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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 200 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านการรับประกัน  ด้านราคา  ด้านแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ด้านการบริการหลังการขาย 1 ปี และ            
ด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยคุณลักษณะด้านใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน เป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับประกัน ด้านราคา             
ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และด้านบริการหลังการขาย เป็นคุณลักษณะด้านท่ีผู้ใช้งานให้ความสนใจน้อยที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ตลาดเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
 

ABSTRACT 
 

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

วัตถุประสงค์  แล้วน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
รอบๆ ตัวเราการเลือกวัสดุควรเลือกประเภทของวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุดไม่ว่าด้านคุณสมบัติ ด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการผลิต และด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งสามารถจัดประเภทของวัสดุวิศวกรรม ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้ คือ กลุ่มโลหะ 
(Metal), กลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer), กลุ่มเซรามิค (Ceramic), กลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ (Semiconductor) และ กลุ่มวัสดุผสม 
Composite) เป็นต้นและจากการแข่งขันที่สูงขึ้นของวงการอุตสาหกรรมภายใต้ข้อก าหนดของคุณภาพสินค้าหรือมาตรฐานสากล
จากกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆให้ประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับระบบควบคุมคุณภาพของสินค้าการจัดการ รวมถึงการ
ควบคุมโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9000 และ ISO 14000 เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่สามารถแข่งกับ
ตลาดโลกได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน  ปลอดภัย ตามข้อก าหนดสากล 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องอาศัยการตรวจวัดและการควบคุมในกระบวนการอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน เพราะเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการแข่งขันเนื่องจาก
ลูกค้าให้ความส าคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องราคาเป็นส าคัญเมื่อผู้ประกอบการต้องการที่จะขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศมาตรฐานก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ และผลิตภัณฑ์หนึ่งช้ินต้องได้รับการตรวจสอบตามข้อก าหนด ของมาตรฐานใน
รายการต่างๆ มากมาย  

ปัจจุบันมีการจัดตั้งห้องตรวจสอบคุณภาพ หรือห้องปฏิบัติการที่อยู่ในองค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และในบริษัทเอกชน
ที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ความต้องการเครื่องทดสอบวัสดุมีเพิ่มมากข้ึน จ าเป็นต้องมีเครื่องทดสอบวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับลักษณะงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของงานนั้นๆไม่ให้เกิดการความผิดพลาดจนท าให้เกิดเกิดความเสียหายต่อองค์กร
ได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อขอการรับรองมาตรฐานสากลจากกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  เพื่อทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ  คุณสมบัติทางกล  คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา รวมทั้งการวิเคราะห์/ทดสอบของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การทดสอบโครงสร้างของวัสดุ, การทดสอบความแข็งของวัสดุ จ าพวกยางและพลาสติก, การทดสอบที่ใช้หาสมบัติ
แรงดึงและแรงอัด (ความทนต่อแรงดึง, การยืดตัว ณ จุดขาด, การเสียรูป, ค่าโมดุลัส) ของช้ินงานคงรูป,การทดสอบคุณสมบัติ           
การรับแรงกระแทกทางกล เป็นต้น 

เพื่อให้ได้สินค้าท่ีได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  การเลือกใช้เครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรม เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นได้ว่า สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมที่ดี ย่อมส่งผลต่อ              
การยอมรับในตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เกิดความเขื่อมั่นในแบรนด์สินค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต                
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และยกระดับขีดความสามารถของแต่ละภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัย
เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ธุรกิจเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมมีการแข่งขันมากขึ้น มีการน าเข้าเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมจากประเทศผู้ผลิตที่หลากหลาย  มีราคาที่แตกต่างกันไป ซึ่งคุณภาพของตัวเครื่องก็แตกต่างกันตามไปด้วย จึงเป็นที่
น่าสนใจศึกษาว่า คุณลักษณะของเครื่องทดสอบอุตสาหกรรมในเรื่องใดบ้าง ที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกซื้อเครื่องทดสอบ
อุตสาหกรรม 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในที่น้ีคือผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์ประกอบร่วมด้วยวิธี Conjoint Analysis  และความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจใช้
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เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมกับองค์ประกอบร่วมในระดับต่างๆ ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเครื่อง
ทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม Conjoint Analysis  
2. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. คุณลักษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน 
2. ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน 
3. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์  ศุภลักษณ์ สมบูรณ์หรรษา (2549) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ 

