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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสัง่ ทา
เครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่เคยสั่ง
ทาเครื่ องประดับในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส
การทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็น
ไปในแนวทางเดียวกัน
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.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของอัญมณี และเครื่ องประดับมายาวนาน เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตอัญมณี และเครื่ องประดับที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ประกอบกับแรงงานที่มีฝีมือ
และความประณี ต รวมถึงความเชี่ยวชาญในการผลิต ทาให้อญั มณี และเครื่ องประดับของไทยที่ผลิตออกมามี
ความสวยงามและมีคุณภาพเป็ นอย่างอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทัว่ โลก
สถานการณ์การค้าอัญมณี และเครื่ องประดับของไทยในปัจจุบนั มีแนวโน้มว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคใน
ด้านการเลือกซื้ อเครื่ องประดับได้เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ให้ความสาคัญกับเทรนด์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ในส่ วนของตลาดภายในประเทศเครื่ องประดับเงินของไทย นัน่ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีและการสร้างแรงงานที่มีฝีมือประณี ต เป็ นผลทาให้ตอ้ งทาการศึกษาทิศทางตลาดหรื อแนวโน้ม
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในตลาดให้ความสาคัญตลาดบนเพื่อมุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพและรู ปแบบเป็ นหลัก
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุ ก เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามยุคสมัย ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน จึงเป็ นที่
น่าสนใจที่จะทาการศึกษาจนทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งและมุ่งตอบสนองความต้องการนั้น ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยหลักที่สาคัญของนักการตลาดและผูป้ ระกอบการ ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ เกิดจากความพึงพอใจในรู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องประดับเป็ นหลัก
จึงเป็ นเหตุผลให้ผวู ้ ิจยั มุ่งที่จะศึกษาเพื่อนาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์นาไปปรับปรุ ง วางแผนการตลาด
และสร้างรายได้ ต่อผูป้ ระกอบการ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทา
เครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
สั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยอ่านนิยายชาย
รักชาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ทราบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการของ Cochran (2007) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจสัง่
ทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตเวลา การวิจยั ครั้งนี้ทาการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนารู ปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะสามารถเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและผูท้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการค้าเครื่ องประดับอัญมณี ได้ทราบถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมต่อไป
นิยามศัพท์
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เช่น วัตถุดิบ รู ปแบบ คุณภาพ ราคา เป็ นต้น ซึ่ งมีผลประโยชน์แก่ผใู ้ ช้
2. ทัศนคติ หมายถึง คือการแสดงออกถึงความชอบหรื อไม่ชอบต่อบุคคล สถานที่ สิ่ งของ หรื อ
เหตุการณ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง
3. การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้
พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
4. การซื้ อซ้ า หมายถึง การกลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การรายเดิม หรื อจากร้าน
เครื่ องประดับที่ตกเองพอใจเป็ นอันดับแรกในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับ และไม่เปลี่ยนใจไปซื้ อที่อื่น
5. เครื่ องประดับสั่งทา หมายถึง แหวน ต่างหู สร้อย กาไลที่ออกแบบตามความชอบความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก บางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเอกลักษณ์พิเศษ
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ชีวรรณ เจริ ญสุ ข (2557) อธิบายถึงความหมายและ
ความสาคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาเสนอขายไปสู่ ตลาดผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการที่หมายถึง
ความพึงพอใจทั้งทางด้านกายภาพ และจิตวิทยา สังคมวิทยา และความรู ้สึกสึ กหลังใช้ ระวัง เนตรโพธิ์ แก้ว
(2537) อธิบายความหมายในทางการค้าโดยทัว่ ไปแบ่งสิ นค้าออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ นค้า
