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บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The 

Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั – รามอินทรา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบ

ทางด่วนเอกมยั – รามอนิทรา 2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้

ในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั – รามอินทรา จําแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บรกิารเลอืกซื้อเครื่องประดบั

เพชรกบัรา้นเอเทยีร่า จํานวน 128 คน โดยใชแ้บบสอบสอบถามเป็นเครื่องมอืในเกบ็รวบรวม

ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตกิารทดสอบแบบ  t-test สถิติความแปรปรวนทาง

เดยีว (One-way ANOVA) หากพบความสแตกต่างจะนําไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ด้วยวธิกีาร 

LSD และใชส้ถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

mailto:6214155587@rumail.ru.ac.th


ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบ

ทางด่วนเอกมยั – รามอินทรา ที่มรีะดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั ทําให้การ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร ต่างกนั ส่วนลูกค้าในห้างสรรพสนิคา้ The Crystal Park 

สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั – รามอนิทรา ทีม่เีพศ อายุ อาชพี ต่างกนั ทําใหก้ารตดัสนิใจเลอืก

ซื้อเครื่องประดบัเพชร ไม่ต่างกนั ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทาง

ด่วนเอกมัย – รามอินทรา ที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคต่างกัน ทําให้การตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชร ไม่ต่างกนั ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของ

ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั – รามอนิทรา อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

คาํสาํคญั : การตดัสนิใจเลอืกซือ้ ; เครือ่งประดบัเพชร ; หา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To study the decision of purchasing 

diamond jewelry of customers at The crystal Park , Ekamai-Raminthra. 2) To study the 

decision of purchasing diamond jewelry of customers at The crystal Park , Ekamai-

Raminthra classified by populstion factors. 3) To study the marketing mix factors (4P’s) 

that affected to the decision of purchasing diamond jewelry of customers at The crystal 

Park , Ekamai-Raminthra. 

The data used in this research was gathered from 128 samples of customers to 

use the service to buy dimond jewelry with ATIARA Shop, using questionnaires as a tool 

for data consolidation. The statistics used for analysis were frequency,percentage,mean 

and standard deviation. In testing the hypothesis, this research used t-test statistics,one-

way variance statistics  (One-way ANOVA) if result showed difference, LSD methods 

must be used and using multiple regression statistics. 

The results of hypothesis test were shown the customers at The crystal Park , 

Ekamai-Raminthra with the different education level and monthly income caused the different 

effects on the decision of purchasing diamond jewelry. However, the difference in gender , 

age ,occupation didn’t show the difference effects on the decision of purchasing diamond 

jewelry. Furthermore, the marketing mix factors (4P’s) were found from this research that 

Product , Price and Place factors affected to the decision of purchasing diamond jewelry of 



customers at The crystal Park , Ekamai-Raminthra of the influence at 0.05 level of 

significance. 

Keyword : the decision of purchasing ; diamond jewelry ; the marketing mix factors (4P’s) 

 

บทนํา 

อญัมณีอาจถูกคน้พบครัง้แรกดว้ยความบงัเอญิ  ดว้ยความงดงามและพลงัของธรรมชาต ิ

ทีแ่ฝงเรน้อยู่ และอญัมณีไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของความมัน่คัง่ ความอุดมสมบรูณ์ การปกป้อง

จากสิง่ชัว่รา้ย  

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัประเทศ

ไทย โดยมมีูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั 3 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมดมาอย่างต่อเน่ืองไม่

น้อยกว่า 10 ปี และเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมส่งออกทีส่รา้งรายไดส้งูสุดใหก้บัประเทศมานาน

หลายทศวรรษ โดยทาํหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูผ้ลติอญัมณีและเครื่องประดบัสง่ออก และเป็นผูค้า้ขายอญั

