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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัครั4 งนี4 มีจุดมุ่งหมายเพื;อศึกษา คุณลกัษณะที;มีผลต่อการตดัสินใจซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ 

โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) โดยมีการศึกษาคุณลกัษณะ ในดา้นของ

รูปแบบสินคา้ ราคา การจดัชุดตุ๊กตา และ โปรโมชนั โดยเครื;องมือที;ใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม

ออนไลน์และมีกลุ่มตวัอย่างที;ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคที;เคยซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ จาํนวน 403 

ตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสมคัรใจ (Voluntary Sampling)  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความสําคญักบัราคามากที;สุด รองลงมาคือ การจดัชุดตุ๊กตา, 

รูปแบบสินคา้ และโปรโมชนั ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการสินคา้ในราคา 599 บาท จดัชุด

แบบมีช่อดอกไมเ้พิ;มและมีจาํนวนตุก๊ตาทั4งหมด 2 ตวั ภายในการจดัชุด รวมถึงตอ้งการใหมี้การจดัส่งฟรี 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซื4อ, ตุก๊ตาวนัวาเลนไทน์, การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตุ๊กตาเป็นสินคา้ประเภทของเล่นชนิดหนึ;ง ที;มีมาตั4งแต่สมยัอดีต โดยในอดีตผูใ้หญ่นิยมหาสิ;งของ

ใกลต้วั เช่น ดิน ผา้ ไม ้เป็นตน้ มาประดิษฐเ์ป็นตุก๊ตาใหเ้ดก็เล่น โดยเริ;มตน้จากการทาํเป็นรูปเดก็ผูห้ญิงและ

มีการพฒันามาเป็นรูปสัตว์ในเวลาต่อมา และมีการนําตุ๊กตาไปใช้ในหลายๆกิจกรรม เช่น สําหรับทาํ

พิธีกรรม ประเพณีต่างๆ สาํหรับกอดเล่นเป็นของเล่น สาํหรับประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ และอื;นๆอีกมากมาย 

(สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน,เล่มที;13,เรื;องที;6 ตุ๊กตาไทย) จนมาถึงในปัจจุบนั ตุ๊กตายงัคงเป็นที;นิยมใน

หลายๆดา้นเช่นเคย โดยในงานวิจยันี4 จะขอกล่าวถึงตุ๊กตาที;ใชส้ําหรับกอดเล่น ซึ; งในปัจจุบนัตุ๊กตาชนิดนี4

ส่วนใหญ่ทาํมาจากผา้ทั4งสิ4น และยงัคงเป็นสินคา้ที;สามารถใชก้อดเล่น และเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั และยงั

เป็นสินคา้ที;เหมาะแก่การให้เป็นของขวญัในงานเทศกาลต่างๆ เช่น วนัเกิด วนัปีใหม่ วนัครบรอบ วนัเด็ก

และวนัวาเลนไทน์ เป็นตน้ 

จากเทศกาลที;กล่าวมาผูว้ิจยัจึงขอยกตวัอยา่ง วนัวาเลนไทน์ ขึ4นมาเพื;อศึกษาในงานวิจยัครั4 งนี4  โดย

วนัวาเลนไทน์ ตรงกบัวนัที; 14 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี หรือเรียกว่า วนัแห่งความรัก ซึ; งในวนันี4 จะเป็นวนัที;

ผูค้นต่างมอบความรักใหก้นัไม่วา่จะเป็นครอบครัว แฟน หรือคนพิเศษสาํหรับคุณ โดยมีการมอบของขวญั

เป็นการแทนการมอบความรักให้กนัและกนั ซึ; งตุ๊กตาถือเป็นของขวญัชนิดหนึ;งที;ผูค้นนาํมามอบให้กนัใน

วนัแห่งความรักนี4  โดยตุ๊กตามีความหมายโดยนยั คือ สิ;งของที;เปรียบเสมือนตวัแทนความคิดถึงและห่วงใย 

ซึ; งตุ๊กตาที;ไดรั้บความนิยมคือ ตุ๊กตาหมี ตุ๊กตาสุนขั ตุ๊กตาแมว หรือบางครั4 งเป็นตุ๊กตาที;มีลกัษณะเหมือนกบั

ฉายาหรือชื;อที;ใชเ้รียกแทนกนั ดงันั4น ตุ๊กตาจึงเป็นของขวญัชนิดหนึ;งที;หลายคนหาซื4อเพื;อมอบใหก้นัในวนั