อุตสาหกรรม (industrial goods) และสิ นค้าผูบ้ ริ โภค ปิ ยภา แดงเดช (2557) อธิบายถึงการศึกษาคุณสมบัติ
ของสิ นค้า หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะปรากฏของสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เพื่อตอบสนองซึ่ งความต้องการผูบ้ ริ โภค
สยมภู ภวรุ่ งสัตยา (2557) อธิบายถึงสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับคือวัตถุที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อสวม
ใส่ บนร่ างกาย โดยมีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ อยวัต มรคา (2550) อธิ บายถึงคุณสมบัติของอัญมณี วา่ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่ง นามาใช้ประโยชน์ดา้ นความสวยงาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ กรวินท์ กรประเสริ ฐวิทย์ (2557) อธิบายถึงความหมายทัศนคติ
ที่ก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปั จจัยการจูงใจทางร่ างกาย ข่าวสารข้อมูล การเข้าเกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม ประสบการณ์ ลักษณะท่าทางสร้อย ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ (2559) อธิบายถึงให้ความหมายของ
ทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่ อ ความคิดเห็น ความรู ้ และ
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่ งออกมา
ในทางประเมินค่าอันอาจเป็ นไปในทางยอมรับหรื อปฎิเสธก็ได้ และความรู ้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2553) อธิบายถึงความหมายของทัศนคติ
ไว้วา่ โดยปกติสามารถนิยามว่าเป็ นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
นิโลบล ตรี เสน่ห์จิต (2553) อธิ บายถึงทัศนคติของแต่ละบุคคล ที่มีความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยมีความเชื่อ
และความรู ้สัมพันธ์กนั พิพฒั น์ อภิรักษ์ธนากร (2552) อธิ บายว่าเหตุผลหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจ
ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันทีทนั ใด เป็ นเพราะปั จจัยทางสภาพแวดล้อมซึ่ งมีผลให้เกิด
ทัศนคติเดิมอาจจะยังอยูภ่ ายหลังจาก ทัศนคติได้เปลี่ยนไปแล้ว ซึ่ งสถานการณ์เช่นนี้ทาให้ทศั นคติมี
แนวโน้มที่จะกลับมาเป็ นแบบเดิมหลังจากที่ได้รับข่าวสารแล้ว ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2542) อธิบายถึง
ความหมายทัศนคติ คือ ความรู ้สึกนึกคิด ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ หรื อจาก
ประสบการณ์ในการตอบสนองต่อสิ่ ง กระตุน้ ไปในทิศทางที่สม่าสมอ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อซ้า ภาคภูมิ พร้อมไวพล (2551) กล่าวว่า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง ขั้นตอน ต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการ
สมศักดิ์ ตรี ยากิจ (2552) อธิ บายถึงการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยอาศัยระดับความเอาใจใส่ ต่อ
การซื้ อ

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
กัลยา จังจุติกุล (2553) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแท้
สาหรับผูช้ ายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแท้สาหรับผูช้ ายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ
ผูบ้ ริ โภควัยทางาน อายุ 21-59 ปี อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อเครื่ องประดับแท้สาหรับ
ผูช้ ายในด้านความต้องการเนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสู ง ดังนั้นประชากรควรเป็ นผูท้ ี่มีอานาจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อได้ดว้ ยตนเอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อเครื่ องประดับแท้สาหรับผูช้ าย
แล้วมีแรงจูงใจในการซื้ อเพื่อเสริ มบุคลิกภาพของตนเองให้ทนั สมัย
กชรัตน์ ปั ญญวัต และเพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2557) ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อซ้ าที่ร้านเครื่ องประดับเพชร
แบรนด์ A ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครงานวิจยั นี้ ทาการศึกษาอิทธิ พลของความภักดีต่อร้านค้า
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานแรงจูงใจของบุคคล แรงจูงใจของสังคม ที่มีผลต่อการซื้ อซ้ า ที่ร้านเครื่ องประดับ
เพชรที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุ
ประมาณ 31-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนส่ วนปั จจัยที่มีผล คือความภักดีต่อร้านค้า ประสิ ทธิภาพของพนักงาน แรงจูงใจตัว
บุคคล แรงจูงใจของสังคม มีอิทธิ พลต่อการซื้ อซ้ า
ลักษมี ปานเดย์ (2558) ปั จจัยด้านการผลิตที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ ออัญมณี ของผูบ้ ริ โภค
ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาอาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ ออัญมณี ของผูบ้ ริ โภคที่ jewelry trade center กลุ่มตัวอย่างได้แก่ลูกค้าที่
