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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ทศันคติ 
และพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท า
เคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือผูท่ี้เคยสั่ง
ท าเคร่ืองประดบัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 36-45 ปี มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส  

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ คุณสมบติัผลิตภณัฑแ์ละทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ คุณสมบติัผลิตภณัฑมี์อิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็น
ไปในแนวทางเดียวกนั 
  

Abstract 
 

The purpose of this research are (1) to research about the general state of a product's attribute, 
attitude, and behavior of ordering jewelry repeatedly of the population in Bangkok, and (2) to research the 
relationship between a product's attribute and attitude that influence the behavior of ordering jewelleries 
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repeatedly of the population in Bangkok. This is quantitative research, and the sample group is the people 
who have ordered jewelry in Bangkok of  400 people. Statistical data used to analyze is a descriptive 
statistic, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. The study could be concluded as 
the following points. 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของอญัมณีและเคร่ืองประดบัมายาวนาน เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก ประกอบกบัแรงงานท่ีมีฝีมือ
และความประณีต รวมถึงความเช่ียวชาญในการผลิต ท าใหอ้ญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยท่ีผลิตออกมามี
ความสวยงามและมีคุณภาพเป็นอยา่งอีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศทัว่โลก 

สถานการณ์การคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยในปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่พฤติกรรมผูบ้ริโภคใน
ดา้นการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัไดเ้ปล่ียนไปจากเดิมเน่ืองจากผูบ้ริโภครุ่นใหม่ใหค้วามส าคญักบัเทรนดท่ี์
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ในส่วนของตลาดภายในประเทศเคร่ืองประดบัเงินของไทย นัน่จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาทางดา้น
เทคโนโลยแีละการสร้างแรงงานท่ีมีฝีมือประณีต เป็นผลท าใหต้อ้งท าการศึกษาทิศทางตลาดหรือแนวโนม้
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดใหค้วามส าคญัตลาดบนเพื่อมุ่งเนน้การแข่งขนัดา้นคุณภาพและรูปแบบเป็นหลกั
รวมถึงการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุก เพื่อให้เกิดการปรับตวัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามยคุสมยั ทั้งหมดน้ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นท่ี
น่าสนใจท่ีจะท าการศึกษาจนทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและมุ่งตอบสนองความตอ้งการนั้น ซ่ึงเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของนกัการตลาดและผูป้ระกอบการ ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ เกิดจากความพึงพอใจในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองประดบัเป็นหลกั 

จึงเป็นเหตุผลใหผู้ว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาเพื่อน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์น าไปปรับปรุง วางแผนการตลาด 
และสร้างรายได ้ต่อผูป้ระกอบการ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท า
เคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยอ่านนิยายชาย
รักชาย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
ตามวธีิการของ Cochran (2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวนตวัอยา่งเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจสั่ง
ท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบ

การศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรดงักล่าว ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

2. ผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหผู้ป้ระกอบการคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ไดท้ราบถึงคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์
ทศันคติต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากร เพื่อให้เกิดความเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 
1. คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หมายถึง ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค เช่น วตัถุดิบ รูปแบบ คุณภาพ ราคา เป็นตน้ ซ่ึงมีผลประโยชน์แก่ผูใ้ช ้
2. ทศันคติ หมายถึง คือการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล สถานท่ี ส่ิงของ หรือ

เหตุการณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3. การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได ้

พิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
4. การซ้ือซ ้ า หมายถึง การกลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรายเดิม หรือจากร้าน

เคร่ืองประดบัท่ีตกเองพอใจเป็นอนัดบัแรกในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั และไม่เปล่ียนใจไปซ้ือท่ีอ่ืน 
5. เคร่ืองประดบัสั่งท า หมายถึง แหวน ต่างหู สร้อย ก าไลท่ีออกแบบตามความชอบความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั บางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเอกลกัษณ์พิเศษ 
 