วาเลนไทน์นั4นเอง  

การศึกษาเรื; องการตดัสินใจซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ทั4งในดา้นรูปแบบสินคา้ ราคา การจดัชุด

ตุ๊กตาและการทาํโปรโมชนันั4น จึงมีความสาํคญั เพื;อหาความสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะของตุ๊กตาในวนัวาเลน

ไทน์ที;ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที;สุด และสามารถนาํขอ้มูลที;ไดม้าพฒันาต่อยอดสินคา้ออกมา

สู่ทอ้งตลาดไดต้ามที;ผูบ้ริโภคตอ้งการมากที;สุด 

 

คาํถามการวจัิย 

 ผูบ้ริโภคตดัสินใจซื4อตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์อยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

     เพื;อศึกษาถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ต่อการตดัสินใจซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ของผูบ้ริโภค เพื;อ

นาํไปใชต่้อยอดในการพฒันาสินคา้ออกมาสู่ตลาด 

 



ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยันี4  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั ดงันี4  คือ ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที;เคยซื4อ

ตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ไม่ทราบจาํนวนที;แน่นอน และมีกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบสมัครใจ โดย

คาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Cochran (1997) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั4งหมด 384 คน เป็นตวัแทนใน

การตอบแบบสอบถาม โดยศึกษาถึงคุณลกัษณะการตดัสินใจซื4อตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์ของผูบ้ริโภค ในดา้น

รูปแบบสินคา้ ราคา การจดัชุดตุก๊ตาและโปรโมชนั  

 

ประโยชน์ทีDคาดว่าจะได้รับ 

     การวิจัยในครั4 งนี4  สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันาออกแบบชุดตุ๊กตาวนัวาเลนไทน์ให้มี

คุณลกัษณะตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที;สุด 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีDเกีDยวข้อง 

 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 11) กล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง           การ

มีสินคา้ที;ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดข้ายในราคาที;ผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภค

ยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซื4อหาเพื;อ

ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูงใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 อาร์ม สตรอง จี (Armstrong, G. 2555: 31), อา้งอิงในฐานิตา สุรพงศานุรักษ ์(2559) กล่าวว่า ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นกลุ่มของเครื;องมือทางการตลาดที;บริษทัสามารถผสมผสานกนั

และนาํเสนอไปสู่ตลาดเป้าหมายได ้ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 ส่วน ดงัที;รู้จกักนัวา่คือ “4 

Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งสริมการขาย (Promotion) 

ดงันี4  

  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้และบริการที;บริษทันาํเสนอไปยงัตลาดเป้าหมาย 

  ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินที;ลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื;อเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์แต่ในความเป็น

จริงตวัแทนจาํหน่ายอาจมีการใหส่้วนลดหรือกาํหนดระยะเวลาการผอ่นชาํระใหก้บัลูกคา้ได ้

  การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที;บริษทัทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์จาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย 

  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมที;จะสื; อสารคุณประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑแ์ละชกัชวนใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายมาซื4อ เช่น ส่วนลด อตัราดอกเบี4ยตํ;า เป็นตน้ 

สรุปความได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือ เครื; องมือที;ใช้ในการนําเสนอสินคา้ที;สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนมากที;สุด ประกอบดว้ย เครื;องมือที;เรียกว่า 4Ps 



คือ ผลิตภณัฑ(์Product) คือ สินคา้ที;ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ราคา(Price) คือ ราคาที;ลูกคา้มองวา่คุม้ค่า

และยนิดีที;จะจ่ายใหก้บัเจา้ของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) คือ สถานที;หรือช่องทางในการจดั

จาํหน่ายที;ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และการส่งเสริมการขาย(Promotion) คือ กิจกรรมที;ไว้

สาํหรับจูงใจใหลู้กคา้เกิดความสนใจและกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดการซื4อผลิตภณัฑ ์ 

ทฤษฎเีกีDยวกบัการตดัสินใจซืMอ 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2552, กนัยาพชัร์ วิชญชยัสิทธิ_  2560, อา้งอิงใน กิติยา อรัญรงค ์2564:7) กล่าววา่ 

กระบวนการตัดสินใจซื4 อ (Buyer’s Decision Process) เป็นขั4นตอนในการตัดสินใจซื4 อของผูบ้ริโภค มี

