
 

 

 

การตัดสินใจซือ้วอลเปเปอรยั์นตเ์สริมดวงหน้าจอโทรศัพทม์ือถือ  
Buying decision of mobile talisman wallpaper  

   
ณชัชา สีแกว้น า้ใส  

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัเรื่องนีม้ีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาส่วนผสมขององคป์ระกอบรว่มและค่าระดบัที่เหมาะสม

ของการตดัสินใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบรว่ม (conjoint analysis) จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 124 คน ผลการวิจยัพบว่ารอ้ยละของการ
ตดัสินใจที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากที่สดุคือคณุลกัษณะดา้นราคาของวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอ
โทรศพัทม์ือถือคิดเป็นรอ้ยละ 37.38 อนัดบัที่สองคือดา้นคณุลกัษณะการบรรจุดวงเฉพาะบคุคลและการ
วิเคราะหด์วงชะตาคิดเป็นรอ้ยละ 22.38 อนัดบัที่สามคือดา้นจ านวนภาพวอลเปเปอรย์นัตห์นา้จอ
โทรศพัทม์ือถือคิดเป็นรอ้ยละ 21.03 และอนัดบัสดุทา้ยคือดา้นการสง่เสรมิการขายคิดเป็นรอ้ยละ 18.32 
ดงันัน้สิ่งที่ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงเก่ียวกบัการน าความเชื่อมาประกอบธุรกิจวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวง
หนา้จอมือถือคือการก าหนดราคาที่เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายและการวิเคราะหด์วงชะตาและวิธีสะเดาะห์
เคราะหแ์กด้วงเสรมิดวงเพื่อเป็นการก าหนดกลยทุธข์องธุรกิจ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่กบัสงัคมไทยมาทกุยุคสมยั คนยุคใหม่ที่เกิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยีก็ยงัสนใจ
เรื่องความเชื่อไม่แพค้นรุน่ก่อนๆ แต่เปลี่ยนรูปแบบไปตามยคุสมยัโดยเปา้หมายคือตอ้งการมีชีวิตที่ดีขึน้ จึง
เป็นที่มาของการเชื่อในสิ่งที่จบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ ตลาดวงการเครื่องรางปัจจุบนัจึงมีคนน ามาต่อยอด
ใหม้ีความทนัสมยัหลากหลายมากขึน้ (เอกวสา สขุสง่, 2565) ความคาดหวงัที่จะไดร้บัจากวตัถสุิ่งของหรือ
พฤติกรรมที่ไดก้ระท าเก่ียวกับพลงัความเชื่อโชคลางไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั มากที่สดุ รองลงมา คือดา้น
การเรียน/การงาน ความรกั และการเงิน (ธนาภรณ ์วิวฒันศ์ร, 2556) ผูบ้ริโภคที่มีความเชื่อเรื่องโชคลางใน
ทกุกลุม่อาชีพ โดยความเชื่อดา้นโชคลางนัน้นบัว่าเป็นทนุทางวฒันธรรมของผูบ้รโิภคชาวไทยที่ไดร้บัการ
ถ่ายทอดและสั่งสมประสบการณผ์่านกระบวนการทางสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่มีชมุชน
ออนไลนเ์ป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความเชื่อและประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ แก่
บคุคลอื่น (ธีรนชุ พศูกัดิศ์รีกิจและศิวฤทธิ์ พงศกรรงัศิลป์, 2555) 

ความไม่มั่นคงของสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจบุนัสง่ผลใหไ้ม่สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของคนในสงัคมไดท้กุเรื่อง คนจึงเกิดความกลวัจากความไม่แน่นอนในชีวิต ความเชื่อความ
ศรทัธาจึงเขา้มามีบทบาทและอิทธิพลในการเป็นที่พึ่งใหก้บัชีวิต  



 

 

