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คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ แคบหมูของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แคบหมูที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
(Conjoint Analysis) ซึ่งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์
และเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 400 ราย รวมทั้ ง ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์คลัสเตอร์ (Cluster Analysis) ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามความพึงพอใจใน
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม ผล
การศึกษาพบว่า คุณลักษณะที่ผู้บริโภคโดยทั่วไปให้ความสําคัญมากที่สุด คือบรรจุ
ภัณฑ์แบบสุญญากาศ รองลงมา คือ ราคาแคบหมู 50 บาทต่อ 100 กรัม การติ ด
ฉลากบนผลิตภัณฑ์ และรูปแบบแคบหมูแบบเส้นเกลียว ตามลําดับ สําหรับผลการ
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วิเคราะห์ด้วยคลัสเตอร์ สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้เป็น 3 กลุ่ม โดยผู้บริโภคกลุ่ม
แรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีรายได้น้อย ให้ความสําคัญกับราคาแคบหมูที่ 50 บาท
ต่อ 100 กรัมมากที่สุด ส่วนผู้บริโภคกลุ่มที่สองนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีรายได้สูง ให้
ความสําคัญกับลักษณะของแคบหมูที่มีลักษณะแบบเส้นเกลียว ขณะที่ผู้บริโภคกลุ่ม
สุดท้ายนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีรายได้สูง ให้ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์แคบหมู
แบบถุงซิปล็อคมากที่สุด โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้จัดจําหน่ายแคบหมู
ในการนํามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกล
ยุทธ์ด้านราคา เช่น การลดราคา หรือผลิตแคบหมูในราคาถูก เป็นต้น
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์แคบหมู, พฤติกรรมผู้บริโภค, เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม, เทคนิคการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภค

Abstract
This paper aimed to analyze attributes that affected
consumers’ purchasing decision on pork scratching products, using
conjoint analysis technique. Four hundred consumers in Bangkok were
interviewed using questionnaire. Moreover, the cluster analysis
technique was applied to segment consumers into groups that had
satisfaction on similar attributes in order to formulate marketing
strategies. The analytical results found that the consumers gave the
most importance on the vacuum packaging. The important attributes of
pork scratching products next below the top were price, labels, and
spiral form. The cluster analysis shown that the consumers could be
divided into 3 groups based on their similar preferences on attributes.
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The first group of consumers was mainly women with low income that
gave importance on THB 50 per 100 grams prices. The second group of
consumers was mainly men with high income who preferred the spiral
shape of pork scratching. Finally, the third group of consumers was
mainly women with high income that favored the zip lock packaging.
This study results were beneficial to pork scratching seller to develop
their marketing strategies. By advertising Including pricing strategies,
such as reducing the price or pork scratching produced in cheap and so
on.
Key words: Pork Scratching Product, Consumer Behavior, Cluster
Analysis Technique, Conjoint Analysis Technique

ความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์แคบหมูเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากแคบหมู
เป็นอาหารที่รับประทานได้ง่าย จะรับประทานเป็นของว่าง หรือเป็นเครื่องเคียงกับ
อาหารต่างๆก็ได้ ผลิตภัณฑ์แคบหมูมักนิยมซื้อมาเป็นของฝาก เพราะสามารถหาซื้อได้
ง่าย เช่นตามร้านขายของฝากทั่วไป ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมไปถึงในงาน OTOP ที่
มีจัดขึ้นทุกปี แคบหมูไม่มีที่มาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแคบหมูก็ถือว่าเป็นอาหาร
พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ (รัตนา พรหมพิชัย, 2542)
โดยปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการจํานวนมากให้ความสนใจในการผลิตแคบหมู
เพื่อจําหน่าย ซึ่งการทําแคบหมูนั้นถือเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้สามารถ
เก็บรักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้น โดยนําหนังหมูมาทอดซ้ําๆกันหลายครั้งในน้ํามันที่มี
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อุณหภูมิสูง ซึ่งวิธีการผลิตแคบหมูของผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีกระบวนการผลิต
ที่แตกต่างกันออกไป ทําให้ผลิตภัณฑ์แคบหมูที่ผลิตออกมานั้นมีความแตกต่างกัน จาก
การสอบถามผู้บริโภคเบื้องต้นจํานวน 30 รายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า
คุณลักษณะของผลิตภัณ ฑ์แคบหมูที่ผู้บริ โภคให้ความสําคัญในการเลือกซื้อ ได้แก่
ราคา บรรจุภัณฑ์ การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้แสดงให้
เห็นถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แคบหมู
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ คบหมู มี จํ า หน่ า ยตามท้ อ งตลาดเป็ น จํ า นวนมาก และมี ก าร
แข่งขันทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายหลากหลายรูปแบบ เช่น
แคบหมูไร้มันแบบเป็นเส้นเกลียวและแบบแผ่นเกลียว ในด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงใส
ซีลปากถุง ถุงซิปล็อค ส่วนบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศในสินค้าอื่นๆ นิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย แต่ในผลิตภัณฑ์แคบหมูยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากต้นทุนสูงกว่าบรรจุภัณฑ์
อื่น ส่วนในด้านการติดฉลากนั้นก็มีผู้ประกอบการที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์แคบหมูแบบติด
ฉลาก และไม่ มี การติ ด ฉลากเลยก็ มี โดยส่ ว นใหญ่ ผู้ ป ระกอบการมั ก เปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะต่างๆเอาเอง โดยไม่ทราบแน่ชัดถึงความสําคัญของคุณลักษณะที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และวิเคราะห์ถึง
คุณลักษณะที่สําคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่วม ทําให้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของแคบหมูที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และพึง
พอใจในคุ ณ ลั ก ษณะของแคบหมู นอกจากนี้ ยั ง ได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารแบ่ ง กลุ่ ม
ผู้บริโภค เพื่อพิจารณาในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม
จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาคุณลักษณะของ
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ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
แคบหมู วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ ในการนําไปพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม

