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บทคดัยอ่ 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นการตดัสินใจซ้ือขนมมงคล

ของกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยใช ้Conjoint Analysis กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีการ

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์นมมงคล จ านวน 120 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัราคาเป็น

อนัดบัแรก ทั้งน้ีราคา 100 บาท เป็นราคาท่ีผูป้ระกอบการยนิดีท่ีจะจ่ายมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นดา้น ผลิตภณัฑ ์

ซ่ึงทางผูป้ระกอบการสนใจผลิตภณัฑ ์รวม 4 อยา่งมากท่ีสุด อนัดบัท่ีสาม คือ ปริมาณ ผูป้ระกอบการใหค้วาม

สนใจ ปริมาณน ้าหนกัท่ี 2 กิโลกรัม และอนัดบัสุดทา้ย คือ บรรจุภณัฑ ์จะใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการจดัดว้ย

กระจาดหวายมากท่ีสุด นอกจากน้ี ผลการหาความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจดว้ยสถิติ Pearson Correlation พบวา่ 

หากยิง่ใหค้วามส าคญักบัราคา และผลิตภณัฑ ์มากเท่าไหร่ผูป้ระกอบการก็จะใหค้วามส าคญักบัปริมาณ และ 

บรรจุภณัฑ ์ลดลง 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัขนมไทย เป็นของหวานท่ีท า และรับประทานกนัหลงัจากรับประทานอาหารคาวเพื่อเป็นของ
หวาน มีเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมประจ าชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวตัถุดิบ วิธีการ
ท าท่ีพิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีในการ
รับประทานท่ีประณีตบรรจงของขนมในแต่ละชนิด ซ่ึงยงัมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของขนมในแต่ละ
ชนิด โดยเม่ือศึกษายอ้นกลบัไปในอดีตพบว่าสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดมี้การพิมพต์ ารา
อาหารออกเผยแพร่ การท าขนมไทยก็เป็นหน่ึงในต าราอาหารไทยนั้น จึงนับได้ว่าการท าขนมไทย และ
วฒันธรรมขนมไทย เร่ิมมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างมีระบบระเบียบในสมยัรัชกาลท่ี 5 น้ีเอง แม่ครัว
หัวป่าก็เป็นต าราอาหารไทยเล่มแรก ประพนัธ์โดยท่านผูห้ญิงเปล่ียน ภาสกรวงศ์ ในต าราอาหารไทยเล่มน้ี
ปรากฏรายการส าหรับของหวานเล้ียงพระอนัประกอบดว้ย ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนมหมอ้แกง ขนม
หันตรา ขนมถว้ยฟู ขา้วเหนียวแกว้ ขนมลืมกลืน วุน้ผลมะปราง ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าคนไทยนิยมท า ขนมใชใ้น
งานบุญ ซ่ึงก็เป็นแบบแผนต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่สมยัอยธุยา ขนมไทยถูกน าไปใชใ้นงานบุญตามประเพณี และงาน
พิธีกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งในวิถีชีวิตชาวไทย โดยนิยมท าขนมช่ือมีมงคล ไดแ้ก่ ขนมตระกูลทองทั้งหลาย เพราะคน
ไทยถือว่า "ทอง" เป็น ของดีมีมงคลท าแลว้ไดมี้บุญกุศล มีเงินมีทอง มีลาภยศ สรรเสริญ สมช่ือขนมนัน่เอง (รุ่ง
ทิวา วงศไ์พศาลฤทธ์ิ, 2553: 10-12) 
 ซ่ึงการจดัท าขนมไทยนั้นถือเป็นประเพณีท่ีนิยมท าสืบทอดกนัมาจนต่อเน่ือง โดยเม่ือบา้นไหนมีการจดั
ท างานบุญ ชาวบา้นในระแวกต่างก็จะมาช่วยลงแรงลงมือกนัท ากบัขา้วคาวหวาน เพื่อใชใ้นการเล้ียงพระ และ
แขกท่ีมาร่วมงาน แต่เม่ือสมยัมีการเปล่ืยนแปลงไปเทคโนโลยีเ่ร่ิมเขา้มาปรับเปล่ืยนพฤติกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบ
กบัคนท่ีมีความช านาญในการท าขนมมงคลต่างๆ เร่ิมท าไม่ไหวแลว้ จึงท าให้คนรุ่นใหม่ มกัจะซ้ืออาหารหรือ
ขนม แบบส าเร็จรูปจากทางร้านคา้ เพื่อความสะดวกสบาย ประหยดัเวลาอีกดว้ย เพราะถา้หากตอ้งมาจดัท าขนม
ด้วยตัวเอง จะต้องใช้เวลาในการจัดท าหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จเพราะขนมแต่ละชนิดก็มีขั้นตอนการท าท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยการท าแต่ขนมแต่ละชนิดก็ตอ้งอาศยัความช านาญและประสบการณ์ของผูท้  าดว้ยเช่นกนั   
 ดงันั้นปัจจุบนัเราจึงเห็นร้านคา้ต่างๆ เร่ิมมีการจ าหน่ายขนมไทย เพิ่มมากขึ้น โดยเห็นเด่นชดัในช่วงมี
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน งานทอดกฐิน การท าบุญต่างๆ ร้านคา้จะมีการจดัเตรียมขนมไวห้ลากหลาย
แต่เม่ือนึกถึงขนมท่ีนิยมจะใช้ในการจดัเล้ียงพระในงานบุญต่างๆ คนส่วนใหญ่จะนิยมเลือกใช้ ขนมฝอยทอง 
ทองหยอด เม็ดขนุน ทองหยิบ เพราะโดยความเช่ือท่ีว่า ช่ือของขนมมงคลดงักล่าวจะช่วยเสริมผลกัดันให้เกิดส่ิง
ดีๆ แก่ผูท้  าบุญดงันั้นจึงเป็นขนมท่ีนิยมใชอ้ยา่งยิง่ในการจดัเล้ียงพระ หรือ งานบุญต่างๆ    
  



