกสวนนองจากตารางท่ี 4.2  
พบวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด  มี
คาอรรถประโยชนแบบท่ีมีปายประกันคุณภาพ เทากับ 2.070 แตถาไมมีปายประกันคุณภาพ  จะ
เทากับ -2.070  จะเห็นไดวาคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือ
หากเปล่ียนจากแบบไมมีปายประกันคุณภาพเปนแบบมีปายประกันคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 2.070  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคในปจจุบันตองการสินคาท่ีมีคุณภาพและ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ 
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สวนคุณลักษณะบรรจุภัณฑ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญรองลงมา  คา
อรรถประโยชนแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.313 สวนแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  มีคาเทากับ 0.308 ซ่ึงท้ังสองแบบมีคาอรรถประโยชนท่ี
ใกลเคียงกันมาก  และถาเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะมีคานอยท่ีสุดเทากับ -0.622  นั่น
หมายถึง  เม่ือเปล่ียนจากแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง  ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึน เปน 0.308  และเม่ือเปล่ียนไปเปนแบบใสแพ็คแลวหุม
ดวยพลาสติกใส จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชนเพิ่มข้ึน เปน 0.313 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา
เนื้อไกสวนนอง  ผูบริโภคนิยมท้ังแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสและแบบถุงพลาสติกท่ี
สามารถหยิบใสไดเอง  แสดงไดวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑท้ังสองแบบไมแตกตาง
กัน  ซ่ึงนิยมมากกวาแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ โดยดูจากคะแนนคาอรรถประโยชนท่ีมากกวา 
เปนเพราะวาบรรจุภัณฑท้ังแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสและแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบ
ใสไดเอง  ผูบริโภคจะไดรับสินคาที่มีความสดใหม  เนื่องจากแหลงขายตองทําการเปล่ียนสินคาเปน
ประจําทุกวัน   

ดานคุณลักษณะดานตราสินคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับท่ี 3  
คาอรรถประโยชนแบบมีตราสินคาของผูผลิต มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.965  แบบมีตราสินคาของ
แหลงขาย มีคาเทากับ 0.183  และถาไมมีตราสินคา จะมีคานอยท่ีสุดเทากับ -1.148  นั่นหมายถึง  
เม่ือเปล่ียนจากแบบไมมีตราสินคาเปนแบบมีตราสินคาของแหลงขาย  ผูบริโภคจะมีความพึงพอใจ
ท่ีเพ่ิมข้ึน เปน 0.183  และเมื่อเปล่ียนเปนแบบมีตราสินคาของผูผลิต จะยิ่งทําใหคาอรรถประโยชน
เพิ่มข้ึน เปน 0.965  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนนอง ผูบริโภคนิยมตราสินคาของ
ผูผลิต  มากกวาตราสินคาของแหลงขายหรือแบบท่ีไม มีตราสินคา  โดยดูจากคะแนนคา
อรรถประโยชนท่ีมากกวา  ซ่ึงแสดงวาผูบริโภคใสใจตอสินคาท่ีสามารถระบุท่ีมาท่ีไปของสินคาได 

สวนคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 4  คาอรรถประโยชนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร มีเทากับ 
1.198 แตถาแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะเทากับ -1.198  จะเห็นไดวาคุณลักษณะ
ดานขอมูลพลังงานและสารอาหารมีทิศทางท่ีตรงกันขามกัน นั่นคือหากเปล่ียนจากแบบไมแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารเปนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ความพึงพอใจของ
ผูบริโภคจะมีคาเพิ่มข้ึน เปน 1.198  ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเนื้อไกสวนนอง ผูบริโภค
ตองการใหสินคามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร โดยดูจากคะแนนคาอรรถประโยชนท่ี
มากกวา  เปนเพราะวาผูบริโภคจะไดสามารถเลือกซ้ือสินคาและสามารถเปรียบเทียบขอมูลกับ
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สินคาเนื้อไกในสวนตางๆ  เพ่ือใหไดปริมาณสารอาหารอยางเหมาะสมตอการบริโภคในแตละคร้ัง 
ทําใหมีสุขภาพรางกายท่ีดี 

สวนสุดทายคุณลักษณะดานราคา  ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด  
พบวาคาอรรถประโยชนมีคาติดลบ  เมื่อระดับราคาเน้ือไกสดตอกิโลกรัมมีคาเพ่ิมสูงข้ึน  คา
อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอระดับคุณลักษณะดานราคามีคาลดลง  คือ ท่ีระดับราคา 60 บาท
ตอกิโลกรัม คาอรรถประโยชนมีคาเทากับ -0.560 แตเม่ือระดับราคาเพิ่มไปที่ระดับ 70 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลง เปน -1.120 และระดับราคาเพ่ิมไปท่ีระดับ 80 บาทตอ
กิโลกรัม  คาอรรถประโยชนยิ่งมีคาลดลงมากท่ีสุด เปน -1.680 ซ่ึงมีความสอดคลองกับความเปน
จริง  คือเม่ือราคาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ผูบริโภคยอมมีความพึงพอใจตอสินคาลดลง 
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ตารางที่ 4.2  ผลวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดของผูบริโภคในตลาดรวม 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก สวนนอง 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

บรรจุภัณฑ 
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 0.250 0.284 0.133 0.318 0.045 0.377 0.313 0.284 
บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ -0.573 0.333 -0.472 0.373 -0.996 0.442 -0.622 0.334 
ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 0.323 0.333 0.338 0.373 0.951 0.442 0.308 0.334 

ราคา : หนวย  
(บาท/กก.) 

ปก หนาอก สะโพก นอง                 
80 90 65 60 -0.380 0.257 -0.528 0.287 -0.340 0.341 -0.560 0.257 
100 110 75 70 -0.760 0.514 -1.056 0.575 -0.680 0.681 -1.120 0.515 
120 130 85 80 -1.140 0.771 -1.585 0.862 -1.020 1.022 -1.680 0.772 

Coefficients -0.380 -0.528 -0.340 -0.560                 
ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร 

แสดง 0.984 0.213 1.575 0.238 1.401 0.282 1.198 0.213 
ไมแสดง -0.984 0.213 -1.575 0.238 -1.401 0.282 -1.198 0.213 

ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 1.601 0.213 1.501 0.238 1.733 0.282 2.070 0.213 
ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.601 0.213 -1.501 0.238 -1.733 0.282 -2.070 0.213 

ตราสินคา 
ไมมีตราสินคา -0.822 0.284 -1.108 0.318 -0.497 0.377 -1.148 0.284 
ตราสินคาของแหลงขาย 0.795 0.333 0.178 0.373 -0.154 0.442 0.183 0.334 
ตราสินคาของผูผลิต 0.027 0.333 0.930 0.373 0.651 0.442 0.965 0.334 

สวนยอยของปก ปกบน 0.171 0.213 - - - - - - 
ปกกลาง -0.171 0.213 - - - - - - 

คาคงที่ 9.308 0.508 9.668 0.568 9.208 0.673 9.689 0.508 
หมายเหตุ : คาสถิติสวนปก Pearson's R=0.965 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.929 Sig.=0.00 คาสถิติสวนหนาอก Pearson's R=0.963 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.850 Sig.=0.00 
 คาสถิติสวนสะโพก Pearson's R=0.949 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.733 Sig.=0.00  คาสถิติสวนนอง Pearson's R=0.975 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.883 Sig.=0.00 
ที่มา : การคํานวณ 
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คาอรรถประโยชนท่ีไดกลาวมา  ชวยทําใหเราทราบถึงความพึงพอใจของผูบริโภคตอระดับ
คุณลักษณะตางๆ  เพื่อสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนในดานการผลิตใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด  ซ่ึงคาอรรถประโยชนในระดับคุณลักษณะตางๆของเน้ือไกท้ังส่ี
สวนท่ีไดจากการศึกษา  เราสามารถนําขอมูลมาคํานวณหาคาความพึงพอใจรวมของแตละชุด
คุณลักษณะ เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการดคุณลักษณะในแตละใบ วา
ผูบริโภคมีความชอบในการดใบใดมากท่ีสุด หรือผูบริโภคใหความสําคัญตอระดับคุณลักษณะใด
มากท่ีสุด และใหความพึงพอใจอยู เทาใด เชน การดคุณลักษณะของเนื้อไกสวนปกใบท่ี 1 
ประกอบดวย  คาคงท่ี (9.308) + บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ (-0.573) + ราคา 100 บาทตอกิโลกรัม  
(-0.760) + ไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร (-0.984) + ไมมีปายประกันคุณภาพ (-1.601) + 
ไมมีตราสินคา (-0.822) + สวนปกบน (0.171)  ดังนั้น คาความพึงพอใจในการดคุณลักษณะของเนื้อ
ไกสวนปกใบท่ี 1 = 9.308 + (-0.573) + (-0.760) +  (-0.984) + (-1.601) + (-0.822) + (0.171) = 4.74  
ซ่ึงจากการคํานวณการดคุณลักษณะของเนื้อไกสวนปกท้ังหมด ทําใหทราบวา การดคุณลักษณะใบ
ท่ี 2 มีคาความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 12.08  สวนการดคุณลักษณะใบที่ 1 มีคาความพึงพอใจรวมตํ่า
ท่ีสุด คือ 4.74 (ตารางท่ี 4.3)  โดยการดคุณลักษณะของเนื้อไกสวนหนาอก การดคุณลักษณะใบที่ 2 
มีคาความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 12.75 สวนการดคุณลักษณะใบที่ 8 มีคาความพึงพอใจรวมตํ่าท่ีสุด 
คือ 4.03 (ตารางท่ี 4.4)  สวนการดคุณลักษณะของเนื้อไกสวนสะโพก การดคุณลักษณะใบที่ 10 มีคา
ความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 12.46 สวนการดคุณลักษณะใบที่ 8 มีคาความพึงพอใจรวมตํ่าท่ีสุด คือ 
4.60 (ตารางที่ 4.5)  และสุดทายการดคุณลักษณะของเนื้อไกสวนนอง การดคุณลักษณะใบที่ 2 มีคา
ความพึงพอใจรวมสูงสุด คือ 13.12 สวนการดคุณลักษณะใบที่ 8 มีคาความพึงพอใจรวมตํ่าท่ีสุด คือ 
3.91 (ตารางท่ี 4.6)  ดังนั้นจะสักเกตเห็นไดวาชุดคุณลักษณะของเน้ือไกสดทั้งส่ีสวน การด
คุณลักษณะท่ีมีคาความพึงพอใจรวมสูงใน 4 อันดับแรก (ตารางท่ี 4.3 - 4.6)  ผูบริโภคจะให
ความสําคัญหรือมีความพึงพอใจตอการดคุณลักษณะท่ีมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  
และมีการแสดงปายประกันคุณภาพสินคาเปนหลัก  สวนการดท่ีมีความพึงพอใจรวมต่ําท่ีสุด  
ผูบริโภคจะเล็งเห็นวา  มีราคาท่ีแพง ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีการแสดง
ปายประกันคุณภาพสินคา  และไมมีตราสินคาแสดง เปนตน 
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ตารางที่ 4.3 คาความพอใจรวมของผูบริโภคตอชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนปกที่ใชในการศึกษา 

การดที่ 
ระดับคุณลักษณะ คาความพอใจ

รวม บรรจุภัณฑ 
ราคา 

(บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร 

ปายประกัน
คุณภาพ ตราสินคา 

สวนยอยของ
ปก 

2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 100 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 12.08 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 11.11 

16 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 10.80 
14 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 10.73 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 10.07 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 10.00 

7 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 9.53 
13 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 9.18 
20* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 100 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 8.88 
10 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 8.80 
18* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 8.38 

8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 8.04 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 8.00 
5 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 7.22 

15 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 120 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 6.88 
11 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกกลาง 6.75 
17* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 6.45 

9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 100 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 6.07 
4 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 6.02 
1 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 4.74 

หมายเหตุ : *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts       
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ตารางที่ 4.4 คาความพอใจรวมของผูบริโภคตอชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนหนาอกที่ใชในการศึกษา 

การดที่ 
ระดับคุณลักษณะ 

คาความพอใจรวม บรรจุภัณฑ ราคา (บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา 

2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 12.75 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 130 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 11.68 
10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 11.45 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 11.24 

18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 10.48 
16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 10.28 
20* บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 9.67 

5 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 8.92 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 8.85 

14 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 8.47 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 8.30 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 8.09 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.71 

4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 90 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 7.49 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 7.33 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.18 

11 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 110 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.11 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 6.37 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 4.77 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 130 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 4.03 