ดว้ยกนัทั4งหมด 5 ขั4นตอน ดงันี4  1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ ขั4นที;ผูบ้ริโภคมีปัญหาและรับรู้

ถึงความจาํเป็นและความตอ้งการของตนเอง โดยทางเจา้ของสินคา้ตอ้งมีการตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ตอ้งการในสินคา้ผ่านการใชส่้วนประสมทางการตลาด 2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ ขั4นที;

ผูบ้ริโภคเกิดการคน้หาขอ้มูลจากช่องทางต่างๆทั4งออนไลน์และออฟไลน์ โดยทางเจา้ของสินคา้เองนั4นตอ้งมี

การเผยแพร่ข่าวสารเกี;ยวกบัสินคา้ของตนเองออกไปยงัช่องทางต่างๆเพื;อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้สินคา้ที;มี

ความจาํเป็นต่อตนเอง 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ ขั4นที;พิจารณาสินคา้

หลายๆยี;ห้อมาเปรียบเทียบเขา้ดว้ยกนั ทั4งในดา้นของราคา คุณสมบติัและความเหมาะสมของสินคา้ที;มีต่อ

การใชง้านและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 4. การตดัสินใจซื4อ (Purchase Decision) คือ ขั4นที;ผูบ้ริโภคเกิด

การซื4อสินคา้ที;ไดเ้ลือกไวเ้รียบร้อยหลงัจากการประเมินผลในขั4นก่อนหนา้ 5. พฤติกรรมหลงัการซื4อ (Post-

Purchase Behavior) คือ ขั4นการประเมินความพึงพอใจในสินคา้หลงัจากการซื4อสินคา้ไปใชแ้ลว้เกิดความพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจในสินคา้ หากพึงพอใจจะเกิดการซื4อซํ4 าและบอกต่อ แต่หากไม่พึงพอใจจะเกิดการไม่

ซื4อต่อและแนะนาํไม่ใหค้นรอบขา้งซื4อสินคา้ชนิดนั4น  

ทฤษฎกีารวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

(Bajaj 2003) กล่าวว่า conjoint analysis คือ วิธีการหนึ;งที;ใชใ้นการวิเคราะห์ผลของระดบัที;มีผลต่อ

กนั โดยส่วนใหญ่เป็นการให้คะแนน ในเรื;องของการตดัสินใจต่างๆ โดยวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์

องคป์ระกอบร่วมนั4น คือ เพื;อตรวจสอบการมีส่วมร่วมกนัของค่าระดบัและคุณลกัษณะต่างๆ และ เพื;อสร้าง

แบบจาํลองออกมาให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ โดยตวัแปรที;คาดการณ์ คือ คุณลกัษณะ(Attribute) และในแต่ละ

คุณลกัษณะจะมีระดบัที;ยอ่ยลงไป(level) ซึ; งการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วมประกอบดว้ย 7 ขั4นตอนดงันี4  

1. ระบุคุณลกัษณะที;เหมาะสมและครบถว้น 

2. เลือกระดบัที;มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
3. นาํคุณลกัษณะที;ไดไ้ปสอบถามเพื;อดูวา่คุณลกัษณะที;ไดม้านั4นเหมาะสมจริง 
4. สร้างชุดคุณลกัษณะที;เป็นไปไดท้ั4งหมดและลองนาํไปทอสอบ(pilot-test) เพื;อดูว่าคุณลกัษณะ

นั4นสามารถวดัผลไดจ้ริง และไม่มีปัญหาใดๆเพิ;มเติม 

5. เลือกชุดที;เหมาะสม 

6. นาํไปใชจ้ริงผา่นการสมัภาษณ์หรือสอบถามใหค้ะแนน 



7. วเิคราะห์ขอ้มูลที;ไดเ้พื;อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ 
 

วธีิดาํเนินการวจัิย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     ประชากรที;ใช้ในงานวิจยัครั4 งนี4  คือ ประชากรที;เคยซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์แบบไม่ทราบจาํนวน

แน่นอน  

     กลุ่มประชากรตวัอยา่งที;ใชง้านในงานวิจยัครั4 งนี4  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบสมคัรใจ

(Voluntary Sampling) โดยคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ Cochran (1997) ได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

เท่ากบั 384 คน เป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม โดยงานวิจยัในครั4 งนี4 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาทั4งหมด 403 