ซื้ ออัญมณี หรื อผูท้ ี่เคยซื้ ออัญมณี ของผูบ้ ริ โภค ที่ร้าน jewelry trade centerผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคเป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 21-30 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001-20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคนิยมเลือกสิ นค้าที่ทามาจากโลหะ
ประเภททองขาว และอัญมณี จาพวกเพชร ประเภทเครื่ องประดับคือแหวน และซื้ อในโอกาสที่มีเงิน บุคคลที่
มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ เพื่อน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจที่แสดงถึงความต้องการให้คนชมแสดงถึงความมี
รสนิยมล้ าสมัยแสดงถึงมุ่งมัน่ ความสาเร็ จระดับสู งแสดงถึงต้องการโดดเด่นในสังคมแสดงถึงต้องการเป็ น
ผูใ้ ห้ของขวัญแสดงถึงต้องการรับของขวัญแสดงถึงตนเองการความแปลกใหม่
วชิญาดา พงษ์สวัสดิ์ (2560) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภควัยทางานในกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ
เครื่ องประดับอัญมณี พลอยเนื้ออ่อนวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับเครื่ องประดับอัญมณี พลอยเนื้ ออ่อน พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีทศั นคติที่ดี
ต่อเครื่ องประดับอัญมณี พลอยเนื้ออ่อนส่ วนใหญ่เป็ น ผูบ้ ริ โภคเพศหญิง สถานภาพโสด ช่วงอายุ 21-30 ปี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี นิยมซื้ อเครื่ องประดับตามร้านขายเครื่ องประดับ ที่อยูใ่ กล้ มีอาชีพและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ซื้ อเพราะความชอบ ตนเองมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด

นวพร เพชรแก้ว (2559) พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับเงินในประเทศไทยผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย ในบริ เวณ
ห้างสรรพสิ นค้า พฤติกรรมทัศนคติในการตัดสิ นใจซื้ อพบว่า ประเภทเครื่ องประดับที่ชื่นชอบส่ วนใหญ่เป็ น
เครื่ องประดับเงิน โดยมีแบบเครื่ องประดับที่ใช้ เป็ นต่างหู โอกาสที่ซ้ื อเครื่ องประดับเงินนั้น มักจะเป็ นตาม
ความชื่นชอบ ซึ่ งบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับเงินจะเป็ นการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ฐิติสา ศรี โสวรรณา (2560) ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้ อเครื่ องประดับทองและจิวเวลรี่
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้ อเครื่ องประดับ
ทองและจิวเวลรี่ ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทั้งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องประดับทองและจิวเวลรี่
ศศิกาญจน์ จตุรนต์รัศมี (2553) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเพชรร่ วงที่เจียระไน
แล้วของผูป้ ระกอบการค้าอัญมณี และเครื่ องประดับในกรุ งเทพมหานครจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ทาให้ทราบ
ปั จจัยความรู ้ความเข้าใจมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเพชรร่ วงที่เจียระไนแล้วของผูป้ ระกอบการ
ค้าอัญมณี
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(product attribute)
 วัตถุดิบ (material)
 รู ปแบบ (design)
 คุณภาพ (product quality)

 ราคา (product price)
ทัศนคติ (attitude)
 ความรู ้ความเข้าใจ
เครื่ องประดับ (cognitive)
 ความชอบและเหตุผลในการสั่ง
ทาเครื่ องประดับ (affective)
 พฤติกรรม (conative)
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั

พฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่ งทา
เครื่ องประดับซ้าของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (repeatbuying decision)

สมมติฐานการวิจัย
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
2. ทัศนคติของผูท้ ี่เคยสั่งทาเครื่ องประดับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ า
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผูท้ ี่เคยสั่งทาเครื่ องประดับในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั จึงใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Cochran
(2007) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่างและเผื่อความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งสิ้ นเท่ากับ 400 ราย
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยสั่งทาเครื่ องประดับ โดยทาการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน สิ งหาคม พ.ศ.2562 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส
ตาราง 1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจสั่ งทาเครื่ องประดับซ้าของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร (n=400)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
B
t
Sig.