 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาคุณลกัษณะของการตดัสินใจซ้ือขนมมงคลของกลุ่มผูป้ระกอบการ 
เพื่อไดท้ราบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการให้ความสนใจดา้นไหนในการสั่งซ้ือขนมมงคลเพื่อผูวิ้จยัสามารถน ามาปรับ
การวางแผนในการจดัท าขนมมงคลเพื่อจดัจ าหน่ายใหต้รงต่อความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือขนมมงตล ของกลุ่มผูป้ระกอบการ 
 2. เพื่อศึกษาพยากรณ์ความชอบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณลักษณะ ของขนมมงคลด้วยการจ าลอง
สถานการณ์การตดัสินใจซ้ือดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี  คือ ผูป้ระกอบการเป้าหมาย ไดแ้ก่ ร้านคา้ขายปลีก , 
โรงแรม , ร้านอาหาร ท่ีมีการจดัจ าหน่ายขนมมงคล โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 120 ราย โดยศึกษาถึงลกัษณะการ
ตดัสินใจซ้ือขนมมงคลของกลุ่มผูป้ระกอบการ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นปริมาณ และดา้นบรรจุภณัฑ์
โดยมีระยะเวลาในการท าวิจยั ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 รวมเป็นเวลาทั้งหมด 4 
เดือน 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดเ้ขา้ใจการตดัสินใจของกลุ่มผูป้ระกอบการในการเลือกซ้ือ
ขนมมงคล และสามารถน าผลวิจยัน้ีไปพฒันาในการวางแผนทางการตลาดเพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการอยา่งมากท่ีสุด 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาดจดัเป็นหัวใจส าคญั และเป็น
กลุ่มเคร่ืองมือในการบริหารการตลาดนบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสมได้
ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อหลายดา้น ไดแ้ก่ ต่อบุคคล ต่อเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากหน่วยงาน หรือองคก์รทาง
การตลาดเป็นผูส้ร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคคล และผลท่ีได้ต่อมาก็คือบุคคลท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการจนไดรั้บความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อองคก์ร หรือธุรกิจ เม่ือมี
การผลิต การลงทุน การจ้างงานดีขึ้น เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้ และมีอ านาจในการซ้ือเพิ่มขึ้น ประเทศ 



