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ภาควชิาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

 

 Conjoint analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์ความชอบ/ความเอนเอียง ท่ีจะชอบ (preference) 

ของกลุม่คน เชน่ กลุม่ลูกค้า กลุม่พนักงาน โดยเราอาจสนใจวา่ควรมอบคณุคา่ใดบา้งให้ลูกคา้ (คณุภาพ 

ผลิตภณัฑ์ คณุภาพบริการ การบริการกอ่นขาย การบริการหลังขาย) เราควรลด cost (เงิน เวลา ความ

เส่ียง ผลกระทบท่ีท าให้เลวลง เชน่ ผลของยา) (Kotri, 2006) การบริการบอ่ปลาส าหรับนักตกปลา 

เราอาจสนใจศึกษาวา่ลูกค้านักตกปลาต้องการตกปลาขนาดใด ต้องการตกปลากี่ตัว ต้องการประสบ

ผลส าเร็จในการตกปลาสูงต ่าเพียงใด จ านวนปลาตามขนาดใดท่ีกฎหมายก  าหนด คา่ใชจ้า่ยมาตกปลาท่ี

ยอมรับได้ (Hicks, 2002) 

 ในการศึกษาดว้ย Conjoint analysis เรามีขั้ นตอนดังน้ี 

ข ั้นที ่ วธีิการ 
1. ก  าหนดลกัษณะผลิตภณัฑ์ (product attribute )  
2. ก  าหนดวธีิจัดเกบ็ขอ้มูล 
3. เสนอ concept card  
4. ก  าหนดวธีิเสนอ/แสดงลกัษณะผลิตภณัฑ์  
5. ให้คะแนน 
6. รวบรวมขอ้มูล 

 
7. ก  าหนดตวัแบบ 

ความตอ้งการของลูกคา้ VS ความตอ้งการของบริษทั 
Full concept, paired Comparison  
ทกุ Concept หรือบางส่วนของ Concept  
กราฟ, ขอ้ความ  
คะแนน, อนัดบั, Likert 
ส่วนใหญเ่ป็นการสมัภาษณ์เพื่อขอให้คะแนนหรือ ให้
ระบลุ าดบัของ Card  
vector, ideal-point , part-worth 

 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลวิธีท่ีง่ายคือใชว้ิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือค านวณหาคา่   เรียกวา่ part-worth 

utility ของผูต้อบแตล่ะคน เรียกผูต้อบวา่ subject หมายความวา่เม่ือเราก  าหนด Concept card ของ
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ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือลักษณะเดน่ของบริษัท เราจะให้ผู้ตอบให้คะแนนแกแ่ต ่ละ Concept card 

อาจใชว้ิธีให้คะแนน ในชว่ง 1-100 หรือให้อนัดับแก ่card ซ่ึงซ ้าได้ หรือให้เรียง Card จะได้อนัดับไม ่

ซ ้า แล้ววิเคราะห์สมการถดถอย ตัวแปรตามคือ preference ตัวแปรอิสระคือรหัสของ attribute แต่

ละตัว เราจะได้สมการประมาณคา่ทั้ ง ส้ินเท่าก ับจ านวนผู้ตอบ แต ่ละสมการใช้หาค ่าพยากรณ์ 

preference ของผูต้อบแตล่ะคน และสามารถน าคา่สมัประสิทธ์ิมารวมกนัโดยอาจรวมจากทั้ งกลุ ่ม

ผูต้อบ หรือรวมเฉพาะกลุม่ท่ีแยกกนัตาม segment คา่น้ีเรียกวา่ total utility ซ่ึงจะถูกน าไปใช้เพ่ือ

แสดงความส าคัญของ factor ตาม segment น้ันๆ 

 การเลือก Attribute หรือ factor 

 ในเบ้ืองต้นเราต้องก  าหนด attribute ของผลิตภณัฑ์หรือของวตัถุ (Subject) ท่ีจะศึกษา กรณี

ผลิตภณัฑ์เราจะก  าหนดสมบัติ (attribute) ตามความสนใจของลูกค้า โดยอาศยัค าแนะน าของลูกค้าท่ี

เราบันทึกเอาไว ้หรืออาศยัการสง่แบบสอบถามไปให้ตอบวา่ชอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะใด หรือ

อยากได้คณุคา่แบบใดบ้าง หรืออาศยัการสมัภาษณ์เจาะลึก 5-17 คน (Pullman, 2002) หรืออาศยั key 

competence ท่ีองค์การมีอยู ่โดยทั่วไปจะก  าหนดสมบัติผลิตภัณฑ์ไว ้ 6-8 รายการ แต่ละสมบัติ

ก  าหนดให้มีระดับเพียง 2-4 ระดับ ทั้ งน้ีพบวา่ attribute ท่ีดีควรมี level ท่ีใกล้กบัชีวิตจริงของผูต้อบ

ใกล้กบัลักษณะท่ีเป็นไปได้ของผลิตภณัฑ์ และควรมี key competence  ขององค์การรว่มเป็น attribute 

ด้วย และก  าหนดให้มี Concept card ประมาณ 12-30 รายการกพ็อ คือพอเหมาะท่ีจะท าให้ได้ค าตอบ

ท่ีถูกต้อง (Oppewal and Vriens, 2000) ตัวอยา่ง เชน่ ในการศึกษาสมบัติของลูกกอล์ฟ เราก  าหนด

สมบัติไว ้3 ประการ แตล่ะสมบัติจะมี level หรือ alternative ดังน้ี 

                       สมบตั ิ                                                               ระดบั (level หรือ alternative) 
1. ระยะไดร์ฟเฉล่ีย (หลา)                                                     275         250         225 
2. อายุเฉล่ีย (หลุม)                                                                  54           36           18 
3. ราคา (ลูกละ)                                                                  $1.25      $1.50      $1.75 

 

เม่ือค านวณจ านวน Concept card (หรือเรียกวา่ utility หรือ incentive) จะได้ concept ทั้ ง ส้ิน 3*3*3  

= 27  Concept 
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 หรือในเร่ืองการผลิตแผน่พิมพพ์ลาสติกของ บริษัท Estiko-Plastar ในเอสโนเนีย (Kotri, 2006) 

ก  าหนดสมบัติและระดับของพลาสติกไว ้ดังตารางตอ่ไปน้ีซ่ึงกรณีของบริษัท Estiko-Plastar น้ีจะ

เห็นวา่สมบัติมีทั้ งความต้องการของลูกค้า และ Key competence ของบริษัท และพบวา่มี concept ถึง 