มณีและเครือ่งประดบัทีส่าํคญัในระดบัโลก  

เศรษฐกจิยคุปัจจุบนัมคีวามผนัผวนตลอดเวลา ซึง่มผีูผ้ลติหลายรายทีต่อ้งปรบัตวัเขา้หา

ผูบ้รโิภคเพือ่การดาํเนินธุรกจิต่อไป เน่ืองผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการตดัสนิใจมากขึน้ มอีาํนาจใน

การต่อรองราคาสนิค้ามเีพิม่ขึ้น พฤติกรรมของผู้บรโิภคจงึเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จงึทํา

ผูป้ระกอบการตอ้งหาวธิใีนการสรา้งกลยทุธ ์สรา้งแรงดงึดดูใหผู้บ้รโิภคมคีวามภกัดตี่อตราสนิคา้ 

ดว้ยการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพือ่นํามาปรบัใชก้บัการสรา้งกลยุทธเ์พือ่เพิม่ยอดขายให้

สงูขึน้และกจิการเตบิโตไดอ้ยา่งมัง่คัง่ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีศ่กึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของ

ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา โดยมปัีจจยั

ทีเ่กี่ยวขอ้งคอื พฤตกิรรมผูบ้รบิรโิภค ส่วนประสมทางการตลาด(4P’s) เพื่อนําผลการวจิยัน้ีไป

ปรบัปรุงพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการลกูคา้ต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The 

Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

2.เพื่อศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The 

Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา จําแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลและ

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

3.เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบั

เพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 



ขอบเขตของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี  

 1.ด้านเน้ือหา 

 1.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

 1.1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี 

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  1.1.2 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  1.1.3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 

ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรของลูกค้าใน

หา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

 2.ด้านประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร

กบัรา้นเอเทยีร่า ซึ่งเป็นรา้นขายเครื่องประดบัเพชรตัง้อยู่ภายในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal 

Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื กลุ่มลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเพชรกบั

รา้นเอเทยีรา่ ซึง่เป็นรา้นขายเครื่องประดบัเพชรตัง้อยูภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park 

สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา จาํนวน 128 ตวัอยา่ง 

 3.ด้านพืน้ท่ี 

 ห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา ตัง้อยู่ใน

พืน้ทีเ่ขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

 4.ด้านระยะเวลา  

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทาํวจิยัครัง้น้ีเริม่ตัง้แต่กุมภาพนัธ ์– เมษายน 2565 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทราบถงึความคดิเหน็ส่วนบุคคลทีม่ตี่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของ

ลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

2. ทราบถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร 

เพื่อนําผลไปสรา้งกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการตลาด พฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

3. ผูป้ระกอบการเครือ่งประดบัเพชรสามารถนําผลการวจิยัในครัง้นี้ปรงัปรุงกระบวนการ

ทํางาน ระบบงานภายในองคก์ร เพื่อนําเสนอสิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัลูกคา้ สรา้งความประทบัใจและ



การภักดีต่อตราสินค้า เป็นการสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เครือ่งประดบัต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทราที่

มปัีจจยัลกัษณะบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน และ

ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภคต่างกนั ส่งผลให้ การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของ

ลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา ต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชพี 

-ระดบัการศกึษา 

-รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด(4P’s) 

-ดา้นผลติภณัฑ ์

-ดา้นราคา 

-ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเครื่องประดบั

เพชรของลกูค้าในห้างสรรพสินค้า  

The Crystal Park  

สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา 

ปัจจยัด้านพฤติกรรม

 



 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วลกัษณะส่วนบคุคล  

ฐติสิา ศรโีสวรรณา (2561) กล่าววา่ การตดัสนิใจซือ้สนิคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงของ

ผูบ้รโิภคแตล่ะคนนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากภมูหิลงัและสภาพแวดลอ้ม ทศันคตขิอง

บุคคลทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ เพศ อาย ุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา  เป็นตน้ ซึง่

เป็นลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไปสง่ผลใหม้อีทิธพิลใหแ้สดงออกถงึพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้ทีแ่ตกตา่งกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