ค่าคงที่
1. ด้านวัตถุดิบ
2. ด้านรู ปแบบ
3. ด้านคุณภาพ

0.370
0.257
0.378
0.565

55.53
4.37
6.26
2.62

0.000**
0.000**
0.000**
0.009**

4. ด้านราคา
0.357 5.60 0.000**
R =0.548; R2 =0.300; SEE = 0.454; F. = 42.283; Sig F. =0 .000*
** มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสั่งทา
เครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าคุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
สั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตาราง 2 ทัศนคติที่มอี ิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
(n=400)
ทัศนคติ
B
t
Sig.
ค่าคงที่
5.76
7.96
0.000**
1. ด้านความรู ้ความเข้าใจเครื่ องประดับ
0.50
2.34
0.019*
2. ด้านความชอบและเหตุผลในการสั่งทา
0.25
4.08
0.000**
เครื่ องประดับ
3. ด้านพฤติกรรม
0.28
6.89
0.000**
R =0.521; R2 =0.271; SEE = 0.463; F. = 49.135; Sig F. =0 .000*
** มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
** มีระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อความสาคัญของทัศนคติดา้ นความรู ้ความเข้าใจเครื่ องประดับ ด้าน
ความชอบและเหตุผลในการสั่งทา เครื่ องประดับ และด้านพฤติกรรม เพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้การตัดสิ นใจสั่ง
ทาเครื่ องประดับซ้ าเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนมากมีอายุระหว่าง 36-45 ปี ระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี อาชีพของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด สาหรับรายได้โดยเฉลี่ย
พบว่า ส่ วนมากกลุ่มตัวอย่างมีรายได้อยูท่ ี่ 30,001-40,000บาท ผูต้ อบแบบสอบถามเกินครึ่ งมีสถานภาพ
สมรส จากที่กล่าวมาข้างต้นส่ วนหนึ่งมีความสอดคล้องกับ กัลยา จังจุติกุล (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแท้สาหรับผูช้ ายของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในประเด็นที่กลุ่ม

ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี รวมถึงอาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนเช่นกัน แต่มีจุดขัดแย้งอยูต่ รงที่ช่วงอายุซ่ ึ งในงานวิจยั ของ
กัลยา จังจุติกุล (2553) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 64,769 บาท แต่กลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิจยั มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 30,001-40,000 บาท ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าโดยส่ วนมากที่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน มีรายได้อยูท่ ี่ 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเพศหญิงส่ วนใหญ่ให้
ความสนใจด้านเครื่ องประดับที่มีรูปแบบความสวยงามอยูแ่ ล้ว และมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
เป็ นส่ วนใหญ่ เพราะว่าผูท้ ี่มีการศึกษาสู งย่อมผ่านการเรี ยนรู ้มีความเข้าใจทางด้านเครื่ องประดับ และมีอาชีพ
ที่เป็ นได้เงินเดือนอย่างมัน่ คงและในช่วงอายุ ของกลุ่มตัวอย่าง อาจต้องการความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน
หรื ออาจจะใช้เป็ นแหวนแต่งงาน เพราะกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับความสาคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(product attribute) หมายถึง จุดเด่นผลิตภัณฑ์คือ สิ่ งที่อยูใ่ นตัวสิ นค้า เป็ นผลประโยชน์แก่ลูกค้าที่เกิดขึ้นใน
ความรู ้สึก ซึ่ งในงานวิจยั ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุดิบ (material) ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งมีความหลากหลายของประเภทโลหะในการทาเครื่ องประดับ
มีความหลากหลายของอัญมณี ที่ใช้ในการเครื่ องประดับ แหล่งที่มาวัตถุดิบมีความน่าเชื่ อถือ วัสดุที่ใช้ทา
เครื่ องประดับมีคุณภาพ สอดคล้องกับที่ ลักษมี ปานเดย์ (2558) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคนิยมเลือกสิ นค้าที่ทามา