 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตดัสินใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ
ผลการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชนต่์อธุรกิจที่สามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาแกไ้ขและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของซือ้และผูท้ี่สนใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือซึ่งเป็นการถอด
พลงัตวัเลขจากวนัเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลบรรจใุนยนัตแ์ละปรบัรูปแบบใหก้ลายเป็นวอลเปเปอรห์นา้จอ
โทรศพัทม์ือถือ เพื่อเสรมิสิรมิงคลดา้นการงาน โชคลาภ ความรกั และการประสบความส าเรจ็เป็นอีกหนึ่งวิธี
เสรมิดวงที่สามารถท าไดง้่าย  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
เพื่อศกึษาการตดัสินใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ 
 
นิยามศัพท ์ 

ยนัต ์หมายถึงตารางหรือลายเสน้เป็นตวัเลข อกัขระหรือรูปภาพที่เขียน สกั หรือแกะสลกัลงบนแผ่น
ผา้ ผิวหนงั ไม ้โลหะ เป็นตน้ ถือว่าเป็นของขลงัเช่น ยนัตต์รีนิสิงเห ยนัตพ์ระเจา้ ๕ พระองค,์ เรียกเสือ้หรือผา้
เป็นตน้ที่มีลวดลายเช่นนัน้ว่า เสือ้ยนัต ์ ผา้ยนัต,์ เรียกกิริยาท่ีท าเช่นนัน้ว่าลงเลข ลงยนัต ์ (พจนานกุรมไทย 
ออนไลน)์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ประชากรและกลุม่ตวัอย่างคือผูบ้ริโภคเคยที่ซือ้แลว้และผูท้ี่มีความสนใจที่จะซือ้วอลเปเปอรย์นัต ์ 
เสรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ จ านวน 124 คน 

การรวบรวมคณุลกัษณะ (Attributes) จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 5 คน  
ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมคณุลกัษณะที่ผูส้มัภาษณใ์หค้วามส าคญัทัง้สิน้ 4 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ ราคาแพคเกจ 
จ านวนภาพวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือที่ไดร้บั คณุลกัษณะวิเคราะหด์วงชะตาและวิธี
สะเดาะหเ์คราะหแ์กด้วงเสริมดวง และการสง่เสรมิหลงัการขาย 
 

ตารางที่ 1 สรุปคณุลกัษณะ (Attribute) และค่าระดบั (Level) ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้
คุณลักษณะ (Attribute) Level 

1. ราคาเพคเกจ 
 

1) 399 บาท 

2) 699 บาท 

3) 999 บาท 

2. จ านวนภาพวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิ
ดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ 

1) 2 แบบ 

2) 4 แบบ 

3) 6 แบบ 



 

 

 

3. คณุลกัษณะการบรรจดุวงเฉพาะ
บคุคลและการวิเคราะหด์วงชะตา 

1) ม ี

2) ไม่ม ี

4. การสง่เสรมิหลงัการขาย 1) มีบทสวดมนตท์ี่ช่วยเสรมิดวงและแกไ้ขเฉพาะบุคคล 

2) เขา้กลุม่ไลนว์ีไอพีเพื่อรบัขอ้มลูและสิทธิพิเศษใน
โอกาสต่างๆ 

 
การสรา้งชดุคณุลกัษณะ (Profile Card) จ านวนชดุของคณุลกัษณะทัง้หมดที่เป็นไปไดคื้อ 36 ชดุ ซึ่ง
มีจ านวนมากเกินไป ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าคณุลกัษณะ (Attribute) และค่าระดบั (Level) ที่ไดด้งัตาราง
ที่ 1 สรา้งชดุคณุลกัษณะที่เป็นไปไดด้ว้ยโปรแกรม SPSS ตามวิธี Orthogonal Design ไดช้ดุ
คณุลกัษณะที่จะน าไปใชจ้ านวน 13 ชุด (รวมชดุคณุลกัษณะที่เป็น holdout 4 ชุด) ดงัแสดงใน
ตารางที่ 2 จากนัน้ผูว้ิจยัน าชดุคณุลกัษณะที่ไดท้ัง้ 13 ชุดไปจดัท าแบบสอบถาม เพื่อประเมินการ
ตดัสินใจซือ้โดยมีระดบัความชอบตัง้แต่ 0 ถึง 10 (0 คือ ไม่ซือ้แน่นอน จนถึง 10 คือซือ้แน่นอน) 

 

