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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประกอบของโจ๊กทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคโจ๊ก
ในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการโดยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ( Conjoint Analysis ) และเพื่อ
น าไปก าหนดแนวทางในการพฒันาเมนูโจ๊กใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภคในพืน้ทีด่งักล่าว  โดยศกึษาคุณลกัษณะ ( 
Attribute ) และระดบัคุณลกัษณะ ( Level ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโจ๊ก อนัไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์ไข่ เครื่องใน และ
ราคา การวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยัซึ่งจะจ าลองคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะขา้งตน้
ออกเป็น 13 ชุด โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รโิภคโจ๊กทีอ่าศยัอยู่ในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 200 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ รอ้ยละ และการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
องคป์ระกอบร่วม( Conjoint analysis ) ผลการวจิยัสรุปไดว่้า ส่วนประกอบดา้นราคามคีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจซื้อโจ๊ก โดยราคา 65 บาท คอื ราคาทีก่ลุ่มตวัอย่างใหก้ารตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด, ส่วนประกอบในล าดบัที่
สองทีไ่ดร้บัความส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อก็คอื ไข่ โดย ไข่ 3 อย่าง (ไข่ลวก,ไข่เคม็,ไข่เยีย่วมา้) คอืไข่ทีม่ผีู้
ตดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ดในส่วนประกอบน้ี, ส่วนประกอบในล าดบัทีส่ามที่มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อคอื 
เน้ือสตัว ์ โดยหมูเดง้คอืเน้ือสตัวท์ีม่ผีูต้ดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ดในส่วนประกอบน้ี และส่วนประกอบในล าดบัทีสุ่ดทา้ย
ทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อนัน้กค็อื เครื่องใน โดยตบัคอืเครื่องในทีม่ผีูต้ดัสนิใจซื้อมากทีสุ่ด
ในส่วนประกอบน้ี และจากล าดบัความส าคญัผูว้จิยัไดน้ าไปออกแบบเมนูโจ๊กที่คาดว่าผูบ้รโิภคโจ๊กในต าบล
ปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการให้ความสนใจสูงสุดคอื โจ๊กหมูเดง้ ใส่ไข่ 3 อย่าง ( ไข่ลวก , ไข่เคม็ , ไข่เยีย่วมา้ ) 
ราคา 65 บาท  
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บทน า 
การบรโิภคอาหารของคนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงจากอดตีที่มกันิยมปรุงอาหารรบัประทานเองที่บ้าน มา

เป็นแบบซื้อจากรา้นอาหารเน่ืองจากว่า รูปแบบชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นสงัคมทีเ่ร่งด่วนคอืมคีวามเป็นสงัคมเมอืง
มากขึ้น อาหารประเภทอาหารจานเดยีวและจานด่วนจงึเป็นทางเลอืกส าหรบัสงัคมไทยยุคใหม่ ท าให้ธุรกิจอาหาร
จานด่วนมกีารขยายตวัทีม่ากขึน้ ( จรสัพรรณ ตนัหยง , 2557 ) โดยอาหารเชา้ทีค่นไทยนิยมรบัประทานกนัมากนัน้ 
กค็อื โจ๊ก โดยเป็นอาหารทีไ่ทยเราได้รบัมาจากประเทศจนีทีอ่พยพมาไทยซึ่งส่วนใหญ่คอืคนจนีแตจ้ิว๋ โจ๊ก คอืการ
น าขา้วเจ้าหรอืปลายขา้วมาต้มจนเมด็ขา้วสุกบานเป่ือย โดยโจ๊กแตจ้ิว๋ดัง้เดมิจะเป็นโจ๊กหมู ซึ่งในปัจจุบนัโจ๊กกม็ี
การปรบัใส่ หมูสบั ตับหมู กระเพาะหมู ธัญพืชหรือใส่ไข่ไก่เข้าไปแล้วแต่ความชอบของผู้รบัประทาน (รตันา 
จนัทรสารโสภณ , 2563 )   

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกบัธุรกิจร้านโจ๊ก โดยจะเน้นศึกษาไปที่
ส่วนประกอบของโจ๊กที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผู้บรโิภคโจ๊ก โดยเลอืกกรณีศึกษาในต าบลปากน ้า จงัหวดั
สมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ที่สนในจะเข้ามาท าธุรกิจร้านโจ๊กในย่านน้ี ได้น าข้อมูลจากการวิจัยน้ีไปใช้ในการวาง
แนวทางพฒันาเมนูโจ๊กเพื่อเสนอต่อผูบ้รโิภคในย่านน้ี 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศกึษาความสนใจในส่วนประกอบของโจ๊กทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊ก ของผูบ้รโิภคโจ๊กในต าบล
ปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการดว้ยเทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ( Conjoint Analysis ) 