(Product) เป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งองค์การหรือบุคคลน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน อันจะให้ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ได้รับ
ความพอใจ หรือ ความต้องการของนักการตลาดเองได้รับความพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการ เสาะแสวงหาการซื้อ การใช้การประเมินหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถตอบสนอง ความต้องการของตนได้อย่างพึงพอใจ เป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ             
ซื้อเมื่อไหร่ ที่ไหนและบ่อยครั้งแค่ไหน  ทางเศรษฐศาสตร์มีความเช่ือว่า ผู้ซื้อมีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการอย่าง
หลากหลาย แต่เนื่องจากผู้ซื้อมีขีดจ ากัดทางด้านทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ ดังนั้นผู้ซื้อจึงมีการจัดอันดับความส าคัญของสินค้าหรือ
บริการที่ต้องการซื้อแตกต่างกันออกไป โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการได้รับประโยชน์สูงสุดที่ตนเองได้รับ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม กุณฑลี (2553) กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis)  เป็นการใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อค้นหา ลักษณะส าคัญของสินค้าหรือบริการ และระดับของสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ เทคนิคนี้ท าให้ ทราบข้อมูลเพื่อน าไปออกแบบ              
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจึงเป็นวิธีที่หาข้อมูลจากผู้บริโภควิธี
หนึ่ง จึงถือว่าเป็นการศึกษาปัจจัยหรือคุณลักษณะที่มีผลต่อความช่ืนชอบของผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์ว่า ผู้บริโภคนั้นมีคุณลักษณะ             
ที่ช่ืนชอบแบบใดในสินค้านั้น มากที่สุดและช่ืนชอบในระดับเท่าใด  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจ Fishbein & Ajzen (2010) กล่าวว่า ความตั้งใจใช้งาน หมายถึง ความพร้อม
หรือความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมของการใช้งาน จากการศึกษาความตั้งใจที่จะพยายา มท าพฤติกรรมนั้น              
ความตั้งใจเป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตัวบ่งช้ีว่าบุคคลมีความพยายามที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ด้วยความ
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ยินดีและเต็มใจ ตลอดจนมีการแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้บริการ ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความพยายามมากเพียงใด  
ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมก็จะมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมในเขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดของ             
กลุ่มตัวอย่าง ในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนั้นผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรจาก อัจฉราวรรณ  
งามญาณ. (2554, กรกฎาคม-กันยายน) “อันเนื่องมาจากสูตรของยามาเน่” วรสารมหาธุรกิจ. ปีที่ 34 (ฉบับท่ี 131):47 ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% หรือ 0.95 พร้อมกับยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ซึ่งในการค านวณได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 192 รายและเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จึงส ารองขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีก 8 ราย รวมเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตองการทั้งหมด 200 ราย เป็นตัวแทนของประชากรในการตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปตามสถานท่ีที่มีลักษณะเป็นหน่วยงาน

ราชการและโรงงานอุตสาหกรรมได้ดังนี้ เขตกรุงเทพมหานคร เขตจังหวัดปทุมธานี  เขตจังหวัดนนทบุรี และเขตจังหวัด
สมุทรปราการ 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) เป็นการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก โดยเลือกเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ที่เต็มใจให้ข้อมูล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
ผู้กรอกค าตอบเอง (Self-Administered Questionnaires) ในพื้นที่ท่ี ได้ก าหนดไว้ในข้ันท่ี 1 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัยครั้งนี้ จะเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 ราย ที่เป็นผู้บริโภคที่เคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม เพื่อที่จะค้นหาปัจจัยคุณลักษณะเพื่อน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม และน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างละเอียดดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์ (Interview)  
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2543, น. 70) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนาซักถามและ

โต้ตอบแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์มีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง 
การพูด เจตคติ ขณะที่สัมภาษณ์เพื่อน ามาพิจารณาสรุปผลตามปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้  

วรรณี แกมเกตุ (2551, น. 249); ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันนท์ (2557, น. 198) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นการรวบรวม
ข้อมูลแบบเผชิญหน้า (Face-to-face) อาศัยการสนทนาซักถามระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรมีมนุษย์
สัมพันธ์ค่อนข้างสูง จึงท าให้การสัมภาษณ์บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ  
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โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการหาข้อมูลเกี่ยวเครื่องทดสอบวัสดุอตสาหกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นการหาข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ คือการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยท าการส ารวจจากผู้ใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ในสถานที่ 
ที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานราชการและโรงงานอุตสาหกรรม คือ 

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ /ทดสอบ /ข้อมูลเทคนิค ให้แก่ภาคเอกชน
และหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการสืบค้น
ข้อมูลทางเทคนิค สามารถให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการมากกว่า 20 ห้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้ใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก  

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวพิ่มเติม ในคุณลักษณะ ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการให้บริการของพนักงานขาย ด้านการบริการหลัง
การขาย ด้านการรับประกัน ด้านใบรับรองมาตรฐาน ด้านรูปลักษณ์ภายนอก และด้านระยะเวลาในการส่งมอบ เพื่อเป็นการสรุป
ข้อมูลตัวอย่างของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคสนใจ 
 

2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
      2.2.1 การเลือกคุณลักษณะ (Attributes) 
      การเลือกคุณลักษณะที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธี Choice-Based Conjoint Analysis ควรเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อึกทั้งจ านวนคุณลักษณะที่เหมาะสม
ส าหรับแบบจ าลองนี้ ไม่ควรมีจ านวนคุณลักษณะเกินกว่า 6 คุณลักษณะ เพราะจะท าให้ผู้บริโภคหรือผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความ
สับสนในการเลือกรูปแบบเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่คนสนใจได้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต ไม่พบว่า             
มีการศึกษาถึงคุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ดังนั้ นการคัดเลือกคุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ จะท าการคัดเลือกคุณลักษณะจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของ
เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมทั้งหมด  8 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการให้บริการของพนักงานขาย ด้านการบริการหลังการขาย ด้านการรับประกัน ด้านใบรับรองมาตรฐาน             
ด้านรูปลักษณ์ภายนอก และด้านระยะเวลาในการส่งมอบ  

ในส่วนของแบบสอบถามเบื้องต้นที่ใช้ในการคัดกรองคุณลักษณะที่ส าคัญจะท าการศึกษาในลักษณะของการระบุคะแนน
ความส าคัญ (Rating) ของแต่ละคุณลักษณะที่มีผลต่อความตั้งใจ โดยมีช่วงคะแนนระดับความส าคัญอยู่ระหว่าง 1 คะแนน คือ               
มีความส าคัญน้อยที่สุด ถึง 10 คะแนน คือมีความส าคัญมากท่ีสุด (ภาคผนวก ก) และท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย 
ผลที่ ได้จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า คุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่าง 10 รายให้ความส าคัญมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ                       
ด้านการรับประกัน ด้านราคา ด้านแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการหลังการขาย และด้านใบรับรองมาตรฐาน เพราะฉะนั้น 
จากการคัดเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทั้งหมด 5 คุณลักษณะ ท าให้
สามารถระบุคุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่จะน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองทางเลือกต่อไป 
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2.2.2 การแบ่งระดับคุณลักษณะ (Level)  
      จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท าให้ทราบว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่มีความส าคัญต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรมของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค แต่เนื่องจากการส ารวจด้วยวิธีดังกล่าว ยังไม่สามารถแสดงถึงอิทธิพลของแต่ละคุณลักษณะ
ที่มีต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะทั้ง  5 คุณลักษณะ ที่กล่าวไว้ข้างต้น                
มาวิเคราะห์หาระดับคุณลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างแบบจ าลองทางเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Choice-Based 
Conjoint Analysis เพื่อหาอิทธิพลของคุณลักษณะต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความน่าจะเป็นในความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม 
      การแบ่งระดับคุณลักษณะนี้ จะท าการศึกษาถึงข้อมูลปฐมภูมิ อ้างอิงระดับของคุณลักษณะต่างๆ จากธุรกิจเครื่องทดสอบ
วัสดุอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เพื่อที่สามารถออกแบบจ าลองทางเลือกและน าเสนอถึงรูปแบบเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม                 
ที่ใกล้เคียงกับรูปแบบท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสะท้อนถึงสถานการณ์จริงในความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด สรุปได้ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 
1.ด้านการรับประกัน 6 เดือน  

