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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการองคป์ระกอบของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตา ในการวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) โดยศึกษาทั้งในดา้นราคา ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการลิฟต้ิงขนตา ฝีมือช่าง
และการรับประกนัหลงัการขาย การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบการลิฟต้ิงขน
ตาและเคยใชบ้ริการลิฟต้ิงขนตามาก่อน  โดยมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 182 คน 
ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญักบัราคาของการลิฟต้ิงขนตามากท่ีสุดเป็น
อนัดบัหน่ึง โดยราคา 1,000 บาท ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสองการรับประกนั
หลงัการขาย ลูกคา้ช่ืนชอบการรับประกนั 1 เดือนมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ลูกคา้ช่ืนชอบมากท่ีสุดคือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา(USA) และอนัดบั
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สุดทา้ย คือ ดา้นฝีมือช่าง ลูกคา้ช่ืนชอบฝีมือช่างฝึกหดัมากท่ีสุดอาจเน่ืองจากราคาจบัตอ้งได้
ง่าย 

ค าส าคัญ : ลิฟต้ิงขนตา การตดัสินใจซ้ือ เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

กติติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สิ
นิทนุช นิยมศิลป์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้  าแนะน า ขอ้คิดเห็นต่างๆใหผู้ว้ิจยัสามารถท างาน
ช้ินน้ีไดส้ าเร็จ พร้อมทั้งใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าเพื่อใหก้ารคน้ควา้ในคร้ัง
น้ีสามารถน าเสนอประโยชน์แก่บุคคลท่ีสนใจไดต่้อไป 

นากจากน้ี ผูวิ้จยัตอ้งขอขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อนๆทุกคนท่ี
คอยก าลงัใจ และตอ้งขอบคุณมารดาและพี่สาว ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและก าลงัใจท่ีดีมาตลอด 
จนท าใหง้านวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

 

กิติยา บุญเพท 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 ในปัจจุบนัธุรกิจความสวยงามในประเทศไทยมีอตัราการเติบโต ภาพรวมตลาด
เคร่ืองส าอางและความงามของไทยในช่วงปี 2563  ก่อนวิกฤติโควิด-19 พบวา่มีมูลค่าตลาด
สูงถึง 2.1-2.2 แสนลา้นบาท โดยเป็นการบริโภคในประเทศราว 1.4-1.5 แสนลา้นบาทต่อปี 
จากศึกษายงัพบวา่ผูบ้ริโภคจะจ่ายเงินราว 2 % ของรายไดไ้ปกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางและความงาม ส่งผลใหต้ลาดมีการเติบโต 8 – 10 % ข้ึนอยูก่บัรายไดข้อง
ประชากร 

ขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อตลาดเคร่ืองส าอางและความงามคือ 1. สังคมไทย
กบัการกา้วสู่สังคมผูสู้งวยั (Aging Society) ท าใหค้นหนัมาใส่ใจในสุขภาพ
และความงามมากข้ึน ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเอจจ้ิง ไดรั้บความนิยม
มากข้ึน 2. คนไทยมีความเป็นคนเมือง (Urbanization) มากข้ึน ท าใหมี้การใช้
เงินส าหรับสินคา้กลุ่มดูแลความงามและบุคลิกภาพเพิ่มมากกวา่ปกติ บวกกบั
แนวโนม้การแต่งหนา้แฟชัน่ท าใหต้อ้งใชสิ้นคา้ความงามเพิ่ม ส่งผลใหมู้ลค่า
ตลาดเติบโตกวา่จีดีพี 

อีกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดคือ กลุ่มนกัท่องเท่ียว ซ่ึงพบวา่ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาถือ
วา่มีอิทธิพลต่อการขยายตลาดค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจีน เพราะฉะนั้นเม่ือเกิดโค
วิดตวัเลขภาพรวมจึงลดลงจากการหายไปของนกัท่องเท่ียวมากพอสมควร ท าให ้2 ปีท่ีผา่น
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มาอตัราการเติบโตตลาดเคร่ืองส าอางและความงามติดลบ และหลายฝ่ายมองวา่ตลาดอาจจะ
ถดถอยไปอีก 5 ปีและมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1.5 แสนลา้นบาท 