เพื่อทราบแนวทางในพฒันาเมนูโจ๊กทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตการวิจยั  
 ในการวิเคราะห์กระบวนการการตัดสินใจซื้อโจ๊กของผู้บริโภคโจ๊กในต าบลปากน ้ า จังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการศึกษาจากผู้ที่เคยรบัประทานโจ๊ก และ พกัอาศัยอยู่ในต าบล
ปากน ้า จังหวดัสมุทรปราการ จ านวน 200 ราย โดยจะศึกษาถึงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ส่วนประกอบของโจ๊กที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผู้บรโิภค โดยจะมชีุดคุณลกัษณะซึ่งเป็นการจ าลองเมนู
โจ๊กตามกระบวนการ Conjoint analysis จ านวน 13 รูปแบบ  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 ทราบถึงความสนใจในส่วนประกอบของโจ๊กต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊ก ของผู้บรโิภคโจ๊กในต าบลปากน ้า 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งผู้จดัท าจะน าผลที่ไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงเมนูโจ๊ก ให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการสูงสุด  

เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการศกึษาต่อยอดส าหรบัธุรกจิโจ๊กส าหรบัผู้ทีส่นใจ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 
 รูปแบบดัง้เดมิของกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค มทีัง้หมด 5  ขัน้ตอน  

 



 
 

ภาพที ่1 แบบจ าลอง 5 ขัน้ตอนของกระบวนการซื้อของผูบ้รโิภค 
 

ขัน้ตอนแรกคอื ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการ/ทราบปัญหาของตวัเอง ขัน้ตอนน้ีนักการตลาดจะตอ้งสร้าง
ความไม่สมดุลระหว่างสภาพปัจจุบนักบัความตอ้งการใหเ้กดิขึ้นมากทีสุ่ด เพราะมนัจะท าใหผู้้บรโิภคเกดิความ
ตอ้งการและเริม่หาสิง่มาเตมิเต็มความตอ้งการของเขา  ซึ่งสิง่ทีท่ าใหผู้้บรโิภคเกดิความไม่สมดุลน้ีเรยีกว่า แรง
กระตุ้นพื้นฐานคือสิ่งเร้า เช่น จากโฆษณา , โปรโมชัน่การขาย นักการตลาดอาจสร้างสถานการณ์ เพื่อให้
ผู้บรโิภครู้สกึไม่ปลอดภยัหากไม่มผีลติภณัฑ์น้ีหรอืสร้างสถานการณ์ที่ท าให้ลูกค้ารู้สกึเกิดความต้องสนิค้าเพื่อ
การด ารงอยู่ได้ในช่วงเวลานัน้ของเขา พอถึงจุดที่ลูกค้าเริม่สนใจในตวัสนิค้า เขาก็จะเริม่การค้นหาขอ้มูลของ
สนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้

ขัน้ที่สองคอื การค้นหาขอ้มูล ผู้บรโิภคจะดูขอ้มูลทัง้จากภายในและภายนอกเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ 
การค้นหาจากขอ้มูลภายในประกอบด้วยการใช้ขอ้มูลจากความจ า เช่น ประสบการณ์กบัสินค้า/บริการ การ
ค้นหาจากขอ้มูลภายนอก เช่น จากการถามเพื่อนและครอบครวัที่เคยใช้สนิค้าน้ีมาก่อน รวมถึงการหาข้อมูล
สาธารณะ เช่น บทวิจารณ์ บล็อก ข้อมูลภายนอกที่เกิดจากการท าการตลาด เช่น แบนเนอร์ โฆษณาทาง
โทรทศัน์ โบรชวัร์ เป็นต้น ผู้บรโิภคจะใช้เวลากับการหาขอ้มูลมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเขามปีระสบการณ์ หรือ
ความรู้ ความเสี่ยง และระดบัความสนใจต่อผลติภณัฑ์น้ีมากน้อยเพยีงใด และท้ายที่สุด ผู้บรโิภคจะท าการตดั
ตวัเลอืกจนเหลอืน้อยทีสุ่ดทีเ่ขาตอ้งการทีสุ่ดไว้ 

ขัน้ตอนทีส่ามคอื การประเมนิทางเลอืก เป็นช่วงทีผู่บ้รโิภคจะตัง้ค าถามมากมายเพื่อใชใ้นการคดัเลอืก
สิง่ทีเ่ขาตอ้งการซื้อ โดยทัง้หมดนัน้ก็คอื คณุลกัษณะของส่ิงท่ีเขาสนใจอยากได้ ซึ่งอาจจะดูตัง้แต่ คณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ ย่ีห้อ ต าแหน่งสินค้า สถานท่ีขาย ราคา ผลที่ตามมาของการใช้ผลติภณัฑ์น้ี ช่วงส าคญัที่สุดของ
ขัน้ตอนน้ีส่วนใหญ่แล้วผู้บรโิคจะใช้อารมณ์และความสมัพนัธ์กับสินค้าเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ โดย
สนิคา้ทีอ่ยู่ในใจ หรอืตราสนิคา้ทีอ่ยู่ในใจจะเป็นรายการแรกๆทีเ่ขานึกถึง  ช่วงเวลาน้ี นักการตลาดจะตอ้งท าให้
ลูกคา้นึกถงึตราสนิคา้ของตนเองเป็นอนัดบัแรก โดยอาจเป็นการน าเสนอสิง่ทีด่ ีสุ่ดหรอืตอบโจทยล์ูกคา้มากที่สุด
ใหก้บัเขา เมื่อถงึจุดหน่ึง ผูบ้รโิภคจะหยุดประเมนิตวัเลอืกต่างๆ และเขา้สู่กระบวนการซื้อ  