หมายเหตุ : *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts       
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ตารางที่ 4.5 คาความพอใจรวมของผูบริโภคตอชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนสะโพกที่ใชในการศึกษา 

การดที่ 
ระดับคุณลักษณะ 

คาความพอใจรวม บรรจุภัณฑ ราคา (บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา 

10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 12.46 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 12.36 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 85 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 12.12 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 11.55 

18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 10.14 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 9.65 
16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 9.23 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 8.75 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 8.75 

20* บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 8.19 
14 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 8.17 

19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.75 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 65 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 7.71 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.41 
5 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 7.39 
12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 7.34 
11 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 75 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 6.70 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 5.85 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 5.63 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 85 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 4.60 

หมายเหตุ : *ชุดคุณลักษณะที่เปน Holdouts       
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ตารางที่ 4.6 คาความพอใจรวมของผูบริโภคตอชุดคุณลักษณะของเนื้อไกสดสวนนองที่ใชในการศึกษา 

การดที่ 
ระดับคุณลักษณะ 

คาความพอใจรวม บรรจุภัณฑ ราคา (บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา 

2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 13.12 
13 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 11.77 
6 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 11.56 

10 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 11.56 
9 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 9.94 

16 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 9.54 
18* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 9.53 
14 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 9.23 
15 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 9.17 
17* ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 9.16 
20* บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 8.60 

4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 60 ไมแสดง มีปาย ไมมีตราสินคา 8.23 
5 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 7.82 

12 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 7.14 
19* ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 70 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 6.86 

1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 6.36 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 6.30 

11 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 70 แสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 5.93 
7 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 4.46 
8 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 3.91 
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4.2 การแบงสวนตลาดเนื้อไกสด 
 
 ในสวนของการแบงสวนตลาดนั้น  ไดทําการวิเคราะหดวยการใชคาอรรถประโยชนท่ีได
จากการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดท่ีไดจากการวิเคราะห conjoint analysis  โดย
ใชคาอรรถประโยชนในแตละระดับคุณลักษณะท่ีไดจากการประมาณคาจากแบบจําลองของแตละ
คน  มาแบงกลุมผูบริโภคตามลักษณะความคลายคลึงกันในความพึงพอใจตอคุณลักษณะตางๆ  ซ่ึง
จะทําการแบงกลุมผูบริโภคดวยเทคนิค  cluster analysis โดยใชวิธี hierarchical cluster analysis 
เนื่องจากเนื้อไกสดในแตละสวนมีจํานวนขอมูลอยางละ 100 ตัวอยาง และทําการแยกวิเคราะหอยาง
เปนอิสระตอกัน  ซ่ึงผลจากการวิเคราะหสามารถแบงกลุมผูบริโภคออกเปนกลุมท่ีเหมาะสมในแต
ละสวนของเน้ือไกสดไดสวนละ 2 ตลาด  ไดแก  เนื้อไกสดสวนปกตลาดท่ี 1  เม่ือทําการแบงกลุม
แลวมีผูบริโภคจํานวน 18 ตัวอยาง  และตลาดท่ี 2 มีผูบริโภคจํานวน 82 ตัวอยาง  โดยเนื้อไกสดสวน
หนาอกตลาดท่ี 1  มีผูบริโภคจํานวน 92 ตัวอยาง  และตลาดท่ี 2 มีผูบริโภคจํานวน 8 ตัวอยาง  สวน
เนื้อไกสดสวนสะโพกตลาดท่ี 1  มีผูบริโภคจํานวน 89 ตัวอยาง  และตลาดท่ี 2 มีผูบริโภคจํานวน 11 
ตัวอยาง  และสุดทายเนื้อไกสดสวนนองตลาดท่ี 1  มีผูบริโภคจํานวน 81 ตัวอยาง  และตลาดท่ี 2 มี
ผูบริโภคจํานวน 19 ตัวอยาง (ตารางท่ี 4.7)   
 
ตารางท่ี 4.7 จาํนวนและรอยละของผูบริโภคไดจากการแบงสวนตลาดในแตละสวนของเนื้อไกสด 

ผูบริโภคท่ีได
จากการแบง
สวนตลาด 

สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก สวนนอง 

(N=100) (N=100) (N=100) (N=100) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สวนตลาดท่ี 1 18 18.00 92 92.00 89 89.00 81 81.00 

สวนตลาดท่ี 2 82 82.00 8 8.00 11 11.00 19 19.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 
ท่ีมา :  การคํานวณ 

 
 4.2.1 ความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดทุกสวนผลิตภัณฑในตลาดสวนตางๆ 
 
  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญตอ
คุณลักษณะตางๆของเน้ือไกสดในแตละสวนตลาดท่ีไดจากการแบงสวนตลาดออกมาน้ัน  พบวา  
เนื้อไกสวนปกในตลาดท่ี 1 คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในการพิจารณา
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ความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 27 (ตารางท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคา
อรรถประโยชนของบรรจุภัณฑในตลาดนี้ ผูบริโภคจะใหความสําคัญแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเองมากท่ีสุด มีคาเทากับ 1.6227 (ตารางท่ี 4.9)  และคุณลักษณะท่ีสําคัญในตลาดน้ีอีกดาน
หนึ่ง คือ ดานตราสินคา ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 26 (ตารางท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนของตรา
สินคา ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับตราสินคาของแหลงขายมากท่ีสุด มีคาเทากับ 1.0671 (ตารางท่ี 
4.9)  โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดาน
สวนยอยของปก  มีคาความสําคัญรอยละ 10 (ตารางท่ี 4.8)  สวนตลาดท่ี 2 คุณลักษณะดานปาย
ประกันคุณภาพสินคา ผูบริโภคใหความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 29 (ตารางท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนของปายประกันคุณภาพ
สินคาในตลาดน้ี ผูบริโภคจะใหความสําคัญแบบมีปายประกันคุณภาพสินคามากท่ีสุด มีคาเทากับ 
1.9223 (ตารางท่ี 4.9) โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก
คุณลักษณะดานสวนยอยของปก  มีคาความสําคัญรอยละ 7 (ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงจะเห็นไดวาตลาดท่ี 1 
จะใหความสําคัญในดานบรรจุภัณฑและตราสินคาเปนหลัก  โดยผูบริโภคมีความนิยมบรรจุภัณฑ
แบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  และตราสินคาของแหลงขาย  แตกตางจากตลาดท่ี 2 ท่ีให
ความสําคัญในดานปายประกันคุณภาพสินคาเปนหลัก โดยท่ีผูบริโภคตลาดน้ีนิยมแบบมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา 
  ในสวนหนาอกในตลาดท่ี 1 ผูบริโภคจะใหความสําคัญอยู 3 คุณลักษณะ ไดแก ดาน
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร, ตราสินคา และปายประกันคุณภาพสินคามากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 24, 23 และ 22 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนของแต
ละคุณลักษณะท่ีกลาวมา ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับขอมูลพลังงานและสารอาหารแบบแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารมากท่ีสุด มีคาเทากับ 1.68 สวนดานตราสินคาจะใหความสําคัญกับ
ตราสินคาของผูผลิตมากท่ีสุด มีคาเทากับ 0.98 และปายประกันคุณภาพสินคาจะใหความสําคัญกับ
แบบมีปายประกันคุณภาพมากท่ีสุด มีคาเทากับ 1.58 (ตารางท่ี 4.9) โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ี
ผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดานราคา  มีคาความสําคัญรอยละ 14 (ตารางท่ี 
4.8) สวนตลาดท่ี 2 ผูบริโภคจะใหความสําคัญอยู 2 คุณลักษณะ ไดแก คุณลักษณะดานบรรจุภัณฑ 
และราคามากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 33 และ29 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.8) เม่ือ
พิจารณาคาอรรถประโยชนของแตละคุณลักษณะท่ีกลาวมา ผูบริโภคจะใหความสําคัญดานบรรจุ
ภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองมากท่ีสุด มีคาเทากับ 2.15  และราคาจะให
ความสําคัญกับราคา 130 บาทตอกิโลกรัมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 6.72 (ตารางที่ 4.9) โดยคุณลักษณะ
อันดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและ
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สารอาหาร  มีคาความสําคัญรอยละ 6 (ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงจะเห็นไดวาตลาดท่ี 1 จะใหความสําคัญใน
ดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร, ตราสินคา และปายประกันคุณภาพสินคาเปนหลัก โดยผูบริโภค
นิยมแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร สวนตราสินคานิยมตราสินคาของผูผลิต และตองมี
การปายประกันคุณภาพสินคา  แตกตางจากตลาดท่ี 2 ท่ีใหความสําคัญในดานบรรจุภัณฑ และราคา
เปนหลัก  โดยท่ีผูบริโภคตลาดนี้นิยมบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  และมี
ราคาอยูท่ี 130 บาทตอกิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 4.8  คาน้ําหนักความสําคัญท่ีไดจากแบบจําลองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดทุก 

        สวนผลิตภัณฑในตลาดสวนตางๆของผูบริโภค 

คุณลักษณะ 
สวนปก สวนหนาอก สวนสะโพก สวนนอง 

ตลาดท่ี 1 
(N=18) 

ตลาดท่ี 2 
(N=82) 

ตลาดท่ี 1 
(N=92) 

ตลาดท่ี 2 
(N=8) 

ตลาดท่ี 1 
(N=89) 

ตลาดท่ี 2 
(N=11) 

ตลาดท่ี 1 
(N=81) 

ตลาดท่ี 2 
(N=19) 

บรรจุภัณฑ 26.57 15.69 18.29 33.01 19.50 19.16 20.90 17.44 
ราคา 12.10 12.22 13.83 29.35 15.26 13.52 11.03 30.70 
ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร 

11.51 17.65 23.51 6.22 22.46 19.40 17.96 17.09 

ปายประกัน 
    คุณภาพ 

13.91 28.64 21.61 7.42 21.15 15.05 30.31 13.48 

ตราสินคา 25.72 19.17 22.76 24.01 21.62 32.87 19.80 21.30 
สวนยอยของปก 10.19 6.63 - - - - - - 
หมายเหตุ :  คาสถิติสวนปกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.834 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.517 Sig.=0.03  ตลาดที่ 2 
Pearson's R=0.985 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.950 Sig.=0.00  คาสถิติสวนหนาอกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.967 
Sig.=0.00, Kendall's tau=0.833 Sig.=0.00  ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.907 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.797 
Sig.=0.00  คาสถิติสวนสะโพกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.959 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.845 Sig.=0.00  ตลาดที่ 2 
Pearson's R=0.982 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.883 Sig.=0.00  คาสถิติสวนนองตลาดที่ 1 Pearson's R=0.978 
Sig.=0.00, Kendall's tau=0.933 Sig.=0.00 ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.958 Sig.=0.00,Kendall's tau=0.833 Sig.=0.00 
ท่ีมา :          การคํานวณ 
  
  โดยสวนสะโพกในตลาดท่ี 1 คุณลักษณะดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ผูบริโภค
ใหความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 22 (ตาราง
ท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนของขอมูลพลังงานและสารอาหารในตลาดน้ี ผูบริโภคจะให
ความสําคัญแบบมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมากท่ีสุด มีคาเทากับ 1.57 (ตารางท่ี 4.10) 
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โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดานราคา  มีคา
ความสําคัญรอยละ 15 (ตารางที่ 4.8) สวนตลาดท่ี 2 คุณลักษณะดานตราสินคา ผูบริโภคให
ความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ   ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 33  (ตาราง
ท่ี 4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนดานตราสินคาในตลาดน้ี ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับตรา
สินคาของผูผลิตมากท่ีสุด มีคาเทากับ 2.19 (ตารางท่ี 4.10) โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภค
ใหความสําคัญนอยที่สุด ไดแกคุณลักษณะดานราคา  มีคาความสําคัญรอยละ 7  ซ่ึงจะเห็นไดวา
ตลาดท่ี 1 จะใหความสําคัญในดานขอมูลพลังงานและสารอาหารเปนหลัก  โดยผูบริโภคนิยมแบบมี
การแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  แตกตางจากตลาดท่ี 2 ท่ีใหความสําคัญในดานตราสินคา
เปนหลัก  โดยท่ีผูบริโภคตลาดน้ีนิยมตราสินคาของผูผลิต 
  สําหรับสวนนองในตลาดท่ี 1 คุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพสินคา  ผูบริโภคให
ความสําคัญในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 30 (ตารางท่ี 
4.8) เม่ือพิจารณาคาอรรถประโยชนของปายประกันคุณภาพสินคาในตลาดน้ี ผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับแบบมีปายประกันคุณภาพสินคามากท่ีสุด มีคาเทากับ 2.32 (ตารางท่ี 4.10) โดย
คุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคใหความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดานราคา  มีคา
ความสําคัญรอยละ 11 (ตารางที่ 4.8) สวนตลาดท่ี 2 คุณลักษณะดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญ
ในการพิจารณาความพึงพอใจมากกวาคุณลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึงมีคาเปนรอยละ 31 (ตารางท่ี 4.6) เม่ือ
พิจารณาคาอรรถประโยชนดานราคาในตลาดน้ี ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับราคา 60 บาทตอ
กิโลกรัมมากท่ีสุด มีคาเทากับ -2.82 (ตารางท่ี 4.10) โดยคุณลักษณะอันดับสุดทายท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแกคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพสินคา มีคาความสําคัญรอยละ 13 
(ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงจะเห็นไดวาตลาดท่ี 1 จะใหความสําคัญในดานปายประกันคุณภาพสินคาเปนหลัก 
โดยผูบริโภคนิยมแบบมีปายประกันคุณภาพสินคา  แตกตางจากตลาดท่ี 2 ท่ีใหความสําคัญในดาน
ราคาเปนหลัก  โดยท่ีผูบริโภคตลาดน้ีนิยมซ้ือเนื้อไกในราคา 60 บาทตอกิโลกรัม 
 