คน  

วธีิดาํเนินงาน 

ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์เพื;อรวบรวมคุณลกัษณะ (Attributes) และค่าระดบั (Levels) ของคุณลกัษณะ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน ที;เคยซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ และให้กลุ่มตวัอยา่งระบุถึง

ปัจจยัที;กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการเลือกซื4อตุ๊กตา ซึ; งเมื;อไดคุ้ณลกัษณะมาเป็นที;เรียบร้อย ผูว้ิจยัพิจารณาสกดั

คุณลกัษณะ (Attributes) ที;กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากที;สุด (ความถี;ในการตอบมากที;สุด) 4 ลาํดบั นั4น

คือ รูปแบบสินคา้ ราคา การจดัชุดตุ๊กตา และ โปรโมชนั และมีการพิจารณาสกดัค่าระดบั (Levels) ของ

คุณลกัษณะ โดยการสาํรวจขอ้มูลจากคู่แข่งที;มีอยูเ่ดิม โดยค่าระดบัของคุณลกัษณะ แสดงดงัตารางที; 1 

 

ตารางที; 1 ตารางคุณลกัษณะ และค่าระดบัของคุณลกัษณะ 

คุณลกัษณะ (Attributes) ค่าระดบั (Levels) ของคุณลกัษณะ 

1. รูปแบบสินคา้ (Type) ตุก๊ตา 1 ตวั 

 ตุก๊ตา 2 ตวั 

2. ราคา (Price) 599 บาท 

 699 บาท 

 799 บาท 

3. การจดัชุดตุก๊ตา (Set) จดัแบบทั;วไป 

 จดัแบบเพิ;มช่อดอกไม ้

4. โปรโมชนั (Promotion) จดัส่งฟรี 

 ส่วนลด 10% 

 

 



 สร้างคุณลกัษณะ (Profile card) 

  จากระดบัของคุณลกัษณะ ไดผ้ลรวมออกมาทั4งหมด 2x3x3x2 คือ 24 ชุด แสดงใหเ้ห็นวา่มี

จาํนวนชุดที;มากเกินไป จึงไดมี้การปรับใหเ้หมาะสม โดยการคาํนวณตามวิธี Orthogonal Design ไดข้อ้สรุป

วา่ ชุดคุณลกัษณะที;เหมาะสม มีทั4งหมด 12 ชุด แบ่งออกเป็น plan card 8 ชุด และ hold out 4 ชุด 

 ออกแบบชุดคุณลกัษณะ  

มีการออกแบบชุดคุณลกัษณะที;ไดใ้นลกัษณะของรูปภาพ โดยแสดงรูปแบบของชุดตุ๊กตา

ในวนัวาเลนไทน์ พร้อมรายละเอียดถึงคุณลกัษณะต่างๆ เพื;อให้ผูท้าํแบบสอบถามเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน ดงั

ภาพต่อไปนี4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 ภาพชุดคุณลกัษณะ แสดงรูปแบบชุดตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์ 

จากรูป : รูปแบบสินคา้ (Type) = มีจาํนวน 2 ตวั, ราคา (Price) = 599 บาท, การจดัชุดตุ๊กตา (Set) 

การจดัชุดแบบมีช่อดอกไมเ้พิ;มเติม และ โปรโมชนั (Promotion) = ส่วนลด 10% 

 

 เครืDองมือทีDใช้ในการวจัิย 

     ผูว้ิจยัจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ เพื;อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 403 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบ

สมคัรใจ(Voluntary Sampling) ซึ; งก่อนนําแบบสอบถามไปขอ้มูลจริง ผูว้ิจยัได้ทาํการ Pre Test โดยการ

สัมภาษณ์พบว่า ขอ้คาํถามทั;วไป เรื; องรายได ้มีการแบ่งช่วงไม่ชดัเจน บางช่วงหายไปและระยะของช่วง

รายไดไ้ม่สมํ;าเสมอ และ ราคาของสินคา้มองเห็นไม่ชดัเจน จึงมีการปรับแกไ้ขใหช้ดัเจนทั4งช่วงของรายได ้

และการปรับขนาดของราคาใหมี้ความชดัเจน สะดุดตามากขึ4นหลงัการปรับแกไ้ขไดมี้การนาํไป Pilot test มี

การแจกจริงในกลุ่มที;ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 40 คน พบวา่ ไม่มีปัญหาเพิ;มเติม และผลที;ออกมามีแนวโนม้