3*3*3*3*2*2 = 324 Concept จุดท่ีเราต้องพิจารณาคือมี concept card มากมายเกินไปคือมากเกิน 
 

สมบตัิ ระดบั 
1. คณุภาพวตัถุดิบและการหลอม  

 
2. ระยะเวลาส่งมอบ 
3. คณุภาพการพิมพ์ 

 
4. ราคา 

 
5. ความสามารถในการบริหารการขาย  
6. ความยืดหยุ่นในการผลิต 

ต  า่กวา่ระดบัเฉล่ียของตลาด, ระดบัเฉล่ียของตลาด, สูงกวา่
ระดบัเฉล่ียของตลาด  
14 วนั,  21 วนั,  30 วนั 
ต  า่กวา่ระดบัเฉล่ียของตลาด,  ระดับเฉล่ียของตลาด, สูงกวา่
ระดบัเฉล่ียของตลาด 
ต  า่กวา่ระดบัราคาเฉล่ียตลาด 10%, ระดบัราคาเฉล่ียตลาด, 
สูงกวา่ระดบัราคาเฉล่ียตลาด 10%  
ไม่คอ่ยเกง่และส่ือสารไม่ดี, เกง่และส่ือสารดี 
ไม่คอ่ยยืดหยุ่น ผลิตไดแ้ค่ 60% ของความตอ้งการ, ยืดหยุ่น
ผลิตไดไ้ม่น้อยกวา่ 95% ของความตอ้งการ 

 

กวา่ท่ีผูต้อบให้คะแนนหรือระบุล าดบัความชอบได้ ซ่ึงจริง ๆ แล้วการ์ดมากมายขนาดน้ีใครกค็งให้

คะแนนไมไ่หว อีกทั้งบาง Concept กเ็ป็นไปไมไ่ด้ บางสว่นกเ็กือบเหมือนกนั และในตวัอยา่งเร่ือง

การเลือกหอพกันักศึกษาปรากฏสมบัติและ level ดังน้ี 
สมบตัิ level 

1. ระยะเดินถึงมหาวทิยาลยั (นาท)ี 
2. เสียงดงัในหอพกั 
3. ความปลอดภยัในบริเวณทีต่ ัง้  
4. สภาพหอพกั 
5. ขนาดพื้นทีห่้องนั่งเล่น (ตร.ม.) 
6. คา่เชา่เดือนละ (USD) 

30,  20,  10 
ดงัมาก,  ดงัปานกลาง ,  เงยีบ 
ไม่คอ่ยปลอดภยั, ปลอดภยั, ปลอดภยัน้อยทีสุ่ด 
เกา่, ปรบัปรุงบางบริเวณ , ปรบัปรุงทุกบริเวณ 
12,  20,  70 
540,  360,  225 

 

จะเห็นวา่มีจ านวน Concept card ได้ทั้ งส้ิน 3*3*3*3*3*3 = 729 จากทั้ ง 3 ตัวอยา่งจะเห็นวา่มี concept 

card มากมายท่ีเราจะขอให้ผูต้อบให้คะแนนความชอบ/ความพอใจซ่ึงในทางปฏิบัติเราไมท่ าเชน่น้ัน
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เพราะมี concept card มากมายเกินไป บางสว่นท่ีไมส่ื่อความหมาย บางสว่นเป็นไปไมไ่ด้ บางสว่น

ใกล้เคียงกนัจนผูต้อบแยกไมอ่อก เชน่ 

 Card 1 = (เดิน 30 นาที, เสียงดังมาก, ไมป่ลอดภยั, เกา่, ขนาด 12 ตร.ม., คา่เชา่ $ 540 ) เป็น 

card ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ 

 Card 2 = (เดิน 30 นาที, เสียงดังมาก, ไมค่อ่ยปลอดภยั, เกา่, ขนาด 20 ตร.ม. ค ่าเชา่ $ 540) 

เป็น card ท่ีเป็นไปไมไ่ด้เชน่กนัและแทบจะเหมือนกบั Card 1 ท าให้ผูต้อบสบัสน (confound) มาก

วา่จะให้คะแนนความชอบอยา่งไร 

 ด้วยเหตุน้ีเราจึงนิยมคัด card ท่ีเป็นไปไมไ่ด้และ card ท่ี Confound ท้ิงไปเหลือไว ้เฉพาะ 

Card ท่ีอิสระตอ่กนั (independent หรือ Orthogonal) ซ่ึงอาจใช้วิธีปรึกษาหารือก ัน ชว่ยก ันคัดท้ิง 

หรือสัง่รันด้วยโปรแกรมสถิติ เชน่ ใน SPSS Orthogonal Design ซ่ึงโปรแกรมจะหา Concept ท่ี

อิสระหรือตั้ งฉากกนั (independent or orthogonal) ด้วยการสร้างเลขสุม่ข้ึนแล้วทดสอบและคัดท้ิง 

เหลือ Concept เพียงเล็กน้อย ทั่วไปแล้วจะเหลือเพียง 12-30 รายการ ทั้ งยังอนุญาตให้เราสามารถ

ก  าหนดได้เองวา่จะให้มีกี่  Orthogonal concept ทั้ ง น้ีเพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองของค ุณภาพข้อมูล 

preference เพราะย่ิงมี Concept card มากกจ็ะย่ิงมีคณุภาพข้อมูลต ่า 

 2. การเลือกวิธีเก็บข้อมูล 

 การท างาน Conjoint analysis จะเร่ิมต้นท่ีการก  าหนด concept card ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั จากน้ัน

จึงคอ่ยน า card เหลา่น้ีไมใ่ห้ผูต้อบให้คะแนน อาจโดยการเทียบเป็นคู่ๆ  วา่ชอบ card ใดมากกวา่ หรือ

ให้ระบุอนัดับ (rank) หรือเรียงล าดับ card หรือให้คะแนน 1-10 หรือ 1-100 หรือ Likert 1-7 โดย

ผูต้อบ 1 คนต้องตอบทุก card ถ้ามี 25 card กคื็อ 25 ตัวแปร ค ่า attribute ใน card เป็นค ่าตัวแปร

อิสระ คา่ Preference เป็นคา่ตัวแปรตาม เม่ือเกบ็ข้อมูลจากผูต้อบ n คนก ็จะได้ข้อมูล n เรคคอร์ด 

(แถว) เรียกวา่ data file  

3. การสร้าง Concept card หรือ Orthogonal plan การสร้าง Plan file ใน SPSS ท าดังน้ี 
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Data > Orthogonal Design> เลือก generate หรือ display ตอนแรกน้ีให้เลือก generate จากน้ี