 แนวคิดและทฤษฎี 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 



แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณสมบัติผลติภัณฑ์  ชีวรรณ เจริญสุข (2557) อธิบายถึงความหมายและ
ความส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์สามารถน าเสนอขายไปสู่ตลาดผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหมายถึง
ความพึงพอใจทั้งทางดา้นกายภาพ และจิตวทิยา สังคมวทิยา และความรู้สึกสึกหลงัใช ้ระวงั เนตรโพธ์ิแกว้ 
(2537) อธิบายความหมายในทางการคา้โดยทัว่ไปแบ่งสินคา้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินคา้
อุตสาหกรรม (industrial goods) และสินคา้ผูบ้ริโภค ปิยภา แดงเดช (2557) อธิบายถึงการศึกษาคุณสมบติั
ของสินคา้ หมายถึงคุณลกัษณะเฉพาะปรากฏของส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อตอบสนองซ่ึงความตอ้งการผูบ้ริโภค 
สยมภู ภวรุ่งสัตยา (2557) อธิบายถึงสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัคือวตัถุท่ีมนุษยส์รรคส์ร้างข้ึนมาเพื่อสวม
ใส่บนร่างกาย โดยมีความสัมพนัธ์ทางดา้นจิตใจ อยวตั มรคา (2550) อธิบายถึงคุณสมบติัของอญัมณีวา่ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหน่ึง น ามาใชป้ระโยชน์ดา้นความสวยงาม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทัศนคติ กรวินท ์กรประเสริฐวิทย ์ (2557) อธิบายถึงความหมายทศันคติ
ท่ีก่อตวัเกิดข้ึนมาและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัการจูงใจทางร่างกาย ข่าวสารขอ้มูล การเขา้เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่ม ประสบการณ์ ลกัษณะท่าทางสร้อย ณฐัศกัด์ิ  วรวทิยานนท ์(2559) อธิบายถึงใหค้วามหมายของ
ทศันคติไวว้า่ทศันคติ คือ  ผลผสมผสานระหวา่งความนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และ
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  คนใดคนหน่ึง  สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงๆ  ซ่ึงออกมา
ในทางประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได ้ และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2553) อธิบายถึงความหมายของทศันคติ
ไวว้า่ โดยปกติสามารถนิยามวา่เป็นการจูงใจต่อแนวโนม้ในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) อธิบายถึงทศันคติของแต่ละบุคคล ท่ีมีความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยมีความเช่ือ 
และความรู้สัมพนัธ์กนั พิพฒัน์ อภิรักษธ์นากร (2552) อธิบายวา่เหตุผลหน่ึงท่ีการเปล่ียนแปลงทศันคติอาจ
ไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทนัทีทนัใด เป็นเพราะปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มซ่ึงมีผลใหเ้กิด
ทศันคติเดิมอาจจะยงัอยูภ่ายหลงัจาก ทศันคติไดเ้ปล่ียนไปแลว้ ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีท าใหท้ศันคติมี
แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเป็นแบบเดิมหลงัจากท่ีไดรั้บข่าวสารแลว้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2542) อธิบายถึง
ความหมายทศันคติ คือ ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ หรือจาก
ประสบการณ์ในการตอบสนองต่อส่ิง กระตุน้ไปในทิศทางท่ีสม ่าสมอ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือซ ้า ภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) กล่าววา่

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอน ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

สมศกัด์ิ ตรียากิจ  (2552) อธิบายถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยอาศยัระดบัความเอาใจใส่ต่อ

การซ้ือ 

 
 
 



งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กลัยา จงัจุติกุล (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
ส าหรับผูช้ายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้ายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ 
ผูบ้ริโภควยัท างาน อาย ุ21-59 ปี อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับ
ผูช้ายในดา้นความตอ้งการเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง ดงันั้นประชากรควรเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการ
ตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตนเอง ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้าย
แลว้มีแรงจูงใจในการซ้ือเพื่อเสริมบุคลิกภาพของตนเองใหท้นัสมยั 
 กชรัตน์ ปัญญวตั และเพญ็จิรา คนัธวงศ ์(2557) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ าท่ีร้านเคร่ืองประดบัเพชร
แบรนด ์A ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครงานวจิยัน้ีท าการศึกษาอิทธิพลของความภกัดีต่อร้านคา้
ประสิทธิภาพของพนกังานแรงจูงใจของบุคคล แรงจูงใจของสังคม ท่ีมีผลต่อการซ้ือซ ้ า ท่ีร้านเคร่ืองประดบั
เพชรท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุ
ประมาณ 31-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชนส่วนปัจจยัท่ีมีผล คือความภกัดีต่อร้านคา้ ประสิทธิภาพของพนกังาน แรงจูงใจตวั
บุคคล แรงจูงใจของสังคม มีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า  