1 ปี   
2 ปี 

2.ด้านราคา ราคาเริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท 
ราคาเริ่มต้น 300,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 
ราคาเริ่มต้น 600,000 บาท ขึ้นไป 

3 ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น  
ประเทศจีน 
ประเทศอื่นๆ 

4.ด้านการบริการหลังการขาย มี Maintenance ทุก 1 ปี 
มี Maintenance ทุก 6 เดือน 

5.ด้านใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน มี 
ไม่มี 

 
2.2.3 การสร้างสถานการณ์จ าลอง (Scenario) 
ภายหลังจากที่ก าหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะแล้วสามารถหาจ านวนทางเลือกทั้งหมดด้วยวิธีชุดข้อมูลเต็ม 

(Full Factorial Design) แต่จากจ านวนคุณลักษณะดังกล่าวเมื่อน ามาสร้างเป็นทางเลือกของรูปแบบเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จะได้จ านวนทางเลือกทั้งสิ้น 3x3x4x2x2 เท่ากับ 144 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าทางเลือกท่ีได้นั้นมีจ านวนมาก จึงท าให้
เกิดความยุ่งยากในการสร้างแบบสอบถาม เนื่องจากบางทางเลือกไม่มีความสัมพันธ์และอาจจะขัดแย้งกัน นอกจากนี้บางทางเลือก
อาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเพื่อท าการลดจ านวนทางเลือกลงให้มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถด าเนินการสัมภาษณ์             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้วิธีการ Fractional Factorial Design โดยเป็นวิธีการทางสถิติที่ท าการสุ่มเลือกมาใช้ในการศึกษา 
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และสามารถวิเคราะห์ผลครอบคลุมระดับคุณลัษณะต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาได้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถขจัดปัญหาความสัมพันธ์
และความขัดแย้งของระดับของคุณลักษณะในแต่ละชุดทางเลือกได้อีกด้วย (วราภรณ์ ปัญญาวดี และคณะ, 2553)  

การศึกษาครั้งนี้จะลดจ านวนทางเลือกโดยการใช้ค าสั่ง Orthogonal Design ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการ
วิเคราะห์ท าให้ได้ชุดทางเลือกทั้งสิ้น 16 ชุดทางเลือก โดยแสดงดังตารางที่ 6 จากนั้นจึงท าการจับคู่ทางเลือกโดยพิจารณาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของแต่ละคู่ทางเลือก ทั้งนี้การก าหนดทางเลือกประกอบด้วยทางเลือกทั้งหมด 2ทางเลือก ได้แก่ 
คุณลักษณะของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่เกิดจากการสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมา ระบุเป็น ชุด A และ ชุด B ท าให้ได้
ทางเลือกที่เหมาะสมทั้งหมด 8 ชุดทางเลือก และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจะถูกถามเพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในชุด
ทางเลือกจ านวน 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ 
แสดงรายละเอียดของทางเลือก 16 ทางเลือก 
 