ที;ดี จึงนาํแบบสอบถามออนไลน์ดงักล่าวไปใชง้านจริง โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี4  

1. ส่วนที; 1 คาํถามคดักรอง (Screening Question) 

2. ส่วนที; 2 คาํถามดา้นประชากรศาสตร์ (Demographical Question) 



3. ส่วนที; 3 การใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะ (Profile Card Rating) 

 

ส่วนที; 1 คาํถามคดักรอง (Screening Question) 

คาํถามที;ใชใ้นการคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม คือ ท่านเคยเลือกซื4อตุก๊ตาเป็นของขวญัในวนัวาเลน

ไทน์ใช่หรือไม่  

ส่วนที; 2 คาํถามดา้นประชากรศาสตร์ (Demographical Question) 

เพื;อใหท้ราบถึงลกัษณะของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชข้อ้มูลทั;วไปของผูท้าํแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ส่วนที; 3 การใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะ (Profile Card Rating) 

ใหผู้ท้าํแบบสอบถามใหค้ะแนนชุดคุณลกัษณะตามความชอบต่อชุดคุณลกัษณะแต่ละชุดทั4ง 12 ชุด 

โดย คะแนนน้อยที;สุด คือ  0 คะแนน หมายถึง ไม่ซื4อแน่นอน จนถึงคะแนนที;มากที;สุด คือ 10 คะแนน 

หมายถึง ซื4อแน่นอน เพื;อนาํขอ้มูลที;ไดไ้ปวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

 

ผลการวจัิย 

 

 ผลการวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ 

 จากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที; 2 ดา้นประชากรศาสตร์ มีการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปแบบของร้อยละ (Percentage) และความถี; (Frequency) ผลการ

วเิคราะห์พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 403 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.1 มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 82.6 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 93.3 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

70 และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 25,000 บาท มากที;สุด คิดเป็นร้อยละ 56.6 

 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

 ผลการวิจยัการตดัสินใจซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งรูปแบบของความสนใจในการ

ตดัสินใจซื4อตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์ ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี4  1. รูปแบบสินคา้ 2. ราคา 3. การจดัชุดตุก๊ตา และ 4.

โปรโมชนั เป็นการวิเคราะห์เรียงตามความมสนใจของรูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค พบวา่ อนัดบัแรก 

คือ ราคา มากที;สุด อนัดบัสอง คือ การจดัชุดตุ๊กตา อนัดบัสาม คือ รูปแบบสินคา้ และอนัดบัสุดทา้ย คือ โปร

โมชนั ดงัตารางที; 2 

ตารางที; 2 แสดงระดบัคุณค่าและความสาํคญั 

ลกัษณะ ลาํดบั ระดบัคุณค่า ค่าระดบัความสาํคญั 

ราคา 599 บาท .364 28.71 

 699 บาท -.034  

 799 บาท -.330  



การจดัชุดตุก๊ตา แบบทั;วไป -.639 24.23 

 แบบเพิ;มช่อดอกไม ้ .639  

รูปแบบสินคา้ จาํนวน 1 ตวั -.609 23.99 

 จาํนวน 2 ตวั .609  

โปรโมชนั จดัส่งฟรี .400 23.07 

 ส่วนลด 10% -.400  

 

จากตาราง 2 สามารถวเิคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซื4อตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์ของผูบ้ริโภค ดงันี4  

 ดา้นราคา ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งมากที;สุด มีค่าระดบัความสาํคญัอยูที่;ร้อยละ 28.71 และ

ลูกคา้ชอบราคา 599 บาท มีค่าระดบัอยูที่; .364 มากกว่าราคา 699 และ 799 บาท ซึ; งมีค่าอยูที่; -.034 และ    -

.330 ตามลาํดบั 

 ดา้นการจดัชุดตุ๊กตา ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งมากเป็นอนัดบัสอง มีค่าระดบัความสาํคญั

อยูที่; ร้อยละ 24.23 และลูกคา้ชอบการจดัชุดแบบเพิ;มช่อดอกไม ้มีค่าระดบัอยูที่; .639 มากกวา่แบบทั;วไป ที;มี

ค่าอยูที่; -.639 

 ดา้นรูปแบบสินคา้ ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอย่างเป็นอนัดบัสาม มีค่าระดบัความสําคญัอยู่ที;