ลกัษมี ปานเดย ์(2558) ปัจจยัดา้นการผลิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออญัมณีของผูบ้ริโภค 
ท่ีจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศอายรุะดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ืออญัมณีของผูบ้ริโภคท่ี jewelry trade center กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ลูกคา้ท่ี
ซ้ืออญัมณีหรือผูท่ี้เคยซ้ืออญัมณีของผูบ้ริโภค ท่ีร้าน jewelry trade centerผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคเป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ช่วงอายท่ีุมากท่ีสุดคือ 21-30 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท ผูบ้ริโภคนิยมเลือกสินคา้ท่ีท ามาจากโลหะ
ประเภททองขาว และอญัมณีจ าพวกเพชร ประเภทเคร่ืองประดบัคือแหวน และซ้ือในโอกาสท่ีมีเงิน บุคคลท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ เพื่อน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีแรงจูงใจท่ีแสดงถึงความตอ้งการใหค้นชมแสดงถึงความมี
รสนิยมล ้าสมยัแสดงถึงมุ่งมัน่ความส าเร็จระดบัสูงแสดงถึงตอ้งการโดดเด่นในสังคมแสดงถึงตอ้งการเป็น
ผูใ้หข้องขวญัแสดงถึงตอ้งการรับของขวญัแสดงถึงตนเองการความแปลกใหม่ 

วชิญาดา พงษส์วสัด์ิ  (2560) ทศันคติของผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบั
เคร่ืองประดบัอญัมณีพลอยเน้ืออ่อนวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัอญัมณีพลอยเน้ืออ่อน พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดี
ต่อเคร่ืองประดบัอญัมณีพลอยเน้ืออ่อนส่วนใหญ่เป็น ผูบ้ริโภคเพศหญิง สถานภาพโสด ช่วงอาย ุ21-30 ปี 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีนิยมซ้ือเคร่ืองประดบัตามร้านขายเคร่ืองประดบั ท่ีอยูใ่กล ้มีอาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ซ้ือเพราะความชอบ ตนเองมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 



นวพร เพชรแกว้ (2559) พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินในประเทศไทยผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ในบริเวณ
หา้งสรรพสินคา้ พฤติกรรมทศันคติในการตดัสินใจซ้ือพบวา่ ประเภทเคร่ืองประดบัท่ีช่ืนชอบส่วนใหญ่เป็น
เคร่ืองประดบัเงิน โดยมีแบบเคร่ืองประดบัท่ีใช ้เป็นต่างหู โอกาสท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัเงินนั้น มกัจะเป็นตาม
ความช่ืนชอบ ซ่ึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัเงินจะเป็นการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี 
จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั

ทองและจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัทางประชากรศาสตร์รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี 

ศศิกาญจน์ จตุรนตรั์ศมี (2553) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเพชรร่วงท่ีเจียระไน
แลว้ของผูป้ระกอบการคา้อญัมณี และเคร่ืองประดบัในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบ
ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเพชรร่วงท่ีเจียระไนแลว้ของผูป้ระกอบการ
คา้อญัมณี 
 

กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 

ทศันคติ (attitude) 

 ความรู้ความเขา้ใจ

เคร่ืองประดบั (cognitive) 

 ความชอบและเหตุผลในการสั่ง

ท าเคร่ืองประดบั (affective) 

 พฤติกรรม (conative) 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจส่ังท า

เคร่ืองประดับซ ้าของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร (repeat-

buying decision) 

คุณสมบัติผลติภัณฑ์ 

(product attribute) 

 วตัถุดิบ (material) 