ขัน้ตอนที่สี่คอื การซื้อ เมื่อท าการคดัเลอืกแล้วผู้ซื้อจะท าการซื้อสินค้าที่ได้ตดัสินว่าโดนใจเขาที่สุด  
ในช่วงเริม่ตน้ ผูบ้รโิภคอาจมคีวามตัง้ใจซื้อเพื่อซื้อผลติภณัฑบ์างอย่างมาก แต่นักการตลาดกต็อ้งระวงัอย่าเพิ่ง
รบีชะล่าใจ เพราะอาจจะเกิดการตดัสนิใจเพิม่เตมิที่จ าเป็น จ าพวกปัจจยัที่มอีทิธพิลอื่น ๆ  เช่น ซื้อเมื่อไร ซื้อที่
ไหนและตอ้งใชเ้งนิเท่าไหร่ พวกน้ีจะเป็นปัจจยัที่ท าให้การตดัสนิใจชา้ลงไป แต่อย่างไรกต็ามผลติภณัฑท์ี่ไม่ได้
มีความซับซ้อนมากนักมักไม่ได้รับผลกระทบด้านเวลา ผู้คนมักตัดสินใจซื้อได้ง่าย เช่น อะไรที่ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัทัว่ไป  

ขัน้ตอนสุดท้ายขัน้ตอนที่ห้าคอื หลงัการซื้อ (ความพอใจหรอืความไม่พอใจ) ผู้บรโิภคจะประเมนิและ
ทบทวนผลติภณัฑ์ ว่าเป็นไปตามที่เขาคาดหวงัไว้หรอืไม่ หากเป็นไปตามที่คดิไว้ แบรนด์ก็จะเขา้มามบีทบาท
ในชวีติเขาทนัท ีซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิการซื้อซ ้า แต่ในทางกลบักนัถ้ามนัไม่เป็นตามทีเ่ขาคดิ การตอบรบัเชงิลบจะ
เกิดขึ้น ท าให้เขาหยุดซื้อสนิคา้เราทนัท ีซึ่งในขัน้ตอนน้ีนักการตลาดจะตอ้งจบัประเด็นให้ไดว่้า ผลติภณัฑ์ของ

เกิดความ
ตอ้งการ

การคน้หา
ขอ้มลู

การประเมิน
ทางเลือก

การซือ้ หลงัการซือ้



เราเป็นลักษณะไหนในสายตาลูกค้าและรีบแก้ไขหากเกิดฟีดแบ็คในด้านลบขึ้นอย่างเร่งด่วน ( Alina 
Stankevich, 2017)  

โดยจากกระบวนการขา้งต้นน้ีทางผู้ท างานวจิยัเห็นว่า ประเดน็ในขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้ริโภค
ตัง้แต่การหาขอ้มูลจนถึงการประเมินทางเลอืก ผู้บรโิภคจะพจิารณาหาสิ่งที่ตอบโจทย์ เขาที่สุด ซึ่งสิง่นัน้คือ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของเขา ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าประเด็นน้ีเป็นประเด็นส าคัญที่จะน ามา
พจิารณาวจิยัต่อไป 
 