คอ่ยเลือก display เพ่ือขอดู concept card เม่ือเลือก generate ให้ตอบ dialog box ดังน้ี 

ในบอกซ์ Factor Name ใสช่ื่อ factor กด Add แล้ว define values เพ่ือระบุระดับ (level หรือ 

alternative) ท าอยา่งน้ีจนครบทุก factor แล้วกด create new data file เพ่ือเก ็บผลลัพธ์คือ concept 

card กดท่ี File แล้วระบุชื่อไฟล์และท่ีอยูต่ามต้องการ ถ้าไมร่ะบุจะเกบ็ในไฟล์ ชื่อ ortho.sav ถ้ากด 

paste จะได้โปรแกรม orthoplan ให้กด run ภายหลัง แตถ่้ากด OK จะได้ผลลัพธ์เป็น Concept card 

ท่ี Option เราสามารถระบุจ านวน card ต ่าท่ีสุด และระบุจ านวน Holdout ซ่ึงเป็น Concept ท่ีลูกค้า

ก  าหนด แตจ่ะไมท่ าอะไรกบั Option กไ็ด้  

การท างานของ SPSS ในชั้นน้ีใชเ้ลขสุม่เป็นข้อมูลเพ่ือตัด card ท่ีไมจ่ าเป็นท้ิง ถ้าระบุ seed 

เดิมทุกคร้ังท่ีรันกจ็ะได้ card ชดุเดิม ถ้าไมยุ่ง่เกี่ยวกบั seed กจ็ะได้ card ท่ีไมเ่หมือนเดิมแต่ก ็ไมผิ่ด

อะไรเพราะสามารถมี orthogonal plan ได้มากกวา่ 1 plan ถ้าเลือก display โปรแกรมจะสั่งให้เปิด

ไฟล์ (คือ ortho.sav หรือชื่ออ่ืนในเส้นทางอ่ืน) ตอบ dialog โดยเลือก factor สง่ไปในบ็อกซ์ชื่อ 

factor เม่ือกด run จะปรากฏ concept card ในหน้าตา่ง Data Editor ขอดูข้อมูลและ data dictionary 

โดยกดแท็บ Data View หรือ Variable View  

4. การน าเสนอ Concept card 

จาก Concept card ท่ีได้เราจะน า card ไปให้ผูต้อบให้ข้อมูล preference กอ่น การให้ค าอธิบาย

แก ่card เราอาจใชว้ิธีบรรยายความของแตล่ะ card ซ่ึงยุง่ยากมาก ทางชว่ยหน่ึงคือ หาค าไข (keyword) 

ท่ีแทนความหมาย concept card น้ัน หรือใชภ้าพแทน  

5. การรวบรวมข้อมลู 

การให้คะแนน Preference แกแ่ตล่ะ card เราอาจให้ผูต้อบเรียงล าดับ card ตามความชอบ 

หรือให้คะแนนแกแ่ตล่ะ card หรือใชว้ิธีสมัภาษณ์ สว่น level ของ attribute จะใช้ท าเป็น dummy 

โดยก  าหนดคะแนน 0, 1 แกแ่ตล่ะหุน่ 

6. ตัวแบบของ Preference 
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เราสามารถก  าหนดตวัแบบของ Preference (หรือ utility function form) ได้ 3 แบบ คือ  

1) Vector model (SPSS เรียกวา่ Linear) 2) Ideal-point model (SPSS เรียก ideal และ  anti ideal) 

และ 3) Part-worth model การใชต้ัวแบบใดเราควรมีความรู้เดิม (priori) เกี่ยวก ับเร่ืองน้ันมากอ่น 

vector model (หรือ linear utility function) ใช ้ในกรณีท่ีเม่ือ attribute เพ่ิมข้ึน (ลดลง) มีผลให้ 

preference เพ่ิม (ลด) หรือ ลด (เพ่ิม) ideal-point model ใชใ้นกรณีท่ี attribute เพ่ิม (ลด) ไปเร่ือยๆ 

preference จะเพ่ิม (ลด) ไปเร่ือยๆ เชน่กนั แตพ่อถึงจุดหน่ึงกลับไมเ่พ่ิมตามแตก่ลับลดลง หรือลดลง

ไปเร่ือยๆ แตพ่อถึงจุดๆ หรือกลับเพ่ิมข้ึน เชน่ เร่ืองความยาวของตัวถังรถยนต์น่ังสว่นบุคคล ตัวถัง

รถสั้น ๆ preference จะน้อย เม่ือตัวรถยาวข้ึน ๆ คา่ preference จะเพ่ิมข้ึนๆ แตพ่อถึงจุดหน่ึง ท่ีเป็น

ความยาวพอเหมาะในใจของผูต้อบแล้วหากมีความยาวเพ่ิมข้ึนกวา่น้ีกจ็ะไมช่อบ คา่ preference จะ

ลดลง ๆ กรณีน้ีคือ ideal-point model หรือในเร่ืองการเติมน ้าตาลในเค้กจะมีจุดหน่ึงท่ีไมจื่ดเกินไป 

ไมห่วานเกินไป กลา่วคือในการผลิตเค้กเราจะทดลองเติมน ้าตาลเพ่ือเพ่ิมความหวานทีละน้อย ถ้ามี

ความหวานเพ่ิมข้ึนลูกค้าจะชอบมากข้ึนแตพ่อถึงจุด ๆ  หน่ึงจะรู้สึกวา่หวานเกินไปกจ็ะชอบน้อยลง  

 ในตัวแบบทั้ ง 2 น้ี Vector model จะเครง่ครัดท่ีสุด ขณะท่ี part-worth model จะผอ่นปรน

ท่ีสุด ขณะท่ี Ideal-point model ต้องการทราบจุดท่ีเหมาะสม  

 โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ Conjoint เราจะวิเคราะห์ด้วย multivariate regression analysis 

เป้าหมายของการวิเคราะห์อยูท่ี่การพยากรณ์ มิใชท่ี่ปัจจัยสาเหตุ เราจึงไมส่นใจนัยส าคัญของ  part-

worth utility จากตารางตอ่ไปน้ีซ่ึงแสดงคา่ Preference ของผูต้อบ 1 คน ท่ีตอบสนองตอ่ card ต่างๆ 

จ านวน m ใบแตล่ะใบมี t attribute  

Concept card ท่ี Utility หรือ Preference attribute 
1 
2 
3 
  

m 

S1 

S2 

S3 

  
Sm 

y11    y12   y13     yt1 
y12    y22  y32    yt2 
y13    y23   y13     yt3 
                           

 y1m    y2m   y3m    ytm 



 

