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ลงช่ือ............................................................................ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 



(ก) 
 

ช่ือเร่ืองการศึกษาอิสระ การตดัสินใจเขา้อบรมในหลกัสูตร
ฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ 

ช่ือผูเ้ขียน     นางสาวสายใจ ชิดชอบ 

ช่ือปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะ/มหาวทิยาลยั    คณะบริหารธุรกิจ 

      มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สาขาวชิา     การตลาด 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  ผศ.ดร.สนิทนุช นิยมศิลป์ 

ปีการศึกษา     2564 

บทคดัย่อ 
 วจิยัเร่ือง การตดัสินใจเขา้อบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ มีวตัถุประสงค ์
เพื่อส ารวจความสนใจของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการ จ านวน 250 คน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความชอบหรือ
ความเอนเอียงท่ีจะชอบ (Conjoint analysis) และใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผลการวจิยัพบวา่ ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้อบรมของผูป้ระกอบการ คือ ดา้นใบประกาศนียบตัร 
ซ่ึงผูป้ระกอบการให้ความส าคญัและพิจารณาก่อนเป็นอนัดบัแรก และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นค่าธรรมเนียม และดา้นระยะเวลาท่ีอบรม ส่วนดา้นวนัท่ีอบรม เป็นส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัและพิจารณาเป็นล าดบัสุดทา้ย และเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั 
นอ้ยท่ีสุด  

 

ค ำส ำคัญ: ผูป้ระกอบการ, หลกัสูตรฝึกอบรม, การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

 

 



(ข) 

 

กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์ 
และความกรุณาจาก ผศ.ดร.สนิทนุช นิยมศิลป์ ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า ตลอดจนการแก้ไข
ปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยท์ุกท่านที่ไดส้ั่งสอน ถ่ายทอดแนวความคิด องค์ความรู้
และช้ีแนะแนวทางต่าง ๆ ให้แก่ผูว้ิจยั ตลอดจน เจา้ของผลงานวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษา รวมถึงเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (IT Smart Program รุ่นท่ี 17) มหาวทิยาลยัรามค าแหง ท่ีไดอ้  านวยความสะดวก
ดว้ยดีเสมอมาจนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ กลุ่มงาน “สร้างและพฒันาผูป้ระกอบการใหม่” กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ทุกท่าน รวมถึงท่ีปรึกษาจากหน่วยร่วมต่าง ๆ ท่ีกรุณาใหข้อ้มูล และคอยใหค้วามช่วยเหลือ
ในการท าวจิยัคร้ังน้ี  
 สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ มารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกท่านท่ีคอยสนบัสนุน 
ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจตั้งแต่ผูว้ิจยัเร่ิมตน้เขา้ศึกษาจนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่ง ว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ให้กบัผูท่ี้สนใจสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อต่อยอด
ต่อไปในอนาคต 

 

 

นางสาวสายใจ ชิดชอบ 



(ค) 
 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคัดย่อ (ก) 
กติติกรรมประกาศ (ข) 
สารบัญตาราง (จ) 
สารบัญภาพ (ฉ) 
บทที ่  บทน า 1 

            .  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 

            .  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 2 

            .  ขอบเขตของการวิจยั 2 

            .  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 2 

            .  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 

บทที ่  แนวคิด และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 4 

            .  แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 4 

            .  ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 8 

บทที ่  วธีิการด าเนินงานวจัิย 10 

            .  แหล่งขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 10 

 .  วธีิการสร้างคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะ (Attribute and Level) 10 

            .  วธีิการสร้างชุดคุณลกัษณะ (Concept Card) 11 

            .  วธีิการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล  
                   (Questionnaire Online) และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

12 

บทที ่  ผลของการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 14 

            .  ผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 14 

            .  ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัต่อระดบัความสนใจ (Level)  15 

            .  ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัต่อคุณลกัษณะ (Attribute)  17 

บทที ่  สรุปผลการวจัิย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 18 

            .  สรุปและอภิปรายผล 18 

            .  ขอ้เสนอแนะ 19 

   



(ง) 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

บรรณานุกรม 21 

ภาคผนวก ก  24 

ภาคผนวก ข 29 

ค าปฏิญาณ 33 

ประวตัิผู้เขียน 34 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



(จ) 
 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี .  แสดงคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะ (Attribute & Level)  11 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  14 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของระดบัคุณลกัษณะ (Level)  15 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะ (Attribute)  17 

 

 



 

(ฉ) 

 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 3.1  ตวัอยา่งชุดภาพแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) 12 

 

 



บทที ่  

บทน ำ 

.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การส่งเสริมพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises 

หรือ SMEs) เป็นกลยทุธ์ส าคญัในการฟ้ืนฟูและวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
ดว้ยการสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ ให้ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
และยกระดบัขีดความสามารถของกิจการ เพื่อให้ “วิสาหกิจ” (Enterprises) สามารถอยู่รอด
และเจริญกา้วหน้า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการจา้งงานในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
อนัจะท าให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีท่ีกวา้งข้ึน สามารถสร้างรายไดเ้พื่อน ามาพฒันา
ประเทศต่อไป (คู่มือหลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่, ) 

สถานการณ์ท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดเ้กิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “ตม้ย  ากุง้” 
โดยสถานการณ์ได้เร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี  กรกฎาคม  ไทยถูกบงัคบัให้ลอยค่าเงินบาทเน่ืองจาก
ประเทศขาดเงินตราสกุลอ่ืน ๆ ส ารอง โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใชใ้นการพยุงค่าเงินบาท 
ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ (Money Buffalo, 2021) และจากวิกฤติการณ์
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของ
ผูป้ระกอบการไทย ท าให้หลาย ๆ กิจการตอ้งลดการจา้งงาน เลิกจา้งพนักงาน ลูกจา้ง ไปจนถึง
ลม้ละลายตอ้งปิดกิจการลง เป็นจ านวนมาก (ปกป้อง จนัวทิย,์ 2013) 

นอกจากเหตุจูงใจอนัเกิดจากวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียหรือวิกฤติตม้ย  าดงักล่าวแล้ว 
ยงัพบวา่ ในปัจจุบนั ทัว่โลกก าลงัอยูใ่นกระแสการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
และรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของประชากรบนโลก 
(BOT พระสยาม MAGAZINE, ) และจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ยงัพบอีกวา่ ค่านิยมพื้นฐานของคนไทย
ก็เป็นอีกปัญหาที่ส าคญัประการหน่ึง โดยส่วนใหญ่แลว้ผูที้่มีการศึกษาสูงมกัจะประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพราะมองวา่เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงสูง 
มีรายไดส้ าหรับจุนเจือตนเองและครอบครัวในทุก ๆ เดือน ในขณะท่ีผูท่ี้ไม่ไดมี้การศึกษาสูง มกัจะมุ่ง
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจ ซ่ึงมกัจะมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะ
บริหารจดัการธุรกิจของตนเองได ้(คู่มือหลกัสูตรเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่, ) 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าว ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
สนบัสนุน พฒันา ใหค้วามรู้ ดา้นการบริหารธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการไทย ในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ 
เพื่อท่ีผูป้ระกอบการจะสามารถจดัตั้งกิจการไดส้ าเร็จและสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื



2 

 

เตรียมพร้อมรับกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้เพื่อกา้วสู่การเป็น “ผูป้ระกอบการใหม่” 
ท่ีสามารถปรับตวัตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง เป็นตวัจกัรส าคญัในการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และลดปัญหาการว่างงานของประเทศ กลายเป็นแหล่งจา้งงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ในวนัขา้งหนา้ ดงันั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรม อบรมหลกัสูตรในรูปแบบต่าง ๆ 
ส าหรับผูป้ระกอบการออกมาให้ผูป้ระกอบการสามารถพิจารณาองคป์ระกอบของหลกัสูตร เพื่อใช้
ในการตดัสินใจส าหรับเลือกเขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัตนเองและธุรกิจ และสามารถท่ีจะน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอดในธุรกิจของตนเองต่อไป 

.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 เพื่อส ารวจความสนใจของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ 

.  ขอบเขตของกำรวจิัย 

การศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเขา้อบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ ผูว้จิยัได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจยั โดยศึกษาถึงลกัษณะการตดัสินใจของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตร
ฝึกอบรม ในดา้นใบประกาศนียบตัร ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาอบรม เน้ือหาในหลกัสูตร และวนัท่ีอบรม 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการจดัท าวจิยัระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนพฤษภาคม  

.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 Alexander Osterwalder เป็นผู ้น า เสนอ Business Model Canvas (แผ่นภาพแบบจ าลอง
ธุรกิจ) ในปี  โดยมีพื้นฐานมาจากงานเดิมของเขาท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ รูปแบบ แบบจ าลอง 
ท่ีจะใช้อธิบายองค์ประกอบ คุณสมบัติ การเช่ือมโยงกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจ 
(Business Model Ontology) (ประชาภฒัน์ กลิ่นเกลา, 2558) Business Model Canvas เป็นหน่ึง
ในเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบโมเดลธุรกิจอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการให้กรอบคิด
ท่ีช่วยในการค านึงถึงสถิติต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ และช่วยให้เห็นภาพรวมและความเช่ือมโยง
ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ไดใ้นกระดาษเพียงแผน่เดียว (วรีบูรณ์ วสิารทสกุล. กรพินธ์ุ โตทบัเท่ียง, ) 
โดยแบบจ าลองธุรกิจ จะมีรูปแบบเป็นหนา้กระดาษหน่ึงหน้า แบ่งออกเป็นช่องต่าง ๆ  จ  านวน  ช่อง 
ประกอบด้วย กลุ่มของลูกคา้ (Customer Segments), การน าเสนอคุณค่า (Value Proposition), ช่องทาง 

การเขา้ถึงลูกคา้ (Channels), ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships), กระแสของรายได้
ของธุรกิจ (Revenue Streams), คู่คา้ด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั (Key Partners), กิจกรรมหลกั (Key Activities), 
ทรัพยากรหลกั และโครงสร้างค่าใชจ่้าย (Cost Structure) (ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี , ) 
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.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผูว้ิจยัมีความคาดหวงัว่าผลที่ไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถท าให้ผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจ
ถึงลกัษณะความสนใจของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อท่ีผูว้ิจยัจะน าผลท่ีได้ไปใช้
วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการจดัอบรมให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ และความรู้สึกท่ีดีของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตรฝึกอบรม 



บทที ่  

แนวคดิ และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเขา้อบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาแนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

.  แนวคิดการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

.  ทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

.  แนวคดิการวเิคราะห์องค์ประกอบร่วม 

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อคน้หา
ลกัษณะส าคญัของสินคา้หรือบริการ และระดบัของสินคา้หรือบริการท่ีเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
เกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เทคนิคน้ีท าให้ทราบขอ้มูลเพื่อน าไปออกแบบ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม  การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
จึงเป็นวิธีท่ีหาขอ้มูลจากผูบ้ริโภควิธีหน่ึง จึงถือว่าเป็นการศึกษาปัจจยั หรือคุณลกัษณะท่ีมีผลต่อ
ความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์วา่ ผูบ้ริโภคนั้นมีคุณลกัษณะท่ีช่ืนชอบแบบใดในสินคา้นั้น
มากท่ีสุดและช่ืนชอบในระดับเท่าใด (กุณฑลี รื่นรมย์, 2553) การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 

(Conjoint Analysis) จึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ความชอบและความเอนเอียงท่ีจะชอบของผูบ้ริโภค
โดยสนใจวา่จะมอบคุณค่าใดบา้งใหก้บัลูกคา้ (มนตรี พิริยะกุล, 2555) ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม
จะท าให้ทราบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะใดบา้งของผลิตภณัฑ์ท่ีพิจารณามากท่ีสุด 
และแต่ละคุณลกัษณะมีค่าอรรถประโยชน์เป็นอยา่งไร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีน าไปใชใ้นการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด  (ชานุพงศ์ 
ตั้งสมบติัสันติ, 2560) 

Lancaster (1996) กล่าววา่ การตดัสินใจที่มีต่อทางเลือกในการซ้ือของผูบ้ริโภค 

อาจเกิดจากการให้ความส าคญัท่ีคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นผลิตภณัฑ์ ดงันั้น การประเมิน
ลกัษณะทางภายภาพของผลิตภณัฑ์หรือตอบสนองต่อวตัถุประสงคบ์างประการ ใชเ้ป็นหลกัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์นั้น โดยคุณค่าท่ีไดจ้ะก าหนดจากคุณลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ 
แนวคิดดงักล่าวถูกน ามาช่วยในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product design) ส าหรับลกัษณะหรือ
คุณลกัษณะ (Attributes) ท่ีประกอบกนัเป็นสินคา้ Lancaster ยงับอกอีกวา่ การเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคจาก
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ (Relevant Characteristics) หากลกัษณะผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีมีการเปล่ียนแปลง



5 

 

จะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ในขณะท่ีอีกกลุ่ม คือ ลกัษณะผลิตภณัฑ์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ (Irrelevant Characteristics) เม่ือมีการเปล่ียนลกัษณะผลิตภณัฑ์
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑช์นิดนั้นแต่อยา่งใด  

นรินทร์ บุญอ าพล (2556) ไดจ้  าแนกขั้นตอนในการน าเทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม 

มาใชด้งัต่อไปน้ี 

. ส่วนการรวบรวมขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดคุณลกัษณะ (Attribute) และระดบัคุณลกัษณะ (Attribute Level) 

โดยทัว่ไปคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ จ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะทางกายภาพ 

คุณลกัษณะในเชิงผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการใช้สินคา้หรือบริการ  ค่าใช้จ่ายหรือราคา และคุณลกัษณะ
ดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ ทั้งน้ี ควรเลือกคุณลกัษณะท่ีครอบคลุมและมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือก
สินคา้หรือบริการนั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง โดยอาจสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในตลาดจริง 

จากนั้นวเิคราะห์หาระดบัของแต่ละคุณลกัษณะ ส าหรับการก าหนดระดบัของคุณลกัษณะ(Attribute level) 

ควรก าหนดระดบัจูงใจ ในการเลือกหรือการตอบของผูบ้ริโภค ใหค้รบถว้น เป็นไปไดแ้ละน าไปปฏิบติั
ไดจ้ริงในตลาด โดยควรเรียงล าดบัของระดบัให้เหมาะสมและทุกระดบัจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้ริโภค โดยในแต่ละระดบัตอ้งมีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนัมีความเป็นจริงและไม่ละเลย
คุณลกัษณะที่ส าคญัทั้งดา้นดีและดา้นลบอนัจะท าให้เกิดการบิดเบือนและลดความถูกตอ้งของ
การพยากรณ์ผล 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดคุณลกัษณะ  ตอ้งเป็นชุดคุณลกัษณะที่มีความสมเหตุสมผล  

โดยการสร้างชุดคุณลกัษณะจะตอ้งผสมผสานระหว่างคุณลกัษณะในแต่ละระดบั โดยปราศจาก
ความขดัแยง้ระหวา่งระดบัของคุณลกัษณะในแต่ละดา้น ทั้งน้ี ในการก าหนดคุณลกัษณะและระดบั
ของคุณลกัษณะทั้งหมด โดยใช้ Factorial design จะพบว่า จ  านวนชุดคุณลกัษณะจะมีจ านวนมาก
เม่ือมีคุณลกัษณะและระดบัเพิ่มมากข้ึน จ านวนท่ีมากเกินไปส าหรับผูต้อบท าใหผู้ต้อบเกิดความสับสน
ในการเลือก ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัเทคนิค fractional factorial design เพื่อลดจ านวนชุดคุณลกัษณะลง
ใหเ้หมาะสม แต่ตอ้งค านึงถึงจ านวนชุดคุณลกัษณะขั้นต ่าท่ีควรก าหนดดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดสถานการณ์ท่ีจะให้ผูบ้ริโภคเลือก หลงัจากก าหนดชุดคุณลกัษณะแลว้ 

ขั้นตอนต่อไปคือ การน าเสนอชุดคุณลกัษณะใหผู้บ้ริโภคเลือก วธีิการน าเสนอ โดยทัว่ไปมี 2 วธีิการ คือ  

1. Full-profile approach จะให้ผูต้อบเลือกตอบคุณลกัษณะทั้งหมดของผลิตภณัฑ์
ซ่ึงจะประเมินพร้อมกนัโดยที่คุณลกัษณะแต่ละชุด (Profile) จะเขียนลงใน card แต่ละใบ เพื่อใช้
ในการให้คะแนนว่าคุณลกัษณะชุดใดมีคุณค่ามากท่ีสุดเรียงตามล าดบัไปจนถึงชุดคุณลกัษณะท่ีมี
คุณค่านอ้ยท่ีสุด วธีิน้ีผูต้อบจะเห็นและเปรียบเทียบชุดคุณลกัษณะทั้งหมดไดพ้ร้อมกนั 
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2. Pairwise comparison วธีิน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะประเมินคุณค่าของคุณลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์ 2 คุณลกัษณะ พร้อมกนัจนกระทัง่คุณลกัษณะทุก ๆ คู่ถูกประเมินเสร็จส้ินทั้งหมด 

การประเมินคุณลกัษณะในแต่ละคู่ดว้ยการเรียงล าดบัจากคุณลกัษณะท่ีชอบมากสุดถึงคุณลกัษณะ
ที่ชอบน้อยที่สุด ขอ้ดีของ Pairwise ก็คือ เป็นวิธีที่สะดวกในการประเมินคุณค่าของคุณลกัษณะ
แต่ละคู่ แต่ขอ้เสีย ก็คือ การประเมินคุณค่าของคุณลกัษณะแต่ละคู่จะไม่ไดภ้าพรวมของการประเมิน
คุณลกัษณะอยา่งครอบคลุม 

ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดวธีิวดัความพึงพอใจ ส าหรับวธีิในการสร้างเคร่ืองมือในการวดัความชอบ
ของผูบ้ริโภคนั้นอาจใหผู้บ้ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating) เช่น ใหค้ะแนนตามล าดบัความชอบ 

1-10 ซ่ึงวธีิการใหค้ะแนนน้ี เป็นการใหข้อ้มูลความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ในเชิงลึกวา่ใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจวา่จะเลือกหรือไม่เลือกผลิตภณัฑ์นั้นและสามารถสร้างเป็นแบบจ าลองทางเลือกไดเ้น่ืองจาก
ใหม้องเป็นโอกาสในการเลือกทางเลือกไดห้ลายทาง แต่กระนั้นยงัอาจก่อให้เกิดอคติ (Bias) ของผูต้อบ
ต่อการตดัสินให้คะแนนวา่อาจน าไปพยากรณ์ในตลาดไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร อาจใชว้ิธีการให้เรียงล าดบั
ตามความส าคญั (Ranking) ซ่ึงจะสามารถช่วยลดอคติดงักล่าวไดซ่ึ้งเป็นวิธีท่ีเช่ือถือไดแ้ละเหมาะ
กบัค าถามท่ีมีชุดทางเลือกไม่มากนกั (ไม่เกิน 20 ชุดคุณลกัษณะ) 

. ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกแบบจ าลองความพึงพอใจท่ีเหมาะสมในการประมาณค่าความพึงพอใจ
หรือระดบัอรรถประโยชน์สามารถแสดงสมการทัว่ไปในรูปของระดบัอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภค
แต่ละรายท่ีเกิดจากคุณลกัษณะสินคา้และบริการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โดยท่ี  U (x)  คือ  อรรถประโยชน์หรือ Utility ของชุดคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ 
aij  คือ  อรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคใหก้บัระดบั j ของคุณลกัษณะ i 

k  คือ จ านวนระดบัของคุณลกัษณะ i 

m  คือ  จ านวนคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
xij  คือ  1 ถา้ระดบั j ของ i คุณลกัษณะปรากฏอยูใ่นโมเดล 

xij  คือ  0 ถา้เป็นกรณีอ่ืนนอกเหนือจากนั้น 
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ส าหรับตวัแบบของ Conjoint Analysis Model มีดงัน้ี 

U = bo+b1x1+b2x2+b3x3+…. b10x10 

เม่ือแปลงสมการเป็น 

Y = b+x1+x2…..+xn+e 

สมการความสัมพนัธ์พื้นฐานในรูปทัว่ไปเพื่ออธิบายถึงการตอบสนองของผูบ้ริโภค
ต่อความพึงพอใจในสินคา้และบริการดงัต่อไปน้ี 