เศรษฐกิจ และสังคมจะยกระดับมาตรฐานครองชีพเพิ่มขึ้น โดยส่วนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย
ผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 ฟิลลิป คอทเลอร์ (Kotler, Philip. 2013:92,อา้งถึงใน จนัทนา รักณ์นาค. 2556) กล่าวว่าส่วนประสม
การตลาด หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งหลายธุรกิจไดน้ ามาใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 จากแนวคิดทฤษฏีดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยกลยทุธ์การตลาด 4 ดา้น 
คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดกลยุทธ์
เสนอขายสินคา้และบริการแก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมของธุรกิจและตอบสนอง
ความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหพ้ึงพอใจสูงสุด  
 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซ้ือ Walters (1978, p. 115) อธิบายว่าการตัดสินใจ 
(Decision) หมายถึง การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทางเลือก สอดคลอ้งกบัKotler 
(2000, p. 176-178) กล่าวว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้
บุคลิกภาพและทศันคติซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัวา่มีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมี
ผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของ
ทางเลือกเหล่านั้น 
 เสรี วงษม์ณฑา (2542:192) อธิบายวา่ กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้
ใดสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติ หลงัจากท่ีได้ใช้สินคา้นั้นแลว้ ซ่ึง
สามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใร การแสวงหาภายนอก การประเมิน
ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ  
  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีใช้งานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตามความ
สะดวก (Convenient Sample) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด จ านวน 120 คน  
วิธีด าเนินงาน 
 งานวิจัยคร้ังน้ีใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการวดัผลทางอ้อม 
(Indirect Measurement) จากการให้คะแนน (Rating) แต่ละ ชุดคุณลักษณะ (Concept Card) ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นไปในลักษณะของการตัดสินใจให้คะแนนในระดับสูงกับชุดคุณลักษณะท่ีผูต้อบให้



ความส าคญัหรือเห็นว่าเหมาะสม และให้คะแนนในระดับต ่ากับส่ิงท่ีเห็นว่าส าคญัน้อยกว่าหรือไม่เหมาะสม 
(Trade-off) 
 โดย Concept Card ทั้ งหมดนั้ น ถูกสร้างขึ้ นแบบเต็มรูปแบบ (Full-Profile) คือ แสดงคุณลักษณะ 
(Attributes) และ ล าดับชั้น (Level) อย่างชัดเจน กล่าวคือ ขนนมงคล ประกอบด้วย คุณลักษณะต่างๆ อาทิ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ปริมาณ และ บรรจุภณัฑ ์โดยแต่ละคุณลกัษณะนั้นสามารถอยกองคป์ระกอบออกเป็น ล าดบัขั้น 
อาทิ ผลิตภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย 5 ล าดบัชั้น ไดแ้ก่ 1) ฝอยทอง 2) ทองหยอด 3) เม็ดขนุน 4) ทองหยิบ 5) รวม 4 
อย่าง การแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน เป็นการวัดผลให้เป็นไปตามการตัดสินใจท่ีแท้จริงของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผลจากการท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน (Rating) ในแต่ละ Concept Card จะน ามาวัดหาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย เรียกวา่ “Part-Worth Utility” ของคุณลกัษณะและล าดบัชั้น ในรูปแบบจ านวนเตม็แสดง
ให้เห็นว่าแต่ละ Attributes Level ไดรั้บความส าคญัในการตดัสินใจมากน้อยเพียงใด รวมถึงแสดงค่าของช่วง
ความกวา้งระหวา่ง ค่า Part-Worth Utility มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด เรียกว่า ค่า “Span Width” นอกจากน้ียงัแสดง
ค่าการให้ความส าคญัของการตดัสินใจ (Relative Value หรือ Important Value) ในรูปแบบร้อยละเพื่อแสดงให้
เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในแต่ละคุณลกัษณะอยา่งใดและจ านวนเท่าใด ดว้ยการค านวณผลจาก
โปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบตาราง และแสดงผลใหเ้ห็นเป็นรายบุคคลอยา่งชดัเจน ท า
ให้ทราบว่าผูป้ระกอบการแต่ละราย มีความสนใจอะไร อย่างไร ทางผูวิ้จยัสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้นการ
ออกแบบชุดผลิตภณัฑ ์หรือการจดัท าโปรโมชัน่ เพื่อให้ตรงต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการอย่างเหมาะสม
ท่ีสุด  
 นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม สามารถน ามาแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบการ 
(Market Segment) เพื่อให้เห็นสัดส่วนทางการตลาดท่ีชัดเจน โดยใช้ เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
วดัผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงผลในรูปแบบร้อยละ ช้ีให้เห็นว่าทางผูป้ระกอบการสามารถแบ่งไดก่ี้
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มให้ความสนใจเก่ียวกบัดา้นไหนเป็นพิเศษ และมีสัดส่วนจ านวนเท่าใด และเราควรมุ่งท่ีจะ
น าเสนอสินคา้ใหก้บักลุ่มใด  
  