วารสารรามค าแหง ISNN 0125-300 X ปีท่ี 29 ฉบบัพิเศษ บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ ฉบบัท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2555 

258 

จากตาราง 

 t  = จ านวน level แตล่ะ product attribute  

 j = 1, 2, 3,…, t  = ระดับท่ี p ของ card 

 yjp , p = 1, 2, … , t = ระดับท่ี p ของ card ท่ี j 

 sj , j  = 1,2,…,m = preference ตอ่ card ท่ี j 

 wp = partial utility parameter ของระดับท่ี p   

 xp = ideal point ของผูต้อบของระดับท่ี p 

 dj
2 = preference ตอ่ card ท่ี j 

 fp = part-worth ของระดับท่ี p 

ตัวแบบตา่ง ๆ จึงปรากฏดังน้ี 

 1. Vector model   sj = wi yj1+w2yj2+…+ wtyjt it j = 1, 2,…, m (m = จ านวน card)  

 2. ideal-point model  

                           dj
2    =   w1 (yj1-x1)

2 + w2 (yj2-x2)
2+…+ wt (yjt-xt)

2 

 3. part-worth model  

                sj  =     f1yj1+f2yj2 + …+ ft yjt , j = 1,2,…,m 

จะเห็นวา่ตัวแบบทุกตัวแบบสามารถวิเคราะห์ได้ด้วย OLS ทั้ งน้ี yjp จะเป็นรหัสของหุน่ เชน่ 0, 1 ถ้า

เป็นข้อมูลในมาตราชว่งข้ึนไปให้แปลงรหัสให้เป็น nominal scale หรือเปล่ียนไปใช้วิธี Perceptual 

mapping แทน (Huber and Fiedler, 1996) 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยเราไมต่้องสนใจเร่ืองความมีนัยส าคัญเพราะเป็นเร่ืองของการ

พยากรณ์ ส่ิงท่ีต้องท าคือน าคา่พยากรณ์ของ sj คือ   j  มาหาคา่สหสมัพนัธ์กนั ถ้า r มีคา่ระหวา่ง 0.7 

ถึง 0.8 ให้ถือวา่มี model validity สูง (Oppewal & Vriens, 2000)  
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 7. ค านวณหาค่า relative importance ของ attribute  

 คา่ Relative importance คือคา่ท่ีใชแ้สดงการเปรียบเทียบระหวา่ง attribute วา่ใครส าคัญกวา่

ใครลดหลั่นกนัอยา่งไรโดยเสนอเป็นร้อยละ การค านวณจะพิจารณาจาก part-worth utility ของ

ผูต้อบทีละคน (1 คนมีสมการถดถอย 1 สมการ) โดยค านวณหาค ่าพิสัยของ utility ของแต่ละคน 

ตัวอยา่งเชน่ ผูต้อบคนท่ี 1 มีคา่ utility ของ attribute ระดับตา่ง ๆ ดังตาราง 

 จากน้ีน าคา่ Relative importance ของแตล่ะ factor มาหาคา่เฉล่ีย คา่เฉล่ียจึงใชแ้สดงความส าคัญของ

แตล่ะตัวแปร ขอให้สงัเกตวา่ถ้าพิสยัของผูต้อบแตล่ะคนมีคา่สูงคา่เฉล่ียกจ็ะสูงตามไปด้วย แปลวา่ 

ความแตกตา่งระหวา่ง part-worth utility ของ attribute แสดงถึงความส าคัญของ factor คือย่ิงตา่งกนั

มากกย่ิ็งส าคัญมาก  
 

Attribute level  Part-worth utility    พสิัย    attribute importance 

ตราสินคา้             A 
                             B 
                             C 
ราคา                 $ 50 
                         $ 75 
                       $ 100 
สี                      แดง 
                       ชมพู  

                   A         30          60-20 = 40      

   
 = 20.7% 

ตราสินคา้   B         60           
                   C         20 
               $50         90          90-0 = 90       

   
  = 60% 

ราคา       $75         50           
              $100         0 
สี           แดง          20           20-0 = 20        

   
  = 133% 

              ชมพู          0               

                                       รวม   = 40+90+20 = 150 

                ภาพ Card 1                                   ภาพ attribute และการค านวณ relative importance 

 

น่ันคือ Qp   =  
           

                 
        ; p = 1, 2, … , t  ; t = จ านวน attribute  

และพบวา่ Relative importance ของ factor p คือ   
   

 

 
   ; p = 1, 2, … , k   เม่ือ  k = จ านวน 

factor  
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8. การจ าลองแบบ 

 หลังจากวิเคราะห์ conjoint แล้ว เราสามารถน าคา่ preference จาก data file ไปวิเคราะห์โดย

ใช ้plan file เดิมแตใ่ห้เพ่ิม concept อ่ืน ๆ ท่ีเราสนใจแตไ่มเ่คยปรากฏเป็น card ท่ีผูต้อบเคยเห็น การ

จ าลองแบบจะท าให้ทราบคา่เป็นร้อยละหรือความนา่จะเป็นท่ีผูต้อบจะชอบ card ใหมน้ั่น ถ้าร้อยละ

มีคา่สูงกแ็ปลวา่นา่จะเป็นไปได้ท่ีจะใช ้card น้ัน วิธีค านวณคา่ความนา่จะเป็นอาจใช้วิธี maximum 

likelihood (ML) วิธี Bradley-Terry-Luce (BTL) และวิธี Logit หรือน าเสนอพร้อมกนัทั้ ง  3 วิธีแล้ว

ให้เราเลือกดูผลลัพธ์เอง 

 9. การรันโปรแกรม Conjoint ด้วย SPSS 

 ในการรัน SPSS Conjoint น้ันเรายงัต้องรันด้วยการเขียนโปรแกรมเอง ดูค าสัง่ไดจ้าก help 

menuโดยขอดู command referece การรันโปรแกรม Conjoint analysis จะต้องมีไฟล์ 2 ไฟล์คือ  

             1. Plan file เกิดจากการท า fractional orthogonal design เพ่ือให้เหลือเฉพาะ concept ท่ีเป็น

อิสระตอ่กนัเทา่น้ัน ซ่ึงเราต้อง save เอาไวท้ั้ งต้องพิมพอ์อกมาท าเป็น card เพ่ือให้ผูต้อบให้คะแนน 

preference เหตุท่ีต้อง save เอาไว ้เพราะเราจะใช้ plan file น้ีในตอนรัน conjoint และเพราะ 

orthogonal plan มีได้หลาย plan หากไม ่save ก ็อาจได้ plan ใหมท่ี่ไมใ่ช ่card ชุดท่ีผู้ตอบได้ให้