Y คือ  ค่าความพึงพอใจรวมท่ีผูบ้ริโภคใหก้บัสินคา้ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลประเภท 

interval, ratio, nominal หรือ ordinal scale ก็ได ้

b คือ  ค่าคงท่ี Xi คือค่าความพึงพอใจท่ีผูบ้ริโภคใหแ้ก่ระดบัคุณลกัษณะท่ี i 

e คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน (error) 

ขั้นตอนท่ี 2 การประมาณค่าความพึงพอใจ ตอ้งดูขอ้มูลวา่เป็นขอ้มูลแบบ metric หรือ non-metric 

ซ่ึงจะมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีต่างกนัตามลกัษณะของขอ้มูล (นรินทร บุญอ าพล, 2556)  

รูปแบบการวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม  

ประกอบดว้ย 7 รูปแบบ ดงัน้ี  

1. Two Attribute Tradeoff Analysis วิธีน้ีจะแสดงชุดคุณลกัษณะทีละ 2 ชุด ให้แก่
ผูต้อบแบบสอบถามในเวลาเดียวกนั เพื่อเรียงล าดบัความชอบ (Ranking) ท่ีมีในแต่ละชุดคุณลกัษณะ 

จนทุกชุดคุณลกัษณะไดรั้บการประเมินจนครบ ขอ้ดี ของวิธีน้ี คือ ท าให้ง่ายต่อการประเมินคุณค่า
ของชุดคุณลกัษณะแต่ละคู่ และขอ้เสีย คือ ท าใหไ้ม่ไดภ้าพรวมของการประเมินชุดคุณลกัษณะทั้งหมด 

2. Full-profile Conjoint Analysis วิธี น้ี เป็นวิธี ท่ีได้รับความนิยมในการวัดค่ า
อรรถประโยชน์ของแต่ละคุณลกัษณะ โดยชุดคุณลกัษณะทั้งหมดจะไดรั้บการประเมินพร้อมกนั 

ส่วนผสมของคุณลกัษณะและค่าระดบัจะถูกแสดงในรูปแบบการ์ดแต่ละใบ โดยผูต้อบแบบสอบถาม
จะให้คะแนนความชอบหรือความเป็นไปไดใ้นการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับแต่ละชุดคุณลกัษณะ เป็นวิธี
ท่ีเหมาะกบักรณีท่ีมีชุดคุณลกัษณะใหพ้ิจารณาจ านวนหน่ึง  

3. Adaptive Conjoint Analysis เป็นการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายตามความชอบ
ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นหลกั โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีคุณลกัษณะ และค่าระดบัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหคุ้ณค่ามากท่ีสุด ไม่ตอ้งเสียเวลาในการตั้งค  าถามท าใหชุ้ดคุณลกัษณะท่ีไดมี้ความน่าสนใจและได้
ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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4. Choice-Based Conjoint Analysis หรือ Discrete-Choice Conjoint Analysis วิธีน้ี
จะให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกชุดคุณลักษณะท่ีชอบมากท่ีสุด  โดยท าการเลือกช้า ๆ จากชุด
คุณลกัษณะ 3 – 5 แบบ ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์แบบน้ีจะเป็นการจ าลองสถานการณ์การเลือกซ้ือสินคา้ 
โดยแสดงถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้จริง ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ตามวิธี Choice Based Conjoint จะแสดงถึงความส าคญัของคุณลกัษณะโดยจะค านึงถึงราคาเป็นหลกั 

โดยจะสามารถคาดการณ์ค่าระดับและส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการจ าลอง
สถานการณ์ดงักล่าว  

5. Self-Explicated Conjoint Analysis เป็นวิธีที่ให้ความสนใจในการให้คุณค่า
ต่อคุณลกัษณะที่หลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยจะสอบถามถึงเหตุผลท่ีชดัเจนของความชอบใน
แต่ละคุณลกัษณะและผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกค่าระดบัท่ีชอบมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้ง
ให้คะแนนในระดบัท่ีรองลงมาส าหรับคุณลกัษณะท่ีเหลือ วิธีน้ีไม่ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ทางสถิติ
เหมือนวิธีอ่ืน ๆ แต่สามารถให้ผลการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม วิธีน้ีมีขอ้จ ากดั คือ 
ผูต้อบแบบสอบถามมกัจะให้คะแนนความชอบคุณลกัษณะท่ีมีราคาต ่ากวา่แมว้า่คุณลกัษณะอ่ืนจะมี
ความเหมาะสมมากกวา่ก็ตาม  

6. Max-Diff Conjoint Analysis แสดงการจดัประเภทของชุดคุณลกัษณะท่ีได้รับ
ความชอบท่ีมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด วิธีน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถระบุความชอบมากท่ีสุด
และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ต่อาจไม่สามารถระบุค่าความชอบส าหรับตวัเลือกท่ีเหลือได ้  

7. Hierarchical Bayes Conjoint Analysis (HB) เป็นวิธีท่ีใชค้าดการณ์ค่าระดบัของ
คุณลกัษณะจากตวัเลือก ซ่ึงจะมีประโยชน์ในกรณีที่ขอ้มูลมีขนาดใหญ่จนผูต้อบแบบสอบถาม
ไม่สามารถใหค้่าความชอบต่อทุกคุณลกัษณะและค่าระดบัได ้

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชรู้ปแบบ Full-profile Conjoint Analysis ในการวิเคราะห์ผล 

การส ารวจ โดยผูว้จิยัไดท้  าการก าหนดชุดคุณลกัษณะ จ านวน 12 ชุดคุณลกัษณะ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะถูกสอบถามเพื่อประเมินคุณลกัษณะโดยพิจารณาและเรียงล าดบัคะแนน
ตามความชอบในคุณลกัษณะทั้ง  ชุดคุณลกัษณะ และผลท่ีไดน้ ามาใชว้เิคราะห์ผลการศึกษาคร้ังน้ี 

.  ทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ปีวรา เกียรติทะนง และ ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ( ) ศึกษาถึง การวิเคราะห์ร่วมในการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศแบบอิสระ ของนกัท่องเท่ียวเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายให้ความส าค ัญ
กบัปัจจยัในการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศแบบอิสระ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจในการเดินทาง
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ไปท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นปัจจยัแวดลอ้ม
ของประเทศท่ีเดินทางไป ถดัมา คือ ดา้นส่ิงท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว และสุดทา้ย 
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั นอ้ยท่ีสุด 

นิยาวดี ผาค า และ อินทกะ พิริยะกุล ( ) ศึกษาถึง คุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพล 

ต่อการตดัสินใจซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิจยั
พบวา่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้ ดา้นราคา และดา้นการบริการหลงัการขาย มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมตามล าดบั คุณลกัษณะดา้นการรับประกนั 
และด้านระยะเวลาส่งสินคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมอเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรม 
ปัจจยัหลกัที่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด คือ ดา้นตราสินคา้ รองลงมา คือ ดา้นการบริการ
หลงัการขาย และคุณลกัษณะดา้นราคา ผูใ้ชง้านใหค้วามสนใจ นอ้ยท่ีสุด  