นายพีระพงษ ์กิติเวชโภคาวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ากดั 
(มหาชน) หรือ BEAUTY กล่าวแสดงความคิดเห็นกบั “ฐานเศรษฐกิจ” วา่ แมต้ลาด
เคร่ืองส าอางและความงาม มีแนวโนม้ถดถอย แต่ซพัพลายเชนในอุตสาหกรรมยงัพอมี
โอกาสท่ีจะเติบโต เพียงแต่วิธีการท าการตลาดจะตอ้งมองในเร่ืองของราคาขายมากข้ึน 
เพราะเซกเมนตท่ี์มีการอตัราการเติบโตลดลงมากท่ีสุดคือกลุ่ม luxury brand และกลุ่ม
เคร่ืองส าอางจากต่างประเทศ ซ่ึงยอดขายลดลงเกิน 50%  

ส าหรับประเด็นสงครามยเูครน-รัสเซียตอนน้ียงัไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวม
ตลาด แต่มีผลทางออ้มในเร่ืองของราคาน ้ามนัท่ีปรับสูงข้ึน ซ่ึงท าใหต้น้ทุนวตัถุดิบปรับตวั
สูงข้ึนตามไปดว้ย และมีผลทนัทีในเร่ืองของค่าขนส่งท าใหต้น้ทุนของสินคา้ปรับตวัสูงข้ึน 
คาดวา่ปีน้ีทั้งปีตน้ทุนสินคา้น่าจะข้ึนประมาณ 20% ซ่ึงจะมีผลต่อราคาขายท่ีสูงข้ึนประมาณ 
5-10% 

ขนตา คือ เส้นขนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเปลือกตาบนและตาล่าง ขนตามีความส าคญัอยา่งมาก
ต่อดวงตา มีหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดกบัดวงตา เช่น ป้องกนัฝุ่ นผง ฝุ่ นละออง และ
เหง่ือไม่ใหไ้หลเขา้สู่ดวงตา โดยท่ีโคนขนตาแต่ละเส้นจะมีต่อมไขมนัและต่อมเหง่ือช่วย
ผลิตไขมนัและน ้าไปหล่อเล้ียงในดวงตา เพื่อเคลือบกระจกตาใหชุ่้มช่ืน ท าใหด้วงตาไม่แหง้ 
ขนตาจะเกิดข้ึนมากหรือนอ้ยอาจจะเกิดจากพนัธุกรรม (ศรีธรรมมา, 2554) 

ปกติคนเราจะมีขนตาบนมากกวา่ขนตาล่างประมาณ 2 เท่า หรือ 120 ต่อ 80 เส้น ซ่ึงขน
ตาก็เหมือนกบัเส้นผม ท่ีมีการหลุดร่วงและเกิดข้ึนใหม่ทุกวนั และจะยิง่ชะลอการ
เจริญเติบโตเม่ือเรามีอายมุากข้ึน นอกจากน้ีขนตายงัมีสีแตกต่างกนัตามเช้ือชาติ ในการบ ารุง
ทะนุถนอมขนตาใหแ้ขง็แรง ไม่หลุดร่วงง่ายมีหลายวิธี เช่น รักษาความสะอาด กินอาหารให้
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ครบ 5 หมู่ อาหารท่ีมีกรดโฟลิค ซ่ึงมีในตบั ผกัใบเขียว ยสีตซ่ึ์งมีในขนมปังและนมเปร้ียว 
และธาตุสังกะสีซ่ึงมีในหอยนางรม ตบั เน้ือ ถัว่ ธญัพืช อาหารทะเล และไข่ เป็นตน้ (ตั้งอุไร
วรรณ, 2554) 

ขนตายงัเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสร้างความมัน่ใจใหก้บัสาวๆบนใบหนา้ อยา่งไรก็ตามขนตาจะ
สั้นหรือยาวก็เกิดจากพนัธุกรรมเป็นหลกั คนท่ีมีขนตาสั้นหรือบางจึงอาจจะตอ้งหาวิธีในการ
เพิ่มจ านวนหรือความยาวของขนตา เช่น การติดขนตาปลอม การปัดมาสคาร่า หรือแมก้ระ
ทั้งการลิฟต้ิงขนตา ในประเทศไทยของเรามีร้านบริการดา้นความงามเก่ียวกบัขนตาอยูเ่ป็น
จ านวนมาก ซ่ึงแต่ละร้านก็จะมีความแต่งต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็นเทคนิคการตกแต่ง 
ผลิตภณัฑท่ี์เลือกใช ้หรือแมก้ระทั้งฝีมือของพนกังานในการจดัแต่งขนตา (Catherine, 2015) 
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บทที่2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคดิทั่วไปเกีย่วกบัการลฟิติง้ขนตา 

การลิฟต้ิงขนตา(Eyelash Lifting) คือ การดดัโคนขนตาหรือยกโคนขนตา ช่วยใหข้นตา
งอนข้ึนเหมือนการดดัขนตา โดยจะอยูไ่ดป้ระมาณ 1-2 เดือน ข้ึนอยูก่บัการดูแลของแต่ละ
บุคคล วิธีการน้ีเหมาะส าหรับคนท่ีมีความยาวของขนตาและมีขนตาปริมาณมากอยูแ่ลว้ แต่
ตอ้งการใหข้นตางานข้ึนโดยไม่ตอ้งใชม้าสคาร่าปัดทุกวนั  โดยการลิฟต้ิงขนตาเป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เน่ืองจากใชเ้วลาท าไม่นาน และราคาค่อนขา้งถูกการลิฟต้ิงขน
ตา หรือ การดดัขนตา ยกโคนขนตา (Eyelash lifting) คือการดดัยกโคนขนตาข้ึนก่ึงถาวร ท า
ใหข้นตางอนสวย ดูยาวข้ึน และโคง้งอนไดรู้ปอยา่งดูเป็นธรรมชาติ ส่ิงท่ีใชคื้อน ้ายาหรือ
เซรัม (Serum) ซ่ึงมีผลช่วยบ ารุงขนตาใหแ้ลดูสุขภาพดีและหนาข้ึนดว้ย การท าลิฟต้ิงขนตา
เหมาะส าหรับผูท่ี้มีขนตายาว หรือไม่สั้นมากเกินไป เป็นเส้นตรงไม่โคง้งอน คนท่ีมีขนตาไม่
เป็นระเบียบ และขนตาท่ิมลง 

การท าลิฟต้ิงขนตาหรือยกโคนขนตา ใชเ้วลาประมาณ -  นาที โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

     . ท าความสะอาดขนตาและเตรียมบริเวณรอบดวงตา เพื่อใหน้ ้ายาหรือเซร่ัมสามารถ
ซึมผา่นขนตาไดดี้ 

     . ติดสกินเทปท่ีบริเวณเปลือกตาล่าง เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ายาหรือเซร่ัมสัมผสัผิวและ
เขา้ตาได ้

     . เลือกแผน่ซิลิโคนใหเ้หมาะกบัเส้นขนตา ทั้งขนาด รูปทรง และส่วนโคง้เวา้ 
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     . วางซิลิโคนลงไปยงับริเวณเปลือกตาดา้นบน เพื่อใชเ้ป็นฐานในการเคลือบน ้ายา
หรือเซร่ัม 

     . ใชเ้คร่ืองมือเฉพาะคอ่ยๆ ยกขนตาตั้งแต่ส่วนโคนแต่ละเส้น ข้ึนเพื่อมว้นจดัให้
เขา้รูปกบัซิลิโคน จากนั้นจึงท าการแยกขนตาแต่ละเส้นออกจากกนัให้เป็นระเบียบ แลว้
เคลือบดว้ยน ้ายาหรือเซร่ัม และท้ิงไวร้ะยะหน่ึง เพื่อใหน้ ้ายาท าการเซ็ตตวั 