จากโลหะประเภททองขาว และอัญมณี จาพวกเพชร หลากหลายชนิด ด้านรู ปแบบ (design) ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งในด้านรู ปแบบเครื่ องประดับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รู ปแบบเครื่ องประดับมีความสวยงาม รู ปแบบมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผูส้ ั่งผลิต
เครื่ องประดับเป็ นไปตามรู ปแบบที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับวชิญาดา พงษ์สวัสดิ์ (2560) ที่กล่าวว่า
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบความต้องการเครื่ องประดับ ที่มีการดีไซน์เรี ยบแต่ดูดีมีดีไซน์เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกตัวตนของผูส้ วมใส่ เป็ นปั จจัยที่ผใู ้ ห้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด
ด้านคุณภาพ (product quality) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งใน
ด้านเครื่ องประดับที่สั่งทามีสภาพเรี ยบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน มีบริ การหลังการขาย เช่น ซ่อม, ชุบ, รับ
เปลี่ยน, คืนสิ นค้ากรณี ชารุ ด มีกระบวนการทาเครื่ องประดับรวดเร็ ว ส่ งงานตรงเวลา สิ นค้ามีความคงทน ใช้
งานได้ดี สอดคล้องกับนวพร เพชรแก้ว (2559) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าคุณภาพดีและสิ นค้า
มีแบบให้เลือกหลากหลาย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับ ด้านราคา (product price) ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งในด้านคุณภาพของเครื่ องประดับที่สั่งทามีความ
เหมาะสมกับราคา ราคาสามารถต่อรองได้อย่างสมเหตุสมผล มีช่องทางชาระเงินหลากหลาย ระดับราคามีให้
เลือกหลากหลายสอดคล้องกับ นวพร เพชรแก้ว (2559) ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านราคาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า รองลงมาคือ ราคาของเครื่ องประดับเงิน
ย่อมเยากว่าเครื่ องประดับอื่นๆ และมีหลายระดับราคาให้เลือกตามคุณภาพ ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง

นัน่ ให้ความสาคัญกับด้านรู ปแบบมากที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้ตอ้ งการความเป็ นเอกลักษณ์ และเนื่องจาก
รู ปแบบมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งตรงกับความต้องการที่สุด และด้าน
คุณภาพกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญของเครื่ องประดับสั่งทามีสภาพ เรี ยบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ในมุมมอง
ของผูว้ จิ ยั คิดว่า เครื่ องประดับที่สงั่ ทามีเอกลักษณ์เฉพาะตน และคุณค่าทางจิตใจ กลุ่มตัวอย่างย่อมให้
ความสาคัญด้านคุณภาพ เพื่อที่จะได้ใช้งานได้เป็ นเวลานาน สามารถเก็บสะสมได้ ซึ่ งมีความเชื่อมโยงกับ
ด้านวัตถุดิบที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับวัสดุที่ใช้ทาเครื่ องประดับมีคุณภาพ และด้านราคากลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญเรื่ องราคาเป็ นลาดับสุ ดท้าย เพราะว่าถ้าเครื่ องประดับสั่งทา เป็ นของที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้ว
กลุ่มตัวอย่างจึงไม่สนใจเรื่ องราคาเท่าไรนัก แต่ตอ้ งการให้เครื่ องประดับที่สั่งทามีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของเครื่ องประดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับความสาคัญของทัศนคติ ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกถึง
ความชอบหรื อไม่ชอบต่อเครื่ องประดับซึ่ งในงานวิจยั ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ความ
เข้าใจเครื่ องประดับ (cognitive) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งมีความรู ้
เกี่ยวกับเพชร หรื ออัญมณี มีความรู ้เรื่ องโลหะในการทาเครื่ องประดับ สามารถคานวณน้ าหนักต่อตัวเรื อน
คร่ าวๆได้ มีความสามารถอธิ บายรู ปแบบของเครื่ องประดับคร่ าวๆ ให้กบั ช่างที่ทาเครื่ องประดับได้
สอดคล้องกับที่ ฐิติสา ศรี โสวรรณา (2560) ที่กล่าวว่า ความรู ้ความเข้าใจมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อเพชรร่ วงที่เจียระไนแล้วของผูป้ ระกอบการค้าอัญมณี ด้านความชอบและเหตุผลในการสัง่ ทา