รวิวรรณ ภู่น้อย ( ) ศึกษาถึง การใช้ Conjoint Analysis เพื่อการวิเคราะห์ตลาดเคร่ือง
ทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน ผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
ประกอบดว้ย ดา้นการรับประกนั ดา้นราคา ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑจ์ากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดา้นแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑจ์ากประเทศจีน ดา้นการบริการหลงัการขาย  ปี และดา้นใบรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือเคร่ืองทดสอบวสัดุอุตสาหกรรม โดยคุณลกัษณะ
ด้านใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน เป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านการรับประกนั ด้านราคา ด้านแหล่งที่มาของผลิตภณัฑ์ และด้านบริการหลงัการขาย 
เป็นคุณลกัษณะดา้นท่ีผูใ้ชง้านใหค้วามสนใจนอ้ยท่ีสุด 

พิมพน์ารา กิจประสาน ( ) ศึกษาถึง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) กลุ่มตวัอย่างจ านวน  คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ราคา เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีส าคญัรองลงมาและกลุ่มตวัอยา่ง
พิจารณาประกอบกบัราคาค่าเช่า คือส่ิงอ านวยความสะดวก และระยะห่างจากปากซอย ส่วนขนาด
ของหอ้งเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 

กนก เลิศวไิลกุลนที และ ณฐัยา ประดิษฐสุวรรณ ( ) ศึกษาถึง การวเิคราะห์ร่วมในการ
ตดัสินใจใช้บริการฟังเพลงผ่านทางระบบมิวสิคสตรีมม่ิงของผูใ้ช้บริการ Generation Z ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการฟังเพลงผา่นทางระบบ
มิวสิคสตรีมม่ิง Generation Z ให้ล าดบัความส าคญักบัปัจจยัการตดัสินใจฟังเพลงผา่นระบบมิวสิค
สตรีมม่ิงเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นลกัษณะเพลงท่ีฟังในระบบมิวสิคสตรีมม่ิง เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงคือ ดา้นช่ือแอปพลิเคชนัท่ีใช้งาน ดา้นการส่งเสริมการขายของระบบ
มิวสิคสตรีมม่ิง และดา้นความสะดวกในการใชง้าน ท่ีผูใ้ชง้านใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 



บทที ่3 

วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

.  แหล่งข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี คือ ผูป้ระกอบการ ท่ีเขา้อบรมในหลกัสูตรฝึกอบรม
ส าหรับผูป้ระกอบการ โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซ่ึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความชอบหรือความเอนเอียงท่ีจะชอบ และใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
(Questionnaire Online) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อก าหนดและคดักรองกลุ่มตวัอย่าง
เพื่อการศึกษา ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในการท าวจิยัจ  านวน  คน  

งานวจิยัคร้ังน้ี ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) ในการวดัผล
จากการให้คะแนน (Rating) ในแต่ละชุดคุณลกัษณะ (Concept Card) ของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัหรือ คุณลกัษณะท่ีมีผล
ต่อความชอบของผูบ้ริโภคเพื่อวิเคราะห์วา่ผูบ้ริโภคชอบคุณลกัษณะใดในสินคา้นั้นมากท่ีสุดและชอบ
ท่ีระดบัเท่าใด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2553) จึงเป็นเทคนิคท่ีวิเคราะห์ความชอบหรือความเอนเอียงท่ีจะชอบ 
(Preference) ของผูบ้ริโภค (มนตรีพิริยะกุล, 2555) ท่ีนกัการตลาดหรือนกัพฒันาผลิตภณัฑ์น ามาใช้
เพื่อคน้หาวา่ ลกัษณะส าคญั (Attributes) ลกัษณะใดของสินคา้หรือบริการ และท่ีระดบั (Level) เท่าใด
ท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้ริโภค เกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น (กลัยาณี เตง็พงศธร, 2551) 

.  วธิกีำรสร้ำงคุณลกัษณะและระดับคุณลกัษณะ (Attribute and Level) 
เร่ิมตน้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 

ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีผา่นการอบรมส าหรับผูป้ระกอบการมาแลว้ เพื่อท าการคดัเลือกคุณลกัษณะ
และระดบัคุณลกัษณะท่ีมีความเหมาะสมส าหรับน ามาใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม หลงัจากนั้น 
ผูว้ิจยัจะท าการจดัอนัดับความส าคญัของคุณลักษณะและระดับคุณลกัษณะ เพื่อท าการสรุป
และก าหนดคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ (Interview) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี .  แสดงคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะ (Attribute & Level) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
(Interview) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน 

 

คุณลกัษณะ (Attribute) ระดับของคุณลกัษณะ (Attribute Level) 

1. เน้ือหาในหลกัสูตร สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
ไม่สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 

. วทิยากร วทิยากรช่ือดงั 

วทิยากรทัว่ไป 

. ระยะเวลาท่ีอบรม 1 – 3 วนั 

4 – 6 วนั 

7 – 10 วนั 

4. วนัท่ีอบรม จนัทร์ – ศุกร์ 

เสาร์ – อาทิตย ์

. ค่าธรรมเนียม 1,500 – 3,500 บาท 

4,500 – 6,500 บาท 

ฟรี 

. หน่วยงานท่ีจดั หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน 

7. สถานท่ีจดัอบรม ใกล ้ป้ายรถเมล,์ BTS, MRT   

มีพื้นท่ีส าหรับจอดยานพาหนะ 

8. ใบประกาศนียบตัร มีใบประกาศนียบตัร 

ไม่มีใบประกาศนียบตัร 

.  วธิกีำรสร้ำงชุดคุณลกัษณะ (Concept Card)  

ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ในการสร้างชุดคุณลกัษณะ
และลดจ านวนของชุดคุณลกัษณะลง ให้มีจ  านวนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษา และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่ง
สามารถแยกความแตกต่างและให้คะแนนชุดคุณลกัษณะได ้(ฉตัรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2559) ซ่ึงผลท่ีได้
จากการสร้างขอ้มูลชุดลกัษณะ คือ ชุดคุณลกัษณะจ านวน 16 ชุดคุณลกัษณะ รวม Holdout แลว้ 

ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการใหค้ะแนน (Rating) ตามความสนใจท่ีมีต่อชุดคุณลกัษณะแต่ละชุด 
จากนั้น จึงน าชุดคุณลกัษณะทั้ง  ชุดคุณลกัษณะ ไปออกแบบเป็นชุดภาพ จ านวน  ชุดภาพ  
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    ภาพท่ี .  ตวัอยา่ง ชุดภาพแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) 

.  วิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์เพ่ือใช้ในกำรเกบ็ข้อมูล (Questionnaire Online) 
และกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 งานวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire Online) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย  ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี  ค  าถามคดักรอง  
สวนท่ี  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 