 58

ตารางที่ 4.9 ผลวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดสวนปกและสวนหนาอกของผูบริโภคในแตละสวนตลาด 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 

สวนปก สวนหนาอก 
สวนตลาดที่ 1 สวนตลาดที่ 2 สวนตลาดที่ 1 สวนตลาดที่ 2 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. 
Error 

บรรจุภัณฑ 
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 0.8241 0.6988 0.1240 0.2192 0.1250 0.3165 0.2292 0.6008 
บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ -2.4468 0.8195 -0.1611 0.2570 -0.3057 0.3711 -2.3802 0.7045 
ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 1.6227 0.8195 0.0371 0.2570 0.1807 0.3711 2.1510 0.7045 

ราคา : หนวย  
(บาท/กก.) 

ปก หนาอก              
80 90 0.8636 0.6321 -0.6530 0.1983 -0.7688 0.2863 2.2386 0.5435 
100 110 1.7273 1.2642 -1.3060 0.3965 -1.5375 0.5725 4.4773 1.0870 
120 130 2.5909 1.8964 -1.9590 0.5948 -2.3063 0.8588 6.7159 1.6304 

ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร 

แสดง -0.1944 0.5241 1.2424 0.1644 1.6821 0.2374 0.3438 0.4506 
ไมแสดง 0.1944 0.5241 -1.2424 0.1644 -1.6821 0.2374 -0.3438 0.4506 

ปายประกันคุณภาพ มีปายประกันคุณภาพ 0.1389 0.5241 1.9223 0.1644 1.5802 0.2374 0.5938 0.4506 
ไมมีปายประกันคุณภาพ -0.1389 0.5241 -1.9223 0.1644 -1.5802 0.2374 -0.5938 0.4506 

ตราสินคา 
ไมมีตราสินคา 0.2685 0.6988 -1.0610 0.2192 -1.0888 0.3165 -1.3333 0.6008 
ตราสินคาของแหลงขาย 1.0671 0.8195 0.7348 0.2570 0.1137 0.3711 0.9167 0.7045 
ตราสินคาของผูผลิต -1.3356 0.8195 0.3262 0.2570 0.9751 0.3711 0.4167 0.7045 

สวนยอยของปก ปกบน 0.7847 0.5241 0.0366 0.1644 - - - - 
ปกกลาง -0.7847 0.5241 -0.0366 0.1644 - - - - 
คาคงที่ 6.7155 1.2488 9.8770 0.3917 10.0863 0.5655 4.8584 1.0737 

หมายเหตุ : คาสถิติสวนปกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.834 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.517 Sig.=0.03  ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.985 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.950 Sig.=0.00   
 คาสถิติสวนหนาอกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.967 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.833 Sig.=0.00 ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.907 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.797 Sig.=0.00 
ที่มา : การคํานวณ 
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ตารางที่ 4.10 ผลวิเคราะหแบบจําลองความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดสวนสะโพกและสวนนองของผูบริโภคในแตละสวนตลาด 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 

สวนสะโพก สวนนอง 
สวนตลาดที่ 1 สวนตลาดที่ 2 สวนตลาดที่ 1 สวนตลาดที่ 2 

คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. Error คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. Error คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. Error คาอรรถ 
ประโยชน 

Std. Error 

บรรจุภัณฑ 
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 0.1255 0.3346 0.1970 0.2497 0.3765 0.2783 0.0439 0.4509 
บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ -0.5023 0.3923 -0.2235 0.2928 -0.9552 0.3263 0.8004 0.5287 
ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 0.3769 0.3923 0.0265 0.2928 0.5787 0.3263 -0.8443 0.5287 

ราคา : หนวย 
(บาท/กก.) 

สะโพก นอง               
65 60 -0.4842 0.3026 -0.8843 0.2259 -0.0303 0.2517 -2.8182 0.4079 
75 70 -0.9683 0.6053 -1.7686 0.4517 -0.0606 0.5035 -5.6364 0.8157 
85 80 -1.4525 0.9079 -2.6529 0.6776 -0.0909 0.7552 -8.4545 1.2236 

ขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

แสดง 1.5730 0.2509 1.5909 0.1873 1.1281 0.2087 1.4934 0.3382 
ไมแสดง -1.5730 0.2509 -1.5909 0.1873 -1.1281 0.2087 -1.4934 0.3382 

ปายประกัน 
คุณภาพ 

มีปายประกันคุณภาพ 1.5674 0.2509 0.9659 0.1873 2.3241 0.2087 0.9868 0.3382 
ไมมีปายประกันคุณภาพ -1.5674 0.2509 -0.9659 0.1873 -2.3241 0.2087 -0.9868 0.3382 

ตราสินคา 
ไมมีตราสินคา -0.9476 0.3346 -2.4091 0.2497 -1.1276 0.2783 -1.2368 0.4509 
ตราสินคาของแหลงขาย 0.1732 0.3923 0.2159 0.2928 0.2798 0.3263 -0.2303 0.5287 
ตราสินคาของผูผลิต 0.7743 0.3923 2.1932 0.2928 0.8477 0.3263 1.4671 0.5287 

คาคงที่ 9.5528 0.5979 10.6006 0.4462 8.7408 0.4973 13.7301 0.8058 
หมายเหตุ : คาสถิติสวนสะโพกตลาดที่ 1 Pearson's R=0.959 Sig.=0.00,Kendall's tau=0.845 Sig.=0.00  ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.982 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.883 Sig.=0.00 
 คาสถิติสวนนองตลาดที่ 1 Pearson's R=0.978 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.933 Sig.=0.00 ตลาดที่ 2 Pearson's R=0.958 Sig.=0.00, Kendall's tau=0.833 Sig.=0.00 
ที่มา : การคํานวณ 
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 4.2.2 ความแตกตางทางดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคมของผูบริโภคเนือ้ไกสดท่ี
ไดจากการแบงสวนตลาด 
 
  จากการแบงกลุมตัวอยางของผูบริโภคออกเปนกลุมตางๆ ทําใหสามารถแบงผูบริโภคท่ีมี
ลักษณะความพึงพอใจตอคุณลักษณะเนื้อไกสดท่ีแตกตางกันออกเปนกลุมตางๆตามท่ีไดกลาวมา 
ตอมาจึงทําการวิเคราะหทางดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคมของกลุมตัวอยางวาแตละ
กลุมมีความแตกตางกันอยางไร  เพื่อทําใหสามารถจําแนกความแตกตางของแตละกลุมตลาดได
อยางชัดเจนมากข้ึน  ซ่ึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคมท่ีใชทําการวิเคราะห 
ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
สถานท่ีซ้ือ และปริมาณในการซ้ือเนื้อไกมาบริโภค  พบวา  เนื้อไกสดสวนปกเม่ือทําการแบงตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคมในแตละสวนตลาด  ปจจัยท่ีมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดแก ปจจัยทางดานเพศ  สถานท่ีซ้ือ และอาชีพ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.11  โดยจากคาสถิติ chi-square ท่ีไดจากการวิเคราะห  ทําใหสามารถเห็นถึง
ความแตกตางของผูบริโภคในท้ัง 2 ตลาดและสามารถจําแนกไดอยางชัดเจนพอสมควร  คือ ตลาดท่ี 
1 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 67  ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
คิดเปนรอยละ 67 และนิยมเลือกซ้ือเนื้อไกสดในตลาดสดเปนหลัก คิดเปนรอยละ 56  สวนในตลาด
ท่ี 2  ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77 ท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เปนรอยละ 32 และนิยมเลือกซ้ือเนื้อไกสดในรานคาปลีกสมัยใหมเปนหลัก คิดเปนรอยละ 59 แสดง
ใหเห็นวา เน้ือไกสดสวนปกในสวนตลาดท่ี 1 ผูบริโภคมักเปนเพศชาย อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานบริษัทเอกชน ท่ีนิยมซ้ือเนื้อไกจากตลาดสดเปนหลัก ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบ
งาย สวนตลาดท่ี 2 ผูบริโภคมักเปนเพศหญิง มีอาชีพหลากหลาย ท่ีนิยมซ้ือเนื้อไกสดจากรานคา
ปลีกสมัยใหมเปนหลัก เปนผูบริโภคยุคใหม มักคํานึงในเร่ืองความสะดวกสบาย ความสะอาด และ
งายตอการเลือกซ้ือสินคา ซ่ึงมีวิถีชีวิตเปนแบบชาวเมืองท่ีมีความทันสมัย 
  โดยเนื้อไกสดสวนหนาอกเม่ือทําการแบงตามปจจัยดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจ
กับสังคมในแตละสวนตลาด  ปจจัยท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% ไดแก ปจจัยทางดานระดับการศึกษา รายได และอายุ  ดังแสดงในตารางที่ 4.12 โดยจาก
คาสถิติ chi-square ท่ีไดจากการวิเคราะห  ทําใหสามารถเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภคในทั้ง 2 
ตลาด คือ สวนตลาดท่ี 1 ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 41 
ซ่ึงถือวาเปนกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดคอนขางสูง ท่ีมีอายุอยู 31-40 ปเปนหลัก คิดเปนรอยละ 36 
รองลงมามีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 33 เม่ือพิจารณาแลวท้ัง 2 ชวงอายุมีจํานวนท่ีใกลเคียงกัน 
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รวมกันแลวคิดเปนรอยละ 69 ซ่ึงเปนชวงอายุของคนท่ีกําลังอยูในวัยทํางานและเปนหัวหนา
ครอบครัว สวนในสวนตลาดท่ี 2  ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดคอนขางกระจายในทุกระดับรายได
ท้ังหมด  ไมสามารถชี้เฉพาะเจาะจงในระดับรายไดใดรายไดหนึ่งไดอยางชัดเจน  ท่ีมีอายุ 21-30 ป
และอายุ 50 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 38 เทาๆกัน  เม่ือพิจารณาท้ัง 2 ชวงอายุ อายุ 21-30 ป เปนชวง
อายุท่ีเร่ิมตนในการหางานหรือกําลังเรียนจบใหม  หรืออายุ 50 ป ข้ึนไป เปนชวงท่ีเขาใกลสูวัยกําลัง
จะเกษียน ซ่ึงท้ังสองชวงอายุนี้เปนชวงท่ีมีรายไดท่ียังไมมีความแนนอน ผูบริโภคกลุมนี้จึงคอนขาง
มีรายไดต่ําและสูงกระจัดกระจายกันไป แสดงใหเห็นวา เนื้อไกสดสวนหนาอกในสวนตลาดท่ี 1 
ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดสูงเปนสําคัญ ซ่ึงมีกําลังซ้ือสินคาท่ีแนนอน  สวนตลาดท่ี 2 ผูบริโภคสวน
ใหญมีรายไดไมสูงนัก และกําลังในการซ้ือท่ียังไมแนนอน เม่ือเทียบกับสวนตลาดท่ี 1 
 
ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของผูบริโภคเนื้อไกสดสวนปกจําแนกตามสวนตลาดและลักษณะ 

         ดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
และเศรษฐกิจกับสังคม 

เน้ือไกสวนปก 
สวนตลาดท่ี 1 สวนตลาดท่ี 2 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 เพศ             
 - ชาย 12 66.7 19 23.2 31 31.0 
 - หญิง 6 33.3 63 76.8 69 69.0 