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1.การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ คือ การสั่งซ้ือ
ขนมมงคลจะเลือกจากปัจจยัอะไรในการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีการสัมภาษณ์ ผูป้ระกอบการ จ านวน 13 ราย
เพื่อใหท้ราบวา่ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 



 2.จดัล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะของขนมมงคล ท่ีผูป้ระกอบการสนใจในการสั่งซ้ือ ก าหนดชุด
คุณลกัษณะ (Concept card) และระดบัของลกัษณะตวัแปร (Level) ดงัตารางงานต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะ (Attributes) และระดบัของลกัษณะ (Level of Attributes) ท่ีใชใ้นการศึกษา 

ลกัษณะ (Attributes) ระดบั (Level) 
ผลิตภณัฑ ์ - ขนมฝอยทอง  

- ขนมทองหยอด  
- เมด็ขนุน  
- ขนมทองหยบิ  
- รวม 4 อยา่ง  

ปริมาณ (น ้าหนกั) - 0.5 กิโลกรัม 
- 1 กิโลกรัม 
- 2 กิโลกรัม 

ราคาของขนมมงคล  (บาท) - 100  บาท 
- 150  บาท 
- 200  บาท 
- 300  บาท 

บรรจุภณัฑ ์ - ธรรมดา 
- กล่องพลาสติกใส 
- กระจาดหวาย 

 
  
 3.สร้างชุด Concept card โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไดชุ้ดคุณลกัษณะทั้งหมด 20 ชุด รวม Hold 
Out แลว้จ านวน 2 ชุด  
 4.ออกแบบชุด Concept Card  ท่ีได้ ในลักษณะของรูปภาพ แสดงรูปภาพของชุดขนมมงคล พร้อม
ประกอบดว้ยการอธิบายถึงคุณลกัษณะต่างๆ โดยมีสีสันท่ีสวยงาม เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจไดช้ัดเจน 
และไม่สร้างความน่าเบ่ือในการตอบแบบสอบถาม ดงัภาพต่อไปน้ี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ภาพ Concept Card แสดงรูปแบบขนมมงคล 
 
 5.สร้างแบบสอบถามงานวิจยั ดว้ย Google From ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ 
และส่วนท่ี 2 การตดัสินใจซ้ือขนมมงคล โดยสร้างค าถามเป็นสถานการณ์สมมุติ เพิ่อให้ผูป้ระกอบการให้
คะแนนความส าคัญในแต่ละชุดคุณลักษณะ (Concept Card) และ น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test 
Interview ) กบัผูป้ระกอบการ จ านวน 10 ราย ผลทราบว่าการออกแบบลกัษณะไม่ชดัเจน ท าให้ผูต้ดัสินใจไม่ขา้
ใจท่ีตอ้งการส่ืออย่างชดัเจน จึงมีการแกไ้ขแบบสอบถามและเร่ิมทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test Interval) คร้ังท่ี 
2 อีก จ านวน 15 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี คือส่วนท่ี 
1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อาย ุ3) สถานภาพ 4) 

ผลิตภณัฑ ์

จากภาพเป็นการแสดง

ผลิตภณัฑ ์ขนมรวม 4 อยา่ง 

 

บรรจุภณัฑ ์

จากภาพเป็นการแสดงบรรจุ

ภณัฑ ์กระจาดหวาย 

 

ปริมาณและราคา 

จากภาพเป็นการแสดง

รายละเอียดของสินคา้ 

 