ส่วนท่ี  การประเมินหลกัสูตร  

โดยมีช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1 คะแนน คือ ผูป้ระกอบการไม่เรียนแน่นอน ไปถึง 10 คะแนน 

คือ ผูป้ระกอบการเรียนแน่นอน โดยผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกให้คะแนนความส าคญัทั้ง  ชุด
คุณลกัษณะ (ดงัรายละเอียดแบบสอบถามในส่วนของ ภาคผนวก ก) โดยมีขั้นตอนในการเก็บขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. Pre-Test Interview รอบท่ี  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดสอบ (Pre-Test Interview) 
กบัผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  คน ผลปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่
จ านวนชุดคุณลกัษณะ, คุณลกัษณะ (Attribute) และระดบัของคุณลกัษณะ (Level) มีจ านวนมาก
ท าใหย้ากต่อการแยกความแตกต่างและใหค้ะแนน  

2. Pre-Test Interview รอบที่  ผูว้ิจยัท าการปรับลดคุณลกัษณะ (Attribute) และระดบั
ของคุณลกัษณะ (Level) ลงท าให้เหลือชุดคุณลกัษณะเพียง  ชุดคุณลกัษณะรวม Holdout แลว้ 
และท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test Interview) อีกคร้ัง กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน ผลท่ีได้

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไม่เรียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 
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ในรอบน้ี คือ แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ง่ายต่อการใหค้ะแนน และสามารถแยกความแตกต่างได้
ชดัเจนข้ึน  

3. Pilot Test ผูว้จิยัท าการทดสอบเก็บขอ้มูลเสมือนจริง (Pilot Test) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
 คน เพื่อลองทดสอบน ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าวเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

. เก็บขอ้มูลจริง เม่ือผูว้ิจยัท าการทดสอบกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปแลว้ ผลท่ีได้
ไม่เกิดขอ้ผดิพลาด หรือ เกิด Error หลงัจากนั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน  

 

 

 



บทที ่4 

ผลของการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คนแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค
การวเิคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) และสถิติการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic Analysis) ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ ท าใหไ้ดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 

.  ผลการวเิคราะห์สถติิเชิงพรรณนา 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน  
ข้อมูลทัว่ไป ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

เพศ ชาย 

หญิง 

112 

138 

44.8 

55.2 

อายุ 20-30  
31-40  
41-50  
51-60  

 ปีข้ึนไป 

55 

91 

48 

52 

4 

22 

36.4 

19.2 

20.8 

1.6 

ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวา่ปริญญาโท 

32 

148 

62 

8 

12.8 

59.2 

24.8 

3.2 

อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

พนกังานบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป 

นกัเรียน/นกัศึกษาจบใหม่ 
อ่ืน ๆ 

31 

127 

44 

26 

15 

7 

12.4 

50.8 

17.6 

10.74 

6 

2.8 

รายได้ นอ้ยกวา่ ,000 

15,000 - 25,000 

25,001 - 35,000 

26 

59 

58 

10.4 

23.6 

23.2 
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35,001 - 45,000 

,  ข้ึนไป 

49 

52 

19.6 

20.8 

จากตารางที่ .  พบว่าส่วนใหญ่จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  คน เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ .  มีอายุของกลุ่มอยู่ในช่วงอายุ -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ .  ประกอบอาชีพเป็นเจา้ของกิจการ มีธุรกิจส่วนตวั และคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ .  
และสุดทา้ยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 - 25,  บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ .  

.  ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของระดับความสนใจ (Level)  

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของระดบัความสนใจ (Level) ดว้ย Conjoint Analysis 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน  
คุณลกัษณะของ

หลกัสูตร (Attributes) 
ระดับของคุณลกัษณะ  

(Level of Attribute) 

ระดับความสนใจ 

ในองค์ประกอบ (Utility) 

เน้ือหาในหลกัสูตร สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
ไม่สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 

0.292 

-0.292 

วนัทีอ่บรม จนัทร์ – ศุกร์ 

เสาร์ – อาทิตย ์

-0.238 

0.238 

ระยะเวลาทีอ่บรม 1 – 3 วนั 

4 – 6 วนั 

0.574 

-0.574 

ใบประกาศนียบัตร มี 

ไม่มี 

0.842 

-0.842 

ค่าธรรมเนียม หน่วยงานราชการ“ฟรี” 

หน่วยงานเอกชน “1,500 – 3,500 บาท” 

0.711 

-0.711 

 (Constant) 5.871 

จากตารางท่ี .  พบวา่ โดยรวมแลว้ผูป้ระกอบการมีความสนใจในหลกัสูตรท่ีสอนเขียน
แบบจ าลองธุรกิจ ก าหนดจดัอบรมในวนัหยุด คือ เสาร์-อาทิตย ์ใช้ระยะเวลาในการอบรมสั้ น ๆ 
เพียง -  วนั มอบใบประกาศนียบตัรให้หลงัจบการอบรม และจดัโดยหน่วยงานราชการ “ฟรี”  
ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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สามารถเขียนในรูปสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Y  = 5.871 + 0.292 (X1) - 0.292 (X2) - 0.238 (X3) + 0.238 (X4) + 0.574 (X5)  

          - 0.574 (X6) + 0.842 (X7) - 0.842 (X8) + 0.711 (X9) - 0.711 (X10) 

ความหมายของสมการ 

Y  =  ค่าคงท่ี (Constant) 

X1  = สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
X2  = ไม่สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
X3  = จนัทร์ – ศุกร์ 

X4  = เสาร์ – อาทิตย ์

X5  = 1 – 3 วนั 

X6  = 4 – 6 วนั 

X7  = มี 

X8  = ไม่มี 

X9  = หน่วยงานราชการ “ฟรี” 

X10  = หน่วยงานเอกชน “1,500 – 3,500 บาท” 

เม่ือพิจารณาสมการถดถอย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 250 คน มีความสนใจต่อคุณลกัษณะ
ดา้นใบประกาศนียบตัร มากท่ีสุด และให้ความสนใจต่อระดบัของคุณลกัษณะ คือ มีใบประกาศนียบตัร 
สูงท่ีสุดท่ี .  รองลงมาคือคุณลกัษณะดา้นค่าธรรมเนียม ให้ความสนใจกบัระดบัของคุณลกัษณะ 
คือ หน่วยงานราชการ “ฟรี” ท่ี .  ถดัมา คือ คุณลกัษณะดา้นระยะเวลาท่ีอบรม ใหค้วามสนใจกบัระดบั
ของคุณลกัษณะ คือ   – 3 วนั ท่ี .  ถดัมา คือ คุณลกัษณะดา้นเน้ือหาในหลกัสูตร ใหค้วามสนใจ
กบัระดบัของคุณลกัษณะ คือ สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) ท่ี .  และสุดทา้ย คุณลกัษณะ
ดา้นวนัท่ีอบรม ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจต่อระดบัคุณลกัษณะนอ้ยท่ีสุด คือ เสาร์ – อาทิตย ์ท่ี .      
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.  ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะ (Attribute) 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะ (Attribute) ดว้ย Conjoint Analysis 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน 