ตารางที่ 2 ชุดคณุลกัษณะที่ไดจ้ากการประมวลผลดว้ยเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint 

Analysis)  

Profile Card ราคา จ านวนวอลเปเปอร์
หน้าจอมือถือทีไ่ด้รับ 

คุณลักษณะการ
บรรจุดวงเฉพาะ

บุคคล 

ส่งเสริมการขาย 

1 399 4 ไม่ม ี เขา้กลุม่ไลน ์VIP 

2 699 2 ดดูวง เขา้กลุม่ไลน ์VIP 

3 699 6 ไม่ม ี มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

4 699 4 ดดูวง มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

5 999 6 ดดูวง เขา้กลุม่ไลน ์VIP 

6 999 2 ไม่ม ี มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

7 399 2 ดดูวง มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

8 399 6 ดดูวง มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

9 999 4 ดดูวง มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

10a 399 2 ไม่ม ี มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

11a 399 4 ไม่ม ี มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 



 

 

 

12a 699 2 ไม่ม ี มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 

13a 399 2 ดดูวง เขา้กลุม่ไลน ์VIP 

a  หมายถึง  Hold out 

 
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามโดยการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามออนไลน ์จากกลุม่ตวัอย่างที่รูจ้กัวอล 

เปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือจ านวนทัง้หมด 124 ชุด แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 สว่น คือ 

สว่นที่ 1 ค าถามคดักรอง ประกอบดว้ยค าถามคดักรอง 1 ขอ้ เพื่อใหส้ามารถคดักรองกลุม่ตวัอย่างที่ รูจ้กัวอล
เปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือ  
สว่นที่ 2 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ เพื่อใหส้ามารถสรุปลกัษณะทางประชากรของกลุม่
ตวัอย่างได ้
สว่นที่ 3 ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะและค่าระดบัที่เก่ียวขอ้งกบัวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวง
หนา้จอโทรศพัทม์ือถือ โดยการใหก้ลุม่ตวัอย่างใหค้ะแนนความชอบที่มีต่อแต่ละชดุคณุลกัษณะแพคเกจที่ 1 
ถึงแพคเกจที่ 13  

การวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอ้มลูในสว่น
ที่ 2 เพื่อสรุปขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่างที่จดัท าแบบสอบถาม และเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 
(Conjoint Analysis) อธิบายขอ้มลูในสว่นที่ 3 
 
ผลการวิจัย  

ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่างที่มีความสนใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอ
โทรศพัทม์ือถือเป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ อาย ุ20-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อาชีพพนกังานบรษิัท คนมี
ความเชื่อเรื่องโชคลางคิดเป็น 91.2% และไม่มีความเชื่อเรื่องโชคลางคิดป็น 8.8%  

ผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะและค่าระดบัของการตดัสินใจซือ้วอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอมือ
ถือโดยใชเ้ทคนิควิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) 

1. ผลการวิเคราะหค่์าความส าคญั (Importance Value) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าความส าคญัของคณุลกัษณะจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 124 คน 

Importance Values 

ราคา 37.38 
จ านวน 21.03 
คณุลกัษณะ 22.38 
สง่เสรมิการขาย 18.32 

 
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัความส าคญั (Importance Value) แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้รโิภคพิจารณา

คณุลกัษณะดา้นราคาของวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือมากที่สดุคิดเป็นรอ้ยละของการ
ตดัสินใจ 37.38  อนัดบัที่สองคือการใหค้วามส าคญัดา้นคณุลกัษณะการบรรจดุวงเฉพาะบคุคลและการ
วิเคราะหด์วงชะตาคิดเป็นรอ้ยละ 22.38 อนัดบัที่สามคือดา้นจ านวนภาพวอลเปเปอรย์นัตห์นา้จอ
โทรศพัทม์ือถือคิดเป็นรอ้ยละ 21.03 และอนัดบัสดุทา้ยคือดา้นการสง่เสรมิการขายคิดเป็นรอ้ยละ 18.32 

2. ผลการวิเคราะหค่์าอรรถประโยชนโ์ดยรวม (Utility) ของแต่ละค่าระดบั (Level) ในแต่ละ
คณุลกัษณะ (Attribute) โดยค่าระดบั (Level) 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าอรรถประโยชนข์องค่าระดบัในแต่ละคณุลกัษณะ 