     . จากนั้นเคลือบดว้ยโลชัน่ช่วยในการเซ็ตตวัของขนตาอีกคร้ัง 

     . ท าการลา้งน ้ายาหรือเซร่ัมออกดว้ยน ้าสะอาด และค่อยๆ แกะซิลิโคน และสกินเทป
ออก 

     . จากนั้นเคลือบดว้ยโลชัน่ บ ารุงเส้นขนตา ช่วยในการเซ็ตตวัของขนตาอีกคร้ัง 
นอกจากน้ียงัเพิ่มความแขง็แรงของขนตาท าใหข้นตามีสุขภาพดีข้ึน ซ่ึงจะท าใหข้นตาไม่
หลุดและไม่ขาดร่วง 

ขอ้ควรรู้เพื่อเตรียมตวัก่อนเขา้รับบริการลิฟต้ิงขนตา ไดแ้ก่ 

1. ไม่ควรแต่งหนา้ก่อนรับบริการ โดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา ไม่วา่จะเป็นการ
กรีดอายไลน์เนอร์ ปัดมาสคาร่า หรือทาอายแชโดว ์

2. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ในวนัท่ีเขา้รับบริการ เน่ืองจากจะตอ้งถอดก่อนเขา้รับ
บริการ และดวงตาอาจแหง้ได ้

3. งดการดดัขนตาดว้ยท่ีหนีบดดัขนตา เพราะอาจท าใหข้นตาเอียง หลงัการยกโคน
ขนตาได ้

4. หลีกเล่ียงการเขา้รับบริการหากมีอาการอกัเสบบริเวณรอบดวงตา 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นเทคนิคท่ีใช่กนัอยา่ง
แพร่หลายในวงการการตลาด เพื่อใชว้ดัความชอบหรือการคาดการณ์ความชอบของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลกัษณะและระดบัของสินคา้หรือบริการนั้นๆ ท าให้ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก
ของผูบ้ริโภค เพื่อน าไปออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ตลอดจนวางแผลกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยส่งเสริมการรับรู้ของผูบ้ริโภคได ้(Hair J. A., 1998) 

วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) มีดว้ยกนัหลายวิธี แต่วิธีท่ี
นิยมใชใ้นปัจจุบนัและไดผ้ลในระดบัสมจริงนั้น มีอยู ่3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 Full-Profile 

Conjoint Analysis เป็นวิธีการวดัผลทางออ้ม (Indirect Measurement) เป็นวิธีการท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ห็นการ์ดทั้งหมดพร้อมๆกนั เพื่อพิจารณาใหค้ะแนนตามความพอใจ 
เหมาะกบักรณีท่ีมีชุดคุณลกัษณะใหพ้ิจารณาจ านวนหน่ึง วิธีท่ี 2 Adaptive Conjoint 

Analysis เป็นวิธีการวดัผลจากการน าเสนอคุณลกัษณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
อยูแ่ลว้ เพื่อใหก้ารวดัผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยไม่ตอ้งเสียเวลากบัการตั้งค าถามท่ีคาด
วา่ผลลพัธ์จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์หรือทราบอยูแ่ลว้วา่ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่เห็นคุณค่า
นั้นเอง และวิธีท่ี 3 Choice – Based Conjoint Analysis หรือ Discrete – Choice Conjoint 

Analysis เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลจากการเลือกชุดคุณลกัษณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามชอบมาก
ท่ีสุดซ ้าๆกนัจากชุดคุณลกัษณะจ านวน 3-5 ชุด โดยเป็นการแสดงสถานการณ์ใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบ (Hair B. B., 2013) 