ค่าความส าคัญ (Important Value) 

เน้ือหาในหลกัสูตร 19.068 

วนัท่ีอบรม 13.732 

ระยะเวลาอบรม 19.107 

ใบประกาศนียบตัร 26.270 

ค่าธรรมเนียม 21.824 

รวม 100.00 

จากตารางท่ี .  ผลของการวิจยั พบว่า ใบประกาศนียบตัรมีความส าคญัต่อกลุ่มตวัอย่าง
มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 26.270 ของความสนใจทั้งหมด รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียม คิดเป็น
ร้อยละ .  ถดัมา คือ ระยะเวลาอบรม คิดเป็นร้อยละ .  ซ่ึงไม่ต่างกนัมากกบัอนัดบัถดัมา 
คือ เน้ือหาในหลกัสูตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ .  และสุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั นอ้ยสุด คือ 
วนัท่ีอบรม มีค่าความส าคญัคิดเป็นร้อยละ .  

 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.  สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการวิจยัดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง -  ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นเจา้ของกิจการ มีธุรกิจส่วนตวั และคา้ขาย และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

15,000 - 25,  บาท  
โดยจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน  คน ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการที่เขา้อบรม

ในหลักสูตรฝึกอบรม ให้ความส าคญัในการตัดสนใจเข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ
ผูป้ระกอบการ โดยให้ความส าคญักบัใบประกาศนียบตัร มากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ 
ค่าธรรมเนียม โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัหลกัสูตรท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเขา้อบรม
และเป็นการจดัอบรมโดยหน่วยงานราชการ นอกจากนั้น กลุ่มตวัอยา่งยงัให้ความส าคญัในการตดัสินใจ
กับวนัอบรม น้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาแล้ว เหตุผลส าคญัที่กลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจใน
ใบประกาศนียบตัร เป็นอนัดบัแรก อาจจะเป็นเพราะว่า ใบประกาศนียบตัรเป็นส่ิงที่รับรองวา่
บุคคลที่ไดร้ับใบประกาศนียบตัร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช านาญในเร่ืองนั้น ๆ อย่างแทจ้ริง 
องค์การต่าง ๆ จึงมีการออกใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับ
ใบประกาศนียบตัรของตน (ธีรศกัด์ิ พาโคกทม) อีกประการหน่ึง คือ ใบประกาศนียบตัร ท่ีไดรั้บ
จากหน่วยงานราชการเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูเ้ขา้อบรมสามารถน าใบประกาศนียบตัรยื่นร่วมกบัเอกสาร
ต่าง ๆ ทางการเงินส าหรับใช้ในการยื่นกู ้หรือค ้าประกนัสินเช่ือในการท าธุรกิจกบับริษทัประกนั
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม หรือ บสย. ซ่ึง บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของกระทรวงการคลงั จดัตั้งข้ึนตาม “พระราชบญัญติับรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534” ท าหนา้ท่ีค ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) 
ท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์หรือมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัไม่เพียงพอในการขอสินเช่ือจากธนาคาร โดย บสย. 
สนับสนุนสินเช่ือส าหรับการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ SMEs เท่านั้น เช่น สินเช่ือเงินกู้
ระยะยาว, สินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี, วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน, วงเงินหนงัสือค ้าประกนั, วงเงินสินเช่ือ
ส าหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศ เป็นตน้ โดยท่ีสินเช่ือส่วนบุคคล, สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค, 

สินเช่ือกู ้ซ้ือบา้น ที่อยู ่อาศยั และสินเช่ือเอนกประสงค์ บสย. ไม่สามารถให้การค ้าประกนัได้ 
โดยหน่วยงานรัฐท่ีเป็นพนัธมิตรกบั บสย. ประกอบด้วย กระทรวงการคลงั, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลงังาน, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  
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กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บริษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม(บสย.)) ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ใบประกาศนียบัตรเป็นคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ในการท่ีจะพิจารณาตดัสินใจเข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ
ผูป้ระกอบการ 

5.  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษางานวิจยัน้ี ท าใหท้ราบถึงความสนใจของผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตรฝึกอบรม
ซ่ึงสามารถน าผลที่ได้จากงานวิจยัน้ีไปใช้วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการจดัอบรมให้สอดคลอ้ง
ต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และความรู้สึกท่ีดีของผูป้ระกอบการ
ต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเพียง  คุณลกัษณะท่ีผูป้ระกอบการไดใ้ห้
ความส าคญัมากท่ีสุด  

ใบประกาศนียบตัร การจดัอบรมในทุก ๆ หลกัสูตร ไม่วา่จะจดัโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนเอง เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและด าเนินการจดัอบรม ควรมอบใบประกาศนียบตัรให้กบั
ผูเ้ขา้อบรมทุกคร้ังหลงัจากจบการจดัอบรม เพราะใบประกาศนียบตัรเป็นส่ิงท่ีรับรองถึงความรู้
ความสามารถ และประสิทธิภาพของตวัผูเ้ขา้อบรม  

ค่าธรรมเนียมการเขา้อบรม ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนควรจะใหค้วามส าคญัในส่วนน้ี 
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐไม่ควรเรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากผูเ้ขา้อบรม เพราะหน่วยงานของรัฐด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงในทุก ๆ ปีงบประมาณ หน่วยงานจะไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณมาเพื่อพฒันาในส่วนของการจดัอบรม โดยยึดตามแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลงั ท่ีวา่ดว้ยใหส่้วนราชการ ท่ีจดัการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหาร 
รวมถึงถา้มีการจดัที่พกัหรือออกค่าเช่าที่พกัให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อตัราค่าอาหาร และอตัราค่าเช่าตามท่ีระเบียบก าหนด (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ, 2549) และหากเป็นหน่วยงานเอกชน 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม เน่ืองจากการจดัอบรมในหน่วยงานเอกชนเป็นการจดั
เพื่อด าเนินการแสวงหาผลตอบแทน แต่กระนั้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมควรเรียกเก็บในจ านวนเงิน
ท่ีไม่มากจนเกินไป ควรค านึงถึงความสมเหตุสมผลเป็นส าคญั   
 ระยะเวลาอบรม หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ท่ีมีหนา้ท่ีจดัอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ควรก าหนด
ระยะเวลาในการจดัอบรมท่ีมีความกระชบั หากเป็นการจดัอบรมท่ีมีเน้ือหาไม่มาก ควรใชร้ะยะเวลา
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จดัท่ีสั้น แต่หากเป็นหลกัสูตรจดัอบรมท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก มีหลายหวัขอ้มีการ Workshop มีจดัดูงาน 
จึงควรจดัอบรมในระยะยาว เช่น -  วนั, -  วนั เพื่อไม่ใหร้ะยะเวลาการอบรมแน่นเกินไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง การตดัสินใจเขา้อบรมในหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรับผูป้ระกอบการ 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระ ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อให้ขอ้มูลสมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยค าตอบของท่าน
เป็นส่วนส าคญัยิง่ท่ีจะท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 

โดยแบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น  ส่วน  
ส่วนท่ี  ค  าถามคดักรอง  
ส่วนท่ี  ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 

ส่วนท่ี  การประเมินหลกัสูตร 

 

 

 

 

ขอบพระคุณ 
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ส่วนที ่  ค าถามคัดกรอง 

. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรของผู้ประกอบการหรือไม่ 

เคย (ท าต่อไป)      ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

. ท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรของผู้ประกอบการคร้ังล่าสุดเม่ือไร 

ภายใน 3 เดือน      ภายใน 6 เดือน     

ภายใน 1 ปี      มากกวา่  ปี 

ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ 

. เพศ 

  ชาย      หญิง 

. อายุ 

 20 - 30 ปี    31 –40 ปี   41 – 50 ปี 

51 –60 ปี    ตั้งแต่  ปีข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    สูงกวา่ปริญญาโท 

. อาชีพ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ/รัฐวสิาหกิจ  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  

 พนกังานบริษทัเอกชน    รับจา้งทัว่ไป   

นกัเรียน/นกัศึกษาจบใหม่ 

. รายได้  

 นอ้ยกวา่ 15,000    15,000 - 25,000 

25,001 - 35,000    35,001 - 45,000 

 45,001 ข้ึนไป 
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ส่วนที ่  การประเมินหลกัสูตร 

ค าช้ีแจง  :  พิจารณารายละเอียดในแต่ละหลกัสูตรและตดัสินใจวา่ท่านมีความสนใจท่ีจะเขา้เรียน
ในแต่ละรูปแบบหลกัสูตรมากนอ้ยเพียงใด  
โดยวดัจาก  หมายถึง เรียนแน่นอน 

   หมายถึง ยงัลงัเลท่ีจะเรียน 

   หมายถึง ไม่เรียนแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 
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**ขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ** 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 

1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 

ไมเ่รียน
แน่นอน

เรียนแน่นอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงการวเิคราะห์ผลการวจิยั 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์ผลการวจิยั 

ตารางท่ี .  แสดงคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะ (Attribute & Level) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
(Interview) กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน 

 

คุณลกัษณะ (Attribute) ระดับของคุณลกัษณะ (Attribute Level) 

1. เน้ือหาในหลกัสูตร สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
ไม่สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 

. วทิยากร วทิยากรช่ือดงั 

วทิยากรทัว่ไป 

. ระยะเวลาท่ีอบรม 1 – 3 วนั 

4 – 6 วนั 

7 – 10 วนั 

4. วนัท่ีอบรม จนัทร์ – ศุกร์ 

เสาร์ – อาทิตย ์

. ค่าธรรมเนียม 1,500 – 3,500 บาท 

4,500 – 6,500 บาท 

ฟรี 

. หน่วยงานท่ีจดั หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน 

7. สถานท่ีจดัอบรม ใกล ้ป้ายรถเมล,์ BTS, MRT   

มีพื้นท่ีส าหรับจอดยานพาหนะ 

8. ใบประกาศนียบตัร มีใบประกาศนียบตัร 

ไม่มีใบประกาศนียบตัร 
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ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  คน  
ข้อมูลทัว่ไป ความถี่ เปอร์เซ็นต์ 

เพศ ชาย 

หญิง 

112 

138 

44.8 

55.2 

อายุ 20-30  
31-40  
41-50  
51-60  

 ปีข้ึนไป 

55 

91 

48 

52 

4 

22 

36.4 

19.2 

20.8 

1.6 

ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวา่ปริญญาโท 

32 

148 

62 

8 

12.8 

59.2 

24.8 

3.2 

อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

พนกังานบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป 

นกัเรียน/นกัศึกษาจบใหม่ 
อ่ืน ๆ 

31 

127 

44 

26 

15 

7 

12.4 

50.8 

17.6 

10.74 

6 

2.8 

รายได้ นอ้ยกวา่ ,000 

15,000 - 25,000 

25,001 - 35,000 

35,001 - 45,000 

,  ข้ึนไป 

26 

59 

58 

49 

52 

10.4 

23.6 

23.2 

19.6 

20.8 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของระดบัความสนใจ (Level) ดว้ย Conjoint Analysis 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน  
คุณลกัษณะของ

หลกัสูตร (Attributes) 
ระดับของคุณลกัษณะ  

(Level of Attribute) 

ระดับความสนใจ 

ในองค์ประกอบ (Utility) 

เน้ือหาในหลกัสูตร สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 
ไม่สอนเขียนแบบจ าลองธุรกิจ (BMC) 

0.292 

-0.292 

วนัทีอ่บรม จนัทร์ – ศุกร์ 

เสาร์ – อาทิตย ์

-0.238 

0.238 

ระยะเวลาทีอ่บรม 1 – 3 วนั 

4 – 6 วนั 

0.574 

-0.574 

ใบประกาศนียบัตร มี 

ไม่มี 

0.842 

-0.842 

ค่าธรรมเนียม หน่วยงานราชการ“ฟรี” 

หน่วยงานเอกชน “1,500 – 3,500 บาท” 

0.711 

-0.711 

 (Constant) 5.871 

ตารางท่ี .  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณลกัษณะ (Attribute) ดว้ย Conjoint Analysis 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน 

ค่าความส าคัญ (Important Value) 

เน้ือหาในหลกัสูตร 19.068 

วนัท่ีอบรม 13.732 

ระยะเวลาอบรม 19.107 

ใบประกาศนียบตัร 26.270 

ค่าธรรมเนียม 21.824 

รวม 100.00 

ทีม่า: จากการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลของผูว้จิยั 
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บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ค าปฏญิาณ 

ขา้พเจา้...................นางสาวสายใจ ชิดชอบ....................รหสันกัศึกษา...........6 9 6................  
ขอรับรองว่า รายงานการคน้ควา้อิสระและบทความวิจยั เร่ือง...การตัดสินใจเข้าอบรมในหลักสูตร
ฝึกอบรมส าหรับผู้ประกอบการ...เป็นผลงานเขียนของขา้พเจา้ หากมหาวิทยาลยัไดรั้บการร้องเรียน
จากเจา้ของผลงาน หรือภายหลงัไดต้รวจสอบพวา่ เป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผูอ่ื้นหรือ
จากแห่งใดแห่งหน่ึง หรือรวมถึงการให้ผูอ่ื้นจดัท าไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ขา้พเจา้ท่ีจะให้
มหาวทิยาลยัเพิกถอนปริญญาบตัรของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่ขอ
ทกัทว้งแต่ประการใด 

 เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งค าปฏิญาณและค ารับรองขา้งตน้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

  

         

ลงช่ือ ...................................................... 

         (......................................................) 

รหสันกัศึกษา........................................... 
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