การตรวจเอกสาร
ในการศึกษานี้ได้เปรียบเทียบงานวิจัยในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจ โดยมี
ประเด็นต่างๆดังนี้ 1. การนําร่องคุณลักษณะ 2. จํานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 3.
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร 4. จํานวนชุดคุณลักษณะ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การแบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค Cluster Analysis ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็ น เรื่ อ งการนํ า ร่ อ งการศึ ก ษานั้ น จะช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่
ผู้บริโภคให้ความสนใจอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามจริงได้อย่างเหมาะสม เช่น งานวิจัยของ เจน บํารุงชีพ ที่ได้นําร่อง
ผู้บริโภคในเบื้องต้นจํานวน 30 ราย ส่วนสุลาวัลย์ แก้วสง่า (2555) ได้ทําการนําร่อง
เฉพาะเจาะจงกั บ เกษตรกรผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื้ อ ราควบคุ ม เพลี้ ยกระโดดสี
น้ําตาล ในส่วนงานวิจัยของต่างประเทศก็มีการนําร่องในทิศทางเดียวกันเช่น ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ทําแบบสอบถามนําร่องจํานวน 30 ราย โดยเจาะจงผู้บริโภคที่เคยบริโภค
แคบหมู เพื่ อ ให้ ส ามารถกํ า หนดชุ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า ง
เหมาะสมที่สุด
ประเด็นด้านจํานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษานั้นพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่
ได้ใช้จํานวนประชากรตัวอย่าง 400 ราย เช่นงานวิจัยงานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์
(2552) วุฒินันท์ จินตกานนท์ (2552) และเจน บํารุงชีพ (2556) เป็นต้น ส่วน
งานวิจัยของ สุลาวัลย์ แก้วสง่า (2555) ได้ใช้จํานวนประชากรตัวอย่าง 300 รายนั้น
เป็นทิศทางเดียวกันกับ Wittink and Cattin (1989) ที่ได้อธิบายถึงการกําหนดขนาด
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ตั ว อย่ า งที่ เ หมาะสมในการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบรวม โดยกํ า หนดขนาดจํ า นวน
ประชากรที่เหมาะสมคือ 300 ราย โดยขนาดประชากรจํานวนนี้จะมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ โดยในงานวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดจํานวนประชากรที่จะศึกษาจํานวน
400 ราย เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามอาจจะได้ไม่ครบตามจํานวน หรือ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้ที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ เ หมาะสมในการกํ า หนดขนาดประชากรที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาจํานวน 400 ราย
ประเด็นเรื่องการสุ่มตัวอย่างประชากรนั้น งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริโภคโดยทั่วไปข้อมูลที่เก็บจากประชากรในกรุงเทพมหานคร มักนิยมใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เนื่องจากประชากรในบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มาก และ
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเหมาะสมที่สุดเช่นงานวิจัย
ของ งานวิจัยงานวิจัยของธนะพล ไผทรัตน์ (2552) วุฒินันท์ จินตกานนท์ (2552)
เจน บํารุงชีพ (2556) เป็นต้น ส่วนงานวิจัยของ สุลาวัลย์ แก้วสง่า (2555) เป็น
งานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากเกษตรจะมีขอบเขตและจํานวนขนาดประชากรที่น้อยกว่า แต่
ใช้การเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง การ
วิจัยในครั้งได้ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แคบหมู ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่น่าสนใจอยู่
ในบริเวณกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้ได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุมพื้นที่ และด้วยข้อจํากัดของ
ระยะเวลา เงินทุนในการวิจัยมีจํากัด วิธีนี้จึงเหมาะสมที่สุดกับงานวิจัยในครั้งนี้
ประเด็นการกําหนดชุดคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษา จากการตรวจเอกสาร
งานวิจัย พบว่าส่วนใหญ่กําหนดชุดคุณลักษณะจํานวน 16 ชุด ซึ่งพบว่าเป็นการศึกษา
ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายตามท้องตลาด หาซื้อได้ง่าย โดยจํานวนชุดคุณลักษณะนี้ก็เป็น
จํานวนที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามและมีความละเอียดของ
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เช่น งานวิจัยงานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์ (2552) วุฒินันท์
จินตกานนท์ (2552) และเจน บํารุงชีพ (2556) เป็นต้น ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ละเอียดและเหมาะสมที่สุดจึงกําหนดชุดคุณลักษณะจํานวน 16 ชุด
ประเด็นด้านการเก็บข้อมูลนั้น พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ทําการเก็บข้อมูลโดย
การนําเสนอชุดคุณลักษณะแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการนําเสนอเป็นการ์ดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นพร้อมกันทั้งหมดทุกใบ เพื่อลดความอคติในการเรียงลําดับความพึง
พอใจ เช่น งานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์ (2552) วุฒินันท์ จินตกานนท์ (2552) และ
เจน บํารุงชีพ (2556) เป็นต้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ
เดียวกัน โดยนําเสนอการ์ดชุดคุณลักษณะ จํานวน 16 ใบพร้อมกัน
ประเด็นเรื่องการแบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค Cluster Analysis พบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่แบ่งกลุ่มตลาดเป็นจํานวน 3 กลุ่ม และ 4 กลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มนั้นเป็นผล
มาจากค่ า อรรถประโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบร่ ว ม แล้ ว นํ า มา
แบ่ ง กลุ่ ม หรื อ แบ่ ง ส่ ว นตลาด โดยทํ า การแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคตามความคล้ า ยในค่ า
อรรถประโยชน์ของคุณลักษณะในแต่ระดับที่ผู้บริโภคแต่ละคนมีเอาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
ชี้วัดและจําแนกตลาดผู้บริโภคให้มีความชัดเจน เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและตรงกับแต่ละกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดย
ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนั้น พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้วิธี K-mean Cluster ซึ่ง
เหมาะสมกับขนาดตัวอย่างประชากรจํานวน 200 รายขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยที่ตรวจนั้น มี
จํานวน 300 รายขึ้นไป ซึ่งเหมาะสมกับวิธี K-mean Cluster มากที่สุด จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พบว่า งานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์
(2552) ได้แบ่งกลุ่มตลาด ออกเป็น 3 กลุ่ม งานวิจัยของ วุฒินันท์ จินตกานนท์
(2552) ได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ออกเป็น 4 กลุ่ม งานวิจัยของ เจน บํารุงชีพ (2556) ได้
แบ่งกลุ่มผู้บริโภค ออกเป็น 3 กลุ่ม ส่วนงานวิจัยส่วนงานวิจัยของ สุลาวัลย์ แก้วสง่า
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(2555) ไม่ได้แบ่งกลุ่มตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเกษตรกรในพื้นที่เดียวกัน
จึงไม่มีความจําเป็นต้องแบ่งกลุ่ม
แนวคิดการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภค
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภค เป็นเทคนิคทางสถิติในการจัดกลุ่มผู้บริโภค
ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง สามารถนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่นการโฆษณาที่เจาะจงตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การ
นําเสนอสินค้าใหม่ หรือการจัดโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ในการเลือกวิธีการจัดกลุ่มนั้นจําเป็นต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องดู
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึ่งวิธีการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคมี 2 วิธี (Wind,
1978)
1. การแบ่งกลุ่มโดยการเลือกผู้บริโภคตามปัจจัยหรือการเลือกใช้ตัวแปรที่สนใจ เป็น
วิธีที่นักวิจัยใช้เลือกตัวแปรที่สนใจ แล้วสามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน
2. การแบ่งกลุ่มโดยการจําแนกตามข้อมูล โดยวิธีนี้เป็นการใช้กลุ่มตัวแปรที่มีความ
คล้ายกันเช่น ความชอบ ความพึงพอใจ ระดับรายได้ และอาชีพ เป็นต้น ผู้บริโภคใน
กลุ่มนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกัน และต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โดยวิธีการนี้แบ่ง
ออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน การวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอนหรือ
เรียกว่าHierarchical Cluster Analysis เป็นเทคนิคในการรวมกลุ่มที่เป็นขั้นตอน
โดยการเริ่มจากการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แล้วนํามากําหนดให้เป็น 1 กลุ่ม มี 1 กรณี
วิธีนี้มักใช้กับขนาดประชากรตัวอย่างที่มีจํานวนไม่เกิน 200 ราย
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2.2 การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน โดยที่นิยมมักใช้เทคนิค K-Mean
Cluster ซึ่งเป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อย โดยงานวิจัยนั้นต้อง
กําหนดจํานวน n กลุ่ม ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับขนาดตัวอย่างที่มีจํานวนตัวอย่าง 200 ราย
ขึ้นไป

วิธีการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ ระดับคุณลักษณะ และการแบ่งกลุ่ม
ผู้บริโภค โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และวิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แนวทางในการวิจัย ได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น ข้ อมู ล และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยมี โ ดยมี
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสํารวจตลาด เพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสม และนําไป
สอบถามนําร่องกับผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยบริโภคแคบหมูจํานวน 30 ราย เพื่อให้
ได้คุณลักษณะแท้จริงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ขั้นตอนที่ 2 สร้างชุดคุณลักษณะโดยมีจํานวนชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้
ทั้งหมด 36 ชุด (2x3x2x3) นั้นมีจํานวนมากเกินไปจึงจําเป็นต้องลดจํานวนลงงานวิจัย
นี้ได้ใช้วิธีOrthogonal Design ในการลดจํานวนคุณลักษณะ ทําให้ได้ชุดคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมเหลือเพียง 16 ชุดเท่านั้น (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: ชุดคุณลักษณะที่ใช้ในการวิจัย
ชุด
รูปแบบ
คุณลักษณะ
1
แบบเส้นเกลียว
2
แบบเส้นเกลียว
3
แบบแผ่นเกลียว
4
แบบเส้นเกลียว
5
แบบแผ่นเกลียว
6
แบบแผ่นเกลียว
7
แบบแผ่นเกลียว
8
แบบแผ่นเกลียว
9
แบบแผ่นเกลียว
10
แบบเส้นเกลียว
11
แบบเส้นเกลียว
12
แบบแผ่นเกลียว
13
แบบเส้นเกลียว
14
แบบแผ่นเกลียว
15
แบบเส้นเกลียว
16
แบบเส้นเกลียว
ที่มา: จากการวิเคราะห์

