
การศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนับ
เช้ือจลิุนทรียท์ัง้หมดในอาหาร กรณีศึกษา บริษทั เอสพีซี อารที์ จ ากดั  
จตุพร คงศาลา1  

บทคดัย่อ 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยี์

ทัง้หมดในอาหาร ของลกูคา้บรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามสมัภาษณ์พนกังานทีม่อีทิธพิล

ต่อการพจิารณาเลอืกใชว้ธิทีดสอบของแต่ละหน่วยงานทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาในการทดสอบอาหาร มวีธิกีาร

สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 250 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ และการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค

องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

 ผลการวจิยัพบว่า คุณลกัษณะดา้นราคาต่อตวัอย่าง มคี่าความส าคญัมากทีส่ดุ 32.54% รองลงมาเป็นดา้นการ

รบัรองวธิทีดสอบ มคี่าความส าคญั 23.33%, ระยะเวลารายงานผล มคี่าความส าคญั 16.77%, ดา้นวธิกีารอ่านผล มคี่า

ความส าคญั 13.87% และดา้นการสง่เสรมิการขาย มคี่าความส าคญั 13.47% ตามล าดบั และจากการวเิคราะหร์ะดบั

ความพงึพอใจของแต่ละระดบัคณุลกัษณะพบว่า ลกูคา้มคีวามชอบมากทีส่ดุต่อระดบัคุณลกัษณะดา้นราคาต่อตวัอย่าง 

50-75 บาท, วธิกีารทดสอบไดร้บัการรบัรอง NF Validation, ระยะเวลารายงานผล 24ชัว่โมง, สามารถอ่านผลดว้ย

สายตา และมกีารสง่เสรมิการขายโดยการจดัอบรมใหค้วามรู ้

ค ำส ำคญั: วธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็, การวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิองคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

บทน ำ 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพสงูในการผลติเพื่อบรโิภคในประเทศและ

เพื่อการสง่ออก เน่ืองจากประเทศไทยมผีลผลติทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการแปรรปูไดอ้ย่างหลากหลาย มี

แรงงานทีม่คีุณภาพ ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั ประกอบการยงัมคีวามพรอ้มในดา้นการจดัการกระบวนการผลติ

และการควบคมุคุณภาพ มบีุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ รวมถงึชนิดของผลติภณัฑม์คีวามหลากหลายและมี

คุณภาพเป็นทีย่อมรบัของตลาดต่างประเทศ จากขอ้มลูของกรงุเทพธุรกจิ (เมษายน, 2562) นายวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา 

                                                

1 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (IT-Smart Program) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าววา่ การสง่ออกอาหารของประเทศไทยตัง้แต่

ปี 2558 - 2561 เป็นตน้มา มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ในทุก ๆ ปี เฉลีย่ปีละประมาณรอ้ยละ 3 โดยการสง่ออกสนิคา้อาหาร

ของไทยปี 2561 มมีลูค่าการสง่ออก 1,148,278 ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.43 หรอืมมีลูค่า 35,822 ลา้น

เหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.05 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 

การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารจงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร ถอืเป็น

เครื่องมอืหนึ่งในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลติอาหาร ท าใหส้ามารถควบคุมความปลอดภยัใหก้บัผลติภณัฑ์

และยงัเป็นเงื่อนไขทางกฎหมายทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑม์คีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

โดยมหีลายปัจจยัทีต่อ้งค านึงถงึและใหค้วามส าคญัเพื่อใหผ้ลการตรวจวเิคราะหท์ีไ่ดส้ามารถน ามาใชป้ระเมนิคุณภาพ

ของผลติภณัฑอ์าหารไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทัง้ชนิดของอาหารเอง ความรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญของผูต้รวจ

วเิคราะห ์รวมทัง้การเลอืกใชว้ธิกีารตรวจวเิคราะหท์ีเ่หมาะสมและไดม้าตรฐานระดบัสากลซึง่มทีัง้วธิมีาตรฐานดัง้เดมิ 

(traditional methods) และวธิรีวดเรว็ (rapid methods) นอกจากนี้เงื่อนไขทางดา้นเวลา ความตอ้งการความรวดเรว็

ของการตรวจวเิคราะหแ์ละค่าใชจ้่ายกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีต่อ้งค านึงถงึและน ามาใชใ้นการพจิารณาเลอืกใชง้าน 

