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บทคัดย่อ 
 
           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Conjoint Analysis กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านตราสินค้า ด้านราคา และ
ด้านการบริการหลังการขาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมตามล าดับ และคุณลักษณะ                 
ด้านการรับประกัน และด้านระยะเวลาส่งสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยหลัก             
ที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือด้านตราสินค้า รองลงมาคือ ด้านการบริการหลังการขาย และคุณลักษณะด้านราคา
ผู้ใช้งานให้ความสนใจน้อยที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ มอเตอร์ไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of this study are to investigate the product attributes influencing buying intentions 

for industrial motors for factories by using Conjoint Analysis technique. The questionnaire was used as a 
tool to collect information from 400 consumers who used industrial motors in factories. The results of the 
study were as follows: product attributes, including brand, price and one year after service influenced 
buying intentions for industrial motors for factories. This brand was at the highest level, followed by one 
year after service and price at the lowest level and with a statistical significance of 0.05.  
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บทน า 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่า

จะเป็นทางด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต และด้วยปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพึ่งพาการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่ไม่มีขีดจ ากัด   

ส าหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้
ข้อมูลสถิติสะสม ณ สิ้นปี 2562 จากศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบุจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งสิ้น 138,807 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563) และทุกๆโรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้องมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เครื่องเป่าลม ปั๊มอุตสาหกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ  
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หลักการท างานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าเกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากกระแส
ในขดลวดท าให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กท้ังสอง มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 
(DC) เช่น จากแบตเตอรี่, ยานยนต์หรือวงจรเรียงกระแส หรือจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลบั (AC) เช่น จากไฟบ้าน อินเวอร์เตอร์ 
หรือ เครื่องปั่นไฟ ส าหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย มอเตอร์ที่นิยมใช้มีทั้งแบบกระแสตรง และกระแสสลับ 

ส่วนตลาดมอเตอร์ในประเทศไทยนั้นมีมอเตอร์ที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกค้าเลือกซื้อได้เพียงไม่กี่ยี่ห้อ จึงท าให้ลูกค้ามี
ความภักดีในตราสินค้าเดิม เพราะเป็นมอเตอร์ยี่ห้อแรกๆที่ลูกค้าได้มีโอกาสใช้งานและเป็นยี่ห้อแรกๆที่เข้ามาขายในประเทศ
ไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของลูกค้าประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของลูกค้าประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อศึกษาหลักวิเคราะห์ของ Conjoint Analysis การตัดสินใจซื้อมอเตอร์จ าแนกตามคุณลักษณะของมอเตอร์

ไฟฟ้า 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
2. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
3. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านการรับประกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
4. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านการบริการหลังการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
5. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านระยะเวลาส่งสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ และคณะ (2546 อ้างถึงใน บุญน า, 2557)             

กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจได้เสนอ หรือน าเสนอเพื่อขาย เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการหรือความ
จ าเป็นให้กับลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดซึ่งจะประกอบไปด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ สีสรรค์ของผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้า บริการ และยังรวมไปถึงช่ือเสียงของผู้ขายด้วย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นตัวสินค้า การให้บริการสถานที่ และบุคคลหรือ
หมายรวมไปถึงด้านความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และ สแตนตัน. 2001: 9) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วย ตัวสินค้า การบริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า เหล่านี้จึงจะมีหรือส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายหรือน า
ออกสู่ตลาดได้ และที่ส าคัญการก าหนดกลยุทธ์ของสินค้าด้านผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์               และ
คณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า  หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา ท าการซื้อ การใช้การ
ประเมินผล รวมถึงการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระท าของคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า ทั้งนี้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อท าให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้ของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 แนวคิดการวิเคราะหแ์บบ Conjoint พจนา (2548) กล่าวว่า Conjoint Analysis คือ ค่าของสิ่งสองสิ่งหรือมากกวา่ 
2 สิ่งขึ้นไปถูกน ามาพิจารณาร่วมกัน การวิเคราะห์ Conjoint จะก าหนดระดับด้วยตัวเลขต่างๆ ของแต่ละคุณลักษณะ เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่า Utilities ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ การวิเคราะห์ Conjoint เป็นเทคนิคทางการ
วิจัยที่ใช้วัด trade-offs ในการเลือกสินค้าหรือบริการรวมทั้งใช้ในการพยากรณก์ารซื้อสนิค้าและใช้บริการของลูกคา้ ในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่เคยมีการ
ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงาน จ านวนทั้งสิ้น 138,807 โรงงาน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการก าหนดขนาดตัวอย่างประชากร
โดยวิธีค านวณสูตรของ Taro Yamane (1973) โดยมีการก าหนดค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ซึ่งในการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 399.99 ตัวอย่าง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส าหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
400 ตัวอย่าง เป็นตัวแทนของประชากรในการตอบแบบสอบถาม 
 วิธีสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยวิจัยครั้งนี้ จะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ การสัมภาษณ์กับ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 ราย ที่เป็นผู้บริโภคที่เคยใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล ปั๊มน้ า                  ใน
กระบวนการผลิต เพื่อที่จะค้นหาปัจจัยคุณลักษณะเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม และน าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่วมมาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดดังนี้ 
 