บรรจุภัณฑ์

การติดฉลาก

ราคา/100 กรัม

ซิปล็อค
ถุงสุญญากาศ
ซิปล็อค
ซีลปากถุง
ซีลปากถุง
ซีลปากถุง
ซีลปากถุง
ถุงสุญญากาศ
ถุงสุญญากาศ
ซีลปากถุง
ซีลปากถุง
ซิปล็อค
ซีลปากถุง
ซีลปากถุง
ถุงสุญญากาศ
ซิปล็อค

ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก
ติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ติดฉลาก

70
60
60
70
60
70
50
70
50
60
50
50
50
50
50
50

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้
การ์ ด แสดงคุ ณ ลั ก ษณะจํ า นวน 16 ใบ โดยแสดงการ์ ด ทั้ ง หมดพร้ อ มกั น แล้ ว ให้
ผู้บริโภคเรียงลําดับการ์ดที่มีความพึงพอใจมากที่สุดไปจนถึงการ์ดที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด โดยนําไปสอบถามกับผู้บริโภคจํานวน 400 ราย
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ขั้ น ตอนที่ 4 การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารวั ด ความพึ ง พอใจ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ห้
ผู้บริโภคทําการเรียงลําดับการ์ด ซึ่งเป็นข้อมูลความพึงพอใจมีลักษณะแบบ NonMetric โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบกําลังสองน้อยที่สุด ในการ
ประมาณค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แคบหมู
ขั้นตอนที่ 5 การเลือกแบบจําลองความพึงพอใจ ในส่วนคุณลักษณะของ
ด้านรู ปแบบแคบหมู ด้านบรรจุภัณ ฑ์ และด้านการติ ดฉลาก เป็นคุณ ลักษณะที่ไ ม่
ทราบแน่ ชั ด ว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ระดับ คุ ณ ลั ก ษณะไปแล้ ว ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โภคจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแบบจําลองแบบ Discrete Model ส่วนด้าน
ราคานั้ น เมื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ราคาสู ง ขึ้ น จะทํ า ให้ ค วามพึ ง พอใจลดน้ อ ยลง ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับแบบจําลองแบบ Vector Model (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2: ปัจจัย ระดับของปัจจัย และรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ปัจจัย