กลุ่มบรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั ด าเนินธุรกจิทางดา้นน าเขา้และจดัจ าหน่ายเครื่องมอืวทิยาศาสตร ์เครื่องมอื

แพทยแ์ละเครื่องมอืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารสอบเทยีบอุปกรณ์เครื่องมอืวทิยาศาสตรค์รบวงจร ภายใต้

มาตรฐาน ISO 9001:2005 และ ISO/IEC 17025 โดยผูว้จิยัท างานอยู่ในกลุ่มธุรกจิ ไซแอนตฟิิค โปรโมชัน่ แผนกจุล

ชวีวทิยา น าเขา้และจดัจ าหน่ายเครื่องมอืวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยา เช่น เครื่องมอืส าหรบัตรวจนบัเชือ้ 

จุลนิทรยีอ์ย่างรวดเรว็ เครื่องมอืส าหรบัตรวจเชือ้ก่อโรคอตัโนมตั ิเครื่องมอืส าหรบัจดัจ าแนกเชือ้จุลนิทรียแ์บบอตัโนมตั ิ

และอาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปู จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษา การตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบั

ตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดในอาหาร โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) เพื่อเป็นขอ้มลู

พืน้ฐานน ามาใชใ้นการพฒันาสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ เพิม่ยอดขาย

ใหแ้ก่บรษิทัในอนาคต และเพื่อเป็นขอ้มลูแก่ผูท้ีส่นใจน าไปเป็นแนวทางศกึษาในเรื่องที่เกีย่วขอ้งต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

 เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดในอาหาร 

ของลกูคา้ บรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั 

 



ค ำถำมกำรวิจยั 

 การตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดในอาหารของลกูคา้บรษิทั 

เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั เป็นอย่างไร 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ หน่วยงานลกูคา้ของบรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั ทีม่ปีระวตักิาร

สัง่ซือ้สนิคา้ของแผนกจุลชวีวทิยาในปี พ.ศ. 2561 เฉพาะหน่วยงานทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาในการทดสอบ

อาหารเท่านัน้ ซึง่ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามแนวทางของ Hair et al. (2006) ทีร่ะบุไวว้่าควรมอีย่างน้อย 200 กลุ่ม

ตวัอย่าง ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาและงบประมาณ งานวจิยันี้สามารถเกบ็รวบรวมกลุ่มตวัอย่างไดจ้ านวน 250 ตวัอย่าง 

โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยพจิารณาจากการตดัสนิใจของผูว้จิยัเอง 

ลกัษณะของกลุ่มทีเ่ลอืกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ในทีน่ี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม

สมัภาษณ์พนกังานหรอืเจา้หน้าทีท่ีม่อีทิธพิลต่อการพจิารณาเลอืกใชว้ธิทีดสอบ  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่น

บุคคล สว่นที ่2 แบบสอบถามทีเ่ป็นชุดขอ้มลูคุณลกัษณะ(Attribute) และระดบั(Level) ของคุณลกัษณะ จ านวน 20 ชุด 

โดยใหเ้ลอืกระดบัคะแนนของความตอ้งการเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ส าหรบั

การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเพื่อท าการก าหนดคุณลกัษณะ (Attributes) และระดบัของคุณลกัษณะ (Level) 

มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูแ้ทนขาย ผูเ้ชีย่วชาญผลติภณัฑ ์ลกูคา้ในต าแหน่งผูจ้ดัการหอ้งปฏบิตั ิ

การและหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร จ านวน 15 คน  เกีย่วกบัปัจจยัในการเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจ

นบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดในอาหาร ไดข้อ้มลูของคุณลกัษณะ (Attribute) จ านวน 8 คุณลกัษณะ 

2. ก าหนดระดบัของคุณลกัษณะ (Levels) โดยใชข้อ้มลูจากค าแนะน าของลกูคา้ ขอ้มลูสนิคา้ชุดทดสอบของ

บรษิทั และขอ้มลูสนิคา้ชุดทดสอบของบรษิทัคู่แขง่ ก าหนดเป็นชุดขอ้มลู และน าขอ้มลูทีไ่ดส้อบถามพนกังานของบรษิทั

ในต าแหน่งผูแ้ทนขาย ผูเ้ชีย่วชาญผลติภณัฑ ์ลกูคา้บรษิทัในต าแหน่งผูจ้ดัการหอ้งปฏบิตักิาร หวัหน้าหอ้งปฏบิตักิาร 