 งานวิจยัเก่ียวกบัโจก๊ , ธรุกิจร้านโจก๊ และส่วนประกอบของโจก๊ 

 งานวจิยัส่วนใหญ่เกีย่วกบัโจ๊กจะกล่าวถงึในมุมมองของผลติภณัฑก์ึง่ส าเรจ็รูป หรอืโจ๊กกึง่
ส าเรจ็รูปเป็นส่วนใหญ่ แต่ในงานวจิยัเหล่านัน้ ก็จะพูดในมุมคลา้ยกนั เช่น โจ๊กเป็นอาหารเชา้ทีเ่ป็นทีนิ่ยมใน
ประเทศไทย  และมองว่าการพฒันาดา้นรสชาตใิหม่ๆทีต่่างออกไปจะส่งผลใหเ้กดิการขยายของตลาดโจก๊ได ้รวมถึง
การน าโจ๊กเขา้มาสู่ตลาดคนรกัสุขภาพจะเป็นตลาดทีแ่ขง็แรง ( กฤตยิา เขื่อนเพชร , รวพิร พลพชื , กนกพร ลวีาณิช
ยกูล และ ศริยิา กาวเีขยีว ,2562) หรอืในงานวจิยัฉบบัหน่ึงก็กล่าวว่าผลของการเลอืกเมด็ขา้วทีเ่ป็นประโยชน์อย่าง
ขา้วกลอ้งจะส่งผลดตี่อโภชนาการได ้( เบญจวรรณ วานมนตร,ี เทวรตัน์ตรอี านรรค ภทัรา จติกุศล และวุฒธินา สงิห์
คง , 2556 ) ซึ่งกจ็ะเหน็ไดว่้างานวจิยัจะใหค้วามส าคญัเรื่องการท าอาหารเพื่อสุขภาพจงึมุ่งเน้นไปพฒันาเรื่องขา้วที่
เป็นวตัถุดบิหลกัในการท าโจ๊กมาพฒันาการเพื่อให้ตอบโจทยต์ลาดทีก่ าลงัขยายตวั แต่อย่างไรกต็ามขอ้มูลพืน้ฐาน
เกีย่วกบัโจ๊กที่ไดศ้กึษามาพบว่าดัง้เดมินัน้ โจ๊กทีพ่บในประเทศไทยมทีีม่าจากประเทศจนี โดยเกดิจากการทีค่นจนี
อพยพมาในไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนจนีแตจ้ิว๋ จงึจะพบโจ๊กทีเ่ป็นสญัชาตแิตจ้ิว๋เป็นหลกั โดยโจ๊กแตจ้ิว๋ดัง้เดมิ
นัน้ จะเป็นโจ๊กหมู และในปัจจุบนักจ็ะมกีารใส่ส่วนประกอบต่างๆ ทัง้หมูสบั ตบัหมู กระเพาะหมู หรอืใส่ไข่ไก่ด้วย
ตามความชอบผูบ้รโิภค  แต่กจ็ะมบีางส่วนทีเ่ป็นโจ๊กจากจนีทีเ่ป็นชาวกวางตุง้ โดยตน้ต าหรบัของจนีกวางตุง้นัน้ ก็
จะไดแ้ก่ โจ๊กปลา โจ๊กปู โจ๊กหมูสบั โจ๊กเน้ือ โจ๊กไก่ และในบางครัง้อาจมกีารใส่ไข่เยีย่วมา้ลงไปเพิม่พรอ้มตน้หอม
และขงิ หรอืเสน้หมีข่าวทอด (รตันา จนัทรสารโสภณ , 2563) ซึ่งจากงานวจิยัส่วนน้ีและงานวจิยัที่กล่าวไปก่อนหน้า
น้ี ท าใหผู้ว้จิยัเลง็เห็นและสรุปไดว่้า ปัจจุบนังานวจิยัส่วนใหญ่เกีย่วกบัโจ๊กจะมปีระเดน็ทีมุ่่งเน้นเรื่องการพฒันา
ส่วนประกอบของโจ๊ก โดยกจ็ะเน้นการพฒันาตวัวตัถุดบิหลกัอย่าง ขา้ว แต่อย่างไรกต็ามจะเห็นไดว่้าส่วนประกอบ
ดา้นอื่นของโจ๊กกย็งัคงมไีม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเน้ือสตัว ์เช่น หมู ไก่ ปลา , ไข ่เช่น ไข่เยีย่วมา้ ไข่ไก่ หรอื เครื่องใน 
เช่น ตบั กระเพาะหมู ทัง้หมดน้ี เป็นส่วนประกอบทีย่งัไม่ไดร้บัการพจิารณามาพฒันามากนัก ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึ
เลง็เหน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะน ามาพจิารณพฒันาต่อยอดเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์จ๊ก 

 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม ( Conjoint analysis )  

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ( Conjoint analysis ) เป็นวธิกีารที่แสดงการชี้วดัชุดขอ้มูทีต่อ้งการศึกษา
เพื่อคาดการณ์ หรอื พยากรณ์ความชอบของลูกคา้ต่อชุดขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารต่างๆ โดย
การวเิคราะหจ์ะท าเพื่อหาชุดขอ้มูลค่า part-worth ของแต่ละชุดขอ้มูลทีเ่ราศกึษา ซึ่งเมื่อพจิารณาแลว้จะแสดง
ความชอบโดยรวมของผูต้อบมากทีสุ่ดได ้( Paul E. Green and V.Srinivasan ,  1978)  

โดยขัน้ตอนการจดัท า Conjoint จะประกอบดว้ย การก าหนดลกัษณะผลติภณัฑ์กบัระดบัคุณลกัษณะ ซึ่ง
จะไดอ้อกมาเป็น คุณลกัษณะทีต่อ้งการศกึษาซึ่งสามารถหาไดจ้ากการสอบถามหรอืส ารวจจากลูกคา้ของเรา โดย