คะแนนไปแล้ว 

             2. Data file เกดิจากการน า card ท่ีได้ในข้อ 1 ไปให้ผูต้อบให้คะแนนหรือระบุอนัดับหรือเรียง 

card ซ่ึงเม่ือน า Card มาคียข์้อมูลจะเป็นดังน้ีคือ 1. Card จะมีคะแนน Preference 1 คา่ ดงัน้ัน 1 

Column คือ คา่ Preference 1 คา่ ถ้ามี 25 card จะมีคา่ Preference 25 คา่เรียงทางนอน ดังน้ันข้อมูล 1 

แถวจึงเป็นคา่ Preference Card 25 ใบของผูต้อบ 1 คน ดงัตาราง (ข้อมูลสมมุติ)   

คนที ่(ID) Pref1 Pref2 Pref3 Pref4   Pref25 

1 
2 

  
m 

25 
40 

  
50 

30 
45 

  
60 

40 
50 

  
52 

60 
70 

  
69 

  

  

  
 

90 
80 

  
92 
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แตถ่้าเราขอให้ผูต้อบเรียงล าดับ card คา่ของ Pref 1, … , Pref 25 จะเป็นหมายเลขล าดับ 1 ถึง 25 ถ้า

เราขอให้ผูต้อบก  าหนดอนัดับให้ card คา่จะเป็นเลขล าดับแตอ่าจซ ้าคา่ได้เพราะ card บางสว่นไม ่

ตา่งกนัมากในสายตาหรือในความรู้สึกของผูต้อบท าให้ผูต้อบอาจระบุอนัดับไวเ้ทา่กนั 

 Data file น้ีจะไมมี่ข้อมูล level ของ attribute เพราะคา่เหลา่น้ันอยูใ่นไฟล์ plan แล้ว เวลาเรียก 

ใชเ้ราต้องเรียกมาทั้ ง 2 ไฟล์ plan file จะมีปริยายวา่ ortho.sav แตเ่ราจะตั้ งชื่อเป็นอยา่งอ่ืนและก  าหนดท่ี

อยูไ่วท่ี้ใดกไ็ด้ 

 คา่ของระดับ (level) ของ attribute อาจก  าหนดได้ดังน้ี (ถ้ารันด้วยเอกเซล แตถ่้ารันโปรแกรม 

Orthogonal design โปรแกรมจะก  าหนดคา่ให้เอง) 

 1. ถ้าตวัแปร (factor) มีคา่มากกวา่ 2 ระดับ เชน่รูปแบบหีบหอ่มี 3 ระดับให้ก  าหนดหุน่ไว ้3 

ตัวดงัน้ี 

                                   A = {1 ถ้าใชแ้พคเคจแบบ A   0 ถ้าใชแ้พคเคจแบบอ่ืน} 

 รูปแบบหีบหอ่คือ      B = {1 ถ้าใชแ้พคเคจแบบ B   0 ถ้าใชแ้พคเคจแบบอ่ืน} 

                                   C = {1 ถ้าใชแ้พคเคจแบบ C   0 ถ้าใชแ้พคเคจแบบอ่ืน} 

การรันสมการถดถอยโดยใชทุ้กหุน่และก  าหนดให้มี Constance ด้วยจะเกิดปัญหา multicollinearity 

ทางออกคือคงทุกหุน่เอาไวแ้ตต่ัด Constance ออกไป หรือคง Constance เอาไว ้แต ่ตัดหุ่นท้ิง 1 ตัว 

ซ่ึงจะใชเ้ป็นตัวอา้งอิงท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิเทา่กบั 0 

 2. ถ้าตวัแปรมีเพียง 2 ระดบัให้ก  าหนดคา่ เป็น 0, 1 เชน่ สีชมพู = 1 สีแดง = 0 
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1) การสร้าง Plan file 

 การสร้าง Plan file มีว ัตถุประสงค์ท่ีจะสร้าง Concept card (หรือ incentive card) ท่ี เป็น

อิสระตอ่กนัเพ่ือให้ผูต้อบให้คะแนนหรือให้ล าดับ จากน้ันสัง่ Save ลงไฟล์โดยก  าหนดชื่อไฟล์และท่ี

อยูข่องไฟล์ ถ้าไมก่  าหนดจะเป็นชื่อปริยายคือ ortho.sav หรืออาจสัง่ให้เป็น active file คือครองท่ีใน

สว่นความจ า 

 

 การสร้าง Concept card โปรแกรม SPSS จะสร้างข้อมูลด้วยเลขสุม่เพ่ือตรวจสอบวา่ concept 

ใดบ้างเป็นอิสระตอ่กนั (orthogonal) ผลลัพธ์ท่ีได้กคื็อ concept กลุม่หน่ึงในจ านวนท่ีเหมาะสมหรือ

เราจะก  าหนดเองวา่ต้องมีจ านวนขั้นต ่าเทา่ไรกไ็ด้ แตถ่้าสัง่ซ ้าอีกจะได้ Concept ใหมอี่กชดุหน่ึงท่ีอาจ

ไมต่รงกบัชดุเดิม ท่ีเป็นเชน่น้ีเพราะ Orthogonal concept มีได้มากกวา่ 1 ชดุ ถ้าเกรงวา่ผลการศึกษา

จะไมแ่นน่อนกใ็ห้ระบุคา่เร่ิมต้นของเลขสุม่ (seed) ให้เป็นเลขจ านวนเดิมระหวา่ง 0-2,000,000,000 

ไวเ้สมอ กจ็ะได้ Concept card ชดุเดิม การสร้าง card แบบน้ีกคื็อการวางแผนการทดลองแบบ fractional 

orthogonal factorial design ในโปรแกรม SPSS เรียก Concept หรือ incentive วา่ Case หรือ Profile 

เรียกผูต้อบวา่ Subject   
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 Concept card เหลา่น้ีเกิดข้ึนจากระบวนการทางสถิติ ผูว้ิจัยอาจไมส่บายใจวา่ตนไมมี่สิทธ์ิ

ก  าหนด Concept ตามใจผูบ้ริโภคหรือตามท่ีเราเห็นวา่ควรเป็น Concept ท่ี เหมาะสม เร่ืองน้ีท าได้

โดยให้ก  าหนด simulated concept ได้เองจ านวนหน่ึง 

 ดูตัวอยา่งเร่ืองเคร่ืองท าความสะอาดพรม (ตัวอยา่งของ Green and Wind, 1973) บริษัท

ต้องการศึกษาวา่ในการท าความสะอาดเคร่ืองท าความสะอาดพรมน้ัน ควรใช้ incentive ใดจึงจะ