จ านวน 20 คน ท าการเลอืกแบบเลอืกตอบ (Multiple Choice Question) พบว่า ผูต้อบใหค้วามส าคญัสงูสดุ 5 อนัดบั

แรก ไดแ้ก่ ราคาต่อตวัอย่าง การรบัรองวธิทีดสอบ การสง่เสรมิการขาย  ระยะเวลารายงานผล และวธิกีารอ่านผล จงึได้

น ามาก าหนดชุดของคุณลกัษณะทีจ่ะใชใ้นการศกึษา (Concept Card) ดงัตารางที ่1 



ตารางที ่1 :  ตารางแสดงสรุปคุณลกัษณะ (Attribute) และระดบัของคุณลกัษณะ (Levels)  

คุณลกัษณะ (Attribute) ระดบัของคุณลกัษณะ (Levels) 

1. ราคาต่อตวัอย่าง 

 

 

 

50 – 75 บาท          

76 – 100 บาท 

101 – 125 บาท 

126 – 150 บาท 

2. การรบัรองวธิทีดสอบ  AOAC 

NF Validation 

MICROVAL 

3. ระยะเวลารายงานผล 24 ชัว่โมง 

48 ชัว่โมง 

4. วธิกีารอ่านผล อ่านดว้ยเครือ่งมอื 

อ่านดว้ยสายตา 

5. การส่งเสรมิการขาย ลดราคา 10 % 

จดัอบรมใหค้วามรู ้

ไมม่ ี

3. สรา้งชุดคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นการศกึษา โดยใชเ้ทคนิคการสรา้งชดุขอ้มลูเตม็ (Full Profile Technique) จะ

ไดจ้ านวนชุดคุณลกัษณะทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดเท่ากบั 4 x 3 x 2 x 2 x 3 = 144 ชุดคุณลกัษณะ ถอืว่าเป็นจ านวนชุด

คุณลกัษณะทีม่ากเกนิไปส าหรบัการศกึษา จงึน าเอาวธิกีารออกแบบ Orthogonal fractional factorial design มาใชเ้พื่อ

ลดจ านวนชุดขอ้มลู ซึง่ท าการวเิคราะหโ์ดยใช ้SPSS Conjoint Analysis ท าใหล้ดจ านวนของชดุคุณลกัษณะใหเ้หลอื

เพยีง 20 ชุดคุณลกัษณะ (Concept card) แบ่งเป็นจ านวนชุดคณุลกัษณะทีเ่หมาะสม 16  ชุด และ Hold out 4 ชุด ดงั

ตารางที ่2 

ตารางที ่2 : ตารางแสดงสรุปชุดคุณลกัษณะ (Concept card)  

Card ID ราคา(บาท) การรบัรองวธิทีดสอบ ระยะเวลารายงานผล วธิกีารอ่านผล การส่งเสรมิการขาย 

1 50-75  AOAC 48 ชัว่โมง ดว้ยเครือ่งมอื จดัอบรม 

2 50-75  NF validation 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ไมม่ ี

3 126-150  MICROVAL 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ลดราคา 10% 



Card ID ราคา(บาท) การรบัรองวธิทีดสอบ ระยะเวลารายงานผล วธิกีารอ่านผล การส่งเสรมิการขาย 

4 76-100  AOAC 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ลดราคา 10% 

5 76-100  AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื จดัอบรม 

6 50-75  AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ลดราคา 10% 

7 101-125  NF validation 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ลดราคา 10% 

8 50-75  MICROVAL 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ลดราคา 10% 

9 126-150  NF validation 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา จดัอบรม 

10 101-125  AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ลดราคา 10% 

11 76-100  NF validation 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ลดราคา 10% 

12 101-125  AOAC 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ไมม่ ี

13 101-125  MICROVAL 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา จดัอบรม 

14 76-100  MICROVAL 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ไมม่ ี

15 126-150  AOAC 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ลดราคา 10% 

16 126-150  AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ไมม่ ี

17 101-125  AOAC 48 ชัว่โมง อ่านดว้ยสายตา ลดราคา 10% 

18 101-125 AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ไมม่ ี

19 50-75 NF validation 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ลดราคา 10% 

20 50-75 AOAC 24 ชัว่โมง อ่านดว้ยเครือ่งมอื ไมม่ ี

 

4. น าเสนอชุดคุณลกัษณะ (Concept card) ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์ระมวลผลแบบ Orthogonal Design 