ปกตแิลว้ คุณลกัษณะจะมปีระมาณ 6-8 รายการและแต่ละรายการจะม ี2-4 ระดบั จากนัน้จดัท า concept card โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS Orthogonal design ซึ่งจะเป็นโปรแกรมหา Concept ทีอ่สิระหรอืตัง้ฉากกนัโดย concept card 
ควรอยู่ทีป่ระมาณ 12-30 รายการกพ็อ จากนัน้จะต้องน าการด์ไปท าการเกบ็ขอ้มูลโดยการท าแบบสอบถามโดยเรา
สามารถท าการด์ใหเ้ป็นรูปภาพเพื่อการอธบิายทีง่่ายขึน้ได ้  เมื่อท าแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูลจากการท า
แบบสอบถามเสรจ็แลว้ จากจะนัน้จะเป็นขัน้ตอนการก าหนดตวั preference หรอื utility function form โดยแบ่งเป็น 
3 แบบ โดยแบบทีผ่่อนปรนทีสุ่ดจะเป็นแบบ Part-worth model ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ของความพอใจ (preference) 
กบัระดบัคุณลกัษณะแต่ละระดบัอย่างอสิระเหมาะกบัความพอใจทีเ่ปลีย่นแปลงเรว็เมื่อเปลีย่นระดบัของ
คุณลกัษณะ ส าหรบัวธิวีเิคราะห์ทีง่่ายคอื วเิคราะห์สมการถดถอยเพื่อค านวณหาค่าผลรวม Part-worth Utility ของ
ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคน หลงัจากเราไดผ้ลจากการท าแบบสอบถามก็น ามาวเิคราะหส์มการถดถอยดงักล่าว 
โดยตวัแปรตามคอื Preference (ความสนใจ, ความชอบ) และตวัแปรอสิระคอื คุณลกัษณะ ( Attribute ) และเรา
สามารถหาผลรวมค่าสมัประสทิธิท์ีเ่รยีกว่า Total utility เพือ่แสดงความส าคญัของตวัแปรในชุดขอ้มูลทีเ่ราน ามา
ศกึษา (รองศาสตรจ์ารย ์ ดร.มนตร ี พริยิะกุล , 2555) โดยรูปแบบของสมการถดถอยสามารถแสดงไดด้งัน้ี               
( Moskowitz, H.R., Beckley, J.H. and Resurrecion, A.V.A, 2006 ) 

Y = k0 + k1(Level1) + k2(Level2) + k3(Level3) + … + k11(Level11) (สมการที1่) 

โดย Y คอื ผลรวมของ Part-worth utility ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ ซึ่งหากมค่ีามากจะ
หมายความว่าแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทีน่ ามาค านวณมาก ซึ่งจะสามารถน ามาใชใ้นการ
จ าลองหรอืพยากรณ์ชุดขอ้มูลของระดบัคุณลกัษณะทีม่ผีู้ให้ความสนใจทีสุ่ดได ้

      k0 คอื ค่า คงที ่(Constant) ไดจ้ากค่าเฉลีย่ของทุกแนวคดิทัง้หมดทีน่ ามาทดสอบ 
      k1-k11 คอื ค่า part-worth utility ของแต่ละระดบัคุณลกัษณะ (level)  

 
วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการท างานวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้เคยบริโภคโจ๊ก ที่พักอาศัยในต าบลปากน ้ า จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้เคยบริโภคโจ๊ก ที่พักอาศัยในต าบลปากน ้ า จังหวัด
สมุทรปราการจ านวน 200 คน โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก(Convenience Sampling)  
 
เครื่องมือท่ีใช้เกบ็ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรบัการวิจัยในครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามเพื่อให้คะแนนการ
ตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผู้บรโิภคโจ๊กต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ ที่ผู้วจิยัได้สร้างขึ้นจากการศึกษาข้อมูล 
ต ารา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Choice) ไดแ้ก่ เพศ , 
อายุ , สถานภาพ , ระดบัการศกึษา  , อายุ , อาชพี , รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 



ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเรื่องการตดัสนิใจซื้อ โดยการให้คะแนนการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผู้บรโิภค
โจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นลกัษณะการให้คะแนนการตัดสนิใจซื้อในแต่
ละเมนู โดยจะมทีัง้หมด 13 เมนู ดว้ยการใหค้ะแนนเป็นล าดบัตวัเลข 1-10 ไม่ซื้อแน่นอน จนถงึ ซื้อแน่นอน  
 
ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษารวบรวมคุณลักษณะ ( Attribute ) และระดับคุณลักษณะ ( Level ) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคย
รบัประทานโจ๊กในต าบลปากน ้าจงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 3 คน และส ารวจรา้นโจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดั
สมุทรปราการ และรา้นคา้โจ๊กออนไลน์ในแอพพลเิคชัน่ ไดแ้ก่ Grab food และ Line man 
2. ก าหนดคุณลกัษณะ ( Attribute ) และระดบัคุณลกัษณะ ( Level ) แสดงในตารางที ่1 
3. ท าการตดั Concept card ดว้ยโปรแกรม SPSS ไดท้ัง้หมด 13 การด์ ประกอบดว้ย minimum card 9 การ์ด 
และ Holdout จ านวน 4 การด์ 
4. จดัท าแบบสอบถามผ่าน Google form 
5. น าแบบสอบถามไปท าการ Pre-test กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน ผู้ท าการ Pre-test ให้การตอบสนองว่า
ค าถามเขา้ใจไดง้่าย และไม่เสยีเวลานานจงึด าเนินการในล าดบัถดัไป 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ Pilot test กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น าไป Run SPSS เพื่อ
ทดสอบ error และ พบว่า Output ของ SPSS แสดงผลว่าไม่เจอ error จงึด าเนินการในล าดบัถดัไป 
7. จัดท าแบบสอบถามผ่าน Google form เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง และแจกจ่ายแบบฟอร์มผ่าน QR 
code หน้าร้านค้าในย่านปากน ้าจงัหวดัสมุทรปราการ และ ส่ง Link ต่อให้กบัคนรู้จกัผ่านทาง Line ที่พกัอาศยั
ในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ตารางท่ี 1 ก าหนดคุณลกัษณะ(ส่วนประกอบโจ๊ก) และระดบัของลกัษณะตวัแปร (ส่วนประกอบย่อยของโจ๊ก) 
 