การ์ด 
การ

รับประกัน 
ราคา 

ที่มาของ
ผลิตภัณฑ ์

บริการหลังการขาย 
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1 2 ปี เริ่มต้น  600,000 บาทขึ้นไป ญี่ปุ่น Maintenance ทุก 1 ปี ม ี
2 2 ปี เริ่มต้น 300,001 - 600,000 บาท สหรัฐอเมริกา Maintenance ทุก 6 เดือน ไม่ม ี
3 1 ปี เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท สหรัฐอเมริกา Maintenance ทุก 6 เดือน ม ี
4 6 เดือน เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท อื่นๆ Maintenance ทุก 6 เดือน ม ี
5 6 เดือน เริ่มต้น 300,001 - 600,000 บาท ญี่ปุ่น Maintenance ทุก 6 เดือน ม ี
6 6 เดือน เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท ญี่ปุ่น Maintenance ทุก 6 เดือน ไม่ม ี
7 6 เดือน เริ่มต้น  600,000 บาทขึ้นไป สหรัฐอเมริกา Maintenance ทุก 1 ปี ไม่ม ี
8 6 เดือน เริ่มต้น 300,001 - 600,000 บาท จีน Maintenance ทุก 1 ปี ม ี
9 2 ปี เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท จีน Maintenance ทุก 6 เดือน ไม่ม ี
10 2 ปี เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท อื่นๆ Maintenance ทุก 1 ปี ม ี
11 6 เดือน เริ่มต้น  600,000 บาทขึ้นไป อื่นๆ Maintenance ทุก 6 เดือน ไม่ม ี
12 1 ปี เริ่มต้น 300,001 - 600,000 บาท อื่นๆ Maintenance ทุก 1 ปี ไม่ม ี
13 1 ปี เริ่มต้น  600,000 บาทขึ้นไป จีน Maintenance ทุก 6 เดือน ม ี
14 6 เดือน เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท สหรัฐอเมริกา Maintenance ทุก 1 ปี ม ี
15 6 เดือน เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท จีน Maintenance ทุก 1 ปี ไม่ม ี
16 1 ปี เริ่มต้น ไม่เกิน  300,000 บาท ญี่ปุ่น Maintenance ทุก 1 ปี ไม่ม ี

 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหด์้วยค าสั่ง Orthogonal Design โปรแกรม SPSS ของผู้วิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 การแจกแจงหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามในด้านคุณลักษณะของสถานประกอบการ และประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ 

2. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะที่มีอิทธิพลความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบ
วัสดุอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
1. ด้านคุณลักษณะของสถานประกอบการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จ านวน             

70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และองค์กร           
ของรัฐ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ตามล าดับ 

2. ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ 
ในประเทศไทย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ ต่างประเทศ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะที่มีอิทธิพลความตั้งใจซื้อ
เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านการบริการ
หลังการขาย เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน  คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะด้านราคา และคุณลักษณะด้านการรับประกัน ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
1. คุณลักษณะของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม                
ไม่แตกต่างกัน 

2. ประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการ แตกต่างความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม ไม่แตกต่างกัน 

3. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การรับประกัน ราคา แหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย และใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

     3.1 หากไม่ใช้ตัวแปรการบริการหลังการขาย_1 ปี ผลการวิเคราะห์พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย                      
การรับประกัน ราคา แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_USA แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_CH และใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
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     3.2 หากไม่ใช้ตัวแปรการบริการหลังการขาย_6เดือน ผลการวิเคราะห์พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย              
การรับประกัน ราคา แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_USA แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_CH การบริการหลังการขาย_1ปี และใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

     3.3 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถานประกอบการขนาดใหญ่ พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน และใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

     3.4 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถานประกอบการขนาดเล็ก พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน และราคา                
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

     3.5 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ าแนกตามลักษณะสถานประกอบการองค์กรของรัฐ พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกันแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์_USA แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_JP การบริการหลังการขาย_6เดือน การบริการหลังการขาย_1ปี และใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