ถูกใจตลาด (Consumer preference) โดยมี product attribute ดังน้ีคือ รูปแบบของหีบหอ่ 3 แบบ (A*, 

B*, C*) ให้รหัสเป็น 1, 2 , 3 ตราสินค้า 3 ตรา (K2R, Glory, Bissell) ให้รหัสเป็น 1, 2, 3 ราคา 3 ราคา 

($1.19 , $ 1.39, $.59) ให้รหัสเป็น 1, 2, 3 ตรารับประกนัคณุภาพ (คล้าย ๆ ตรา สมอ.) (ไมมี่, มี) ให้

รหัสเป็น 1, 2 การรับประกนัคืนเงิน (ไมมี่, มี) ให้รหัสเป็น 1, 2 ตัวอยา่งน้ีจะพบวา่มี Incentive 

เทา่กบั 3 * 3 * 3 *2 * 2 = 108 card ซ่ึงผูต้อบไมส่ามารถตอบได้ครบ อีกทั้ งบาง card อาจไมมี่ความ

เป็นไปได้ หรืออาจใกล้เคียงก ันจนแยกไมอ่อก ค าสั่ง  Orthogonal design จะชว่ยจัดให้มี card ท่ี

อิสระกนัจ านวนหน่ึงดังน้ี 

 Data > orthogonal Design > Generate แล้วตอบไดอะล็อกตามท่ีกล ่าวมาข้างต้น  เม่ือกด 

paste จะได้โปรแกรมซ่ึงให้สัง่รันด้วยเมนู run หรือ กดท่ี run icon หรือกด OK กไ็ด้ 

 การขอดูผลลัพธ์ Concept card ให้ไปท่ีหน้าต ่าง Data Editor กดท่ีแท็บ data view หรือสั่ง

Data > Orthogonal Design> Display เปิดไฟล์ท่ีสัง่ Save เอาไวต้อบ dialog โดยสง่ตัวแปรลงในชอ่ง 

factor เชค็เคร่ืองถูกท่ี listing for experimenter กด OK จะได้ผลตรงกนัดังน้ี  
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สงัเกตท่ีหัวคอลัมน์จะใชช้ื่อเต็มของตัวแปร (factor) แทนชื่อตัวแปรท่ีมักยอ่สั้ นๆ แต ่ถ้าเช ็คถูกท่ี 

profile for subject (แปลวา่ card ท่ีจะสง่ให้ผูต้อบ) จะแสดง Card เป็นใบๆ ดังตัวอยา่ง Card เหล ่าน้ี

เรียกได้หลายชื่อ อาจเรียกวา่ Product profile หรือเรียกวา่ incentive card หรือเรียกวา่ Concept card 

การ export ตารางท่ีได้ไปเป็น HTML, Word/RTF หรือ PPT ให้คลิกท่ีตาราง> กดเมาส์ขวา > 

export  
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 2) การรัน Conjoint 

 ให้เปิด Data file ข้ึนมากอ่นแล้วเปิดหน้าตา่ง Syntax (File > open > Syntax) แล้วพิมพค์ าสัง่

ดังตอ่ไปน้ี หรือระบุชื่อ Syntax file วา่ Conjoint.sps และแกไ้ขค าสัง่เล็กน้อย Data file ท่ี เปิดข้ึนคือ

ไฟล์ท่ีให้ผูต้อบ 10 คน แสดง Preference ตอ่ incentive card 22 ใบ ด้วยการก  าหนดอนัดับความชอบ

ตอ่ Card ตา่ง ๆ ไฟล์น้ีมีอยูใ่นโฟลเดอร์ <Samples> โดยให้สัง่เปิดไฟล์ดังน้ี 

 File > open > data > carpet_perfs.sav 

 

 จากน้ีเปิด Syntax file ด้วยค าสัง่  

 File > open > syntax > conjoin.sps จะได้ไฟล์ดงัน้ี 

CONJOINT PLAN='file specification' 
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       /DATA='file specification' 

    /SEQUENCE=PREF1 TO PREF22  

    /SUBJECT=ID 

    /FACTORS=PACKAGE BRAND (DISCRETE)  

     PRICE (LINEAR LESS) 

     SEAL (LINEAR MORE) MONEY (LINEAR MORE)  

    /PRINT=SUMMARYONLY. 

 ค าสัง่ยอ่ย PLAN ใชร้ะบุชื่อ plan file ท่ีเราสัง่ save เอาไวใ้นขั้ นตอน Orthogonal design ถ้า

เกบ็ไวใ้นชื่อ carpet_plan.sav ใน C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\19\Samples\ English\ 

ให้สัง่วา่ PLAN = ‘C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\19\Samples\English\ carpet_plan.sav’ 

 ค าสัง่ยอ่ย DATA ให้ระบุ data file ท่ีเราสัง่ save เอาไวห้ลังจากการท า data entry เชน่ data 

file ชื่อ carpet_perfs.sav เกบ็ไวใ้น C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\19\Samples\English\ ให้

สัง่ /DATA = ‘C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\19\Samples\English\carpet_prefs.sav’ 

แตถ่้าได้เปิดไฟล์ carpet. perfs.sav เอาไวแ้ล้วไฟล์น้ีกจ็ะจองท่ีสว่นความจ าเอาไวเ้รียกวา่ active file 

ให้เรียกมาใชเ้ลยวา่ /DATA = * ไมต่้องใสเ่คร่ืองหมายค าพูด เคร่ืองหมาย * หมายถึง active file  

 ค าสัง่ยอ่ย SEQUENCE ใชร้ะบุชื่อตัวแปรใน data file เป็น profile number ในท่ีน้ีคือตัวแปร 

PREF1 to PREF22 เรียงกนัเป็น 1 แถวตาม profile case (concept หรือ incentive) ดังน้ัน 1 แถวจึง

เป็นการตอบสนองตอ่ card 22 ใบของผูต้อบ 1 คน การระบุ Profile number และ Subject number 

ให้สัง่ตอ่ๆ กนั 

/SEQUENCE = PREF 1 to PREF22 

 /SUBJECT = ID 

 ค าสัง่ยอ่ย FACTORS ใชร้ะบุ factor คือ ตัวแปรอิสระตามชื่อตัวแปร (variable name) ใน 

plan file ให้ระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งตัวแปรเหลา่น้ีกบัคา่ preference ด้วยโดยระบุด้วย keyword 