วุฒิการศึกษา 5) รายได้ ส่วนท่ี 2 เป็นการแสดงความสนใจเก่ียวกับ ขนมมงคล จ านวน 20 รูปแบบ โดย
แบบสอบถามส่วนน้ี เป็นแบบสอบถามตามวิธีการของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint 
Analysis) ซ่ึงเป็นลกัษณะการใหค้ะแนนความสนใจต่อชุดคุณลกัษณะโดยแบ่งล าดบัการใหค้ะแนนออกเป็นช่วง
คะแนน 0-10 (Hair et al.,2010, p.292) กล่าวคือ ระดบัท่ี 10 หมายถึง สนใจซ้ือแน่นอน และ ระดบัท่ี 0 หมายถึง 
ไม่สนใจซ้ือแน่นอน  โดยเก็บขอ้มูลทาง Google from 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics ) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ความถ่ี (Frequency) พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลใยรูปแบบตารางเพื่ออธิบายเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.สถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาว่า ผูป้ระกอบการมีการตดัสินใจซ้ือ
ขนมมงคลอย่างไร ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปแบบตารางเพื่ออธิบายถึงค่าความส าคญัของแต่ละคุณลกัษณะ พร้อมอธิบายค่า Part-Worth 
Utility ในแต่ละ Level ตลอดจนแสดงผลค่าความส าคญั (Important Value) นอกจากน้ี ยงัใช้สถิติการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Pearson’s Correlation) เพื่อวิ เคราะห์หารูปแบบการตัดสินใจของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการในการตดัสินใจซ้ือขนมมงคลอย่างไร ให้ความส าคญักับอะไร และในทางเดียวกันจะไม่ให้
ความส าคญักบัอะไร มีการแสดงขอ้มูลในรูปแบบตาราง เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 120 ราย พบส่วนใหญ่เป็เพศชาย ร้อยละ 53.30 มี
อายุระหว่าง 36 – 45 ปี ร้อยละ 42.50 สถานภาพ โสด ร้อยละ 69.17 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 55.83 
และมีรายได ้70,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 49.17  
  
  
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลทัว่ไป ความถี่ (จ านวน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 64 53.3 

 หญิง 56 46.7 
อาย ุ นอ้ยกวา่ 25 ปี 2 1.67 

 25 - 35 18 15 

 36 - 45 51 42.5 

 46 - 55 33 27.5 

 56 ปีขึ้้นไป 16 13.33 
สถานภาพ โสด 83 69.17 

 สมรส 37 30.83 
การศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 53 44.17 

 ระดบัปริญญาตรี 67 55.83 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 

 นอ้ยกวา่ 25,000 บาท 5 4.17 
รายได ้ 25,000  - 40,000 บาท 17 14.17 

 40,001  - 55,000 บาท 5 4.17 

 55,001  - 70,000 บาท 34 28.33 

 70,001 บาทขึ้นไป 59 49.17 
 
 
 
 การตดัสินใจซ้ือขนมมงคล ของกลุ่มผูป้ระกอบการ ผลวิจยัดา้นความสนใจเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขนมมงคลของกลุ่มผูป้ระกอบการ ผูวิ้จยัไดมี้การแบ่งการตดัสินใจซ้ือ ออกเป็น 4 ดา้น คือ 1)  ดา้นผลิตภณัฑ ์2) 
ดา้นราคา 3) ดา้นปริมาณ และ 4 ) ดา้นบรรจุภณัฑ์ เป็นการวิเคราะห์เพื่อเรียงล าดบัความสนใจในรูปแบบการ
ตัดสินใจของผู ้ประกอบ พบว่า ราคามีผลค่อการตัดสินใจซ้ือขนมมงคลเป็นอันดับแรก อันดับท่ีสอง คือ 
ผลิตภณัฑ์ อนัดบัท่ีสาม คือ ปริมาณ และอนัดบัสุดทา้ย คือ บรรุจภณัฑ์  ขอ้มูลจากผลการวิจยัดว้ยเทคนิคการ



วิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมยงัแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัคุณค่าของแต่ละคุณลกัษณะ และแต่ละระดบัชั้นอยา่งละเอียด 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดบัคุณค่าและระดบัความส าคญั 
ลกัษณะ ล าดบั ระดบัคุณค่า ระดบัความส าคญั 
ราคา 100 บาท 1.552 39.727 

 150 บาท 0.635  
 200 บาท 0.195  
 300 บาท -2.382  
ผลิตภณัฑ ์ ฝอยทอง -0.09 24.980 

 ทองหยอด -0.171  
 เมด็ขนุน -0.909  
 รวม 4 อยา่ง 1.17  
ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม -0.973 20.327 