ดว้ยการแสดงภาพตวัอย่างเพื่อบรรยายในแต่ละคุณลกัษณะ จ านวน 20 ชุดเพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบ สอบถาม 

โดยเลอืกใหค้ะแนน (Rating) ในแต่ละชุดคุณลกัษณะ มรีะดบัคะแนนตัง้แต่ 1 คะแนน หมายถงึ “ไม่เลอืกแน่นอน” และ 

10 คะแนน หมายถงึ “เลอืกใชแ้น่นอน”  

ทดสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท าวจิยัดว้ยการท า Pre – test จ านวน 10 คน ท าการปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม

เพื่อใหง้่ายต่อการตอบมากขึน้ จากนัน้น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัแกไ้ขแลว้ท า Pilot – test จ านวน 30 คน แลว้จงึน า

แบบสอบถามทีไ่ดไ้ปท าการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

 



ผลกำรวิจยั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ท างาน

อยู่ในธุรกจิเน้ือสตัวแ์ละสตัวปี์ก จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.4 โดยเป็นต าแหน่งหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารมากทีส่ดุ 

จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.2 สว่นใหญ่ท างานในหน่วยงานทีส่ง่ออกหลกัภายใน ประเทศ จ านวน 123 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 49.2  ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ปีรมิาณตวัอย่างตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดมากทีส่ดุที่ 51–100 ตวัอย่างต่อวนั 

จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 และหน่วยงานไดร้บัการรบัรองหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025 จ านวน 136 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 54.4  

ตำรำงท่ี 3 : ตารางแสดงผลลพัธข์องค่าความส าคญัของคุณลกัษณะของการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบั

เชือ้จุลนิทรยีท์ ัง้หมดในอาหาร 

คุณลกัษณะ (Attributes) รอ้ยละความส าคญั 

ราคาต่อตวัอย่าง 32.545 

การรบัรองวธิทีดสอบ 23.331 

ระยะเวลารายงานผล 16.776 

วธิกีารอ่านผล 13.873 

การส่งเสรมิการขาย 13.474 

 จากตารางที ่3 พบว่า คุณลกัษณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้่าความส าคญัมากทีส่ดุ คอื ราคาต่อตวัอยา่ง ดว้ยค่า

ความส าคญัคดิเป็นรอ้ยละ 32.545 เมื่อเทยีบกบัคุณลกัษณะอื่นๆ รองลงมาคอื การรบัรองวธิทีดสอบ ดว้ยค่า

ความส าคญัคดิเป็นรอ้ยละ 23.331 รองลงมาคอื ระยะเวลารายงานผล ดว้ยค่าความส าคญัคดิเป็นรอ้ยละ 16.776 

คุณลกัษณะวธิกีารอ่านผล และการสง่เสรมิการขาย มคี่าความส าคญัอยู่ที ่13.873 และ 13.474 ตามล าดบั 

ตารางที ่4 : ตารางแสดงผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ ัง้หมดในอาหาร 

ดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis)  

คุณลกัษณะ  

(Attributes) 

ระดบัคุณลกัษณะ   

(Level of Attributes) 

ระดบัความพงึพอใจ   

(Utility) 

ค่าความคลาดเคลือ่น  

(Standard Error) 

ราคาต่อตวัอย่าง 

50 – 75 บาท .989 .136 

76 – 100 บาท .426 .136 

101 – 125 บาท -.404 .136 

126 – 150 บาท -1.010 .136 



คุณลกัษณะ  

(Attributes) 

ระดบัคุณลกัษณะ   

(Level of Attributes) 

ระดบัความพงึพอใจ   

(Utility) 

ค่าความคลาดเคลือ่น  

(Standard Error) 

การรบัรองวธิทีดสอบ 

AOAC .372 .105 

NF Validation .484 .123 

MICROVAL -.855 .123 

ระยะเวลารายงานผล 
24 ชัว่โมง .591 .079 

48 ชัว่โมง -.591 .079 

วธิกีารอ่านผล 
อ่านดว้ยเครือ่งมอื -.439 .079 

อ่านดว้ยสายตา .439 .079 

การส่งเสรมิการขาย 

ลดราคา 10 % -.002 .105 

จดัอบรมใหค้วามรู ้ .145 .123 

ไมม่ ี -.143 .123 

ค่าคงที ่ 5.302 .087 

 
 จากตารางที ่4  สามารถสรุปผลระดบัความพงึพอใจและระดบัคณุลกัษณะไดด้งันี้ 

 ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะราคาต่อตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคณุลกัษณะราคา

ต่อตวัอย่าง 50–75 บาท มากทีส่ดุ รองลงมาคอืคุณลกัษณะราคาต่อตวัอย่าง 76–100 บาท และ 101–125 บาท โดยมี

ระดบัความพงึพอใจน้อยสดุทีร่ะดบัคุณลกัษณะราคาต่อตวัอย่าง 126–150 บาท โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้

เท่ากบั .989 หน่วย เมื่อเป็นระดบัราคาต่อตวัอย่าง 50–75 บาท และในระดบัราคาต่อตวัอย่าง 76–100 บาท มรีะดบั

ความพงึพอใจทีส่อดคลอ้งกบัความชอบอยู่ในระดบั .426 หน่วย แต่เมื่อเป็นระดบัราคาต่อตวัอย่าง 101–125 บาท และ 

126–150 บาท มรีะดบัความพงึพอใจลดลงทีร่ะดบั -.404 และ -1.010 หน่วย ตามล าดบั 

 ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะการรบัรองวธิทีดสอบ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคุณลกัษณะ 

NF Validation มากทีส่ดุ รองลงมาคอื AOAC และชอบระดบัคณุลกัษณะ MICROVAL น้อยทีส่ดุ โดยระดบัความพงึ

พอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .484 หน่วย เมื่อเป็นการรบัรองวธิทีดสอบดว้ย NF Validation และเมื่อเป็นการรบัรองวธิี

ทดสอบดว้ย AOAC กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความพงึพอใจทีส่อดคลอ้งกบัความชอบอยูใ่นระดบั .372 หน่วย แต่หากเป็น

การรบัรองวธิทีดสอบดว้ย MICROVALกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความพงึพอใจลดลงทีร่ะดบั -.855 หน่วย  



ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะระยะเวลารายงานผล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคุณลกัษณะ 

24 ชัว่โมง มากกว่า 48 ชัว่โมง อย่างมนียัส าคญัโดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .591 หน่วย เมื่อเป็นระยะ 

เวลารายงานผล 24 ชัว่โมง 

 ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะวธิกีารอ่านผล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม ชอบต่อระดบัคุณลกัษณะอ่าน

ดว้ยสายตา มากกว่าอ่านดว้ยเครื่องมอื อย่างมนียัส าคญั โดยระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .439 หน่วย เมื่อ

เป็นวธิกีารอ่านผลดว้ยสายตา  

 ระดบัความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะการสง่เสรมิการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคุณลกัษณะจดั

อบรมใหค้วามรูม้ากทีส่ดุ รองลงมาคอื ลดราคา 10 % และชอบระดบัคุณลกัษณะไม่มกีารสง่เสรมิการขายน้อยทีส่ดุ โดย

ระดบัความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้เท่ากบั .145 หน่วย เมื่อเป็นการจดัอบรมใหค้วามรู ้และเมื่อเป็นลดราคา 10% และไมม่ี

การสง่เสรมิการขาย กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความพงึพอใจลดลงทีร่ะดบั -.002 หน่วย และ -.143 หน่วย 

สรปุและอภิปรำยผล 

จากผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารทดสอบแบบรวดเรว็ส าหรบัตรวจนบัเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดใน

อาหาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบั คุณลกัษณะดา้นราคาต่อตวัอย่างมากทีส่ดุ รองลงมาเป็นดา้นการรบัรอง

วธิทีดสอบ, ระยะเวลารายงานผล, ดา้นวธิกีารอ่านผล และดา้นการสง่เสรมิการขาย ตามล าดบั และจากการวเิคราะห์

ระดบัความพงึพอใจของแต่ละระดบัคุณลกัษณะพบว่า ลกูคา้มคีวามชอบมากทีส่ดุต่อระดบัคุณลกัษณะดา้นราคาต่อ

ตวัอย่าง 50-75 บาท, วธิกีารทดสอบไดร้บัการรบัรอง NF Validation, ระยะเวลารายงานผล 24 ชัว่โมง, สามารถอ่าน

ผลดว้ยสายตา และมกีารสง่เสรมิการขายโดยการจดัอบรมใหค้วามรู้ แสดงใหเ้หน็ว่า นอกจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ กลุ่ม

ตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการรบัรองวธิทีดสอบดว้ย เนื่องจาก วธิกีารทดสอบทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วย 

งานมาตรฐานสากล เช่น NF Validation, AOAC, MICROVAL จะช่วยเพิม่ความน่าเชื่อถอืของหอ้งปฏบิตักิารทางจุล

ชวีวทิยาของหน่วยงานทีใ่ช ้และง่ายต่อการจดัท าระบบ ISO/IEC 17025 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ชป้ระเมนิความ 

สามารถของหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อใหก้ารตรวจวเิคราะหม์คีุณภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในประเทศและนานาชาต ิ

ช่วยขจดัอุปสรรคในการกดีกนัทางการคา้และการลดค่าใชจ้่ายในการตรวจซ ้าจากประเทศคู่คา้ 

 เมื่อพจิารณาในดา้นระยะเวลาการรายงานผล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการใชว้ธิกีารทดสอบทีส่ามารถรายงาน

ผลไดร้วดเรว็ภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อสามารถสง่ออกสนิคา้ไดเ้รว็และลดค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ของคลงัสนิคา้ โดยใน

ดา้นของวธิกีารอ่านผลนัน้ กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคณุลกัษณะการอ่านผลดว้ยสายตามากกว่าการอ่านผล



ดว้ยเครื่องมอื แสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มตวัอย่างยงัมคีวามเคยชนิกบัวธิกีารทดสอบแบบดัง้เดมิ (Traditional method) ทีใ่ช้

วธิกีารอ่านผลดว้ยสายตา และยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูว่าในปัจจุบนันอกจากวธิกีารทดสอบแบบดัง้เดมิแลว้ยงัมวีธิกีารทดสอบ

แบบรวดเรว็ (Rapid method) ทีส่ามารถรายงานผลไดเ้รว็กว่าและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแลว้เช่นกนั 

 ส าหรบัดา้นการสง่เสรมิการขาย กลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคุณลกัษณะการจดัอบรมใหค้วามรูม้ากทีส่ดุ 

รองลงมาคอื ลดราคา 10 % และไม่มกีารสง่เสรมิการขาย ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญักบั

การจดัอบรมใหค้วามรูม้ากกว่าการลดราคาสนิคา้ เน่ืองจาก หน่วยงานไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการเชญิวทิยากรเขา้มา

ฝึกอบรมภายในใหก้บัพนกังาน และสามารถเลอืกหวัขอ้การอบรมไดต้ามตอ้งการ จงึมคีวามคุม้คา่กว่าเมื่อเทยีบกบัการ

ลดราคาสนิคา้ อกีทัง้เพิม่ความแปลกใหม่ในสว่นของหวัขอ้และเนื้อหานอกเหนือจากการฝึกอบรมพนกังานภายในของ

แต่ละหน่วยงานทีม่อียูแ่ลว้  

ข้อเสนอแนะ 

1.  การวจิยัครัง้นี้ไดจ้ดัท าเฉพาะลกูคา้ของแผนกจุลชวีวทิยา บรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั ทีเ่ป็นพนกังานหรอื

เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีม่หีอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาในการทดสอบอาหารเท่านัน้ ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้สว่นใหญ่ แต่

ยงัมลีกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอืน่ ไดแ้ก่ เกษตรกรรม อุปโภคบรโิภค การแพทย ์อาจจะเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงในเรื่องของผลการวจิยัได ้จงึท าใหเ้กดิความน่าสนใจในการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิทีดสอบของ

ลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงกระบวนการขายของผูแ้ทนขายต่อไป 

2.  การวจิยัครัง้นี้ไดจ้ดัท าเฉพาะเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจนบัเชือ้จลุนิทรยีท์ัง้หมดเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้

ต่อไปควรขยายต่อไปในเครื่องมอืหรอืสนิคา้กลุ่มอื่นที ่แผนกจุลชวีวทิยา บรษิทั เอสพซี ีอารท์ ีจ ากดั น าเขา้และเป็น

ตวัแทนจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ สนิคา้กลุ่มอาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปู เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเตรยีมตวัอยา่ง เครื่องมอืส าหรบั

ตรวจเชือ้ก่อโรค และเครื่องมอืส าหรบัจดัจ าแนกเชือ้จุลนิทรยีแ์บบอตัโนมตั ิเพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงกระบวนการขาย

สนิคา้และเครื่องมอือื่นต่อไป 
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