คณุลกัษณะ (Attribute) ระดบัคณุลกัษณะ (Level) 

เน้ือสตัว์ หมูเดง้ 

กุนเชยีงกบัหมูหยอง 

กุง้ 

ไข่ ไข่ออนเซน็ 

ไข่เจยีว 

ไข่ 3 อย่าง (ลวก,เคม็,เยีย่วมา้) 

เครื่องใน ไม่ใส่ 

ตบั 

ราคา 55 บาท 

65 บาท 

70 บาท 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและสรุปผลท าผ่านโปรแกรม SPSS ของ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง และสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ มีดังน้ี 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics Analysis) โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ส าหรบัวเิคราะห์การตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผู้บรโิภค
โจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการของกลุ่มตัวอย่าง และน าค่า Part-worth Utility มาท าการวเิคราะห์
ดว้ยสมการถดถอย ดงัน้ี 

Y = k0 + k1(Level1) + k2(Level2) + k3(Level3) + … + k11(Level11) (สมการที2่) 

โดย Y คอื ผลรวมของ Part-worth utility ของส่วนประกอบของโจ๊กทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งหากมี
ค่ามากจะหมายความว่าแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทีน่ ามาค านวณมาก ซึ่งจะสามารถ
น ามาใชใ้นการจ าลองหรอืพยากรณ์ชุดขอ้มูลของระดบัคุณลกัษณะที่มผีู้ใหค้วามสนใจทีสุ่ดได ้

      k0 คอื ค่า คงที ่(Constant) ไดจ้ากค่าเฉลีย่ของทุกแนวคดิทัง้หมดทีน่ ามาทดสอบ 
      k1-k11 คอื ค่า part-worth utility ของแต่ละระดบัคุณลกัษณะ (level)  

 
ผลการวิจยั 
 จากการรวบรวมแบบสอบถามทัง้หมด 200 ชุด ของการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เรื่องข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

a. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านเพศ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิคดิ
เป็นรอ้ยละ 54 

b. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านอายุ ส่วนใหญ่เป็นผูม้อีายุ 22-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 41  

c. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่เป็นสถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 62 
d. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อย

ละ 71 
e. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 61 

f. ส าหรบัประชากรศาสตรใ์นด้านรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มรีายได ้20,001 – 30,0000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 34  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ระดบั Part-worth และ Importance value ของการตดัสินใจซ้ือโจก๊ของผู้บริโภคโจก๊ในต าบล
ปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

Utility 
คณุลกัษณะ ระดบัคณุลกัษณะ  Part-worth Importance Value 

เน้ือสตัว ์
หมูเดง้ .221 22.138 

กุนเชยีงกบัหมูหยอง -.229  
กุง้ .008  

ไข่ 
ไข่ออนเซน็ -.207 28.989 
ไข่เจยีว -.031  

ไข่ 3 อย่าง (ลวก,เคม็,เยีย่วมา้) .238  

เครื่องใน 
ไม่ใส่ -.117 12.955 
ตบั .117  

ราคา 
55 -.912 35.918 
65 .773  
70 .139  

 
ส าหรบัส่วนของการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของผูบ้รโิภค

โจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ โดย Conjoint analysis พบว่า ผลการวจิยัการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของ
กลุ่มตัวอย่างได้ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลักษณะ( Importance Value) โดยให้ความส าคญักบั 
ราคา มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 35.918 รองลงมา คอื ไข่ คดิเป็นรอ้ยละ 28.989 รองลงมาคอื เน้ือสตัว ์คดิเป็น
รอ้ยละ 22.138 และสุดทา้ยคอื เครื่องใน คดิเป็นรอ้ยละ 12.955 ตามล าดบั ดงัตารางที ่2   

และเมื่อพจิารณาระดบัคุณค่า ( Utility value ) ของแต่ละคุณลกัษณะ (Attribute) พบว่า 

1) คุณลกัษณะดา้นราคานัน้ค่าระดบัของราคาทีม่ค่ีา Part-worth สูงทีสุ่ดคอื ราคา 65 บาท โดย
ค่า Part-worth อยู่ที ่0.773  