 รูปแบบ (design) 

 คุณภาพ (product quality) 

 ราคา (product price) 

 



 
สมมติฐานการวจัิย 

1. คุณสมบติัผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ทศันคติของผูท่ี้เคยสั่งท าเคร่ืองประดบัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ า
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยสั่งท าเคร่ืองประดบัในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน  ผูว้ิจยัจึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิการของ Cochran 
(2007) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวนตวัอยา่งเท่ากบั 384 ตวัอยา่งและเผื่อความผดิพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งส้ินเท่ากบั 400 ราย 

เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยสั่งท าเคร่ืองประดบั โดยท าการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน -
สิงหาคม พ.ศ.2562 สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ย 
การวเิคราะห์การถดถอยพหุ 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 36-45 ปี  มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส  
 
ตาราง 1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจส่ังท าเคร่ืองประดับซ ้าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร (n=400) 

คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.370 55.53 0.000** 
1. ดา้นวตัถุดิบ  0.257 4.37 0.000** 
2. ดา้นรูปแบบ  0.378 6.26 0.000** 
3. ดา้นคุณภาพ  0.565 2.62 0.009** 



4. ดา้นราคา  0.357 5.60 0.000** 
R =0.548; R2 =0.300; SEE = 0.454; F. = 42.283; Sig F. =0 .000* 
** มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุพบวา่ คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งท า
เคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่คุณสมบติัผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 2 ทัศนคติท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจส่ังท าเคร่ืองประดับซ ้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
(n=400) 

ทศันคติ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 5.76 7.96 0.000** 
1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจเคร่ืองประดบั  0.50 2.34 0.019* 
2. ดา้นความชอบและเหตุผลในการสั่งท า  

เคร่ืองประดบั 
0.25 4.08 0.000** 

3. ดา้นพฤติกรรม  0.28 6.89 0.000** 
R =0.521; R2 =0.271; SEE = 0.463; F. = 49.135; Sig F. =0 .000* 
** มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
** มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุพบวา่ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือความส าคญัของทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจเคร่ืองประดบั ดา้น
ความชอบและเหตุผลในการสั่งท า เคร่ืองประดบั และดา้นพฤติกรรม เพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจสั่ง
ท าเคร่ืองประดบัซ ้ าเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถาม

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 36-45  ปี ระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี อาชีพของ
กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ส าหรับรายไดโ้ดยเฉล่ีย
พบวา่ ส่วนมากกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดอ้ยูท่ี่ 30,001-40,000บาท ผูต้อบแบบสอบถามเกินคร่ึงมีสถานภาพ
สมรส จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั กลัยา จงัจุติกุล (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้ายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีกลุ่ม



ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รวมถึงอาชีพของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเช่นกนั แต่มีจุดขดัแยง้อยูต่รงท่ีช่วงอายุซ่ึงในงานวจิยัของ 
กลัยา จงัจุติกุล (2553) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 64,769 บาท แต่กลุ่มตวัอยา่ง
จากงานวจิยัมีรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท ผูว้จิยัมีความเห็นวา่โดยส่วนมากท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวา่ง 36-45  ปี มีการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศหญิงส่วนใหญ่ให้
ความสนใจดา้นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบความสวยงามอยูแ่ลว้ และมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี
เป็นส่วนใหญ่ เพราะวา่ผูท่ี้มีการศึกษาสูงยอ่มผา่นการเรียนรู้มีความเขา้ใจทางดา้นเคร่ืองประดบั และมีอาชีพ
ท่ีเป็นไดเ้งินเดือนอยา่งมัน่คงและในช่วงอาย ุของกลุ่มตวัอยา่ง อาจตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
หรืออาจจะใชเ้ป็นแหวนแต่งงาน เพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ 