(Harris, 2012) กล่าวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การศึกษาเพื่อระบุและเลือกทางเลือก
บนพื้นฐานของคุณค่าและความชอบของผูท่ี้ตดัสินใจ ซ่ึงในการตดัสินใจอาจจะมีหลาย
ตวัเลือกใหพ้ิจารณาแต่บางคร้ังก็มีทางเลือกไม่มากนกั ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกทางเลือกท่ีเหมาะ
กบัเป้าหมายวตัถุประสงค ์ความตอ้งการเป็นหลกั   
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(Johnston, 2013) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึง 
กระบวนการก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือไม่เพียงแต่เป้นสิงท่ีส าคญั
มากส าหรับผูป้ระกอบการ แต่ยงัช่วยใหอ้งคก์รสามารถปรับกลยทุธ์การขายตาม
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย  
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บทที่3 

ระเบียบงานวจิัย 

 

วธีิการด าเนินการวจิัย  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการลิฟต้ิงขนตาและผู ้
ท่ีเคยตกแต่งเสริมความงามขนตาดว้ยวิธีอ่ืน จ านวน 182 คน ผูวิ้จยัก าหนดการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใช่หลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)   

งานวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการ
วดัผลทางออ้ม (Indirect Measurement) จากการใหค้ะแนน (Rating) แต่ละชุดคุณลกัษณะ 
(Conjoint Card) ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของการตดัสินใจใหค้ะแนน
ในระดบัสูงกบัชุดคุณลกัษณะท่ีผูต้อบใหค้วามส าคญัหรือเห็นวา่เหมาะสม และใหค้ะแนน
ในระดบัต ่ากบัส่ิงท่ีเห็นวา่ส าคญันอ้ยกวา่หรือไม่เหมาะสม (Trade-Off) โดย Concept Card 

ทั้งหมดถูกสร้างข้ึนแบบเตม็รูปแบบ (Full-Profile) คือ แสดงคุณลกัษณะ (Attributes) และ 
ล าดบัชั้น (Level) อยา่งชดัเจน กล่าวคือ แพคเกจลิฟต้ิงขนตา ประกอบดว้ย คุณลกัษณะต่างๆ 
ไดแ้ก่ ราคา ผลิตภณัฑ ์ฝีมือช่าง และการรับประกนั  โดยในแต่ละคุณลกัษณะนั้นสามารถ
แยกองคป์ระกอบออกเป็น ล าดบัชั้น ไดแ้ก่ ราคา ประกอบดว้ย 3 ล าดบัชั้น ไดแ้ก่ ราคา 1). 

1,000 บาท 2). 2,000 บาท 3). 3,000 บาท การแสดงรายละเอียดอยา่งชดัเจน เป็นการวดัผล
ใหเ้ป็นไปตามการตดัสินใจท่ีแทจ้ริงของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผลจากการท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนน (Rating) ในแต่ละ Concept Card จะน ามา
วดัหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เรียกวา่ค่า “Part – Worth Utility” ของคุณลกัษณะและ
ล าดบัชั้น ในรูปแบบจ านวนเตม็แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละ Attributes Level ไดรั้บความส าคญัใน
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การตดัสินใจมากเพียงใด รวมถึงแสดงค่าของช่วงความกวา้งระหวา่งค่า Part – Worth Utility 

มากท่ีสุด และ นอ้ยท่ีสุด เรียกวา่ ค่า “Span Width”  นอกจากน้ียงัแสดงค่าการใหค้วามส าคญั
ของการตดัสินใจ (Relative Value หรือ Important Value) ในรูปแบบร้อยละ เพื่อแสดงให้
เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในแต่ละค่าคุณลกัษณะอยา่งใดและจ านวนเท่าใด 
ดว้ยการค านวณผลจากโปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบตาราง และ
แสดงผลของแต่ละบุคคลอยา่งละเอียดและชดัเจน ท าใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภคแต่รายบุคคล มี
ความชอบอะไรบา้ง ท าใหเ้ราสามารถน าขอ้มูลน้ีไปสร้างหรือออกแบบเพคเกจลิฟต้ิงขนตา
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์ต่องานวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งมาก 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1.เร่ิมจากการสัมภาษณ์ โดยก าหนดคุณลกัษณะ (Attribute) การจากสัมภาษณ์
ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการลิฟต้ิงขนตาอยูเ่ป็นประจ า เพื่อน ามาก าหนดระดบัของคุณลกัษณะ 
(Levels of Attribute) ผลท่ีได ้คือ ราคา ผลิตภณัฑ ์ฝีมือช่าง และการรับประกนั ตามล าดบั 

ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยการ
สัมภาษณ์เป็นขั้นตอน และมีการก าหนดขอ้ค าถามท่ีชดัเจนในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี โดยมี
หวัขอ้ในเร่ืองการสัมภาษณ์คือ “คุณจะเลือกซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตาอยา่งไร” โดยสัมภาษณ์
ผูท่ี้เคยใชบ้ริการลิฟต้ิงขนตาจ านวนทั้งส้ิน 5 คน เพือ่ใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นใดมีส่วนในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตา เพื่อคุณลกัษณะของการเลือกแพคเกจลิฟต้ิงขนตาท่ี
ผูบ้ริโภคเลือกใหค้วามสนใจมากท่ีสุด  

2.จดัล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะของแพคเกจลิฟต้ิงขนตา ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วาม
สนใจในการเลือกซ้ือ โดยจดัล าดบัความส าคญัมากไปนอ้ย น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดชุด
คุณลกัษณะ (Concept Card) และระดบัของลกัษณะตวัแปร (Level) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 1 ก าหนดคุณลกัษณะและระดบัของลกัษณะตวัแปร 

คุณลกัษณะ (Attribute)             ล าดบั (Level) 

1.ราคา       บาท 1000 

บาท 2000 

บาท 3000 

2.ผลิตภณัฑ ์     USA 

Korea 

Thailand 

3.ฝีมือช่าง      ช่างอาวโุส 

ช่างฝึกหดั 

4.การรับประกนั     ไม่มีการรับประกนั 

รับประกนั 1 เดือน  

 

3.สร้างชุด Concept Card โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ผลการสร้างขอ้มูลพบวา่ ไดชุ้ด
ลกัษณะทั้งหมด 13 ชุด รวม Hold Out จ านวน 1  ชุด  
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4.สร้างแบบสอบถามงานวิจยั ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ ค าถามคดักรอง 
ส่วนท่ี 2 ดา้นประชากรศาสตร์ และส่วนท่ี 3 คือ การตดัสินใจซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตา โดย
การตั้งค าถามใหลู้กคา้ไดเ้ลือกแพคเกจลิฟต้ิงขนตาท่ีสนใจซ้ือแต่ละชุดคุณลกัษณะ (Concept 

Card)โดยการใหค้ะแนนจาก 0 –10 จ านวน 12 คน และน าผลไปแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Pre-Test Interview) หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริง  

 

เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังท่ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยแบบสอบถามนั้นแบบออกเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี คือ ส่วนท่ี 1 คือ ค าถามคดักรองในดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัการลิฟต้ิงขนตา เป็น
การส ารวจแบบรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ 1) ท่านรู้จกัการลิฟต้ิงขนตาหรือไม่ 2) ท่านมี
แนวโนม้ท่ีจะลิฟต้ิงขนตาภายใน 3 เดือนน้ีหรือไม่ ส่วนท่ี 2 ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นการส ารวจแบบรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดบั
การศึกษา 4) อาชีพ 5) รายไดต่้อเดือน 6) ท่านลิฟต้ิงขนตาบ่อยแค่ไหน 7) ท่านช่ืนชอบการ
ตกแต่งขนตาดว้ยวิธีใดมากท่ีสุด และส่วนท่ี 3 คือ รูปแบบแพคเกจลิฟต้ิงขนตา จ านวน 13 

รูปแบบ โดยแบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามวิธีเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ร่วม (Conjoint Analysis) ซ่ึงเป็นลกัษณะการใหค้ะแนนความสนใจต่อชุดคุณลกัษณะ แบ่ง
ล าดบัการใหค้ะแนนเป็นช่วงคะแนน 0-10 โดยท่ี 0 หมายถึง ไม่สนใจซ้ือ และ 10 หมายถึง 
สนใจซ้ือมากท่ีสุด โดยการเก็บขอ้มูลทางออนไลน์  
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บทที ่4 

บทวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวเิคราะห์ผล 

 ผูวิ้จยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแบบสอบถามอยา่งละเอียด 
เพื่อด าเนินการประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ และสถิติท่ีใช้
การวิเคราะห์ มีดงัน้ี 

1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใชค้่า
ร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางเพื่ออธิบายเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง  

2. สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาวา่ผูบ้ริโภค
มีการตดัสินใจซ้ือแพคเกจลิฟฟต้ิงขนตาอยา่งไร ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบร่วม โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการน าเสนอผลการวิเคราห์ใน
รูปแบบตารางเพื่ออธิบายถึงค่าความส าคญัของแต่คุณลกัษณะ พร้อมอธิบาย
ค่า Part-Worth Utility ในแต่ละ Level และแสดงผลค่าความส าคญั 
(Important Value)  

ผลการวจิัย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 182 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 96.7 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 59.2 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
87.7 อาชีพ พนกังานบริษทั ร้อยละ 50.7 และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน 
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ร้อยละ 44.6 % ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ลิฟต้ิงขนตาอยูท่ี่  6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.2 และ
ช่ืนชอบการตกแต่งขนตาดว้ยวิธีลิฟต้ิงขนตามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.4%  

การตัดสินใจเลือกซ้ือแพคเกจลฟิติง้ขนตา  
ผลการวิจยัดา้นความสนใจเลือกซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตา แบ่งตามรูปแบบออกเป็น 4 

ดา้น คือ 1) ราคา 2) ผลิตภณัฑ ์3) ฝีมือช่าง และ 4) การรับประกนั เรียงตามล าดบัความสนใจ
ของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีความส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือแพคเกจ
ลิฟต้ิงขนตา อนัดบัสอง คือ ดา้นการรับประกนั  อนัดบัท่ีสาม คือดา้นผลิตภณัฑ ์และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ดา้นฝีมือช่าง จากผลการวิจยัดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมแสดงให้
เห็นถึงระดบัคุณค่าของแต่ละคุณลกัษณะ ระดบัชั้นอยา่งละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 2 แสดงระดบัคุณค่าและระดบัความส าคญั 

ลกัษณะ    ล าดบั   ระดบัคุณค่า ระดบั
ความส าคญั 

ราคา    1000 บาท  3.014    48.661 

2000 บาท  -.482  

3000 บาท   -2.532 

ผลิตภณัฑ ์    USA   .819  19.501 

Korea   -.668 

Thailand  -.151 

ฝีมือช่าง    ช่างอาวโุส  -.190  10.908 
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ช่างฝึกหดั  .190 

การรับประกนั    ไม่มีการรับประกนั -1.145  20.931 

 

รับประกนั 1 เดือน 1.145 

 

จากตาราง 2 สามารอธิบายไดด้งัน้ี  

ด้านราคา ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด  มีค่าความส าคญั (Important 

Value) เท่ากบั 48.661 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจราคา 1,000 บาท มากท่ีสุด โดยมีค่า 
Part-Worth เท่ากบั 3.014  โดยมากกวา่ราคา 2,000 และ 3,000 บาท ท่ีมีค่า Part-Worth อยูท่ี่ -
.482 และ -2.532 ตามล าดบั 

ด้านการรับประกนั ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นล าดบัท่ีสอง มีค่าความส าคญั 
(Important Value) เท่ากบั 20.931 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจกบัการรับประกนั 1 เดือน 
มากท่ีสุด โดยมีค่า Part-Worth เท่ากบั 1.145  โดยมากกวา่การไม่รับประกนัท่ีมีค่า Part-