 2.1 การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการซักถามข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์              
แบบก่ึงโครงสร้าง 
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 บุษกร เช่ียวจินดากานต์ (2561) ให้ความหมาย การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้ง แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมทั้งยังสามารถสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ตอบ ทั้งสีหน้า 
ท่าทาง ความ รู้สึก และปฏิกิริยาที่ซ่อนเร้นไว้ในใจที่แสดงออกมาในขณะสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal 
Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) มีลักษณะคล้ายกับการใช้แบบสอบถาม เพราะมีการ
เตรียมข้อค าถามต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้า คือมีทั้งค าถามที่ต้องการค าตอบเฉพาะเจาะจง และค าถามที่ตอบได้ตามความต้องการ 
 โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยเป็นการหาข้อมูลแบบปฐมภูมิ คือ
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยท าการส ารวจจากผู้ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ คือ
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ผู้วิจัยจึง
ได้รวบรวมข้อมูลของมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเพิ่มเติม ในคุณลักษณะด้านตรา
สินค้า ด้านราคา ด้านการรับประกัน ด้านการบริการหลังการขาย และด้านระยะเวลาในการส่งมอบ เพื่อเป็นการสรุปข้อมูล
ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคสนใจ 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เกี่ยวกับคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า พบว่าคุณลักษณะของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้งานนั้น มีหลากหลายคุณลักษณะด้วยกัน โดยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
ด้านตราสินค้า ด้านการบริการหลังการขาย ด้านราคาสินค้า ด้านระยะเวลาการส่งสินค้า และด้านการรับประกันสินค้า ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางเลือกต่อไป 
 2.2 การวิเคราะห์ Conjoint Analysis 
 2.2.1 การเลือกคุณลักษณะ (Attributes) การเลือกคุณลักษณะที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธี Choice-Based 
Conjoint Analysis ควรเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมของ
ผู้บริโภคคุณลักษณะที่เหมาะสมส าหรับแบบจ าลองนี้ ไม่ควรมีจ านวนคุณลักษณะเกินกว่า 6 คุณลักษณะ เพราะจะท าให้
ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนในการเลือกรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในอดีต ไม่พบว่ามีการศึกษาถึงคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้นการคัดเลือกคุณลักษณะต่างๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับ 
งานวิจัยฉบับนี้ จะท าการคัดเลือกคุณลักษณะจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมทั้งหมด 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านตราสินค้า ด้านการบริการหลังการขาย ด้านการรับประกัน
สินค้า ด้านราคา และด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า 
 2.2.2 การแบ่งระดับคุณลักษณะ (Level) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท าให้ทราบว่ามีคุณลักษณะใดบ้างท่ีมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการส ารวจด้วยวิธีดังกล่าว ยังไม่
สามารถแสดงถึงแต่ละคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะทั้ง 5 
คุณลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้น มาวิเคราะห์หาระดับคุณลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างแบบจ าลองทางเลือกและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิค Choice-Based Conjoint Analysis เพื่อหาปัจจัยด้านคุณลักษณะต่างๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
มอเตอร์ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม การแบ่งระดับคุณลักษณะนี้จะท าการศึกษาถึงข้อมูลปฐมภูมิ อ้างอิงระดับ
ของคุณลักษณะต่างๆ จากธุรกิจมอเตอร์ไฟฟ้าในปัจจุบัน เพื่อที่สามารถออกแบบจ าลองทางเลือกและน าเสนอถึงรูปแบบของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับรูปแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสุดสามารถสรุปได้ดังนี้  
 
 
 
 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
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ด้านตราสินค้า A 
B 
C 

ด้านการบริการหลังการขาย มีบริการหลังการขาย 
ไม่มีบริการหลังการขาย 

ด้านราคาสินค้า ราคาต่ ากว่า 50,000 บาท 
ราคา 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 100,000 บาท 

ราคา 100,000 บาทขึ้นไป 
ด้านระยะเวลาการส่งสินค้า มีสินค้าพร้อมส่ง 

1-2 เดือน 
3-5 เดือน 

ด้านการรับประกันสินค้า 1 ปี 
2 ปี 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

มอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยการใช้เทคนิค Conjoint Analysis 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คุณลักษณะของสถาน
ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม จ านวน 82 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ านวน 67 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชอบคุณลักษณะด้านตราสินค้ามากท่ีสุด 
หากเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักในตลาดอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก รวมไปถึง
คุณลักษณะด้านการรับประกันสินค้าและด้านราคาที่กลุ่มตัวอย่างมีความชอบ และจะพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อ 
สามารถเรียงล าดับได้ดังต่อไปนี้ อันดับที่หนึ่งด้านตราสินค้า อยู่ที่ร้อยละ 35 อันดับที่สองด้านการรับประกันสินค้า อยู่ที่      
ร้อยละ 18 อันดับที่สามด้านราคา อยู่ที่ร้อยละ 17 อันดับที่สี่ด้านบริการหลังการขาย อยู่ที่ร้อยละ 16 อันดับสุดท้าย              
ด้านระยะเวลาการส่งสินค้า อยู่ท่ีร้อยละ 14 

 
 
 
 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  



6 

 

1. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม  
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงมีความเช่ือถือในตราสินค้า A และ B เนื่องจากเป็นตราสินค้าที่เข้ามาท าตลาดในเมืองไทย
เป็นอันดับต้นๆ มีช่ือเสียงมายาวนาน เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

2. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าโดยค านึงถึงเรื่องราคาเป็นส าคัญ หากราคามอเตอร์ต่ ากว่า 50,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาและตัดสินใจก่อน 

3. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านการรับประกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้มีการพิจารณาหรือค านึงถึงคุณลักษณะในด้านการรับประกัน 

4. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านการบริการหลังการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาคุณลักษณะด้านการบริการหลังการขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
มอเตอร์ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

5. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านระยะเวลาส่งสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมอ เตอร์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้พิจารณาด้านระยะเวลาในการส่งสินค้าเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจซื้อมอเตอร์ของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Conjoint Analysis” 
สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด้านตราสินค้าของมอเตอร์ไฟฟ้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุดอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากลูกค้ายังคงเชื่อมั่นในตราสินค้าที่มีวางจ าหน่ายอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากตราสินค้าที่มีอยู่เป็นท่ีรู้จักและมี
ช่ือเสียง เพราะมีการท าการตลาดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและคุ้นเคยกับตราสินค้านั้นๆ 
เพราะฉะนั้นการวางกลยุทธ์ด้านตราสินค้าจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการท าการตลาดของตราสินค้าใหม่   

2. คุณลักษณะด้านการบริการหลังการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอันดับรองลงมา 
ทั้งนี้เนื่องด้วยมอเตอร์เป็นสินค้าเทคนิคส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความรู้และความช านาญ
ในการใช้งาน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการบริการหลังการขาย เช่น การติดตั้ง การแนะน าการใช้งาน การบ ารุงรักษา รวมถึง
การซ่อมแซมเพราะหากมอเตอร์มีปัญหาระหว่างการใช้งาน จะท าให้เกิดผลกระทบกับกระบวนการในการผลิตหรือการท างาน
ของเครื่องจักร หากไม่รีบเข้าไปด าเนินการซ่อมแซม 

3. คุณลักษณะด้านราคาของมอเตอร์ไฟฟ้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นผู้ท าการตลาดของผลิตภัณฑ์มอเตอร์อุตสาหกรรมควรมีการวางกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อน ามาเป็นจุดแข็งส าหรับการน า
สินค้าประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดมอเตอร์อุตสาหกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยวิธีการวิเคราะห์ Conjoin Analysis เพื่อศึกษาคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค่าความส าคัญกับคุณลักษณะด้านตราสินค้ามากที่สุด และด้านการมีบริการหลังการขายเป็น
ล าดับรองลงมา ดังนั้น ผู้ผลิตหรือนักการตลาดควรน าเสนอสินค้าพร้อมทั้งการบริการหลังการขายร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ
หรือความเช่ือมั่นให้ลูกค้าพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
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2. จากวิจัยนี้กลุ่มตัวอย่างได้ให้ค่าความส าคัญกับคุณลักษณะด้านราคาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ท าการตลาดของสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมควรท าการควบคุมหรือลดต้นทุนของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้มีโอกาสในการท า
การตลาดมอเตอร์ตราสินค้าใหม่ในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ได้ระบุคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ท าให้

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจซื้อจริง 
2. ผลจากการวิจัยครั้งนี้โดยวิธีวิเคราะห์ Conjoint Analysis คุณลักษณะของสินค้า (Product Attribute) พบว่า

ด้านตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ดังนั้น การท าวิจัยในครั้งต่อไปควรพิจารณาคุณลักษณะในด้านอ่ืนๆด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีอันเนื่องมาจากความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผศ. ดร.อินทกะ พิริยะกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าอย่างยิ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา 
รวมถึงค าแนะน าต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์และกรรมการสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ สอบปากเปล่าและท่านคณาจารย์           
ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอน แนะน าแนวทางในการแก้ไขปัญหางานวิจัยนี้ เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน  และครอบครัวของผู้วิจัย ที่คอยสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมา
โดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาการตลาดรุ่นท่ี 19 และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ท าแบบทดสอบทุกท่านที่สละเวลา
ในการท าแบบทดสอบส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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