ส่วนที่ 2  ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความส าคัญของคุณสมบัติผลติภัณฑ์ คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์
(product attribute) หมายถึง จุดเด่นผลิตภณัฑคื์อ ส่ิงท่ีอยูใ่นตวัสินคา้ เป็นผลประโยชน์แก่ลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนใน
ความรู้สึก ซ่ึงในงานวจิยัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุดิบ (material) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งมีความหลากหลายของประเภทโลหะในการท าเคร่ืองประดบั 
มีความหลากหลายของอญัมณีท่ีใชใ้นการเคร่ืองประดบั แหล่งท่ีมาวตัถุดิบมีความน่าเช่ือถือ วสัดุท่ีใชท้  า
เคร่ืองประดบัมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัท่ี ลกัษมี ปานเดย ์(2558) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคนิยมเลือกสินคา้ท่ีท ามา
จากโลหะประเภททองขาว และอญัมณีจ าพวกเพชร หลากหลายชนิด ดา้นรูปแบบ (design) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งในดา้นรูปแบบเคร่ืองประดบัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
รูปแบบเคร่ืองประดบัมีความสวยงาม รูปแบบมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูส้ั่งผลิต 
เคร่ืองประดบัเป็นไปตามรูปแบบท่ีออกแบบไวส้อดคลอ้งกบัวชิญาดา พงษส์วสัด์ิ (2560) ท่ีกล่าววา่ 
แนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีรูปแบบความตอ้งการเคร่ืองประดบั ท่ีมีการดีไซน์เรียบแต่ดูดีมีดีไซน์เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวับ่งบอกตวัตนของผูส้วมใส่ เป็นปัจจยัท่ีผูใ้หต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
ดา้นคุณภาพ (product quality) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งใน
ดา้นเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถว้น มีบริการหลงัการขาย เช่น ซ่อม, ชุบ, รับ
เปล่ียน, คืนสินคา้กรณีช ารุด มีกระบวนการท าเคร่ืองประดบัรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา สินคา้มีความคงทน ใช้
งานไดดี้ สอดคลอ้งกบันวพร เพชรแกว้ (2559) ท่ีกล่าววา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินคา้คุณภาพดีและสินคา้
มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั ดา้นราคา (product price) ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งในดา้นคุณภาพของเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีความ
เหมาะสมกบัราคา ราคาสามารถต่อรองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีช่องทางช าระเงินหลากหลาย ระดบัราคามีให้
เลือกหลากหลายสอดคลอ้งกบั นวพร เพชรแกว้ (2559) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ รองลงมาคือ ราคาของเคร่ืองประดบัเงิน
ยอ่มเยากวา่เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ และมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพ ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง



นัน่ใหค้วามส าคญักบัดา้นรูปแบบมากท่ีสุด เพราะคนกลุ่มน้ีตอ้งการความเป็นเอกลกัษณ์ และเน่ืองจาก
รูปแบบมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงตรงกบัความตอ้งการท่ีสุด และดา้น
คุณภาพกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัของเคร่ืองประดบัสั่งท ามีสภาพ เรียบร้อย ครบถว้น สมบูรณ์ ในมุมมอง
ของผูว้จิยัคิดวา่ เคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีเอกลกัษณ์เฉพาะตน และคุณค่าทางจิตใจ กลุ่มตวัอยา่งยอ่มให้
ความส าคญัดา้นคุณภาพ เพื่อท่ีจะไดใ้ชง้านไดเ้ป็นเวลานาน สามารถเก็บสะสมได ้ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบั
ดา้นวตัถุดิบท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัวสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองประดบัมีคุณภาพ และดา้นราคากลุ่มตวัอยา่ง
ใหค้วามส าคญัเร่ืองราคาเป็นล าดบัสุดทา้ย เพราะวา่ถา้เคร่ืองประดบัสั่งท า เป็นของท่ีมีคุณค่าทางจิตใจแลว้ 
กลุ่มตวัอยา่งจึงไม่สนใจเร่ืองราคาเท่าไรนกั แต่ตอ้งการให้เคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีราคาท่ีเหมาะสมกบั
คุณภาพของเคร่ืองประดบั 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความส าคัญของทัศนคติ ทศันคติ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความชอบหรือไม่ชอบต่อเคร่ืองประดบัซ่ึงในงานวจิยัฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเคร่ืองประดบั (cognitive) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งมีความรู้
เก่ียวกบัเพชร หรืออญัมณี มีความรู้เร่ืองโลหะในการท าเคร่ืองประดบั สามารถค านวณน ้าหนกัต่อตวัเรือน
คร่าวๆได ้มีความสามารถอธิบายรูปแบบของเคร่ืองประดบัคร่าวๆ ใหก้บัช่างท่ีท าเคร่ืองประดบัได ้
สอดคลอ้งกบัท่ี ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ท่ีกล่าววา่ ความรู้ความเขา้ใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเพชรร่วงท่ีเจียระไนแลว้ของผูป้ระกอบการคา้อญัมณี ดา้นความชอบและเหตุผลในการสั่งท า
เคร่ืองประดบั (affective) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้น
เคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีเอกลกัษณ์แสดงถึงตวัตน มีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของเคร่ืองประดบัท่ีมีเพียงช้ินเดียว 
เคร่ืองประดบัท่ีตรงกบัความตอ้งการเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีคุณค่าทางจิตใจ สอดคลอ้งกบั ลกัษมี ปานเดย ์
(2558) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคตอ้งการแสดงถึงความตอ้งการใหค้นชมแสดงถึงความมีรสนิยมล ้าสมยัแสดงถึง
มุ่งมัน่ความส าเร็จระดบัสูงแสดงถึงตอ้งการโดดเด่นในสังคมแสดงถึงตอ้งการเป็นผูใ้หข้องขวญัแสดงถึง
ตอ้งการรับของขวญัแสดงถึงตนเองการความแปลกใหม่และแสดงถึงนิยมเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าฉะนั้นผูผ้ลิตจึง
ควรค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ยในการผลิตสินคา้อญัมณีควรเป็นสินคา้ท่ีราคาค่อนขา้งแพงหายากมีความสวยงาม
แปลกใหม่ในสายตาผูอ่ื้นและมีค่าสามารถเปล่ียนในรูปเงินตราได ้ดา้นพฤติกรรม (conative) ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นสั่งท าเคร่ืองประดบัเน่ืองในโอกาสงานแต่งงาน 
สั่งท าเคร่ืองประดบัเน่ืองในโอกาสวนัเกิดเพื่อเป็นของขวญั สั่งท าเคร่ืองประดบัเพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพของ
ท่าน สั่งท าเคร่ืองประดบัเพื่อเอาไวเ้ก็บสะสม สอดคลอ้งกบั กลัยา จงัจุติกุล (2553) ท่ีกล่าววา่ผูท่ี้เคยซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้ายแลว้มีแรงจูงใจในการซ้ือเพื่อเสริมบุคลิกภาพของตนเองใหท้นัสมยั และมี
แรงจูงใจในการซ้ือเพื่อเสริมดวงชะตาราศีและสร้างความภูมิฐานตามวยัและหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ผูว้จิยัมี
ความเห็นวา่ทศันคติของแต่ละบุคคล คือความชอบส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัดา้น
ความชอบและเหตุผลในการสั่งท าเคร่ืองประดบัท่ีสุด อาจเป็นเพราะเคร่ืองประดบัสามารถใหคุ้ณค่าทาง
จิตใจได ้และคุณภาพของเคร่ืองประดบัจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งท าได ้ส่วนความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจาก



กลุ่มตวัอยา่งมีความชอบ และทศันคติท่ีดีกบัเคร่ืองประดบัอยูแ่ลว้ ท าใหมี้ความสามารถอธิบายรูปแบบของ
เคร่ืองประดบัคร่าวๆใหก้บัช่างท่ีท าเคร่ืองประดบัได ้เพื่อใหอ้อกมาตรงกบัความตอ้งการของตวัเองมากท่ีสุด 