เครื่ องประดับ (affective) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งในด้าน
เครื่ องประดับที่สั่งทามีเอกลักษณ์แสดงถึงตัวตน มีความภูมิใจที่ได้เป็ นเจ้าของเครื่ องประดับที่มีเพียงชิ้นเดียว
เครื่ องประดับที่ตรงกับความต้องการเครื่ องประดับที่สั่งทามีคุณค่าทางจิตใจ สอดคล้องกับ ลักษมี ปานเดย์
(2558) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการแสดงถึงความต้องการให้คนชมแสดงถึงความมีรสนิยมล้ าสมัยแสดงถึง
มุ่งมัน่ ความสาเร็ จระดับสู งแสดงถึงต้องการโดดเด่นในสังคมแสดงถึงต้องการเป็ นผูใ้ ห้ของขวัญแสดงถึง
ต้องการรับของขวัญแสดงถึงตนเองการความแปลกใหม่และแสดงถึงนิยมเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าฉะนั้นผูผ้ ลิตจึง
ควรคานึงถึงสิ่ งนี้ดว้ ยในการผลิตสิ นค้าอัญมณี ควรเป็ นสิ นค้าที่ราคาค่อนข้างแพงหายากมีความสวยงาม
แปลกใหม่ในสายตาผูอ้ ื่นและมีค่าสามารถเปลี่ยนในรู ปเงินตราได้ ด้านพฤติกรรม (conative) ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งในด้านสั่งทาเครื่ องประดับเนื่ องในโอกาสงานแต่งงาน
สัง่ ทาเครื่ องประดับเนื่องในโอกาสวันเกิดเพื่อเป็ นของขวัญ สัง่ ทาเครื่ องประดับเพื่อช่วยเสริ มบุคลิกภาพของ
ท่าน สั่งทาเครื่ องประดับเพื่อเอาไว้เก็บสะสม สอดคล้องกับ กัลยา จังจุติกุล (2553) ที่กล่าวว่าผูท้ ี่เคยซื้ อ
เครื่ องประดับแท้สาหรับผูช้ ายแล้วมีแรงจูงใจในการซื้ อเพื่อเสริ มบุคลิกภาพของตนเองให้ทนั สมัย และมี
แรงจูงใจในการซื้ อเพื่อเสริ มดวงชะตาราศีและสร้างความภูมิฐานตามวัยและหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่าทัศนคติของแต่ละบุคคล คือความชอบส่ วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญด้าน
ความชอบและเหตุผลในการสั่งทาเครื่ องประดับที่สุด อาจเป็ นเพราะเครื่ องประดับสามารถให้คุณค่าทาง
จิตใจได้ และคุณภาพของเครื่ องประดับจะส่ งผลต่อพฤติกรรมการสั่งทาได้ ส่ วนความรู ้ความเข้าใจ เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างมีความชอบ และทัศนคติที่ดีกบั เครื่ องประดับอยูแ่ ล้ว ทาให้มีความสามารถอธิ บายรู ปแบบของ
เครื่ องประดับคร่ าวๆให้กบั ช่างที่ทาเครื่ องประดับได้ เพื่อให้ออกมาตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับความคิดเห็นต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่ งทาเครื่ องประดับซ้า
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร การตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ า หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค ถ้าหากเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าหรื อบริ การก็จะเกิดการซื้ อซ้ าจากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้
พบว่าโดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ทั้งในด้านคุณภาพของเครื่ องประดับส่ งผลต่อการตัดสิ นใจสั่งทาซ้ า
เครื่ องประดับ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่ องประดับส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทาซ้ า การบริ การหลังการขายมี
ผลต่อการตัดสิ นใจสัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ า สัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ าอีกภายใน 3 เดือน สอดคล้องกับ กัลยา จัง
จุติกุล (2553) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องประดับแท้สาหรับผูช้ ายของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีมาก การตัดสิ นใจสั่งทา
เครื่ องประดับซ้ าจะอยูใ่ นระดับสู ง ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ถ้าเครื่ องประดับที่สั่งทามีคุณภาพที่ดี และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตน มีการออกแบบที่แปลกใหม่อยูส่ ม่าเสมอ จะดึงดูดให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในการ
สัง่ ทาเครื่ องประดับ และการบริ การหลังการขายที่ดี เช่น ซ่อม ชุบ รับเปลี่ยน คืนสิ นค้าได้ในกรณี ชารุ ด ก็จะ