2) ส่วนคุณลกัษณะดา้นไข่นัน้ค่าระดบัของไข่ทีม่ค่ีา Part-worth สูงทีสุ่ดคอื ไข่ 3 อย่าง ( ลวก , 

เคม็ , เย่ียวม้า ) โดยค่า Part-worth อยู่ที ่0.238  
3) ส่วนคุณลกัษณะดา้นเน้ือสตัวนั์น้ค่าระดบัของเน้ือสตัวท์ีม่ค่ีา Part-worth สูงทีสุ่ดคอื หมูเด้ง ที่

มค่ีา Part-worth อยู่ที ่0.221  
4) ส่วนคุณลกัษณะดา้นเครื่องในค่าระดบัของตบัทีม่ค่ีา Part-worth สูงทีสุ่ดคอื ใส่ตบั ม ี Part-

worth อยู่ที ่0.117  

จากค่า Part-worth ทีไ่ดข้องแต่ละคุณลกัษณะ ( Attribute ) และระดบัคุณลกัษณะ ( Level ) ของการ
ตดัสนิใจซื้อโจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ เมื่อน ามาเขยีนสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์การตดัสนิใจ
ซื้อโจ๊กโดยอา้งองิสูตรจากสมการที ่1  ไดส้มการดงัต่อไปน้ี 



Y = 7.395 + (0.221)(หมูเดง้) + (-0.229)(กุนเชยีงกบัหมูหยอง) + (-0.008)(กุง้)  

      + (-0.207)(ไข่ออนเซน็) + (-0.031)(ไข่เจยีว) + (0.238)(ไข่ 3 อย่าง(ลวก , เคม็ , เยีย่วมา้)) 

      + (-0.117)(ไม่ใส่ตบั) + (0.117)(ตบั) + (-0.912)(55บาท) + (0.773)(65บาท) + (0.139)(70บาท) 

โดย Y คอื ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility ของส่วนประกอบที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊กของ
กลุ่มตวัอย่าง 

โดยจากสมการระดบัคุณค่าของส่วนประกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊กน้ี หากพจิารณาที่
ส่วนประกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อโจ๊กที่ค่า part-worth สูงสุดในแต่ละคุณลกัษณะ ( Attribute ) สามารถ
น ามาสรา้งสมการระดบัคุณค่าไดด้งัน้ี  

ส่วนประกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อทีม่ค่ีา part-worth สูงสุด มดีงัต่อไปน้ี 
1. เน้ือสตัว ์ หมูเดง้ ค่า part-worth 0.221 
2. ไข่ ไข่ 3 อย่าง (ลวก,เคม็,เยีย่วมา้) ค่า part-worth 0.238 
3. เครื่องใน ตบั ค่า part-worth 0.117 
4. ราคา 65 ค่า part-worth 0.773 

จากรายละเอยีดดา้นบน ท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่า ไดด้งัน้ี 
Y = 7.395 + (0.221)(หมูเดง้) + (0.238)(ไข่ 3 อยา่ง(ลวก , เคม็ , เยีย่วมา้)) + (0.117)(ตบั) +

(0.773)(65บาท)  

   = 8.744  

โดยจากค่าทีค่ านวณไดข้า้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility สูงสดุในการ
ทดลองน้ีจะอยู่ที ่8.744 นอกเหนือจากน้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจทราบค่าผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility ของ
เมนูโจ๊กที่มทีัว่ไปจงึจะท าเปรยีบเทยีบค่า ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility เพื่อพจิารณาสภาพปัจจุบนั 
ดว้ยตวัแปรดงัขา้งล่างดงัน้ี 

ส่วนประกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ โดยเป็นกรณีของเมนูโจ๊กที่พบไดท้ัว่ไป มดีงัต่อไปน้ี 
1. เน้ือสตัว ์ หมูเดง้ ค่า part-worth 0.221 
2. ไข่ ไข่ออนเซน็ ค่า part-worth -0.207 
3. เครื่องใน ตบั ค่า part-worth 0.117 
4. ราคา 55 ค่า part-worth -0.912 

จากรายละเอยีดดา้นบน ท าการแทนค่าในสมการระดบัค่าคุณค่าไดด้งัน้ี 
Y = 7.395 + (0.221)(หมูเดง้) + (-0.207)(ไข่ออนเซน็) + (0.117)(ตบั) + (-0.912)(55บาท)  

   = 6.614  

ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างส่วนประกอบทีม่ค่ีา Part-worth สูงสุด เปรยีบเทยีบกบัเมนูโจ๊กทัว่ไปใน
ทอ้งตลาด จะเหน็ไดว่้า สภาพเมนูในทอ้งตลาดปัจจุบนั ยงัมค่ีา ผลรวม Part-worth ต ่ากว่าถงึ 2.13 ซึ่งอาจ
ส่งผลใหก้ารตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคโจ๊กยงัคงต ่า ดงันัน้ ผูว้จิยัมองว่าควรมกีารปรบัปรุงระดบัคุณค่าของการ