ส่วนที ่4  ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการตัดสินใจส่ังท าเคร่ืองประดับซ ้า
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ า หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้หากเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการก็จะเกิดการซ้ือซ ้ าจากผลการวจิยัผูว้จิยัได้
พบวา่โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในดา้นคุณภาพของเคร่ืองประดบัส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งท าซ ้ า
เคร่ืองประดบั เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเคร่ืองประดบัส่งผลต่อการตดัสินใจท าซ ้ า การบริการหลงัการขายมี
ผลต่อการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ า สั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าอีกภายใน 3 เดือน สอดคลอ้งกบั กลัยา จงั
จุติกุล (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้ายของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่หากผูบ้ริโภคมีทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก การตดัสินใจสั่งท า
เคร่ืองประดบัซ ้ าจะอยูใ่นระดบัสูง ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ถา้เคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีคุณภาพท่ีดี และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตน มีการออกแบบท่ีแปลกใหม่อยูส่ม  ่าเสมอ จะดึงดูดใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความสนใจในการ
สั่งท าเคร่ืองประดบั และการบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น ซ่อม ชุบ รับเปล่ียน คืนสินคา้ไดใ้นกรณีช ารุด  ก็จะ
ช่วยส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองดบัไดอี้ก ภายใน 3 เดือน  ในมุมมองของผูว้จิยัคือถา้กลุ่ม
ตวัอยา่งตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบั โดยไม่สนใจเร่ืองราคาเท่าไรนกั ก็ยอ่มตอ้งการการบริการอยา่งอ่ืนเขา้
มาเพื่อทดแทน  

ส่วนที ่5  ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่1 ผลการศึกษาสมมติฐานพบวา่ คุณสมบติั
ผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือความส าคญัของคุณสมบติัผลิตภณัฑด์า้นรูปแบบ ดา้น
คุณภาพ ดา้นวตัถุดิบ และดา้นราคาเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลใหก้ารตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าเพิ่มสูงข้ึนตาม
ไปดว้ย สอดคลอ้งกบั ลกัษมี ปานเดย ์(2558) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการผลิตท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ืออญัมณีของผูบ้ริโภค ท่ีจิวเวลร่ี เทรด เซ็นเตอร์ พบวา่หากปัจจยัดา้นการผลิตอยูใ่นระดบัดีมาก การ
ตดัสินใจสัง่ท าเคร่ืองประดบัซ ้ าจะอยูใ่นระดบัสูง ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท าเคร่ืองประดบัสั่งท านัน่ป็นการ
ผลิตสินคา้ตามรูปแบบและขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณี ประกอบดว้ย 
การจดัหาวตัถุดิบตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ และน าวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยใช ้แรงงานฝีมือท่ี
ช านาญการผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณี รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ผา่นขั้นตอนการผลิต ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ โดยมุมมองของผูว้ิจยัคือดา้นคุณสมบติ
ผลิตภณัฑ ์คือการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์โดยน าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพเหนือคู่แข่งขนัในระดบั
ราคาเดียวกนั เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น กระบวนการผลิตมีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง
เพื่อท่ีจะมัน่ใจวา่สินคา้ท่ีผลิตออกมาเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

ส่วนที ่6 ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่2 ผลการศึกษาสมมติฐานพบวา่ ทศันคติมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความ



คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือความส าคญัของทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจเคร่ืองประดบั 
ดา้นความชอบและเหตุผลในการสั่งท าเคร่ืองประดบั และดา้นพฤติกรรม เพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลใหก้าร
ตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั วชิญาดา พงษส์วสัด์ิ (2560) ท่ีศึกษา
ทศันคติของผูบ้ริโภควยัท างานในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัอญัมณีพลอยเน้ืออ่อน พบวา่หาก
ผูบ้ริโภคมีปัญหาในการับรู้ขอ้มูลพลอยเน้ืออ่อน รู้ถึงปัญหาซ่ึงท าใหส่้งผลต่อทศันคติความเช่ือมัน่ในตวั
สินคา้และส่งผลต่อการต่อการตดัสินใจสูงข้ึน ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความช่ืนชอบและเหตุผล
ส่วนตวัในการสั่งท าเคร่ืองประดบัอยูแ่ลว้ และมีพฤติกรรมสั่งท าเคร่ืองประดบัอยูเ่สมอ อาทิ สั่งท าเน่ืองใน
โอกาสแต่งงาน ของขวญั หรือเก็บสะสม  เสริมบุคลิกภาพ ซ่ึงเป็นทศันคติท่ีดีของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อ
เคร่ืองประดบัสั่งท า  แต่กลุ่มตวัอยา่งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นของเคร่ืองประดบั ในมุมมองของ
ผูว้จิยัคิดวา่ ผูป้ระกอบการควรมีการใหค้วามรู้ทางดา้นเพชรพลอย น ้าหนกัตวัเรือนแก่กลุ่มตวัอยา่งใหม้าก
ยิง่ข้ึน เพราะจะช่วยส่งผลใหเ้กิดพฤติกกรมการสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. คุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ดา้นรูปแบบ (design) นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควร
ผลิตเคร่ืองประดบัใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีออกแบบไว ้และรูปแบบตอ้งมีความสวยงาม และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ยงัมีส่วนช่วยในการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าเป็นอยา่งมาก เพราะผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัดา้นรูปแบบมากท่ีสุด ดา้นคุณภาพ (product quality) นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควร
ผลิตเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถว้น มีความคงทนใชง้านไดดี้ เพราะผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ส่วนมีกระบวนการท าเคร่ืองประดบัรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา และมีบริการหลงัการขาย 
เช่น ซ่อม, ชุบ, รับเปล่ียน, คืนสินคา้กรณีช ารุดเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ า ดา้น
วตัถุดิบ (material) นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรผลิตเคร่ืองประดบั ใหมี้ความหลากหลาย ทั้งในดา้น
ประเภทโลหะท่ีใช ้ความหลากหลายของอญัมณี เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย แหล่งท่ีมา
วตัถุดิบมีความน่าเช่ือถือ วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองประดบัมีคุณภาพ เป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจสั่งท า
เคร่ืองประดบัซ ้ า ดา้นราคา (product priceนกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรผลิตงานใหมี้คุณภาพมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัวา่คุณภาพของเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีความเหมาะสมกบัราคา และมี
การก าหนดราคาใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกหลายระดบั ราคาสามารถยดืหยุน่ได ้มีช่องทางช าระเงินหลากหลาย 

2. ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ าของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครโดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ดา้นความชอบและเหตุผลในการสั่งท าเคร่ืองประดบั (affective) 
นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรมีนกัออกแบบในองคก์รท่ีสามารถออกแบบเพื่อตอบสนองความ



ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ เน่ืองจากเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นขอ้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 
ดา้นพฤติกรรม (conative) นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรผลิตเคร่ืองประดบัมีเอกลกัษณ์ เพื่อเสริม
บุคลิกภาพของผูบ้ริโภค และสามารถน าไปเป็นของสะสม  ดา้นความรู้ความเขา้ใจเคร่ืองประดบั (cognitive) 
นกัการตลาดหรือผูป้ระกอบการ ควรมีบุคคาลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นเพชร อญัมณี โลหะ ไวแ้นะน าแก่
ผูบ้ริโภค 

3. คุณภาพของเคร่ืองประดบัท่ีสั่งท า บริการหลงัการขาย และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเคร่ืองประดบั
มีส่วนส าคญัท่ีช่วยใหลู้กคา้ซ้ือซ ้ า ดงันั้นผุป้ระกอบการควร เร่งพฒันาคุณภาพตามท่ีไดแ้นะน าไวข้า้งตน้ 
ประกอบกบัหมัน่ตรวจสอบ การบริการหลงัการขาย และพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความเป็นเอกลกัษณ์
มากยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจสั่งท าเคร่ืองประดบัซ ้ า 
อาทิ ปัจจยัดา้นวถีิชีวติ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P และ 7P เป็นตน้ เพราะจะได้
ทราบขอ้มูลท่ีคลอบคลุมถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชากรในปัจจุบนั 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูท่ี้เคยสั่งท าเคร่ืองประดบัในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขต การศึกษาใหก้วา้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน เช่น อาจ
ส ารวจไปยงัพื้นท่ีต่างจงัหวดั เพื่อใหท้ราบความคิดเห็นทศันคติของประชากรท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนั ทางดา้นความคิด ค่านิยมในแต่ละพื้นท่ีต่างกนั 
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