รูปแบบของ
แคบหมู
จํานวนระดับ
2
อธิบายแต่ละระดับ 1: เส้นเกลียว
คุณลักษณะ
2: แผ่นเกลียว

ความสั ม พั น ธ์ ข อง Discrete
แบบจําลอง
ที่มา: จากการวิเคราะห์

บรรจุภัณฑ์

ราคา (100
กรัม)
3
2
3
1: 50 บาท
1: ถุงใสซีลปาก 1: ติดฉลาก
2: ไม่ติดฉลาก 2: 60 บาท
ถุง
3: 70 บาท
2:
ถุ ง
สุญญากาศ
3: ถุงซิปล็อค
Discrete
Discrete
Linear Less
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ขั้ น ตอนที่ 6 วิ ธี ป ระมาณค่ า ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะ ในส่ ว นของ
งานวิจัยนี้เป็นการประมาณค่าความพึงพอใจแบบเรียงลําดับ แบบความพึงพอใจมาก
ไปน้อย
จากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์ เพื่อหาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แคบหมู สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Uk = 17.101+0.1X11-0.1X12-0.64X21+0.45X22+0.18X23+0.62X310.62X32-7.33X41-8.8X42-10.27X43
โดยที่

Uk
X11
X12
X21
X22
X23
X31
X32
X41
X42
X43

คือ อรรถประโยชน์รวม
คือ คุณลักษณะด้านรูปแบบเป็นเส้นเกลียว
คือ คุณลักษณะด้านรูปแบบเป็นแผ่นเกลียว
คือ คุณลักษณะด้านด้านบรรจุภัณฑ์แบบถุงใสซีลปากถุง
คือ คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศ
คือ คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อค
คือ คุณลักษณะด้านฉลากแบบติดฉลาก
คือ คุณลักษณะด้านฉลากแบบไม่ติดฉลาก
คือ คุณลักษณะด้านราคา 50 บาท/100 กรัม
คือ คุณลักษณะด้านราคา 60 บาท/100 กรัม
คือ คุณลักษณะด้านราคา 70 บาท/100 กรัม

จากสมการที่ 5 พบว่าอรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น 0.1 หน่วย สําหรับ
แคบหมู ใ นรู ป แบบเส้ น เกลี ยว และอรรถประโยชน์ รวมลดลง 0.1 หน่ ว ย สํ า หรั บ
แคบหมูในรูปแบบแผ่นเกลียว
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ในด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคพึงพอใจบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศ
มากที่สุด และมีอรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น 0.45 หน่วย ซึ่งมากกว่าถุงซิปล็อคที่มี
อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้นเพียง 0.18 หน่วย ส่วนบรรจุภัณฑ์แบบถุงใสซีลปากถุงมีค่า
อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.64 หน่วย
ในด้านการติดฉลาก พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากให้อรรถประโยชน์
รวมเพิ่ ม ขึ้ น 0.62 หน่ ว ย ถ้ า ไม่ มี ก ารติ ด ฉลากบนตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จะส่ ง ผลทํ า ให้ ค่ า
อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.62 หน่วย แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์
ที่ติดฉลากมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดฉลาก
ทั้งนี้การตั้งราคาที่ 50 บาทต่อ 100 กรัม จะทําให้อรรถประโยชน์รวมลดลง
น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับระดับราคาอื่นๆ โดยราคาที่ 50, 60 และ 70 บาทต่อ 100
กรัม จะทําให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 7.33, 8.8 และ10.27 หน่วย ตามลําดับ นั้น
หมายความว่า หากราคาแคบหมูเพิ่มสูงขึ้นจะทําให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลง
ในการวิจัยในครั้งนี้ ภาพรวมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ พบว่า ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์แคบหมูรูปแบบเส้นเกลียวมากกว่ารูปแบบแผ่นเกลียว
ในด้านบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในถุงสุญญากาศมากที่สุด รองลงมาเป็นถุง
ซิปล็อค และถุงใสซีลปากถุง ตามลําดับ การติดฉลากผู้บริโภคพึงพอใจกับการติด
ฉลากมากกว่ า ที่ ไ ม่ ติ ด ฉลาก และความพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ร ะดั บ ราคาต่ํ า
(50บาท/100 กรัม) มากกว่าระดับราคาสูง (60 และ 70 บาท/ 100 กรัม ตามลําดับ)
ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงกับพฤติกรรมทั่วๆไป ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดี
และราคาถูกที่สุด
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เทคนิค K-Mean Clustering ในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค
เนื่องจากได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 400 ราย การใช้
เทคนิค K-Mean Clustering จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการวิจัยในครั้งนี้ โดยการ
นําค่าความสําคัญของผู้บริโภคแต่ละคนที่ให้ความพึงพอใจในคุณลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน นํามาจัดกลุ่มกัน เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคในแต่ละ
กลุ่ม และนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม
เมื่อทําการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้แล้ว ก็จะทําให้ทราบว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มต้องการ
หรือมีความพึงพอใจในคุณลักษณะในเรื่องใดของผลิตภัณฑ์แคบหมู ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการนําไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย และผู้ที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์แคบหมู ได้นําข้อมูลในงานวิจัยไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและตัดสินใจซื้อ

ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะห์คุณลักษณะ ปัจ จัย และอิทธิพลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแคบหมู ซึ่งได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เคยบริโภคแคบหมูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
ผลการวิจัยพบว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มี
อายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท หรื อ ลู ก จ้ า งเอกชน ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
จํานวนตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (ราย)
400
177
223

ช่วงอายุ
ต่ํากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป

30
187
139
44

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

93
139
104
64

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ํากว่า 20,000 บาท
20,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป

152
118
130

ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ที่มา: จากการเก็บข้อมูล

121
244
35
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ด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อแคบหมูเพื่อ
นํามาเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ เพื่อนํามาบริโภคเอง สําหรับ
สถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อคือร้านขายของฝาก คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา
คือตลาด และซุปเปอร์มาร์เก็ต ตามลําดับ เนื่องจากราคาถูก สามารถเลือกชิมได้
สะดวกซื้อ และสามารถซื้อสินค้าอย่างอื่นควบคู่กันได้ด้วย (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4: พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผู้บริโภค
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
จํานวนตัวอย่าง

จํานวน (ราย)
400

ร้อยละ
100.0

สถานที่ที่ซื้อเป็นประจํา
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านขายของฝาก
ตลาด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ร้านอาหาร

72
113
104
94
17

18.03
28.22
26.01
23.51
4.33

เหตุผลในการเลือกซื้อ
สะดวกซื้อ
ราคาถูกและเลือกชิมได้
สินค้ามีคุณภาพตรงความต้องการ
สามารถซื้อสินค้าอย่างอื่นได้ด้วย

108
121
70
101

27.02
30.33
17.54
25.31

ที่มา: จากการเก็บข้อมูล
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สําหรับการวิเคราะห์ชุดคุณ ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์แคบหมูที่ผู้บ ริโภคพึ ง
พอใจ จากการวิเคราะห์ชุดคุณลักษณะ โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักความสําคัญที่
ผู้ บ ริ โ ภคมี ต่ อ ชุ ด คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ คบหมู พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสํ า คั ญ ในด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด ความสํ า คั ญ รองลงมา คื อ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ การติดฉลาก และรูปแบบของแคบหมู ตามลําดับ (ตารางที่ 5) โดยระดับ
ของคุณลักษณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือบรรจุภัณฑ์แบบซิป
ล็อค รองลงมา คือ ระดับราคา 50 บาท มีการติดฉลาก และรูปแบบแคบหมูเป็นเส้น
เกลียว ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5: ค่าน้ําหนักความสําคัญ
คุณลักษณะ
ด้านรูปแบบแคบหมู
ด้านบรรจุภัณฑ์
ด้านการติดฉลาก
ด้านราคา
ที่มา: จากการวิเคราะห์

ค่าน้ําหนักความสําคัญ
16.635
33.021
19.330
31.015

ตารางที่ 6: ค่าประมาณการอรรถประโยชน์
คุณลักษณะ
ด้านรูปแบบของแคบหมู
ด้านบรรจุภัณฑ์

ด้านการติดฉลาก

ระดับคุณลักษณะ
แบบเส้นเกลียว
แบบแผ่นเกลียว
ถุงใสซีลปากถุง
ถุงสุญญากาศ
ถุงซิปล็อค
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
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คุณลักษณะ
ด้านราคา(100 กรัม)