Worth อยูท่ี่ -1.145   

ด้านผลติภัณฑ์ ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นล าดบัท่ีสาม มีค่าความส าคญั 
(Important Value) เท่ากบั 19.501 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจกบัผลิตภณัฑจ์ากประเทศ
สหรัฐอเมริกา(USA) มากท่ีสุด ค่า Part-Worth สูงถึง .819 รองลงมาคือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมา
จากประเทศไทย ค่า Part-Worth อยูท่ี่ -.151 และล าดบัสุดทา้ยคือผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศ
เกาหลีใต ้ไดรั้บความสใจนอ้ยท่ีสุดมีค่า Part-Worth อยูท่ี่ -.668  
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ด้านฝีมือช่าง ไดรั้บความสนใจนอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าความส าคญัเพียง (Important Value) 
10.908 โดยฝีมือช่างฝึกหดัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยมีค่า Part-Worth 
อยูท่ี่ .190 ส่วนฝีมือช่างอาวโุสมีค่า Part-Worth อยูท่ี่ -.190  

 การศึกษาวิจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม สามารถแทนค่าระดบัความส าคญั
ในการตดัสินใจในแต่ละระดบัในรูปแบบสมการถดถอย ไดด้งัน้ี  

โดยท่ี Y คือ ผลรวมของระดบัความสนใจในการเลือกซ้ืแพคเกจลิฟต้ิงขนตา  

Y = 6.164+3.014a1+(-0.482)a2+(-2.532)a3+ (-145)b1+1.45b2+0.819c1+(-0.668)c2+(-

0.151)c1+0.190d1+(-0.190)d2 

หรือค่าสัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคเลือกมากท่ีสุด แทนค่าไดด้งัน้ี  

Y = 6.164+3.014a1+1.145b2=0.819c1+0.190d2 

Y = 11.332  

จากค่าสัมประสิทธ์ิของคุณลกัษณะ คือ ผูบ้ริโภคสนใจแพคเกจลิฟต้ิงขนตาราคา 1,000 

ผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการรับประกนั 1 เดือน และโดยฝีมือช่าง
ฝึกหดัท่ีราคาจบัตอ้งไดง่้าย  
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บทที ่5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 182 คน ใหค้วามส าคญัในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตา โดยใหค้วามส าคญักบัราคามากท่ีสุด โดยราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่าย
มากท่ีสุดคือ 1,000 บาท  รองลงมาคือผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นการลิฟต้ิงขนตา ผูบ้ริโภคช่ืนชอบ
ผลิตภณัฑท่ี์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา(USA)มากท่ีสุด เน่ืองจากมีช่ือเสียงดา้นน ้ายาลิฟต้ิง
ขนตามาอยา่งชา้นาน ดวงตาเป็นอวยัวะท่ีส าคญั เพราะฉะนั้นเราควรดูแลเป็นพิเศษควรเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและปลอดภยั ดา้นฝีมือช่างผูบ้ริโภคพอใจในช่างฝีมือฝึกหดั อาจจะ
เป็นเพราะราคาท่ีจบัตอ้งไดง่้าย ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์มากนกัก็สามารถลิฟต้ิงขนตา
ไดส้วยงามหากเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ผลิตภณัฑท่ี์ดีควรไดรั้บมาตรฐานสากล และ
ไดรั้บมาตรฐานอ.ย. ส่วนการรับประกนัผูบ้ริโภคพึงพอใจในการรับประกนั 1 เดือน 
เน่ืองจากการลิฟต้ิงขนตาสามารถอยูไ่ดน้าน 1 ถึง 2 เดือน ข้ึนอยูก่บัการดูแลของแต่ละบุคคล 

   

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยคร้ังต่อไป 

 งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาคุณลกัษณะขอรูปแบบการออกแบบทรงในการลิฟต้ิง
ขนตา ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม เพื่อหาความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ
เลือกแบบทรงในการลิฟต้ิงขนตา วา่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจอยา่งไร เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ี
เป็นเพียงในการเลือกซ้ือแพคเกจลิฟต้ิงขนตาเท่าไหร่ ไม่สามารถทราบไดถึ้งความช่ืนชอบ
ในการเลือกทรงในการลิฟต้ิงขนตาได ้ 
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