ดังน้ี (keyword คือลักษณะท่ีแสดงไวห้ลังชื่อตัวแปร factor) 
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 DISCRETE แสดงวา่ระดับของ factor เป็นตัวแปรกลุ ่ม (category) และไมร่ะบุทิศทาง

ความสมัพนัธ์ เป็นค าไขท่ีเป็นปริยาย เชน่ 

 /FACTORS = PACKUGE BRAND (DISCRTE) 

 LINEAR แสดงวา่คา่ preference สมัพนัธ์เชิงเสน้ก ับ factor เชน่ preference สูงถ้า price ต ่ า 

preference ต ่าถ้า price สูง ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นทางลบแบบน้ีให้เพ่ิมค าวา่ LESS ตามไปอีก 1 ค า เชน่ 

 /FACTORS = PRICE (LINEAR LESS) 

กรณีสมัพนัธ์ทางบวก เชน่ ถ้ามีเคร่ืองหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม Preference จะสูง ถ้าไม ่

มีเคร่ืองหมายอุตสาหกรรม preference จะต ่า ถ้ารับรองคืนเงิน preference จะสูง ถ้าไมรั่บรองคืนเงิน 

preference จะต ่า สัง่ดังน้ี 

 /FACTORS = SEAL (LINEAR MORE) 

 /FACTORS = MONEY (LINEAR MORE)   

ค าไขพวกน้ีไมมี่ผลตอ่คา่ประมาณสมการถดถอย (Part-worth utility) แตจ่ะแสดงผลให้เห็นในผลลพัธ์

ของ Reversal คือ แสดงจ านวนผูต้อบท่ีแสดง preference สวนทางกบัท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจไมผิ่ด เชน่ 

เราคาดวา่ราคาถูก preference จะสูง ราคาแพง preference จะต ่า เราจึงระบุวา่ 

 /FACTORS = PRICE (LINEAR LESS) และเม่ือรัน Conjoint อาจพบวา่มีคนท่ีคิดตรงข้าม 

คือ ราคาถูก preference จะต ่า ราคาแพง preference จะสูง ซ่ึงไมผิ่ดเพราะเป็นความจริงในคนกลุ ่ม

หน่ึงซ่ึงอาจเป็นกลุม่ใหญท่ี่เข้าใจปรัชญาวา่ราคาต้องเป็นไปตามคณุภาพ  

 ส าหรับกรณี Ideal-point และ anti-ideal point ให้พิจารณาตามสถานการณ์  เชน่ เร่ืองความ

ยาวของตัวถังรถยนต์ เป็นต้น 

 ค าสัง่ยอ่ย PRINT ใชแ้สดงผลในภาพรวมหรือรายบุคคลของผูต้อบ ค าไข SUMMARYONLY 

ใชแ้สดงผลในภาพรวม ค าไข ANALYSIS จะแสดงผลเป็นรายบุคคล 

 ค าสัง่รวมทั้ ง Subcommand และ keyword มีรายละเอียดปรากฏใน IBM SPSS Statistics 19 

Command Syntax Reference โดยเข้าดูทางเมนู Help  
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ผลการรัน Conjoint จะปรากฏตารางตา่ง ๆ ดงัน้ี 

 1. ตาราง Model description จะแสดงให้ทราบวา่มี factor อะไรบ้าง แตล่ะตัวมีกี่  level และ

ตัวแปร (factor) เหลา่น้ีสมัพนัธ์กบั preference อยา่งไร discrete หรือ linear หรือ ideal หรือ anti-ideal 

 2. ตาราง Utility จะแสดงคา่สัมประสิทธ์ิการถดถอย เรียกวา่ part-worth utility พร้อมค ่า

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Utility Estimate) คือสัมประสิทธ์ิของ level 

ตา่ง ๆ ของ factor คา่เหลา่น้ีเม่ือน ามารวมกนัตรง ๆ ตาม incentive จะได้คา่ total utility ของ concept 

น้ัน และถ้าคณูกบัคา่ level จะได้คา่คาดคะเนของ concept น้ัน คา่สมัประสิทธ์ิ utility จะมีทิศทาง

สอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง factor น้ันกบัคา่ preference เชน่ ราคาสัมพันธ์ก ับ preference 

สินค้าย่ิงแพงลูกค้ากย่ิ็งไมช่อบ เคร่ืองหมายจะเป็นลบ การมีตรารับรองคณุภาพ และการรับประกนั

คืนเงินลูกค้าชอบ เคร่ืองหมายจะเป็นบวก 

 คา่ Total utility ท่ีค านวณได้ใชแ้สดงความส าคญัของ incentive และคา่ประมาณของความชอบ

ซ่ึงจะถูกน าไปใชห้าคา่สหสมัพนัธ์กบัคา่จริงของ ความชอบท่ีมีตอ่ incentive น้ันๆ คา่สหสมัพนัธ์ใช ้

แสดงให้เห็นวา่สมการถดถอยแสดงผลเป็นคา่ประมาณได้แมน่ย าเพียงใด เรียกวา่คา่ Validity  
 

Package         brand        Price      seal      money         total  utility                                  predicted  preference 
A                      K2R        $1.19        no       no              -2.233+.367-6.659+2          -2.233*1+.367*1- 6.59*1.19+2.00*1                    
                                                                                      +1.25+12.87 =  7.595           1.25*1 +12.870 =  6.405                                   
A                  Glory         $1.19          no       no             -2.233-.350-6.595+2           - 2.233*1-.350*2-6.595*1.19+2.*1+ 
                                                                                     +1.25+12.87 =  6.878             1.25*1+12.870 = 5.262 
A                Bissell        $ 1.19          no       no            - 2.233-.017-6.595                 -2.233*1-.019*3-6.595*1.19+2.00 
                                                                                     +2+1.25+12.870 = 7.211       +1+1.25*1+12.870 = 5.905 
  

 3. ตาราง Importance value หรือ relative importance เป็นตารางท่ีเกิดจากคา่เฉล่ียของ Qp ใน

กลุม่ผูต้อบ คา่น้ีเป็นคา่ร้อยละ คา่ร้อยละสูงท่ี factor ใดแสดงวา่ factor น้ันมีความส าคัญมากกวา่ factor 

ท่ีมีคา่ต ่ากวา่ ซ่ึงในเชิงนโยบายเราจะเพง่ความสนใจไปท่ี factor ท่ีให้ค ่า relative importance สูง ๆ 
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แตเ่ราเพง่ความสนใจท่ี factor ท่ีให้คา่ relative importance ต ่าด้วยกไ็ด้เพราะจะได้แก ้ไขเน่ืองจาก