ค่าคงที่ (Constant)
ที่มา: จากการวิเคราะห์

ระดับคุณลักษณะ
50 บาท
60 บาท
70 บาท
17.101

ค่าประมาณการ
-7.339
-8.806
-10.274

ส่วนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้บริโภค และการแบ่งส่วนผู้บริโภค
แคบหมู สําหรับงานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Cluster ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ความความชอบในคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยนําค่าความสําคัญที่ผู้บริโภคแต่ละ
คนให้กับคุณลักษณะในแต่ละด้านมาจัดกลุ่มกัน โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความชอบที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีK-mean Cluster ซึ่งพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3
กลุ่ม จากนั้นนําไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมอีกครั้งในแต่ละกลุ่ม
ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7: ค่าความสําคัญรวมของแต่ละกลุ่ม
คุณลักษณะในแต่ละด้าน

ค่าความสําคัญในแต่ละกลุ่ม
ภาพรวม ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ที่
ที่ 1
2
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นรู ป แบบของ 16.635 7.760
36.906
แคบหมู
คุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์
33.021 25.660
25.748
คุณลักษณะด้านการติดฉลาก
19.330 20.559
19.270
คุณ ลัก ษณะด้า นราคาต่อ 100 31.015 46.022
18.076
กรัม
ที่มา: จากการวิเคราะห์
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ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 มีจํานวน 189 ราย จากการวิเคราะห์ชุดคุณลักษณะ โดย
พิ จ ารณาจากค่ า น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ ที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ต่ อ ชุ ด คุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆของ
ผลิตภัณฑ์แคบหมู พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในด้านราคา โดยพึงพอใจในระดับ
ราคาต่ําที่สุด จากการให้เลือกในแบบสอบถาม โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายุ 21-30 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท สําหรับกลุ่มที่ 2
มีจํานวน 105 ราย พบว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้นิยมบริโภคแคบหมูที่มีลักษณะเป็นเส้น
เกลียวเป็นหลัก โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ 3
มีจํานวน 106 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงชื่อชอบบรรจุภัณฑ์ซิปล็อคมากที่สุด ซึ่งทั้ง
2 กลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 31-40 ปี และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย มากกว่ า 40,001 บาทขั้ น ไป
(ตาราง 8)
อย่างไรก็ตามผู้บริโภคทั้ง 3 กลุ่มมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
คล้ายกัน คือประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเอกชน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ซื้อแคบหมูเพื่อบริโภคเองและเป็นของฝาก จํานวนเงินที่ผู้บริโภค
ซื้อแคบหมูในแต่ละครั้งมากที่สุด คือจํานวนเงินน้อยกว่า 100 บาท สําหรับสถานที่ที่
ผู้บริโภคคิดว่าสะดวกในการเลือกซื้อแคบหมูมากที่สุด คือตลาด บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อแคบหมูมากที่สุด คือ ผู้บริโภคเอง
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ตารางที่ 8: ค่าประมาณการอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
คุณลักษณะ

ระดับคุณลักษณะ

ด้ า น รู ป แ บ บ ข อ ง แบบเส้นเกลียว
แคบหมู
แบบแผ่นเกลียว
ด้านบรรจุภัณฑ์
ถุงใสซีลปากถุง
ถุงสุญญากาศ
ถุงซิปล็อค
ด้านการติดฉลาก
ติดฉลาก
ไม่ติดฉลาก
ด้านราคา (100 กรัม) 50 บาท
60 บาท
70 บาท
ที่มา : จากการวิเคราะห์

ค่าประมาณการอรรถประโยชน์
ผู้บริ โภคกลุ่ม ผู้บริ โภคกลุ่ม
ที่ 1
ที่ 2
-0.128
0.579
0.128
-0.579
-0.631
-0.127
0.691
-0.106
-0.060
0.233
0.858
0.357
-0.858
-0.357
-12.333
-2.152
-14.799
-2.582
-17.266
-3.012

ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม
ที่ 3
0.048
-0.048
-1.186
0.590
0.595
0.459
-0.459
-3.581
-4.297
-5.013

อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแคบหมูของผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในวัยทํางาน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
หรือลูกจ้างเอกชนและมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกบผลวิจัยของรัฐพล
คชเวช (2556) คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่เค็มไชยาของผู้บริโภค พบว่า
กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงวัยทํางาน
ด้านพฤติกรรมการบริโภคแคบหมู พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อแคบหมูเพื่อ
นํามาเป็นของฝาก สําหรับสถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อคือร้านขายของฝาก
เนื่องจากราคาถูก สามารถเลือกชิมได้ สะดวกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจน
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บํารุงชีพ (2556) คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุเรียนทอดกรอบ
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อทุเรียนทอดกรอบ เพื่อเป็นของฝากโดยซื้อที่ร้านขาย
ของฝาก เนื่องจากราคาถูกและเลือกชิมได้
สํ า หรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า อรรถประโยชน์ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
อื่นๆ เช่น งานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์ (2552) การวิเคราะห์ความต้องการในการ
บริโภคลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ
รสชาติหวานมากที่สุด งานวิจัยของ วุฒินันท์ จินตกานนท์ (2552) การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจในการบริโภคลําไยที่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
พิจารณาจากขนาดของลิ้นจี้ โดยให้ความสําคัญกับขนาดใหญ่มากที่สุด งานวิจัยของ
รัฐพล คชเวช (2556) คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่เค็มไชยาของผู้บริโภค
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับใบรับรองมาตรฐานมากที่สุด งานวิจัยของ เจน
บํารุงชีพ (2556) คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุเรียนทอดกรอบ
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับรูปแบบของชิ้นทุเรียนแบบแผ่นมากที่สุด
ในส่วนสุดท้ายการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นจะทําให้
เห็นภาพของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยนี้ได้แบ่งกลุ่มตามความพึง
พอใจที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะต่างๆ ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง
กับการกับงานวิจัยของ ธนะพล ไผทรัตน์ (2552) การวิเคราะห์ความต้องการในการ
บริโภคลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และ งานวิจัยของ เจน บํารุงชีพ (2556)
คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทุเรียนทอดกรอบ
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์ค่าอรรถประโยชน์
โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วมกับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษาทั้งหมด จํานวน 400
ราย แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แคบหมู โดยให้ความสําคัญกับ
คุณลักษณะ ในเรื่องบรรจุภัณฑ์แบบถุงสุญญากาศเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้าน
ราคา(ราคาต่ําทีส่ ุด) การติดฉลากบนตัวผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจลําดับสุดท้าย
ด้านรูปแบบของแคบหมูที่เป็นเส้นเกลียว ตามลําดับ
ผลวิเคราะห์จากการแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่าน้ําหนักความสําคัญของผู้บริโภคแต่
ละคนที่มีความคล้ายคลึงกัน นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์คลัสเตอร์ และสามารถแบ่งผู้บริโภคเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1 ให้
ความสําคัญกับราคา 50 บาทต่อ 100 กรัม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ที่มี
รายได้น้อย ส่วนกลุ่มที่ 2 ตัดสินใจซื้อแคบหมูโดยพิจารณาจากรูปแบบแคบหมูที่มี
ลักษณะเป็นเส้นเกลียวเป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปีที่มีรายได้
สูง ตรงข้ามกับกลุ่มที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปีที่มีรายได้สูง ให้
ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์ถุงซิปล็อคมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้บริโภค โดยใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและการแบ่งกลุ่มผู้บริโภค ทําให้ได้
ข้อเสนอแนะในส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้จัด
จําหน่าย และผู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แคบหมู
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1) สําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศชายวัยทํางานที่มี
รายได้สูง ควรผลิตแคบหมูแบบเป็นเส้นเกลียว และทําการตลาดโดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ควรให้ความสําคัญรูปแบบแคบหมูลักษณะ
เป็นเส้นเกลียวมากที่สุด
2) ถ้าต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงวัยทํางานที่มีรายได้สูง ควรผลิต
แคบหมูในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อคมากที่สุด โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับถุงซิปล็อคเป็นอันดับแรก
3) ถ้าผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตต่ํา ควรเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศ
ชายที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีรายได้น้อย เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับราคา
เป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัยรุ่นที่มีรายได้น้อย โดยการทํากิจกรรมส่งเสริม
การขาย

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1) ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แคบหมูของผู้บริโภค เพื่อนําผลที่ได้มาแนวทางให้
ผู้ประกอบการได้กําหนดกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบแคบหมูชนิดต่างๆ ด้วย เช่น
แคบหมูไร้มัน แคบหมูติดมัน แคบหมูกระจก เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีแคบหมู
หลากหลายชนิ ด การเปรี ย บเที ย บว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสนใจแคบหมู ช นิ ด ใด จะ
สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในการผลิตแคบหมูชนิดนั้นๆได้อย่าง
เหมาะสม
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