ร้อยละ 23.99 และลูกคา้ชอบรูปแบบตุ๊กตาที;มี 2 ตวั มีค่าระดบัอยู่ที; .609 มากกว่าตุ๊กตา 1 ตวั ที;มีค่าอยู่ที; -

.609 

 ดา้นโปรโมชนั ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยที;สุด มีค่าระดบัความสาํคญัอยูที่; 23.069 และ

ลูกคา้ชอบโปรโมชนัการจดัส่งฟรี มีค่าระดบัอยูที่; .400 มากกวา่ โปรโมชนัไดรั้บส่วนลด 10% 

 การศึกษาวิจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมสามารถแทนค่าระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจ 

ในแต่ละระดบั ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสมการถดถดย ไดด้งันี4  

 Y = 5.945 + .364(599บาท) + (-.034)(699บาท) + (-.330)(799บาท) + (-.639)(แบบทั;วไป) + .639(

แบบเพิ;มช่อดอกไม)้ + (-.609)(จาํนวน 1 ตวั) + .609(จาํนวน 2 ตวั) + .400(จดัส่งฟรี) + (-.400)(ส่วนลด 10%) 

 โดยที; Y คือ ผลรวมระดบัความสนใจในการตดัสินใจซื4อตุก๊ตาในวนัวาเลนไทน์ ผลจากการวจิยัจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 403 คน สามารถแสดงผลรวมของระดบัไดด้งันี4  

Y = 5.945 + .364(599บาท) + .639(แบบเพิ;มช่อดอกไม)้ + .609(จาํนวน 2 ตวั) + .400(จดัส่งฟรี)  

Y = 7.957 

สรุปไดว้า่ ลูกคา้ชอบราคาที; 599 บาท มีการจดัชุดแบบเพิ;มช่อดอกไม ้มีรูปแบบตุ๊กตา จาํนวน 2 ตวั 

และมีการจดัส่งฟรี  

 

 

 



อภิปรายผล 

 

ผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะที;ส่งผลต่อการตดัสินใจซื4อตุ๊กตาในวนัวาเลนไทน์ จากกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 403 คน ให้ความสาํคญัในเรื;องของราคา เป็นอนัดบัแรก ประกอบกบัการเทียบกบัการจดัชุดตุ๊กตา 

รูปแบบสินคา้และโปรโมชนั ตามลาํดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งยินดีจ่ายในราคา 599 บาท และมีการจดัชุดตุ๊กตา

แบบมีช่อดอกไม ้นอกจากนั4นในส่วนของโปรโมชันเป็นลกัษณะที;กลุ่มตวัอย่างสนใจน้อยที;สุด ซึ; งผล

การศึกษาในครั4 งนี4สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐานิตา สุรพงศานุรักษแ์ละธนัยมยั เจียรกลุ(2559) ที;พบวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคาและผลิตภณัฑ์ มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัที;มากและสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของเอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554) พบวา่ ราคาและผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัที;ทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื4อใน

ระดบัที;มาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาในครั4 งนี4  พบวา่ ราคาเป็นปัจจยัที;ทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื4อมากที;สุด แต่ในความเป็น

จริงยงัคงมีคุณลกัษณะหรือปัจจยัอื;นที;เขา้มาประกอบการตดัสินใจเลือกซื4อตุก๊ตาอีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ

ของสินคา้ การจดัชุดหรือแมก้ระทั;งการจดัโปรโมชนั นอกจากนั4นเองยงัสามารถนาํผลที;ไดไ้ปต่อยอดในการ

ผลิตสินคา้ออกมาใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ถึงแมว้า่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครั4 งนี4 จะชื;นชอบราคา

ที;ต ํ;าที;สุด คือ 599 บาท หากศึกษาเพิ;มเติมจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ในฝั;งของธุรกิจสามารถปรับราคาเป็น 699 บาท

ได ้เนื;องจากยงัคงเป็นราคาที;ผูบ้ริโภคยงัคงยอมรับและยินดีที;จะจ่ายหากมีคุณลกัษณะอื;นเหมือนเดิม และ

นอกจากนั4นยงัทาํใหฝั้;งธุรกิจไดรั้บกาํไรจากการผลิตและวางจาํหน่ายสินคา้ ซึ; งเป็นการไดรั้บผลประโยชน์

ร่วมกนัทั4งสองฝ่ายนั4นเอง 
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