รวม 18 100 82 100 100 100 
สถานที่ซื้อ             
 - ตลาดสด 10 55.6 34 41.5 44 44.0 
 - รานคาปลีกสมัยใหม 8 44.4 48 58.5 56 56.0 

รวม 18 100 82 100 100 100 
อาชีพ           
  - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 66.7 23 28.0 35 35.0 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 4 22.2 26 31.7 30 30.0 
 - รับจาง 0 0.0 12 14.6 12 12.0 
 - เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 0 0.0 16 19.5 16 16.0 
 - คาขาย 0 0.0 4 4.9 4 4.0 
 - อื่นๆ 2 11.1 1 1.2 3 3.0 

รวม 18 100 82 100 100 100 
หมายเหตุ :   เพศ คา Pearson Chi-Square = 13.055  df = 1  significance = 0.00 
                      สถานท่ีซื้อ  คา Pearson Chi-Square = 9.666  df = 2  significance = 0.01 
                      อาชีพ คา Pearson Chi-Square = 18.570  df = 5  significance = 0.00 

 



 62

ตารางท่ี 4.12  จํานวนและรอยละของผูบริโภคเนื้อไกสดสวนหนาอกจําแนกตามสวนตลาดและ 
          ลักษณะดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
และเศรษฐกิจกับสังคม 

เน้ือไกสวนหนาอก 
สวนตลาดท่ี 1 สวนตลาดท่ี 2 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา             
 - ไมไดรับการศึกษา 0 0.0 1 12.5 1 1.0 
 - ระดับประถมศึกษา 3 3.3 0 0.0 3 3.0 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2 2.2 0 0.0 2 2.0 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 7.6 0 0.0 7 7.0 
 - ระดับปวช. 1 1.1 0 0.0 1 1.0 
 - ระดับปวส. 7 7.6 0 0.0 7 7.0 
 - ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 72 78.3 7 87.5 79 79.0 

รวม 92 100 8 100 100 100 
รายไดตอเดือน             
 - ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน 0 0.0 1 12.5 1 1.0 
 - 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน 23 25.0 2 25.0 25 25.0 
 - 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 13 14.1 1 12.5 14 14.0 
 - 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน 18 19.6 2 25.0 20 20.0 
 - มากกวา 20,000 บาทตอเดือน 38 41.3 2 25.0 40 40.0 

รวม 92 100 8 100 100 100 
อายุ           
 - ตํ่ากวา 21 ป 2 2.2 0 0.0 2 2.0 
 - อายุ 21 - 30 ป 22 23.9 3 37.5 25 25.0 
 - อายุ 31 - 40 ป 33 35.9 2 25.0 35 35.0 
 - อายุ 41 - 50 ป 30 32.6 0 0.0 30 30.0 
 - อายุ 50 ป ขึ้นไป 5 5.4 3 37.5 8 8.0 

รวม 92 100 8 100 100 100 
หมายเหตุ :   ระดับการศึกษา คา Pearson Chi-Square = 13.319  df = 6  significance = 0.04 
                      รายไดตอเดือน คา Pearson Chi-Square = 12.112  df = 4  significance = 0.02 
                      อายุ คา Pearson Chi-Square = 13.034  df = 4  significance = 0.01 

 
  สวนเนื้อไกสดสวนสะโพกเม่ือทําการแบงตามปจจัยดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจ
กับสังคมในแตละสวนตลาด ปจจัยท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% ไดแก ปจจัยทางดานเพศ อาชีพ และอายุ ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 โดยจากคาสถิติ chi-square 
ท่ีไดจากการวิเคราะห  ทําใหเห็นถึงความแตกตางของผูบริโภคในท้ัง 2 ตลาดคือ สวนตลาดท่ี 1 
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ตารางท่ี 4.13  จํานวนและรอยละของผูบริโภคเนื้อไกสดสวนสะโพกจําแนกตามสวนตลาดและ 
          ลักษณะดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
และเศรษฐกิจกับสังคม 

เน้ือไกสวนสะโพก 
สวนตลาดท่ี 1 สวนตลาดท่ี 2 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 เพศ             
 - ชาย 30 33.7 9 81.8 39 39.0 
 - หญิง 59 66.3 2 18.2 61 61.0 

รวม 89 100 11 100 100 100 
อาชีพ           
  - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 28.1 5 45.5 30 30.0 
  - พนักงานบริษัทเอกชน 24 27.0 2 18.2 26 26.0 
 - รับจาง 13 14.6 1 9.1 14 14.0 
 - เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 12 13.5 0 0.0 12 12.0 
 - นักเรียน/นักศึกษา 0 0.0 1 9.1 1 1.0 
 - คาขาย 9 10.1 2 18.2 11 11.0 
 - อื่นๆ 6 6.7 0 0.0 6 6.0 

รวม 89 100 11 100 100 100 
อายุ             
 - อายุ 21 - 30 ป 20 22.5 1 9.1 21 21.0 
 - อายุ 31 - 40 ป 19 21.3 0 0.0 19 19.0 
 - อายุ 41 - 50 ป 26 29.2 7 63.6 33 33.0 
 - อายุ 50 ป ขึ้นไป 24 27.0 3 27.3 27 27.0 

รวม 89 100 11 100 100 100 
หมายเหตุ :   เพศ คา Pearson Chi-Square = 9.525  df = 1  significance = 0.00 
                      อาชีพ คา Pearson Chi-Square = 12.382  df = 6  significance = 0.05 
                      อายุ คา Pearson Chi-Square = 6.699  df = 3  significance = 0.08 

 
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66 ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานเอกชนในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงท้ังสองจํานวนรวมกันคิดเปนมากกวารอยละ 50 โดยท่ี
มีอายุ21 ปจนกระท่ังอายุ 50 ปข้ึนไป ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมนี้เปนกลุมท่ีมีอายุอยูอยางกระจายตัวใน
ทุกระดับอายุอยางใกลเคียงกัน  สวนในตลาดท่ี 2 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 82 
ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 46 ท่ีมีอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 64 
แสดงใหเห็นวา เนื้อไกสดสวนสะโพกในสวนตลาดท่ี 1 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง  ในสวน
ตลาดท่ี 2 ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย 
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  สุดทายเนื้อไกสดสวนนองเม่ือทําการแบงตามปจจัยดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจ
กับสังคมในแตละสวนตลาด  ปจจัยท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% ไดแก ปจจัยทางดานสถานภาพการสมรส รายไดตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.14 โดยจากคาสถิติ chi-square ท่ีไดจากการวิเคราะห  ทําใหสามารถเห็นถึงความ
แตกตางของผูบริโภคในท้ัง 2   ตลาด คือ     สวนตลาดท่ี 1 ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิด
เปนรอยละ 52 รองลงมาเปนสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 44 ซ่ึงจะเห็นไดวามีจํานวนท่ีไมแตกตาง
กันมากนัก ท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูจํานวน 4-5 คน คิดเปนรอยละ 51 ซ่ึงถือวาเปน
ครอบครัวขนาดปานกลาง สวนในสวนตลาดท่ี 2  ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอย
ละ 79  ท่ีมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูจํานวน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 53  ซ่ึงถือวาเปนครอบครัว 
 
ตารางท่ี 4.14  จํานวนและรอยละของผูบริโภคเนื้อไกสดสวนนองจําแนกตามสวนตลาดและ 

          ลักษณะดานประชากรศาสตรและเศรษฐกิจกับสังคม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
และเศรษฐกิจกับสังคม 

เน้ือไกสวนนอง 
สวนตลาดท่ี 1 สวนตลาดท่ี 2 รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานภาพการสมรส             
 - โสด 36 44.4 2 10.5 38 38.0 
 - สมรส 42 51.9 15 78.9 57 57.0 
 - หยาราง/หมาย 3 3.7 2 10.5 5 5.0 

รวม 81 100 19 100 100 100 
รายไดตอเดือน             
 - ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน 4 4.9 0 0.0 4 4.0 
 - 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน 9 11.1 6 31.6 15 15.0 
 - 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน 21 25.9 0 0.0 21 21.0 
 - 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน 9 11.1 4 21.1 13 13.0 
 - มากกวา 20,000 บาทตอเดือน 38 46.9 9 47.4 47 47.0 

รวม 81 100 19 100 100 100 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน           
 - 1-3 คน 38 46.9 10 52.6 48 48.0 
 - 4-5 คน 41 50.6 7 36.9 48 48.0 
 - 5 คนขึ้นไป 2 2.5 2 10.5 4 4.0 

รวม 81 100 19 100 100 100 
หมายเหตุ :  สถานภาพ คา Pearson Chi-Square = 8.074  df = 2  significance = 0.02 
                    รายไดตอเดือน คา Pearson Chi-Square = 11.333  df = 4  significance = 0.02 
                    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน คา Pearson Chi-Square = 13.404  df = 6  significance = 0.04 
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ขนาดเล็ก แสดงใหเห็นวา เนื้อไกสดสวนนองในสวนตลาดท่ี 1 มีลักษณะครอบครัวขนาดใหญ (≥4 
คน)  สําหรับในสวนตลาดท่ี 2 ผูบริโภคมีลักษณะครอบครัวขนาดเล็ก (≤ 3 คน) 
 
4.3 การจําลองตลาดเนื้อไกสด 
 การวิเคราะหการจําลองตลาดเน้ือไกสด เปนการศึกษาความนาจะเปนของตลาดท่ีผูบริโภค
มีตอคุณลักษณะเนื้อไกสด โดยการศึกษาคร้ังนี้จะทําการจําลองตลาด  ดวยวิธี Bradley-Terry-Luce 
(BTL)  ซ่ึงวิธีนี้จะทําใหทราบคาสวนแบงตลาด วามีความนาจะเปนเทาใดที่ผูบริโภคจะทําการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาในตลาดที่ไดทําการจําลองข้ึนมา  โดยการจําลองตลาดในคร้ังนี้ไดทําตลาด
จําลองข้ึนมาดวยการสํารวจวาในตลาดจริงสินคามีคุณลักษณะแบบใด แลวจึงนําคุณลักษณะของ
สินคาในทองตลาดจริงมาสรางตลาดจําลองข้ึนมาเพื่อทําการวิเคราะหการจําลองตลาด ซ่ึงจากการ
สํารวจตลาดจริงทําใหไดตลาดจําลองท่ีเหมือนกันสินคาในตลาดจริงดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
 จากนั้นจะทําการเพิ่มตลาดสมมติเขาไปในตลาดจําลองของเน้ือไกสดท้ังส่ีสวนผลิตภัณฑ
ในแตละสวนตลาดท่ีไดจากการแบงกลุม  ซ่ึงตลาดสมมติ คือ ชุดคุณลักษณะเนื้อไกสดท่ีมีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดท่ีไดจากการแบงสวนตลาดในการศึกษาท่ีผานมา  เพื่อทําการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบวา เม่ือทําการเพิ่มตลาดสมมติเขาไปในตลาดจําลอง  คาสวนแบงตลาดจะเปนอยางไร 
ซ่ึงตลาดสมมติไดทําการแสดงในตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.15  ตลาดจําลองที่มีอยูจริงในทองตลาดที่ใชในการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสด 

ตลาดจําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา (บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนยอยของปก 

สว
นป

ก 

1 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 

สว
นห

นา
อก

 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย - 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา - 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 

สว
นส

ะโ
พก

 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย - 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา - 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 

สว
นน

อง
 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย - 

2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา - 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 

ที่มา :  จากการสํารวจตลาด 
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ตารางที่ 4.16  ชุดคุณลักษณะที่สมมติขึ้นในแตละสวนตลาดที่ใชในการวิเคราะหการจําลองตลาดเนื้อไกสด 

ตลาดสมมติ บรรจุภัณฑ ราคา 
(บาท/กก.) 

ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร 

ปายประกัน
คุณภาพ ตราสินคา สวนยอย

ของปก 

สวนปก สวนตลาดที่ 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 
สวนปก สวนตลาดที่ 2 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 
สวนหนาอก สวนตลาดที่ 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
สวนหนาอก สวนตลาดที่ 2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 130 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย - 
สวนสะโพก สวนตลาดที่ 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
สวนสะโพก สวนตลาดที่ 2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
สวนนอง สวนตลาดที่ 1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
สวนนอง สวนตลาดที่ 2 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต - 
ที่มา :  กําหนดจากผลที่ศึกษา 
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 4.3.1 ผลการจําลองตลาดเนือ้ไกสดสวนปก 
 
  จากการศึกษาท่ีผานมาเนื้อไกสดสวนปกไดทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน
ตลาด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหการจําลองตลาดโดยใชตลาดจําลองเฉพาะเน้ือไกสดสวนปกจํานวน 4 
ตลาดจําลอง (ตารางที่ 4.15) นํามาเปรียบเทียบกับตลาดสมมติสวนปกในสวนตลาดท่ี 1 และตลาด
สมมติสวนปกในสวนตลาดท่ี 2 (ตารางท่ี 4.16) ดวยวิธี Bradley-Terry-Luce (BTL) เพื่อพิจารณาวา
สวนแบงตลาดในแตละสวนตลาดจะออกมาในลักษณะใด  ดังนี้ 
  สวนตลาดท่ี 1  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 26 (ตารางท่ี 4.17)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใส ราคาเฉล่ียประมาณ 120 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย และเปนสวนปกบน  รองลงมา คือ  ตลาด
จําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 22 (ตารางท่ี 4.17) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  ไมมีตราสินคา และเปนสวนปกบน สวน
ตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาดมากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ี
รอยละ 21 (ตารางท่ี 4.17) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย และเปนสวนปกบน อันดับท่ี 4 คือ  ตลาด
จําลองท่ี 2 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 18 (ตารางท่ี 4.17) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใส
แพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย และเปนสวนปกกลาง  
และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 12 
(ตารางท่ี 4.17) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ีย
ประมาณ 100 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพ
สินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต และเปนสวนปกบน  จะสังเกตไดวาตลาดจําลองท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือ
มากท่ีสุดและเปนผูนําตลาดในสวนตลาดท่ี 1 คือ ตลาดสมมติ  แตตลาดสมมติอาจไมใชสินคาท่ี
ผูผลิตสามารถผลิตข้ึนมาได เพราะอาจไมสอดคลองกับตนทุนท่ีผลิตและอาจทําใหไมสามารถ
กําหนดราคาที่จะสามารถแขงขันกับสินคาในทองตลาดได  เนื่องจากสินคาอาจมีตนทุนการผลิตท่ี
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สูงข้ึน สงผลกระทบตอราคาสินคาท่ีตองปรับเพิ่มข้ึนตาม จนทําใหผูผลิตไมสามารถสรางกําไรจาก
การผลิตสินคาท่ีกลาวมาได 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพื่อใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนปกในสวนตลาดท่ี 1 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปลี่ยนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ เพ่ือใหทราบ
ถึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในสวนตลาดนี้  ทําใหผูผลิตสามารถ
เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรผลิตสินคาออกมาในรูปแบบใดมากท่ีสุด  ท่ีจะสอดคลอง
ตรงกับความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับตนทุนการผลิตของผูผลิต  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ในตารางที่ 4.18 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบใสแพ็ค
แลวหุมดวยพลาสติกใสเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงเหลือเพียง
รอยละ 21 ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 และ 2 หรือตลาดสมมติมีสวนแบงตลาดท่ีผูบริโภคจะนิยม
เลือกซ้ือลดลงไปอยูอันดับท่ี 3 แตเม่ือทําการเปล่ียนเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
พบวา สวนแบงตลาดมีคาเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 26 (ตารางท่ี 4.17) เปนรอยละ 27  จะเห็นไดวา
ผูบริโภคในกลุมนี้จะนิยมบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง เนื่องจาก สามารถท่ี
จะเลือกหยิบสินคาไดดวยตัวเอง ทําใหไดสินคาช้ินท่ีสด สะอาด ตามความตองการมากท่ีสุด  แต
แบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จผูบริโภคไมสามารถที่จะเลือกสินคาไดดวยตนเอง และไมสามารถ
ซ้ือในปริมาณหรือน้ําหนักตามท่ีตองการได เพราะสินคาทําการบรรจุและระบุปริมาณหรือน้ําหนัก
ไวอยางชัดเจนแลว ในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคาของแหลงขายเปนตรา
สินคาของผูผลิต ทําใหผูบริโภคในสวนตลาดนี้มีความพึงพอใจลดลง สงผลตอสวนแบงตลาดปรับ
ลดลงเหลือเพียงรอยละ 22  ซ่ึงต่ํากวาตลาดจําลองท่ี 1 และ 2 หรือมีสวนแบงตลาดเปนอันดับท่ี 3  
ของสวนตลาดน้ี  และเม่ือทําการพิจารณาดานราคาโดยทําการปรับราคาจาก 120 บาทตอกิโลกรัม 
เปน 100 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 25  แตก็ยังอยูในระดับท่ี
เปนผูนําตลาดอยู  ซ่ึงจะเห็นไดวา  การลดราคาไมสามารถชวยกระตุนสวนแบงตลาดใหเพ่ิมข้ึนกับ
สวนตลาดนี้ได  และบางคร้ังการตั้งราคาที่สูงใหสอดคลองกับตราสินคา  ท่ีมีสินคาคุณภาพได
มาตรฐาน ผูบริโภคจะมองเห็นวาเปนตราสินคาท่ีผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาท่ีจาย
ไป แตเม่ือใดท่ีปรับราคาลดลงอาจทําใหผูบริโภคไมม่ันใจได  สวนดานขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนแบบแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหาร พบวา มีสวนแบงตลาดลดลงเหลือรอยละ 26  ซ่ึงผูบริโภคในสวนตลาดนี้
อาจไมใหความสําคัญกับขอมูลพลังงานและสารอาหารเทาใดนัก  และเม่ือเปล่ียนคุณลักษณะดาน 
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ตารางที่ 4.17 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนปก ในสวนตลาดที่ 1 
ตลาด
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา 

(บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ปายประกัน
คุณภาพ ตราสินคา สวนยอย

ของปก 
สวนแบง

ตลาด (BTL) 

ตลาดสมมติ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 120 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 26.30% 
1 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 21.80% 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 21.20% 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 18.30% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 12.40% 
      รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 
 
ตารางที่ 4.18 สวนแบงตลาดสวนปก ในสวนตลาดที่ 1 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจาํลองตลาด 

ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 

บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง ตราสินคาของผูผลิต 100 บาท/กก. แสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ไมมีปายประกัน
คุณภาพ 

ตลาดสมมติ 20.60% 27.30% 22.20% 24.90% 25.80% 25.50% 
1 23.50% 21.40% 23.00% 22.20% 22.00% 21.90% 
3 22.90% 21.00% 22.50% 21.60% 21.20% 21.30% 
2 19.80% 18.20% 19.70% 18.60% 18.50% 18.40% 
4 13.20% 12.10% 12.70% 12.70% 12.50% 12.90% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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ปายประกันคุณภาพจากแบบท่ีมีการแสดงปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกัน
คุณภาพ จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 26  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองท่ี
ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดในสวนตลาดท่ี 1 ของเนื้อไกสวนปก ควรจะมี
บรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง และเปนตราสินคาของแหลงขาย ในราคา
ประมาณ 120 บาทตอกิโลกรัม  สวนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขาง
นอยตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
  สวนตลาดท่ี 2  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 29 (ตารางท่ี 4.19)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกัน
คุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต และเปนสวนปกกลาง  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มี
สวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 22 (ตารางท่ี 4.19) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุม
ดวยพลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  
ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย และเปนสวนปกบน สวนตลาดจําลอง
ท่ีมีสวนแบงการตลาดมากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 22 
(ตารางท่ี 4.19) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ีย
ประมาณ 100 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพ
สินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต  และเปนสวนปกบน อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 16 (ตารางที่ 4.19) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  
ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย และเปนสวนปกกลาง  และตลาด
จําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 12 (ตารางท่ี 
4.19) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ีย
ประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกัน
คุณภาพสินคา  ไมมีตราสินคา และเปนสวนปกบน 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพื่อใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนปกในสวนตลาดท่ี 2 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ  ซ่ึงผลการ
วิเคราะหในตารางท่ี 4.20 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบ
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บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส จะทําใหสวนแบงตลาดมีคาเพิ่ม
สูงข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 29 (ตารางท่ี 4.19) เปนรอยละ 30 ในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียน
จากตราสินคาของผูผลิตเปนตราสินคาของแหลงขาย ทําใหสวนแบงตลาดมีคาเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย
เปนรอยละ 30 ซ่ึงเม่ือทําการเปล่ียนปจจัยท้ังดานบรรจุภัณฑและดานตราสินคาพรอมๆกัน จะเห็น
ไดวาสวนแบงตลาดยิ่งเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาเดิมเปนรอยละ 30 เนื่องจากผูบริโภคนิยมเลือกสินคาท่ี
เปนแบบใสแพ็คหุมดวยพลาสติกใสท่ีมีตราสินคาของแหลงขายซ่ึงสอดคลองกับตลาดจริงใน
รานคาปลีกสมัยใหมในปจจุบัน และเม่ือทําการพิจารณาดานราคาโดยทําการปรับราคาจาก 80 บาท
ตอกิโลกรัม เปน 100 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 28  แตก็
ยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ซ่ึงจะเห็นไดวา  การเพิ่มราคาข้ึนไมทําใหสวนแบงตลาดลดลง
มากนัก และยังชวยในสามารถขายสินคาในราคาท่ีสูงมากข้ึน ทําใหสรางกําไรใหกับธุรกิจเพิ่มมาก
ข้ึนตาม สวนดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากมีการแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหารมาเปนแบบไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร พบวา มีสวนแบงตลาด
ลดลงเหลือรอยละ 24  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 3 หรือมีสวนแบงตลาดเปนอันดับท่ี 2  ของสวน
ตลาดน้ี  โดยเม่ือเทียบกับปจจัยดานปายประกันคุณภาพแลวจะเห็นไดวา ดานปายประกันคุณภาพ
เม่ือเปล่ียนจากแบบท่ีมีการแสดงปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ 
จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากกวาเหลือเพียงรอยละ 22  โดยต่ํากวาตลาดจําลองท่ี 3 และ 4 หรือ
มีสวนแบงตลาดเปนอันดับท่ี 3  ของสวนตลาดนี้  ซ่ึงกลาวไดวาผูบริโภคในสวนตลาดนี้ใหน้ําหนัก
ความสําคัญกับการที่สินคามีปายประกันคุณภาพมากกวามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  
เพราะปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพปราศจากสารพิษตกคาง  
ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองในสวนตลาดท่ี 2 ของเนื้อไกสวนปก ปจจัยดานบรรจุภัณฑและเปน
ตราสินคามีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินคาใจเลือกซ้ือสินคาคอนขางนอย ซ่ึงถาจะทํา
การเปล่ียนก็ควรที่จะเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑและเปนตราสินคาควบคูกันเลย  แตในสวนของ
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร และปายประกันคุณภาพนั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญที่ควรมีในการผลิตสินคา
ใหกับสวนตลาดนี้เปนอยางยิ่ง  เพราะถาไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร และไมมีปาย
ประกันคุณภาพ จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
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ตารางที่ 4.19 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนปก ในสวนตลาดที่ 2 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา 

(บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนยอยของปก สวนแบงตลาด 

(BTL) 

ตลาดสมมติ บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกกลาง 29.10% 
3 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกบน 21.90% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 100 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต ปกบน 21.80% 
2 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 80 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย ปกกลาง 15.60% 
1 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 80 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา ปกบน 11.60% 
      รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 4.20 สวนแบงตลาดสวนปก ในสวนตลาดที่ 2 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจาํลองตลาด 

ตลาดจําลองที่ 
สวนแบงตลาด (BTL) 

ใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส 

ตราสินคา 
ของแหลงขาย 

ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส  
และตราสินคาของแหลงขาย 100 บาท/กก. ไมแสดงขอมูลพลังงาน

และสารอาหาร ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตลาดสมมติ 29.60% 29.80% 30.20% 28.20% 24.00% 21.50% 
3 21.60% 21.50% 21.20% 22.20% 24.10% 23.70% 
4 21.80% 21.90% 21.90% 22.10% 22.80% 25.10% 
2 15.40% 15.30% 15.20% 15.80% 16.70% 17.10% 
1 11.60% 11.50% 11.50% 11.80% 12.40% 12.60% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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4.3.2 ผลการจําลองตลาดเนือ้ไกสดสวนหนาอก 
 