ตดัสนิใจซื้อ โดยการปรบัส่วนของ ไข่ จากไข่ออนเซน็ใหเ้ป็นไข่ 3 อย่าง ( ลวก , เคม็ , เยีย่วมา้ )  แต่ในส่วน
ของราคาทีปั่จจุบนัราคา 55 บาท ซึ่งมค่ีา Part-worth ค่อนขา้งต ่าทัง้ทีเ่ป็นราคาทีถู่กทีสุ่ด ซึ่งสวนทางกบัปกติที่
ผูบ้รโิภคจะชอบราคาทีต่ ่ามากกว่าราคาสูง ซึ่งอาจเป็นผลจากเมนูที่น าเสนอทีร่าคา 55 บาทอาจมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อดว้ย ดงันัน้ขึน้อยู่กบัผูป้ระกอบการทีจ่ะตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงราคา แต่อย่างไรกต็ามราคาที่
ผูบ้รโิภครบัไดแ้ละสนใจอยู่ที ่65 บาท ซึ่งกอ็าจตัง้เพดานราคาไวท้ี่ราคาน้ีในการเสนอขาย แต่ในส่วนของหมูเดง้
และตบั ยงัคงควรเกบ็ไว ้เน่ืองจากว่าเป็นส่วนทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจรบัประทานมากทีสุ่ด และสามารถ
ดงึดูดการซื้อของผูบ้รโิภคได ้

 
อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมในการสร้างแนวคดิการพฒันาเมนูผลติภณัฑโ์จ๊กส าหรบัผูบ้รโิภค
โจ๊กในต าบลปากน ้า จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นราคามากกว่า
คุณลกัษณะอื่น โดยราคา 65 บาทคอืราคาทีไ่ดร้บัการตดัสนิใจซื้อสูงสุด ความส าคญัรองลงคอื ไข่ , เน้ือสตัว ์
และเมนูเครื่องใน โดยเมนูโจ๊กทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสูงสุดจากการจดัท างานวจิยัน้ี คอื โจ๊กหมูเดง้ใส่ไข่ 3 อย่าง 
( ไข่ลวก, ไข่เคม็ , ไข่เยีย่วมา้ ) ใส่ตบั ราคา 65 บาท แต่อย่างไรกต็ามผู้น าขอ้มูลดงักล่าวน้ีไปใชอ้าจตอ้ง
พจิารณาเพิม่เติมถงึปัจจยัอื่นๆในการขายร่วมดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงธรุกิจ 
ผูท้ าธุรกจิโจ๊กสามารถน าค่า Part-worth จากงานวจิยัน้ีไปท าการพฒันาเมนูโจ๊กได ้ โดยการหาค่า 

ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility เพื่อพฒันาเมนูใหม่ของท่านหรอืคาดการณ์แนวโน้มในทีลู่กคา้จะท าการ
ซื้อส าหรบัเมนูทีต่อ้งการศกึษาโดย หากค่า ผลรวมของระดบัค่า Part-worth utility ยิง่สูง จะยิง่ท าใหก้ารตดัสนิใจ
ซื้อของผูซ้ื้อมากยิง่ขึน้ เช่น ทีแ่สดงในการอภปิรายผลเปรยีบเทยีบระหว่างเมนูทีไ่ดค่้า Part-worth สูงสุด กบั 
เมนูในทอ้งตลาดทัว่ไปแต่ขอ้จ ากดัคอื งานวจิยัน้ีเป็นการทดลองกบัผูบ้รโิภคในต าบลปากน ้า จงัหวดั
สมุทรปราการเท่านัน้ รวมถงึมสี่วนประกอบของโจ๊กทีจ่ ากดั หากเงื่อนไขทีต่อ้งการศกึอยู่นอกเหนือจากน้ีอาจไม่
สามารถน ามาใชไ้ด ้

2. ข้อเสนอแนะการวิจยั 
2.1) ผูท้ีส่นใจสามารถศึกษาหาความสมัพนัธ์ของ Attribute ว่า มผีลกระทบต่อกนัในทศิทางใด ( 

เน่ืองจากพบในเคสของเรื่องราคาที ่ ราคาถูกสุดไม่ไดร้บัฟีดแบค็ ซึ่งน่าจะเป็นผลจากตวัแปรอื่น ซึ่งถ้าสามารถ
หาความสมัพนัธ์น้ีได ้จะน ามาดไีซน์เมนูไดแ้ม่นย าขึน้ ) 

2.2) ผูท้ีส่นใจสามารขยายผลศกึษาจาก Attribute และ Level เดมิน้ีกบัพืน้ทีอ่ื่น หรอืในกรณีศกึษา
อื่นเพื่อพจิารณา Trend ในภาพกวา้งขึน้  

2.3) ผูท้ีส่นใจสามารถศึกษากบั Attribute ทีเ่ป็นส่วนประกอบของโจ๊กตวัอื่นโดยจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า Trend สุขภาพ ก าลงัไดร้บัความนิยม และสุขภาพกบัโจ๊กสามารถไปดว้ยกนัได ้ซึ่งผูท้ีส่นใจ
อาจะลองศกึษาในประเดน็น้ีได ้
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