     3.6 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ าแนกตามประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการในไทย พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย การรับประกัน 
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_USA แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_JP การบริการหลังการขาย_6เดือน การบริการหลังการขาย_1ปี และ
ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 
      3.7 ผลการวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม จ าแนกตามประเทศต้นก าเนิดของสถานประกอบการในต่างประเทศ พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย                  
การรับประกัน ราคา แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_USA แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_JP แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_CH การบริการหลัง
การขาย_6เดือน การบริการหลังการขาย_1ปี และใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ
อุตสาหกรรม 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย ด้านการรับประกัน  ด้านราคา  ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ด้านการบริการหลังการขาย 1 ปี และด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม โดยคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภค           
ให้ความส าคัญมากที่สุด ด้านการรับประกันเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญเป็นอันดับสอง ด้านราคาหากราคาเครื่องทดสอบ
วัสดุอุตสาหกรรมมีราคาที่สูงข้ึนผู้บริโภคจะให้ความสนใจน้อยลง ด้านแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์ผู้ใช้งานให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มา
จากประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศจีน อาจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณภาพ
ที่ดีกว่า ด้านบริการหลังการขาย 1 ปี เป็นคุณลักษณะด้านท่ีผู้ใช้งานให้ความสนใจน้อยที่สุด 

2. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้ตัวแปร                
การบริการหลังการขาย 1 ปี พบว่า ผู้ใช้งานให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มากที่สุด รองลงมา
เป็นด้านการรับประกัน ส่วนด้านแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑห์ากผลติภณัฑ์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานสนใจ 
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แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนอาจท าให้ความสนใจลดลง  คุณลักษณะด้านราคาหากตัวเครื่องมีราคาที่สูงขึ้นอาจท าให้
ผู้ใช้งานไม่สนใจหรือให้ความสนใจน้อยลง  และมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

3. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้ตัวแปร               
ด้านการบริการหลังการขาย 6 เดือน พบว่า ผู้ใช้งานให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มากที่ สุด 
รองลงมาเป็นด้านการรับประกัน ส่วนด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจะผลิตภัณฑ์               
ที่ผู้ใช้งานสนใจ แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนอาจท าให้ความสนใจลดลง  คุณลักษณะด้านราคาหากตัวเครื่องมีราคา                 
ที่สูงข้ึนอาจท าให้ผู้ใช้งานไม่สนใจหรือให้ความสนใจน้อยลง  และมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม 

4. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามลักษณะ
สถานประกอบการขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ใช้งานที่ท างานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการรับประกัน เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่จึงไม่ได้ให้ความส าคัญด้านราคา 
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย  

5. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามลักษณะ
สถานประกอบการขนาดเล็ก พบว่า ผู้ใช้งานที่ท างานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้าน                
การรับประกันมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านราคา เนื่องจากองค์กรมีขนาดเล็ก อาจเป็นองค์กรเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่ต้องการมีการลงทุนสงู  

6. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามลักษณะ
สถานประกอบการองค์กรของรัฐ พบว่า ผู้ใช้งานที่ท างานในองค์กรภาครัฐ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดรองลงมาเป็นด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการรับประกัน และ
ด้านการบริการหลังการขาย 1 ปี ตามล าดับ เนื่องจากสถานประกอบการขององค์กรภาครัฐส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานวิจัย จึงต้องการ
ความน่าเชื่อถือ จึงได้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการรับประกัน 

7. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามประเทศ              
ต้นก าเนิดของสถานประกอบการในไทยพบว่าผู้ใช้งานที่ท างานในสถานประกอบการในไทย ให้ความส าคัญกับ คุณลักษณะ               
ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นมากที่ สุด รองลงมาเป็นด้านใบรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน ด้านการรับประกัน และด้านการบริการหลังการขาย ตามล าดับ เนื่องจากผู้ใช้งานที่ท างานในสถานประกอบการในไทย
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น และมีใบรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน เพราะจะให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทน้ันๆมีความน่าเชื่อถือ 