   1 กิโลกรัม 0.273  
   2 กิโลกรัม 0.700  
บรรจุภณัฑ ์ ธรรมดา -0.384 14.966 

 กล่องพลาสติกใส -0.186  
  กระจาดหวาย 0.57   

 
 จากตาราง 3 สามารถอธิบายภาพรวมของการให้ความสนใจในการตดัสินใจซ้ือขนมมงคลของกลุ่ม
ผูป้ระกอบการได ้ดงัน้ี 
 ดา้นราคา ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด คือมีค่าความส าคญัเป็น 39.727 โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจ
กบัท่ีราคา 100 บาทคิดเป็นค่า Part-Worth สูงถึง 1.552 มากกว่า รองลงมา ราคา 150 บาท ค่า Part-Worth อยู่ท่ี 
0.635 รองลงมา ราคา 200 บาท ค่า Part-Worth อยู่ท่ี 0.195  และอนัดบัสุดทา้ย ราคา 300 บาทไดรั้บความสนใจ
นอ้ยท่ีสุดโดย มีค่า Part-Worth ต ่าถึง -2.382  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ได้รับความสนใจเป็นอนัดับท่ี 2 มีค่าความส าคญัอยู่ท่ี 24.980 โดยผูป้ระกอบการให้
ความช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ รวม 4 อย่าง มากท่ีสุด โดยมีค่า Part-Worth สูงถึง 1.17 รองลงมา ฝอยทอง มีค่า Part-



Worth อยูท่ี่ -0.09 รองลงมา ทองหยอด มีค่า Part-Worth อยูท่ี่ -0.171 และ เมด็ขนุนมีความสนใจนอ้ยท่ีสุด โดยมี
ค่า Part-Worth อยูท่ี่ -0.909   
 ดา้นปริมาณ ไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบัท่ี 3 มีค่าความส าคญัอยู่ท่ี 20.327 โดยผูป้ระกอบการให้ความ
สนใจท่ีปริมาณน ้ าหนกั 2 กิโลกรัม มากท่ีสุด โดยม่ีค่า Part-Worth อยู่ท่ี 0.700 มากกว่าน ้ าหนกั 1 กิโลกรัม และ 
0.5 กิโลกรัม โดยมีค่า Part-Worth เท่ากบั 0.273 และ -0.973 ตามล าดบั  
 ดา้นบรรจุภณัฑ์พบว่ามีผลการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมมงคล น้อยท่ีสุด โดยปรากฏค่าความส าคญัเพียง 
14.966 โดยผูป้ระกอบการให้ความสนใจเก่ียวกับบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่ดว้ยกระจาดหวาย มากท่ีสุด โดยมีค่า Part-
Worth สูงถึง 0.570 มากกวา่การใส่ดว้ย กล่องพลาสติกใส และ แบบ ธรรมดา โดยมีค่า Part-Worth เท่ากบั -0.186 
และ -0.384 ตามล าดบั 
 การศึกษาวิจยัดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วมสามารถแทนค่าระดบัความส าคญัในการตดัสินใจในแต่
ละระดบั ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสมการถดถอย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่ายขึ้นดงัน้ี 
 Y = 5.923+ 1.552(ราคา 100 บาท)+ 0.635(ราคา 150 บาท)+ 0.195(ราคา 200 บาท) + (-2.382)(ราคา 
300 บาท)+ 1.17(รวม 4 อยา่ง)+( -0.09)(ฝอยทอง)+( -0.171)(ทองหยอด)+( -0.909)(เมด็ขนุน) +0.700 (2 
กิโลกรัม)+ 0.273(1 กิโลกรัม)+( -0.973)(0.5กิโลกรัม)+ 0.57(กระจาดหวาย)+( -0.186)(กล่องพลาสติกใส) + (-
0.384)(ธรรมดา) 
 โดยท่ี Y คือ ผลรวมของระดบัการตดัสินใจซ้ือขนมมงคลของกลุ่มผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี ผลการวิจยัจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 120 ราย สามารถแสดงผลรวมของระดบัความสนใจของผูป้ระกอบการได ้ดงัน้ี  
 Y = 5.923+1.552(ราคา 100 บาท) + 1.170(รวม 4อยา่ง) + 0.700(2 กิโลกรัม) + 0.570 (กระจาดหวาย)  
 Y = 9.915 
 
สรุปและอภิปลายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ การตดัสินใจซ้ือขนมมงคลจะเห็นไดว้่า โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจะใหค้วาม

สนใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์างดา้นราคา เป็นอนัดบัแรก ดงันั้นปัจจยัทางดา้นราคาจะส่งผลต่อในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูป้ระกอบการเป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะเป็นปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความสนใจจะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการจดัรวมชุด 4 อยา่ง และต่อมาท่ีให้ความนิยมจะเป็น

ทางดา้นปริมาณของทงผลิตภณัฑท่ี์ผูป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือ  



 ดงันั้นถา้หากจะมีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นการเสนอขายต่อผูป้ระกอบการตอ้งมีการพิจารณา

ทางดา้นราคาท่ีไม่สูงเกินไป โดยมีการจดัรวมเป็นชุด ดงันั้นถา้หากน าผลิตภณัฑม์าจดัชุดเพื่อเสนอขายทาง

ผูป้ระกอบการโดยน ามาแทนค่าสมการอรรถประโยชน์รวมไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

 ชุดรวม 4 อยา่ง ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม บรรจุกล่องพลาสติกใส ราตา 200  

 Y = 5.923+1.170(รวม 4อยา่ง) + (-.973)(0.5 กิโลกรัม) + (-.186)(พลาสติกใส) + 0.195 (200บาท)  
 Y = 6.129 
 ชุดรวม 4 อยา่ง ปริมาณ 2 กิโลกรัม บรรจุกล่องธรรมดา ราคา 200 

 Y = 5.923+1.170(รวม 4อยา่ง) + 0.700(2 กิโลกรัม) +(-0.384)(กล่องธรรมดา) + 0.195 (200บาท) 
 Y = 7.604 
 ชุดรวม 4 อยา่ง ปริมาณ 2 กิโลกรัม บรรจุกระจาดหวาย ราคา 300 
 Y = 5.923+1.170(รวม 4อยา่ง) + 0.700(2 กิโลกรัม)  +0.570(กระจาดหวาย) + (-2.382) (300บาท)  
 Y = 5.981 
  

 จากการพยากรณ์โดยการแทนค่าสมการจะเห็นไดว้า่ถา้จะมีการผลิต ขนมมงคล ในรูปแบบ  ชุดรวม 4 

อยา่ง ซ่ึง ราคา 200 มีปริมาณน ้าหนกั 2 กิโลกรัม และใส่กล่องธรรมดา จะเห็นไดว้า่ค่าความสนใจในการ

ตดัสินใจซ้ือมากถึง 7.604 เม่ือเทียบกบั ชุดรวม 4 อยา่ง ราคาอยูท่ี่ 200 บาท  มีน ้าหนกัปริมาณ 0.5 กิโลกรัม 

บรรจุกล่องพลาสติกใส ซ่ึงผลของสมการจะไดค้่าความชอบอยูท่ี่ 6.129  

 ดงันั้นผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การตดัสินใจซ้ือขนมมงคลของกลุ่มผูป้ระกอบการนั้น จะใหค้วามสนใจ

ทางดา้นราคา และผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีจะส่งผลในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูป้ระกอบการดงันั้นถา้

หากจะมีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหต้รงต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ควรมีการจดัเป็นชุดรวม และ

ราคาไม่สูง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการตดัสินใจซ้ือ  

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั สามารถจดัชุดขนมมงคล เพื่อออกจ าหน่ายไดด้งัน้ี  

 

รูปแบบท่ี 1  ชุดรวมมงคล                                                               รูปแบบท่ี 2 ชุดมงคล 

  

 

 

 

 

 

ชุดรวมมงคล                                                                                         ชุดมงคล 

จดัตามกลุ่มผูป้ระกอบการเนน้ราคาถูกและปริมาณ                              กลุ่มท่ีช่ืนชอบจดัเป็นชุด เพื่อความสะดวก 

เพื่อสะดวกในการน าไปจดัชุดยอ่ยเพื่อจ าหน่ายต่อ                                ในการท าบุญ หรือ ของฝาก  

ซ่ึงสามารถจดัไดป้ระมาณ 20-25 ชุดเลก็  

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาพื้นท่ีของกลุ่มผูป้ระกอบการเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แต่ละพื้นท่ี เพิ่มเติม

และการศึกษาช่องทางในการจดัจ าหน่ายเน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเนน้การซ้ือสินคา้ผา่นทางช่องทา

ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเนน้การศึกษาช่องทางจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการเป็นหลกั 

แต่พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปลื่ยนไป สามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัพฤติพรรมของผูบ้ริโภคยิง่ขึ้น 
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