Profile card Level Utility Estimate Std. Error 

ราคา 

399 1.085 0.158 

699 -0.207 0.158 

999 -0.877 0.158 

จ านวน 

2 -0.21 0.158 

4 -0.137 0.158 

6 0.347 0.158 

คณุลกัษณะ 
บรรจดุวง 0.735 0.119 

ไม่ม ี -0.735 0.119 

การสง่เสรมิการขาย 
มีคาถาบชูา บทสวดเพื่อเสริมสิรมิงคล 0.353 0.119 

เขา้กลุม่ไลน ์VIP -0.353 0.119 

(Constant) 5.069 0.125 

 



 

 

 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าในคณุลกัษณะดา้นราคาค่าระดบัที่ผูบ้รโิภคชื่นชอบมากท่ีสดุคือ ราคา 
399 บาท โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 1.085 ในขณะที่ราคา 999 บาทมีค่าอรรถโยชนติ์ดลบที่ -.877  
คณุลกัษณะดา้นจ านวนภาพหนา้จอท่ีไดร้บัผูบ้รโิภคชื่นชอบจ านวนแบบที่จะไดร้บัมากที่สดุที่ 6 แบบ โดยมี
ค่าอรรถประโยชนท์ี่ 0.347 และไม่ชอบจ านวนแบบที่จะไดร้บันอ้ยที่สดุที่จ  านวน 2 แบบแสดงค่า
อรรถประโยชนติ์ดลบที่ -.210 ดา้นคณุลกัษณะการบรรจดุวงเฉพาะบคุคลและการวิเคราะหด์วงชะตา
ประกอบดว้ยค่าระดบัเพียง 2 ค่าระดบั โดยผูบ้ริโภคมีความชื่นชอบใหม้ีการบรรจุดวงเฉพาะบคุคลและการ
วิเคราะหด์วงชะตามากกว่า โดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 0.735 ดา้นสง่เสรมิการขาย ประกอบดว้ยค่าระดบั
เพียง 2 ค่าระดบั โดยผูบ้รโิภคมีความชื่นชอบใหม้ีบทสวดมนตท์ี่ช่วยเสรมิดวงและแกไ้ขเฉพาะบคุคล
มากกว่าการไดเ้ขา้กลุม่ไลนว์ีไอพีเพื่อรบัขอ้มลูและสิทธิพิเศษในโอกาสต่างๆโดยมีค่าอรรถประโยชนอ์ยู่ที่ 
0.353 
 
สรุปและอภปิรายผล  
 จากการศกึษาพบว่ากลุม่ผูบ้รโิภคที่สนใจเป็นกลุม่วยัเริ่มตน้ท างานที่มีอาย ุ20 - 30 ปี มีรายไดป้าน
กลาง สิ่งที่ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงเก่ียวกบัการน าความเชื่อมาประกอบธุรกิจวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวง
หนา้จอโทรศพัทม์ือถือคือการก าหนดราคาที่เหมาะสมกบักลุม่เปา้หมายเพื่อก าหนดกลยทุธข์องธุรกิจ ราคา
ที่ผูบ้รโิภคชื่นชอบคือ 399 บาท ซึ่งจะไดร้บัวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัทม์ือถือจ านวน 6 
รูปแบบและชื่นชอบการบรรจุดวงเฉพาะบคุคลและการวิเคราะหด์วงชะตา 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ในปัจจบุนัผูบ้รโิภคสามารถศกึษาขอ้มลู และมีทางเลือกในการซือ้สินคา้มากขึน้จากออนไลน ์
เพราะฉะนัน้นกัการตลาดจะตอ้งมีการน าเอาความคิดสรา้งสรรคเ์ติมแต่งเขา้ไปในกลยทุธท์าง
การตลาดโดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑเ์พื่อที่จะสรา้งความแตกต่างและความทนัสมยัรูปแบบ(design) 
ของวอลเปเปอรย์นัตเ์สรมิดวงหนา้จอโทรศพัยม์ือถือที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้  
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