ช่วยส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องดับได้อีก ภายใน 3 เดือน ในมุมมองของผูว้ จิ ยั คือถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับ โดยไม่สนใจเรื่ องราคาเท่าไรนัก ก็ยอ่ มต้องการการบริ การอย่างอื่นเข้า
มาเพื่อทดแทน
ส่ วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ผลการศึกษาสมมติฐานพบว่า คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อความสาคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ดา้ นรู ปแบบ ด้าน
คุณภาพ ด้านวัตถุดิบ และด้านราคาเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้การตัดสิ นใจสัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ าเพิ่มสู งขึ้นตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับ ลักษมี ปานเดย์ (2558) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านการผลิตที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้ ออัญมณี ของผูบ้ ริ โภค ที่จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ พบว่าหากปั จจัยด้านการผลิตอยูใ่ นระดับดีมาก การ
ตัดสิ นใจสัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ าจะอยูใ่ นระดับสู ง ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การทาเครื่ องประดับสั่งทานัน่ ป็ นการ
ผลิตสิ นค้าตามรู ปแบบและข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่ งกระบวนการผลิตเครื่ องประดับอัญมณี ประกอบด้วย
การจัดหาวัตถุดิบตามข้อกาหนดของลูกค้า และนาวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิต โดยใช้ แรงงานฝี มือที่
ชานาญการผลิตเครื่ องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่ องจักรที่ทนั สมัย ผ่านขั้นตอนการผลิต ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า โดยมุมมองของผูว้ ิจยั คือด้านคุณสมบติ
ผลิตภัณฑ์ คือการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยนาเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพเหนื อคู่แข่งขันในระดับ
ราคาเดียวกัน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน กระบวนการผลิตมีความทันสมัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
เพื่อที่จะมัน่ ใจว่าสิ นค้าที่ผลิตออกมาเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อกาหนดของลูกค้า
ส่ วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ผลการศึกษาสมมติฐานพบว่า ทัศนคติมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความ

คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อความสาคัญของทัศนคติดา้ นความรู ้ความเข้าใจเครื่ องประดับ
ด้านความชอบและเหตุผลในการสั่งทาเครื่ องประดับ และด้านพฤติกรรม เพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้การ
ตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าเพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ วชิญาดา พงษ์สวัสดิ์ (2560) ที่ศึกษา
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภควัยทางานในกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับเครื่ องประดับอัญมณี พลอยเนื้ออ่อน พบว่าหาก
ผูบ้ ริ โภคมีปัญหาในการับรู ้ขอ้ มูลพลอยเนื้ออ่อน รู ้ถึงปั ญหาซึ่ งทาให้ส่งผลต่อทัศนคติความเชื่อมัน่ ในตัว
สิ นค้าและส่ งผลต่อการต่อการตัดสิ นใจสู งขึ้น ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบและเหตุผล
ส่ วนตัวในการสั่งทาเครื่ องประดับอยูแ่ ล้ว และมีพฤติกรรมสั่งทาเครื่ องประดับอยูเ่ สมอ อาทิ สั่งทาเนื่ องใน
โอกาสแต่งงาน ของขวัญ หรื อเก็บสะสม เสริ มบุคลิกภาพ ซึ่ งเป็ นทัศนคติที่ดีของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
เครื่ องประดับสัง่ ทา แต่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู ้ความเข้าใจทางด้านของเครื่ องประดับ ในมุมมองของ
ผูว้ จิ ยั คิดว่า ผูป้ ระกอบการควรมีการให้ความรู ้ทางด้านเพชรพลอย น้ าหนักตัวเรื อนแก่กลุ่มตัวอย่างให้มาก
ยิง่ ขึ้น เพราะจะช่วยส่ งผลให้เกิดพฤติกกรมการสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ ด้านรู ปแบบ (design) นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควร
ผลิตเครื่ องประดับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ที่ออกแบบไว้ และรู ปแบบต้องมีความสวยงาม และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าเป็ นอย่างมาก เพราะผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญกับด้านรู ปแบบมากที่สุด ด้านคุณภาพ (product quality) นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควร
ผลิตเครื่ องประดับที่สั่งทามีสภาพเรี ยบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน มีความคงทนใช้งานได้ดี เพราะผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญมากที่สุด ส่ วนมีกระบวนการทาเครื่ องประดับรวดเร็ ว ส่ งงานตรงเวลา และมีบริ การหลังการขาย
เช่น ซ่อม, ชุบ, รับเปลี่ยน, คืนสิ นค้ากรณี ชารุ ดเป็ นส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจสัง่ ทาเครื่ องประดับซ้ า ด้าน
วัตถุดิบ (material) นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควรผลิตเครื่ องประดับ ให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้าน
ประเภทโลหะที่ใช้ ความหลากหลายของอัญมณี เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีตวั เลือกที่หลากหลาย แหล่งที่มา
วัตถุดิบมีความน่าเชื่อถือ วัสดุที่ใช้ทาเครื่ องประดับมีคุณภาพ เป็ นส่ วนช่วยในการตัดสิ นใจสั่งทา
เครื่ องประดับซ้ า ด้านราคา (product priceนักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควรผลิตงานให้มีคุณภาพมาก
ที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญว่าคุณภาพของเครื่ องประดับที่สงั่ ทามีความเหมาะสมกับราคา และมี
การกาหนดราคาให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกหลายระดับ ราคาสามารถยืดหยุน่ ได้ มีช่องทางชาระเงินหลากหลาย
2. ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ าของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ ด้านความชอบและเหตุผลในการสั่งทาเครื่ องประดับ (affective)
นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควรมีนกั ออกแบบในองค์กรที่สามารถออกแบบเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดี เนื่ องจากเครื่ องประดับที่สั่งทามีคุณค่าทางจิตใจเป็ นข้อที่มีความสาคัญมากที่สุด
ด้านพฤติกรรม (conative) นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควรผลิตเครื่ องประดับมีเอกลักษณ์ เพื่อเสริ ม
บุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค และสามารถนาไปเป็ นของสะสม ด้านความรู ้ความเข้าใจเครื่ องประดับ (cognitive)
นักการตลาดหรื อผูป้ ระกอบการ ควรมีบุคคาลากรที่มีความรู ้ทางด้านเพชร อัญมณี โลหะ ไว้แนะนาแก่
ผูบ้ ริ โภค
3. คุณภาพของเครื่ องประดับที่สั่งทา บริ การหลังการขาย และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่ องประดับ
มีส่วนสาคัญที่ช่วยให้ลูกค้าซื้ อซ้ า ดังนั้นผุป้ ระกอบการควร เร่ งพัฒนาคุณภาพตามที่ได้แนะนาไว้ขา้ งต้น
ประกอบกับหมัน่ ตรวจสอบ การบริ การหลังการขาย และพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็ นเอกลักษณ์
มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจสั่งทาเครื่ องประดับซ้ า
อาทิ ปั จจัยด้านวิถีชีวติ ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P และ 7P เป็ นต้น เพราะจะได้
ทราบข้อมูลที่คลอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริ งของประชากรในปัจจุบนั
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะผูท้ ี่เคยสั่งทาเครื่ องประดับในเขตกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขต การศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น เช่น อาจ
สารวจไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบความคิดเห็นทัศนคติของประชากรที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น
ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกัน ทางด้านความคิด ค่านิยมในแต่ละพื้นที่ต่างกัน
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