  จากการศึกษาท่ีผานมาเน้ือไกสดสวนหนาอกไดทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน
ตลาด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหการจําลองตลาดโดยใชตลาดจําลองเฉพาะเน้ือไกสดสวนหนาอก
จํานวน 4 ตลาดจําลอง (ตารางท่ี 4.15) นํามาเปรียบเทียบกับตลาดสมมติสวนหนาอกในสวนตลาดท่ี 
1 และตลาดสมมติสวนหนาอกในสวนตลาดท่ี 2 (ตารางท่ี 4.16) ดวยวิธี Bradley-Terry-Luce (BTL) 
เพื่อพิจารณาวาสวนแบงตลาดในแตละสวนตลาดจะออกมาในลักษณะใด  ดังนี้ 
  สวนตลาดที่ 1  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 31 (ตารางท่ี 4.21)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใส ราคาเฉล่ียประมาณ 110 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยู
ท่ีรอยละ 23 (ตารางท่ี 4.21) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
ราคาเฉล่ียประมาณ 90 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของแหลงขาย สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาด
มากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 19 (ตารางท่ี 4.21) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ียประมาณ 130 บาทตอกิโลกรัม  
ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของ
ผูผลิต อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 16 (ตารางท่ี 4.21) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 90 บาทตอ
กิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 11 (ตารางท่ี 4.21) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 110 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา และไมมีตราสินคา   
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพ่ือใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนหนาอกในสวนตลาดท่ี 1 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปลี่ยนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ เพ่ือใหทราบ
ถึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในสวนตลาดนี้  ทําใหผูผลิตสามารถ
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เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรผลิตสินคาออกมาในรูปแบบใดมากท่ีสุด  ท่ีจะสอดคลอง
ตามความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับตนทุนการผลิตของผูผลิต  ซ่ึงผลการวิเคราะหใน
ตารางท่ี 4.22 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบใสแพ็คแลว
หุมดวยพลาสติกใสเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอยเหลือ
รอยละ 30 ซ่ึงผูบริโภคในกลุมนี้ไมคอยใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑมากนัก จะเห็นไดจากการท่ี
เปล่ียนบรรจุภัณฑเปนแบบตางๆแลว แตไมมีผลทําใหคาสวนแบงตลาดเปล่ียนไปมากนัก ในสวน
ของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคาของผูผลิตเปนตราสินคาของแหลงขาย ทําใหผูบริโภค
ในสวนตลาดน้ีมีความพึงพอใจลดลง สงผลตอสวนแบงตลาดปรับลดลงเล็กนอยเหลือเพียงรอยละ 
29  ซ่ึงเมื่อทําการเปล่ียนตราสินคาเปนแบบตางๆแลวก็ไมมีผลตอคาสวนแบงตลาดเชนกัน  และเม่ือ
ทําการพิจารณาดานราคาโดยทําการปรับราคาจาก 110 บาทตอกิโลกรัม เปน 130 บาทตอกิโลกรัม 
พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเล็กนอยเหลือเพียงรอยละ 29  แตก็ยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  
ซ่ึงจะเห็นไดวา  การเพิ่มราคาในกลุมนี้ไมทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากนัก  แตสามารถทําให
ธุรกิจสรางกําไรไดเพิ่มมากข้ึน  สวนดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร พบวา สวนแบง
ตลาดลดลงคอยขางมากเหลือเพียงรอยละ 24  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 หรือตลาดสมมติมีสวนแบง
ตลาดท่ีผูบริโภคจะนิยมเลือกซ้ือลดลงไปอยูอันดับท่ี 2 จะเห็นไดวาผูบริโภคในสวนตลาดนี้จะให
ความสําคัญกับขอมูลพลังงานและสารอาหาร  และเม่ือเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ
จากแบบท่ีมีการแสดงปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ ก็จะทําให
สวนแบงตลาดลดลงมากเหลือเพียงรอยละ 25  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคจะทําการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดในสวนตลาดท่ี 1 ของเนื้อไกสวนหนาอก ควรจะมีบรรจุภัณฑแบบ
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส หรือบรรจุภัณฑรูปแบบอ่ืนๆก็ได เชนเดียวกับตราสินคาท่ีผูบริโภค
ไมคอยใหควรสําคัญมากนัก ในสวนของราคานั้น ผูผลิตสามารถที่จะเพ่ิมราคาข้ึนเปนประมาณ 130 
บาทตอกิโลกรัมได  ในสวนของขอมูลพลังงานและสารอาหาร และปายประกันคุณภาพนั้น เปนส่ิง
ท่ีสําคัญท่ีควรมีในการผลิตสินคาใหกับสวนตลาดน้ีเปนอยางยิ่ง  เพราะถาไมมีการแสดงขอมูล
พลังงานและสารอาหาร และไมมีปายประกันคุณภาพ จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
คอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
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ตารางที่ 4.21 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนหนาอก ในสวนตลาดที่ 1 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา 

 (บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ปายประกัน
คุณภาพ ตราสินคา สวนแบงตลาด 

(BTL) 

ตลาดสมมติ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 110 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 30.50% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 23.20% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 19.30% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 16.40% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 10.50% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 4.22 สวนแบงตลาดสวนหนาอก ในสวนตลาดที่ 1 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจําลองตลาด 

ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 
บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ ตราสินคาของแหลงขาย 130 บาท/กก. ไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตลาดสมมติ 29.80% 29.10% 29.10% 23.80% 24.70% 
1 23.50% 23.30% 23.70% 26.10% 24.80% 
4 19.50% 19.90% 19.60% 20.90% 21.40% 
3 16.60% 17.00% 16.90% 17.80% 17.70% 
2 10.60% 10.70% 10.70% 11.50% 11.30% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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  สวนตลาดท่ี 2  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 31 (ตารางท่ี 4.23) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใส
ไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 130 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของแหลงขาย  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 20 (ตารางท่ี 4.23) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอ
สําเร็จ ราคาเฉล่ียประมาณ 130 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มี
ปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของผูผลิต สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาด
มากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 18 (ตารางท่ี 4.23) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 110 บาท
ตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และไมมี
ตราสินคา  และเปนตราสินคาของผูผลิต อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอย
ละ 16 (ตารางที่ 4.23) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง 
ราคาเฉล่ียประมาณ 90 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 16 (ตารางที่ 4.23) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 90 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไม
มีปายประกันคุณภาพสินคา และเปนตราสินคาของแหลงขาย 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพ่ือใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนหนาอกในสวนตลาดท่ี 2 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ  ซ่ึงผลการ
วิเคราะหในตารางท่ี 4.24 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบ
ถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองเปนแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ จะทําใหสวนแบงตลาด
ลดลงคอนขางมากเหลือเพียงรอยละ 24 โดยยังคงเปนผูนําตลาดอยู แตสวนแบงตลาดจะมีคาท่ี
ใกลเคียงกัน ซ่ึงจะเห็นไดวาสินคาท่ีทําการหอสําเร็จนั้นไมเปนท่ีช่ืนชอบของตลาดกลุมนี้  โดย
ตลาดกลุมนี้ตองการท่ีจะเลือกสินคาเองเปนหลัก ทําใหไดสินคาช้ินท่ีสด สะอาด ตามความตองการ
มากท่ีสุด  ในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคาของแหลงขายเปนไมมีตราสินคา  
ผูบริโภคในสวนตลาดนี้มีความพึงพอใจลดลงไมมากนัก ทําใหสวนแบงตลาดปรับลดลงเหลือรอย
ละ 28   และเมื่อทําการพิจารณาดานราคาโดยทําการปรับราคาจาก 130 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางที่ 4.23 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนือ้ไกสวนหนาอก ในสวนตลาดที่ 2 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา  

(บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน 
และสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนแบงตลาด 

(BTL) 

ตลาดสมมติ ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 130 แสดง มีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 30.50% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 130 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 20.20% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 110 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 17.70% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 90 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 16.10% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 90 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 15.50% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

ตารางที่ 4.24 สวนแบงตลาดสวนหนาอก ในสวนตลาดที่ 2 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจําลองตลาด 

ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 

บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ ไมมีตราสินคา 110 บาท/กก. ไมแสดงขอมูล 
พลังงานและสารอาหาร ไมมีปายประกันคุณภาพ 

ตลาดสมมติ 23.90% 27.50% 27.0% 29.50% 28.60% 
4 21.40% 20.90% 21.6% 20.50% 20.90% 
2 19.40% 18.40% 16.6% 18.00% 18.10% 
3 18.20% 16.80% 18.6% 16.30% 16.30% 
1 17.10% 16.40% 16.2% 15.70% 16.00% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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เปน 110 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเหลือรอยละ 27  จะเห็นไดวา  ผูบริโภค
ไมไดใหความสําคัญในดานราคามากนัก  ซ่ึงการลดราคาไมสามารถทําใหสวนแบงตลาดใหเพิ่ม
ข้ึนกับสวนตลาดน้ีได  และบางคร้ังการต้ังราคาท่ีสูงใหสอดคลองกับตราสินคา  ท่ีมีสินคาคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ผูบริโภคจะมองเห็นวาเปนตราสินคาท่ีผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาท่ี
จายไป แตเม่ือใดท่ีปรับราคาลดลงอาจทําใหผูบริโภคไมม่ันใจได  ตอมาไดทําการทดสอบโดยการ
เปล่ียนแปลงดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากไมแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหารมาเปนแบบแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร พบวา สวนแบงตลาดลดลงคอนของ
นอยเหลือรอยละ 30  โดยยังเปนผูนําตลาดอยู ซ่ึงผูบริโภคในสวนตลาดนี้อาจไมใหความสําคัญกับ
ขอมูลพลังงานและสารอาหารเทาใดนัก  และเมื่อเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพจาก
แบบที่มีการแสดงปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ ก็ทําใหสวน
แบงตลาดลดลงเล็กนอยเชนกัน เหลือรอยละ 29  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคจะทํา
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดในสวนตลาดท่ี 1 ของเนื้อไกสวนหนาอก ควรจะมีบรรจุภัณฑ
แบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง โดยผูบริโภคในสวนตลาดนี้จะใหความสําคัญกับ
คุณลักษณะดานตราสินคาคอนขางนอย ในราคาประมาณ 130 บาทตอกิโลกรัม โดยไมนิยมสินคาท่ี
มีราคาตํ่ามากนัก สวนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางนอยตอ
ผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
 
 4.3.3 ผลการจําลองตลาดเนือ้ไกสดสวนสะโพก 
 
  จากการศึกษาท่ีผานมาเนื้อไกสดสวนสะโพกไดทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน
ตลาด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหการจําลองตลาดโดยใชตลาดจําลองเฉพาะเนื้อไกสดสวนสะโพก
จํานวน 4 ตลาดจําลอง (ตารางท่ี 4.15) นํามาเปรียบเทียบกับตลาดสมมติสวนสะโพกในสวนตลาดท่ี 
1 และตลาดสมมติสวนสะโพกในสวนตลาดท่ี 2 (ตารางท่ี 4.16) ดวยวิธี Bradley-Terry-Luce (BTL) 
เพื่อพิจารณาวาสวนแบงตลาดในแตละสวนตลาดจะออกมาในลักษณะใด  ดังนี้ 
  สวนตลาดที่ 1  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.25)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใส ราคาเฉล่ียประมาณ 75 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยู
ท่ีรอยละ 23 (ตารางที่ 4.25) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
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ราคาเฉล่ียประมาณ 65 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของแหลงขาย สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาด
มากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 20 (ตารางท่ี 4.25) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ียประมาณ 85 บาทตอกิโลกรัม  
ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของ
ผูผลิต อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 16 (ตารางท่ี 4.25) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 65 บาทตอ
กิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 12 (ตารางท่ี 4.25) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 75 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา และไมมีตราสินคา 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพ่ือใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนสะโพกในสวนตลาดท่ี 1 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปลี่ยนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ เพ่ือใหทราบ
ถึงคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในสวนตลาดนี้  ทําใหผูผลิตสามารถ
เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรผลิตสินคาออกมาในรูปแบบใดมากท่ีสุด  ท่ีจะสอดคลอง
ตรงกับความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับตนทุนการผลิตของผูผลิต  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ในตารางที่ 4.26 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบใสแพ็ค
แลวหุมดวยพลาสติกใสเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะทําใหสวนแบงตลาดมีคา
เพิ่มสูงข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.25) เปนรอยละ 30  จะเห็นไดวาผูบริโภคในกลุมนี้จะ
นิยมบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองมากกวา เนื่องจาก สามารถท่ีจะเลือกหยิบ
สินคาไดดวยตัวเอง ทําใหไดสินคาชิ้นท่ีสด สะอาด ตามความตองการมากท่ีสุด แตบรรจุภัณฑแบบ
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ผูบริโภคก็มีความชอบท่ีไมแตกตางกัน  และเม่ือทําการพิจารณา
ดานราคาโดยทําการปรับราคาจาก 75 บาทตอกิโลกรัม เปน 85 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบง
ตลาดจะลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 29  แตก็ยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ซ่ึงจะเห็นไดวา  การ
เพ่ิมราคาในกลุมนี้ไมทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากนัก  แตสามารถทําใหธุรกิจสรางกําไรไดเพิ่ม
มากข้ึน  ตอมาไดทดสอบโดยทําการเปล่ียนแปลงตลาดสมมติใหบรรจุภัณฑเปนแบบถุงพลาสติกท่ี
สามารถหยิบใสไดเองและราคาเปน 85 บาทตอกิโลกรัม พรอมๆกัน  ซ่ึงจะเห็นไดวา เม่ือทําการ 
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ตารางที่ 4.25 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนสะโพก ในสวนตลาดที่ 1 
ตลาด
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา 

(บาท/กก.) 
ขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ปายประกัน
คุณภาพ ตราสินคา สวนแบง

ตลาด (BTL) 

ตลาดสมมติ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 30.00% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 22.60% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 19.50% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 16.20% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 11.70% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 4.26 สวนแบงตลาดสวนสะโพก ในสวนตลาดที่ 1 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจําลองตลาด 

ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 
ถุงพลาสติกที่สามารถ

หยิบใสไดเอง 85 บาท/กก. ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 
และราคา 85 บาท/กก. 

ไมแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ไมมีปายประกัน
คุณภาพ 

ตราสินคาของ
แหลงขาย 

ตลาดสมมติ 30.20% 29.00% 29.30% 23.60% 24.20% 29.00% 
1 22.80% 23.00% 23.30% 25.40% 24.20% 22.60% 
4 19.70% 19.60% 19.70% 20.90% 21.60% 20.00% 
3 15.90% 16.60% 16.30% 17.50% 17.50% 16.60% 
2 11.30% 11.80% 11.40% 12.60% 12.50% 11.70% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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เปล่ียนระดับคุณลักษณะท่ีกลาวมาพรอมกัน คาสวนแบงตลาดจะลดลงเล็กนอยหางจากตลาดสมมติ
ไมมากนัก  เพราะผูบริโภคช่ืนชอบบรรจุภัณฑท้ังสองแบบท่ีใกลเคียงกัน แตราคาท่ีปรับเพิ่มข้ึนจะ
ทําใหสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอย ซ่ึงจะดีกวาการท่ีเพิ่มแตเพียงราคาข้ึนเพียงอยางเดียว  สวนดาน
ขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปน
แบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร พบวา สวนแบงตลาดลดลงคอยขางมากเหลือเพียงรอย
ละ 24  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 หรือตลาดสมมติมีสวนแบงตลาดท่ีผูบริโภคจะนิยมเลือกซ้ือลดลง
ไปอยูอันดับท่ี 2 จะเห็นไดวาผูบริโภคในสวนตลาดน้ีจะใหความสําคัญกับขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  และเม่ือเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพจากแบบท่ีมีการแสดงปายประกัน
คุณภาพเปนแบบที่ไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ ก็จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากเหลือเพียง
รอยละ 24 ซ่ึงจะเทากับตลาดจําลองท่ี 1 พอดี  ในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคา
ของผูผลิตเปนตราสินคาของแหลงขาย ทําใหผูบริโภคในสวนตลาดนี้มีความพึงพอใจลดลงเล็กนอย
เหลือรอยละ 29  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคามาก
ท่ีสุดในสวนตลาดท่ี 1 ของเนื้อไกสวนสะโพก ควรจะมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบ
ใสไดเองหรือแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสก็ได  ตามความเหมาะสมในดานการผลิตของ
ผูบริโภค เพราะไมทําใหผูบริโภคทําการเปล่ียนไปซ้ือสินคาชนิดอ่ืน และควรเปนตราสินคาของ
ผูผลิต ในดานราคาอาจทําการเพ่ิมราคาข้ึนไดจากท่ีเปน 75 บาทตอกิโลกรัม เปน 85 บาทตอ
กิโลกรัมได  เพื่อสรางกําไรใหกับธุรกิจเพิ่มมากข้ึน สวนคุณลักษณะดานตราสินคามีผลกระทบตอ
การเปล่ียนแปลงคอนขางนอยตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ โดยในสวนของขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร และปายประกันคุณภาพนั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรมีในการผลิตสินคาใหกับสวนตลาดนี้
เปนอยางยิ่ง  เพราะถาไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร และไมมีปายประกันคุณภาพ จะ
สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
  สวนตลาดท่ี 2  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.27)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใส ราคาเฉล่ียประมาณ 75 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยู
ท่ีรอยละ 23 (ตารางท่ี 4.27) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 
ราคาเฉล่ียประมาณ 65 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของแหลงขาย สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาด
มากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 20  (ตารางท่ี 4.27) เปนชุด
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คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ียประมาณ 85 บาทตอกิโลกรัม  
ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของ
ผูผลิต อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 19 (ตารางท่ี 4.27) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 65 บาทตอ
กิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 8 (ตารางท่ี 4.27) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 75 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา และไมมีตราสินคา 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพ่ือใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเนื้อไกสดสวนสะโพกในสวนตลาดท่ี 2 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ  ซ่ึงผลการ
วิเคราะหในตารางท่ี 4.28 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบ
ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะทําใหสวนแบง
ตลาดมีคาลดลงเล็กนอยจากรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.27) เปนรอยละ 29  จะเห็นไดวาผูบริโภคในกลุม
นี้นิยมบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใสมากกวา เนื่องจาก ผูบริโภคในกลุมนี้มองวา
สะดวกตอการซ้ือ และไมตองเสียเวลาในการหยิบเอง  โดยเม่ือทําการพิจารณาดานราคาโดยทําการ
ปรับราคาจาก 75 บาทตอกิโลกรัม เปน 85 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเล็กนอย
เหลือรอยละ 28  แตก็ยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ซ่ึงจะเห็นไดวา  การเพิ่มราคาในกลุมนี้ไม
ทําใหสวนแบงตลาดลดลงมากนัก  แตสามารถทําใหธุรกิจสรางกําไรไดเพิ่มมากข้ึน  ตอมาได
ทดสอบโดยทําการเปล่ียนแปลงดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทําการเปล่ียนจากแสดง
ขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนแบบไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร พบวา สวนแบง
ตลาดลดลงคอยขางมากเหลือเพียงรอยละ 24  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 หรือตลาดสมมติมีสวนแบง
ตลาดท่ีผูบริโภคจะนิยมเลือกซ้ือลดลงไปอยูอันดับท่ี 2 จะเห็นไดวาผูบริโภคในสวนตลาดนี้จะให
ความสําคัญกับขอมูลพลังงานและสารอาหาร  และเม่ือเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพ
จากแบบท่ีมีการแสดงปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ ก็จะทําให
สวนแบงตลาดลดลงมากเหลือเพียงรอยละ 26 ในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคา
ของผูผลิตเปนไมมีตราสินคา  ทําใหผูบริโภคในสวนตลาดนี้มีความพึงพอใจลดลงคอนขางมาก
เหลือเพียงรอยละ 22  ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูบริโภคในกลุมนี้ใสใจกับแหลงท่ีมาของสินคามาก ทําให
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สินคาท่ีไมมีตราสินคาหรือไมมีแหลงท่ีมาไมสามารถท่ีจะเปนผูนําในสวนตลาดนี้ได  ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคจะทําการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคามากท่ีสุดในสวนตลาดท่ี 2 ของเนื้อ
ไกสวนสะโพก ควรจะมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก  ในดานราคาอาจทําการเพ่ิม
ราคาข้ึนไดจากท่ีเปน 75 บาทตอกิโลกรัม เปน 85 บาทตอกิโลกรัมได  เพื่อสรางกําไรใหกับธุรกิจ
เพิ่มมากข้ึน สวนคุณลักษณะดานตราสินคา  ขอมูลพลังงานและสารอาหาร และปายประกันคุณภาพ
นั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรมีในการผลิตสินคาใหกับสวนตลาดนี้เปนอยางยิ่ง โดยผูบริโภคในสวน
ตลาดนี้จะใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง 
เพราะถาไมมีตราสินคา  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร และไมมีปายประกันคุณภาพ 
จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
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ตารางที่ 4.27 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนสะโพก ในสวนตลาดที่ 2 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา  

(บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนแบงตลาด (BTL) 

ตลาดสมมติ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 75 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 29.90% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 65 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 23.30% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 85 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 19.80% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 65 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 19.10% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 75 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 7.90% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

ตารางที่ 4.28 สวนแบงตลาดสวนสะโพก ในสวนตลาดที่ 2 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจําลองตลาด 
ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 
ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 85 บาท/กก. ไมแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ไมมีปายประกันคุณภาพ ไมมีตราสินคา 

ตลาดสมมติ 28.70% 28.30% 24.40% 26.40% 22.40% 
1 24.20% 24.00% 25.30% 24.40% 25.60% 
4 20.00% 20.10% 21.40% 21.10% 21.90% 
3 19.20% 19.60% 20.40% 19.90% 21.40% 
2 7.80% 8.10% 8.40% 8.20% 8.80% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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4.3.4 ผลการจําลองตลาดเนือ้ไกสดสวนนอง 
 
  จากการศึกษาท่ีผานมาเน้ือไกสดสวนนองไดทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 สวน
ตลาด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหการจําลองตลาดโดยใชตลาดจําลองเฉพาะเน้ือไกสดสวนนองจํานวน 4 
ตลาดจําลอง (ตารางท่ี 4.15) นํามาเปรียบเทียบกับตลาดสมมติสวนนองในสวนตลาดท่ี 1 และตลาด
สมมติสวนนองในสวนตลาดท่ี 2 (ตารางท่ี 4.16) ดวยวิธี Bradley-Terry-Luce (BTL) เพื่อพิจารณา
วาสวนแบงตลาดในแตละสวนตลาดจะออกมาในลักษณะใด  ดังนี้ 
  สวนตลาดท่ี 1  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 31 (ตารางท่ี 4.29)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติก
ใส ราคาเฉล่ียประมาณ 60 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  เปนตราสินคาของผูผลิต  รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยู
ท่ีรอยละ 23 (ตารางที่ 4.29) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคา
เฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกัน
คุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของผูผลิต สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงการตลาดมากเปนอันดับ
ท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 19 (ตารางท่ี 4.29) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมี
บรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาทตอกิโลกรัม  มีการ
แสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของแหลง
ขาย อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 15 (ตารางท่ี 4.29) เปนชุด
คุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 60 บาทตอ
กิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 11 (ตารางท่ี 4.29) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา และไมมีตราสินคา 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไมสามารถ
ท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะแบบใด
มากท่ีสุด ซ่ึงเพื่อใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนนองในสวนตลาดท่ี 1 อยางชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ เพื่อใหทราบถึง
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในสวนตลาดนี้  ทําใหผูผลิตสามารถ
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เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองวาควรผลิตสินคาออกมาในรูปแบบใดมากท่ีสุด  ท่ีจะสอดคลอง
ตรงกับความตองการของผูบริโภคและสอดคลองกับตนทุนการผลิตของผูผลิต  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ในตารางที่ 4.30 ทําใหทราบวา  เม่ือเปลี่ยนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบใสแพ็ค
แลวหุมดวยพลาสติกใสเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง จะทําใหสวนแบงตลาดเพิ่ม
สูงข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 31 (ตารางที่ 4.29) เปนรอยละ 32  เม่ือทําการพิจารณาดานราคาโดยทํา
การปรับราคาจาก 60 บาทตอกิโลกรัม เปน 80 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลง
เล็กนอยเหลือรอยละ 31  และยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ซ่ึงจะเห็นไดวา  การเพ่ิมราคาข้ึนทํา
ใหสวนแบงตลาดลดลงนอยมาก และยังชวยใหสามารถขายสินคาในราคาที่สูงมากข้ึน ทําใหสราง
กําไรใหกับธุรกิจเพิ่มมากข้ึนตาม  ตอมาไดทดสอบโดยทําการเปล่ียนแปลงตลาดสมมติใหบรรจุ
ภัณฑเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเองและราคาเปน 80 บาทตอกิโลกรัม พรอมๆกัน  
จะเห็นไดวา คาสวนแบงตลาดมีคาเพิ่มสูงข้ึนยิ่งกวาตลาดสมมติอีกดวย  ซ่ึงผูบริโภคในกลุมนี้ไม
คํานึงเร่ืองราคามากนัก ซ่ึงเม่ือเพิ่มราคาแตไดบรรจุภัณฑเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสได
เอง  จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาไดดียิ่งข้ึน  โดยเมื่อพิจารณาดานขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร จะเห็นไดวา เม่ือเปล่ียนจากแบบท่ีมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารเปนแบบท่ี
ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร จะทําใหสวนแบงตลาดลดลงไมมากนักเหลือรอยละ 
27   แตเม่ือทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพจากแบบที่มีการแสดงปายประกัน
คุณภาพเปนแบบท่ีไมมีการแสดงปายประกันคุณภาพ จะเห็นไดวาสวนแบงตลาดลดลงมากเหลือ
เพียงรอยละ 23 ซ่ึงกลาวไดวาผูบริโภคในสวนตลาดนี้ใหน้ําหนักความสําคัญกับการท่ีสินคามีปาย
ประกันคุณภาพมากกวามีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  เพราะปจจุบันผูบริโภคให
ความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปราศจากสารพิษตกคาง  โดยการมีปายประกัน
คุณภาพก็จะเปนเคร่ืองหมายการันตีใหกับผูบริโภควาไดซ้ือหรือบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย  
และในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตราสินคาของผูผลิตเปนไมมีตราสินคา  สวนแบง
ตลาดจะลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 28  แตก็ยังอยูในระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
ตลาดจําลองในสวนตลาดที่ 1 ของเนื้อไกสวนนอง ปจจัยดานบรรจุภัณฑและราคามีผลตอการ
เปล่ียนแปลงการตัดสินคาใจเลือกซ้ือสินคาคอนขางนอย แตผูผลิตสามารถเพ่ิมสวนแบงตลาดและ
สรางกําไรเพ่ิมข้ึนไดพรอมๆกัน โดยทําการปรับบรรจุภัณฑและราคาตามท่ีไดกลาวมา  ในสวนของ
ปายประกันคุณภาพนั้น เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรมีในการผลิตสินคาใหกับสวนตลาดน้ีเปนอยางยิ่ง  
เพราะถาไมมี  จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้  สวน
คุณลักษณะดานอ่ืนๆ มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางนอยตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
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ตารางที่ 4.29 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนนอง ในสวนตลาดที่ 1 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา  

(บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนแบงตลาด (BTL) 

ตลาดสมมติ ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 31.40% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 22.90% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 19.30% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 15.30% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 11.20% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 4.30 สวนแบงตลาดสวนนอง ในสวนตลาดที่ 1 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจาํลองตลาด 

ตลาด 
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL) 
ถุงพลาสติกที่สามารถ

หยิบใสไดเอง 80 บาท/กก. ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 
และ 80 บาท/กก. 

ไมแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร 

ไมมีปายประกัน
คุณภาพ ไมมีตราสินคา 

ตลาดสมมติ 31.80% 31.30% 31.70% 27.10% 22.50% 28.30% 
4 22.90% 22.90% 22.90% 24.10% 26.40% 24.10% 
1 19.50% 19.30% 19.70% 20.90% 21.60% 20.10% 
3 15.00% 15.30% 15.00% 16.10% 17.10% 16.10% 
2 10.70% 11.10% 10.70% 11.70% 12.40% 11.40% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 
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  สวนตลาดท่ี 2  สวนแบงตลาดท่ีไดจากการวิเคราะห พบวา ตลาดจําลองท่ีผูบริโภคมี
ความนาจะเปนท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ตลาดสมมติ  ซ่ึงตลาดสมมติมีสวนแบงตลาด
อยูท่ีรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.31)  เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ 
ราคาเฉล่ียประมาณ 60 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปาย
ประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของผูผลิต รองลงมา คือ  ตลาดจําลองท่ี 1 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 25 (ตารางท่ี 4.31) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบใสแพ็คแลวหุมดวย
พลาสติกใส ราคาเฉล่ียประมาณ 60 บาทตอกิโลกรัม  มีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไม
มีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปนตราสินคาของแหลงขาย สวนตลาดจําลองท่ีมีสวนแบง
การตลาดมากเปนอันดับท่ี 3 คือ  ตลาดจําลองท่ี 3 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 21 (ตารางท่ี 4.31) 
เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 60 
บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และ
เปนตราสินคาของผูผลิต  อันดับท่ี 4 คือ  ตลาดจําลองท่ี 4 มีสวนแบงตลาดอยูท่ีรอยละ 15 (ตารางท่ี 
4.31) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบบรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จ ราคาเฉล่ียประมาณ 80 บาท
ตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร  มีปายประกันคุณภาพสินคา  และเปน
ตราสินคาของผูผลิต  และตลาดจําลองท่ีมีสวนแบงตลาดนอยท่ีสุด คือ ตลาดจําลองท่ี 2 มีสวนแบง
ตลาดอยูท่ีรอยละ 9 (ตารางท่ี 4.31) เปนชุดคุณลักษณะท่ีมีบรรจุภัณฑแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถ
หยิบใสไดเอง ราคาเฉล่ียประมาณ 70 บาทตอกิโลกรัม  ไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและ
สารอาหาร  ไมมีปายประกันคุณภาพสินคา  และไมมีตราสินคา 
  จากการศึกษาพบวาเม่ือทําการเปรียบเทียบตลาดสมมติกับตลาดจําลองอ่ืนๆ  ยังไม
สามารถท่ีจะทําการแยกหรือช้ีชัดวาผูบริโภคในกลุมนี้มีความชอบในระดับตางๆของคุณลักษณะ
แบบใดมากท่ีสุด ซ่ึงเพื่อใหเขาใจถึงการจําลองตลาดเน้ือไกสดสวนนองในสวนตลาดท่ี 2 อยาง
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงไดทําการทดสอบเปล่ียนระดับคุณลักษณะตางๆในตลาดสมมติ  ซ่ึงผลการ
วิเคราะหในตารางท่ี 4.32 ทําใหทราบวา  เม่ือเปล่ียนปจจัยดานบรรจุภัณฑในตลาดสมมติจากแบบ
บรรจุถุงท่ีทําการหอสําเร็จเปนแบบถุงพลาสติกท่ีสามารถหยิบใสไดเอง  จะทําใหสวนแบงตลาดมี
คาลดลงเล็กนอยจากรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.31) เปนรอยละ 29 เมื่อทําการพิจารณาดานราคาโดยทํา
การปรับราคาจาก 60 บาทตอกิโลกรัม เปน 70 บาทตอกิโลกรัม พบวา สวนแบงตลาดจะลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 26  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 หรือตลาดสมมติมีสวนแบงตลาดท่ีผูบริโภคจะนิยมเลือก
ซ้ือลดลงไปอยูอันดับท่ี 2  และทําการเปล่ียนราคาจาก 60 บาทตอกิโลกรัม เปน 80 บาทตอกิโลกรัม 
สวนแบงตลาดจะลดลงคางขางมากเหลือเพียงรอยละ 20   ซ่ึงต่ํากวาตลาดจําลองท่ี 1 และ 3 หรือมี
สวนแบงตลาดเปนอันดับท่ี 3  ของสวนตลาดนี้ ซ่ึงจะเห็นไดวา  การเพิ่มราคาขึ้นเปน 70 บาทตอ
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กิโลกรัม ยังไมทําใหคาสวนแบงตลาดหางจากตลาดจําลองมากนัก แตเม่ือทําการเปล่ียนราคาเปน 80 
บาทตอกิโลกรัม สวนแบงตลาดจะลดลงมากและทําใหไมสามารถแขงขันกับตลาดไดเลย  โดยเมื่อ
ทําการเปล่ียนคุณลักษณะดานปายประกันคุณภาพจากแบบท่ีไมมีปายประกันคุณภาพเปนแบบท่ีมี
การปายประกันคุณภาพ  สวนแบงตลาดมีคาเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 30 (ตารางท่ี 4.32) เปนรอยละ 33  
จะเห็นไดวาผูบริโภคในกลุมนี้ก็ใหความสําคัญกับสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชนกัน  ดังนั้นจึง
ไดทดสอบโดยการเปล่ียนคุณลักษณะของตลาดสมมติเปนแบบมีปายประกันคุณภาพ และราคาเปน 
70 บาทตอกิโลกรัม พรอมๆกัน  คาสวนแบงตลาดลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 29 ซ่ึงจากการ
พิจารณาจะเห็นไดวา  การปรับราคาเพ่ิมข้ึนเพียงอยางเดียว จะทําใหไมสามารถสรางความไดเปรียบ
เหนือตลาดจําลองได  จึงไดทําการเพ่ิมปจจัยดานปายประกันคุณภาพเขามาดวย  จึงจะทําใหตลาด
สมมติท่ีทําการปรับเปล่ียนมีศักยภาพเปนผูนําตลาด  สวนดานขอมูลพลังงานและสารอาหาร เม่ือทํา
การเปล่ียนจากมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหารมาเปนแบบไมมีการแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร พบวา มีสวนแบงตลาดลดลงเหลือรอยละ 25  ซ่ึงตํ่ากวาตลาดจําลองท่ี 1 หรือมีสวน
แบงตลาดเปนอันดับท่ี 2  ของสวนตลาดนี้  และในสวนของตราสินคาไดทําการเปล่ียนจากตรา
สินคาของผูผลิตเปนสินคาของแหลงขาย  สวนแบงตลาดจะลดลงเหลือรอยละ 26  แตก็ยังอยูใน
ระดับท่ีเปนผูนําตลาดอยู  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ตลาดจําลองในสวนตลาดที่ 2 ของเนื้อไกสวนนอง 
ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาและดานปายประกันคุณภาพเปนอยางมาก  โดยจะมี
ความรูสึกตอราคาท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพราะเม่ือราคายิ่งเพิ่มสูงข้ึนเม่ือใด  ผูบริโภคก็จะ
หันไปหาสินคาตัวอ่ืนๆท่ีมีราคาไมสูงได  ซ่ึงก็คือกลุมนี้เปนกลุมท่ีนิยมซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูกเปน
หลัก  และถาสามารถเพ่ิมปายประกันคุณภาพเขามาดวย  ก็จะทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือไดดี
ยิ่งข้ึน  ซ่ึงถาไมมีการแสดงขอมูลพลังงานและสารอาหาร ก็จะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
คอนขางมากตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้เชนกัน และในสวนของตราสินคาก็มีผลท่ีจะทําใหสวน
แบงตลาดลดลงจากเดิม  สวนคุณลักษณะดานอ่ืนๆ มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคอนขางนอย
ตอผูบริโภคในสวนตลาดนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 91

ตารางที่ 4.31 สวนแบงตลาดที่ไดจากแบบจําลอง (BTL)  ที่ทําการวิเคราะหตลาดสมมติกับตลาดจําลองของเนื้อไกสวนนอง ในสวนตลาดที่ 2 
ตลาด 
จําลองที่ บรรจุภัณฑ ราคา  

(บาท/กก.) ขอมูลพลังงานและสารอาหาร ปายประกันคุณภาพ ตราสินคา สวนแบงตลาด (BTL) 

ตลาดสมมติ บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 30.40% 
1 ใสแพ็คแลวหุมดวยพลาสติกใส 60 แสดง ไมมีปาย ตราสินคาของแหลงขาย 24.50% 
3 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 60 ไมแสดง ไมมีปาย ตราสินคาของผูผลิต 20.90% 
4 บรรจุถุงที่ทําการหอสําเร็จ 80 ไมแสดง มีปาย ตราสินคาของผูผลิต 15.00% 
2 ถุงพลาสติกที่สามารถหยิบใสไดเอง 70 ไมแสดง ไมมีปาย ไมมีตราสินคา 9.20% 
     รวม 100.00 % 

ที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 4.32 สวนแบงตลาดสวนนอง ในสวนตลาดที่ 2 ที่ทําการปรับระดับคุณลักษณะในตลาดสมมติของการจาํลองตลาด 

ตลาด
จําลองที่ 

สวนแบงตลาด (BTL)  
 ถุงพลาสติกที่ 

สามารถหยิบใสไดเอง 70 บาท/กก. 80 บาท/กก. มีปายประกัน
คุณภาพ 

มีปายประกันคุณภาพ  
และ 70 บาท/กก. 

ไมแสดงขอมูลพลังงาน
และสารอาหาร ตราสินคาของแหลงขาย 

ตลาดสมมติ 28.70% 25.60% 19.90% 33.30% 29.00% 25.00% 26.30% 
1 25.40% 26.30% 28.30% 23.50% 25.10% 26.70% 25.80% 
3 21.10% 22.40% 24.20% 20.00% 21.40% 22.40% 22.30% 
4 15.50% 15.90% 17.00% 14.30% 15.10% 16.10% 16.00% 
2 9.30% 9.90% 10.60% 8.80% 9.40% 9.80% 9.70% 

รวม 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 
ที่มา : การคํานวณ 