เห็นวา่เป็นจุดออ่น 

 4. ตาราง Coefficient คือตารางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของแตล่ะ factor คา่น้ีหากน าเอา

คา่ของระดับมาคณูกจ็ะเป็นสมัประสิทธ์ิของระดับ   

เชน่ ราคา = 1.19 ดังน้ันสมัประสิทธ์ิของราคา =1.19 คือ -5.542*1.19 = -6.594 
        ราคา  = 1.39 ดังน้ันสมัประสิทธ์ิของ ราคา = 1.39 คือ = -5.542*1.39 = -7.703 
        Seal = yes     ดังน้ันสมัประสิทธ์ิของ seal = yes คือ 2*2 = 4   
5. ตาราง Correlation ใชแ้สดงคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งคา่จริงของ preference กบัคา่ประมาณ

ของ preference โดยแสดงการค านวณคา่ r มา 2 สูตรคือ Person Product Moment กบัสูตร Kendall’s 
Tau ทั้ งแสดงคา่ r ส าหรับกรณี holdout case ให้ด้วยซ่ึงเป็นคา่ท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบ validity ของคา่ r 
กลา่วคือโดยธรรมดาเราจะหาคา่ Conjoint โดยวิเคราะห์คร้ังละ 1 คน ซ่ึงมีข้อมูลมากน้อยตามจ านวน 
card ซ่ึงหาก Card มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอีกเทา่กบัจ านวน holdout case กจ็ะท าให้มีข้อมูลเพ่ิมข้ึนค ่า r ก ็
จะได้รับการค านวณจากข้อมูลจ านวนมากข้ึนจึงมีความเท่ียงตรงสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ีเราจึงควรให้ความ
สนใจท่ีคา่ Kendall’s Tau for holdout ด้วยสงัเกตวา่คา่น้ีมกัจะต ่ากวา่อีก 2 คา่ 

6. ผลจาก Simulation เป็นผลของการรัน Conjoint ของ simulated case ซ่ึงผู้วิจัยก  าหนดได้

เอง โดยปกติเรามกัก  าหนด level ให้แกผ่ลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีอาจเป็นของเราโดยแปรคา่ level ของแตล่ะ 

factor ไปหลาย ๆ ทางเลือกโดยก  าหนดให้ level ของสินค้าค ูแ่ขง่อ่ืนคงท่ีแล้วรันโปรแกรมซ ้าๆ ตาม 

incentive น้ัน ๆ การจ าลองแบบจึงเป็นข้อเดน่ของ conjoint analysis ท่ีท าให้ทราบวา่เราควรปรับ 

attribute ของสินค้า/บริการของเราตรงจุดใดจึงจะมีผลดีและได้เปรียบค ู่แข ่งขัน ผลการรันจะถูก

น าเสนอเป็น preference score และ preference probability ค่า preference score คือ total preference 

จะเสนอให้ดูวา่ simulation card แตล่ะ card มีคา่ total preference เท ่าไร card ใดมาก card ใดน้อย

และมีคนชอบ card น้ันๆ ร้อยละเทา่ไร  

7. จ านวน Reversal ใชแ้สดงให้เห็นวา่ในแตล่ะ factor มีคนเห็นวา่ในแตล่ะ factor มีคนเห็น

สวนทางกบัความสมัพนัธ์ท่ีควรจะเป็นระหวา่ง preference กบั factor น้ันกี่คน ใครบ้าง (subject ท่ี
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เทา่ไร) เชน่ ราคาท่ีสูงข้ึนควรท่ีผูต้อบจะไมช่อบ ราคาสินค้าท่ีต ่าลง ๆ  ควรมีผูต้อบจะชอบมากข้ึน ๆ  

แตจ่ากตารางพบวา่ผูต้อบเห็นสวนทาง 3 รายการ มีผูเ้ห็นสวนทางเร่ืองการรับประกนัคืนเงิน 2 ราย 

มีคนเห็นสวนทางเร่ืองการมีตรารับประกนัคณุภาพ 2 ราย รวมเป็น 7 ราย โดยผู้ตอบรายท่ี 1 มี

ความเห็นสวนทาง 1 factor รายท่ี 2 มีความเห็นสวนทาง 2 factor รายท่ี 6 มีความเห็นสวนทาง 1 

factor รายท่ี 9 มีความเห็นสวนทาง 1 factor รายท่ี 10 มีความเห็นสวนทาง 2 factor ตารางสรุปจะ

บอกวา่มีผูต้อบ 3 คนมีความเห็นสวนทางคนละ 1 factor และมี 2 คนท่ีมีความเห็นสวนทางคนละ 2 

factor  

10. สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของ Conjoint analysis 

Conjoint analysis มีข้อดีดังน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษาค ุณค ่าท่ีจะมอบให้ลูกค้า (Customer value) 

โดยเราสามารถก  าหนด incentive ได้เองและทดสอบได้ด้วยการ simulation วา่ลูกค้าควรได้รับอะไร

โดยไมต่้องไปถามลูกค้าโดยตรง 

2. สามารถประมาณความต้องการได้อยา่งถูกต้องเพราะ Conjoint analysis สามารถประมาณ

แสดงผลการศึกษาได้ในระดับรายบุคคล (โดยสัง่ /PRINT = ANALYSIS) ท าให้ทราบคณุคา่ท่ีลูกค้า

รายบุคคลควรได้รับและคณุคา่ในแตล่ะ attribute) 

3. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือก  าหนดราคาโดยเราสามารถจ าลองแบบโดยการแปรคา่ราคาไปเร่ือย  ๆ  ท า

ให้เห็นวา่ลูกค้ามี preference ท่ีเปล่ียนไปตามราคาท่ีเราทดลองปรับสูงข้ึนเพียงใด 

4. ใชเ้ป็นเกณฑ์ก  าหนดสว่นของตลาด (market segment) เร่ืองน้ีกระท าได้จากการท าการ

วิเคราะห์แยกตามกลุม่ลูกค้า (segment) ผลการวิเคราะห์จะชี้ ว า่ factor ใดมีผลต่อ preference มาก 

factor ใดมีผลน้อยจะได้ด าเนินกลยุทธ์แกแ่ตล่ะสว่นได้อยา่งถูกต้อง  

5. ใชเ้ป็นเกณฑ์พฒันาผลิตภณัฑ์ใหมโ่ดยผา่นการจ าลองแบบเพราะเราสามารถก  าหนด ให้ card 

มีลักษณะใกล้ผลิตภณัฑ์ในตลาดจริง หรือหากจะสร้างความแตกตา่งกก็  าหนด card ให้มีลักษณะ

แหวกแนวออกไป  
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