8. การวิเคราะห์ความชอบ (Preference) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามประเทศ              
ต้นก าเนิดของสถานประกอบการในต่างประเทศ พบว่า ชุดคุณลักษณะ ประกอบด้วย ด้านการรับประกัน ด้านราคา ด้านแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์ ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ ์ด้านแหลง่ที่มาของผลิตภัณฑ์ด้านการบริการหลงัการขาย 6 เดือน ด้านการบริการหลัง
การขาย 1 ปี  และด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม อาจเนื่องจาก
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม มีสถานท่ีท างานเป็นสถานประกอบการจากต่างประเทศน้อยเกินไป จึงไม่สามารถทดสอบได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการวิเคราะห์ตลาดเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม” สามารถ

น าผลการศึกษามาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 
1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุด ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ               

ที่ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ดังน้ันผู้จ าหน่ายควรใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในการน าเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยน าเสนอ
สินค้าที่ได้รับใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจที่จะซื้อสินค้าของบริษัทมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นที่ไม่มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสถานะประกอบการเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ด้านใบรับรองคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับประกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม ดังนั้นการน าเสนอสินค้า             
แก่ผู้บริโภคในกลุ่มสถานประกอบขนาดใหญ่ ผู้จัดจ าหน่ายควรน าเสนอสินค้าที่มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน และมีระยะเวลา            
การรับประกันท่ียาวนาน จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งข้ึน  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสถานะประกอบการเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการรับประกัน เนื่องจากสถานประกอบการขนาดเล็ก อาจยังมีเงินทุนจ ากัด             
จึงเลือกซื้อสินค้าที่ราคาคุ้มค่า เน้นความสามารถในการใช้งานเป็นหลัก และมีการรับประกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขององค์กรได้ 
ดังนั้นการน าเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคในกลุม่สถานประกอบขนาดเลก็ ผู้จัดจ าหน่ายควรน าเสนอสินค้าท่ีมรีาคาและคณุภาพเหมาะสม
กับการใช้งาน จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งข้ึน  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะสถานะประกอบการเป็นองค์กรภาครัฐ ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_USA ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์_JP 
(x4) ด้านการรับประกัน ด้านการบริการหลังการขาย_1 ปี และด้านการบริการหลังการขาย_6 เดือน ตามล าดับ เนื่องจากองค์กร
ของรัฐมีนโยบายจัดซื้อที่แจ้งรายละเอียดมาตรฐานสินค้าในการจัดซื้อไว้อย่างชัดเจน และมีงบประมาณจัดซื้อประจ าปี ดังนั้น                
การน าเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคในกลุ่มสถานประกอบองค์กรของรัฐ ผู้จัดจ าหน่ายควรน าเสนอสินค้าที่มีคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ครบถ้วนทุกด้าน แต่ไม่จ าเป็นต้องเน้นในเรื่องราคาและความคุ้มค่า เนื่องจากมีงบประมาณที่จัดสรรประจ าปีที่แน่นอน ซึ่งหาก
คุณภาพสินค้าครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก าหนด จะท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากการศึกษา การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการวิเคราะห์ตลาดเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ประเด็นต่อไปนี้ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด ดังนั้น 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการจัดหาหนังสือรับรองคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภครายใหม่ที่มีความตั้งใจซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรของรัฐ ให้ความส าคัญกับใบรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน และการรับประกัน แต่ไม่เน้นราคา ดังนั้น จะต้องน าเสนอสินค้าโดยเน้นการน าเสนอใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสินค้า และระยะเวลาการรับประกัน  ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อได้ง่ายขึ้น 



12 

 

3. ด้านแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์  ในทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมที่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด รองลงเป็นเครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น แต่เครื่องทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
จากประเทศจีน ดังนั้นหากน าเสนอขายเครื่องที่มาจากประเทศจีน อาจจะต้องมีการปรับคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจ 
เช่น ด้านราคา มีการปรับราคาที่ถูกลงกว่า เครื่องที่มาจากประเทศอื่น หรือด้านการ รับประประกัน ควรมีการปรับระยะ                 
การรับประกันท่ีนานข้ึนกว่าปกติ เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ยิ่ง จาก                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า นับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ อันเป็นประโยชน์ในการ
จัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะกุล รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ 
ดร.ญาณพล แสงสันต์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่นิสิต และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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