จุฑาทพิย ์ขนุจนัทรด์ ีและ พชัรห์ทยั จารุทวผีลนุกูล (2561)  สว่นประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีนํ่ามาใชก้บัธุรกจิ เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคท์าง

การตลาด และยงัสามารถกําหนดกลยุทธ์ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า ประกอบไปด้วย 

ผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

กติตวิฒัน์ จติรวตัร ( 2559 ) ได้กล่าวไว้ว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถงึ การกระทํา

ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหาเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิคา้และบรกิารรวมทัง้การตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ทัง้

ก่อนและหลงัการกระทําดงักล่าว ดว้ย และยงัหมายถงึขัน้ตอน ความคดิ ประสบการณ์ การซื้อ

การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค เพือ่ตอบสนอง ความตอ้งการและความพงึพอใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 

ธญันนัท ์โคตรโสภา (2563) กล่าววา่ แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภคมปีระโยชน์ต่องานวจิยัครัง้น้ี กลา่วคอืทาํใหท้ราบวา่การตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารของ

ลกูคา้ประกอบดว้ย อะไรบา้ง จงึควรจดัการบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัเครือ่งประดบัเพชร 

อญัรนิทร ์จรีะเศวตนนัท ์(2556) ไดก้ล่าววา่ เครือ่งประดบัเพชร หมายถงึ เครือ่งประดบั

ประเภทต่างๆ อาทเิชน่ แหวน สรอ้ยคอ ต่างห ูสรอ้ยขอ้มอื เขม็กลดั เป็นตน้ ทีต่วัเรอืนผลติจาก

ทองคํา เงนิ หรอื โลหะมคี่าอื่นๆ และตกแต่ง ประดบัด้วยเพชรแท้เป็นส่วนใหญ่ เป็นสนิค้า

ฟุ่มเฟือย และมรีาคาคอ่นขา้งสงู  

เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ

เครื่องประดบัทองและจวิเวลรี ่ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซื้อ

เครื่องประดบัทองและ จวิเวลรีข่องผูบ้รโิภคทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร และ ความสะดวกในการ เขา้ถงึบรกิาร สําหรบัปัจจยัดา้น

ลกัษณะประชากรศาสตรผ์ลการวจิยัพบว่า เพศ ระดบัการศกึษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการซือ้เครือ่งประดบัทองและจวิเวลรี ่ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 



นัสทยา ชุ่มบุญชู  (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง  พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

เครื่องประดบัอญัมณี ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า 1. พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้เครื่องประดบัอญัมณี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ซือ้ เครื่องประดบัอญั

มณีประเภทแหวน และซื้อเฉลีย่ 1 ครัง้ต่อปี จํานวนเงนิทีต่ดัสนิใจอยู่ทีร่าคาตํ่ากว่า 5,000 บาท 

ตัดสินใจซื้อเครื่องประดบัอัญมณีด้วยตนเอง ซื้อเครื่องประดบัอัญมณีที่ตัวเรือนทํามาจาก

ทองคําขาว และ ประกอบจากแร่อัญมณีมีค่าที่เป็นพลอยเน้ือแข็ง ซื้อที่ร้านเพชรทอง

เครื่องประดบัอญัมณีทัว่ไป และซื้อจากรา้น จําหน่ายทีม่ชีื่อเสยีง/น่าเชื่อถอื ในช่วงเวลาวนัหยุด 

(เสาร์-อาทิตย์) เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อคือราคาที่ เหมาะสมกบัคุณภาพ ได้รบัข้อมูล

ขา่วสารเกีย่วกบัเครื่องประดบัอญัมณีจากการบอกต่อจากบุคคลอื่น แต่ไม่มผีล ในการตดัสนิใจ

ซือ้ และมกีารวางแผนล่วงหน้าก่อนการตดัสนิใจซือ้ 

แพรวพรรณ จนัทรส์ุพฒัน์ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง กระบวนการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบั

เพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ กลุ่มเจเนอเร

ชนัในกรุงเทพมหานคร ทีม่ชี่วงอายุ อาชพี รายไดต้่อเดอืน ต่างกนัทําใหก้ระบวนการตดัสนิใจ

ซื้อเครื่องประดบัเพชรไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลติภณัฑ์, 

ดา้นราคา, ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อ กระบวนการ ตดัสนิใจซือ้

เครือ่งประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัในกรุงเทพมหานคร  

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ระเบียบการวิจยั 

เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวจิยัที่มกีารศึกษา

ตามสภาพทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มกีารจดักระทําหรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูเพยีงครัง้เดยีว โดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใช้

วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร

กบัรา้นเอเทยีร่า ซึ่งเป็นรา้นขายเครื่องประดบัเพชรตัง้อยู่ภายในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal 

Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื กลุ่มลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารเลอืกซื้อเครื่องประดบั

เพชรกบัร้านเอเทยีร่า ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องประดบัเพชรตัง้อยู่ภายในห้างสรรพสนิค้า The 

Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา ซึง่ในปี 2564 จากสถติริา้นเครื่องประดบั

เพชรเอเทยีร่า มจีํานวนผู้มาใช้บรกิาร187 คน จงึได้ทําการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร

คาํนวณประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ด ้คอื 128 ตวัอยา่ง 



 การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอื

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการดําเนินการวจิยั ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวความคดิการวจิยั โดยมลีาํดบัขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารทางวชิาการ และผลงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเพชร พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจซือ้  

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ทาํขึน้เพือ่ใหค้วามหมายของตวั

แปรแต่ละตวั เพือ่สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

3. นํานิยามศพัท์เฉพาะทีไ่ดม้าสรา้งเป็นขอ้คําถามทีม่คีวามครอบคลุม และสมัพนัธก์บั

นิยามศพัทข์องตวัแปรทัง้หมดทีจ่ะใชใ้นการดาํเนินการวดัผล 

4. จดัทําร่างแบบสอบถามโดยอ้างองิจากนิยามศพัท์เฉพาะ ประกอบดว้ยโครงสรา้ง 5 

สว่น 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี  ระดบั

การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มจีํานวน 6 ขอ้ เป็นลกัษณะคําถามแบบปลายปิดมตีวัเลอืก

คาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบเพยีงแค ่1 คาํตอบ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค ซึ่งจะประกอบไปด้วยขอ้คําถาม

ทัง้หมด 5 ขอ้ เป็นลกัษณะคําถามแบบปลายปิดมตีวัเลอืกคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

เลอืกตอบเพยีงแค ่1 คาํตอบ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบไปด้วย

คําถามทัง้หมด 4 ด้าน คอื ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อคําถามทัง้หมด 20 ข้อ คําถามแบบประเมินค่า

ความสาํคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = 

น้อยทีส่ดุ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ใน

ห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา ซึ่งจะประกอบไป

ดว้ยขอ้คาํถามทัง้หมด 5 ขอ้ คาํถามแบบประเมนิค่าความสาํคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 5 = 

มากทีส่ดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีส่ดุ 

ส่วนที่ 5 อะไรคอืเหตุผลที่ทําให้ท่านตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรกบัร้านเอเทยีร่า 

จาํนวนขอ้คาํถาม 1 ขอ้เป็นคาํถามในลกัษณะคาํถามปลายเปิด เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดง

ความคดิเหน็ 

5.  ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามทีจ่ดัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเน้ือหา 



 การวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1.1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดั

เชงิกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์เพศ อายุ อาชพี  ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดอืน และดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

1.2 ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปร

ทีม่รีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอก

มยั-รามอนิทรา 

2. สถติอินุมาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

2.1 เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The 

Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา โดยจําแนกตามเพศ จะใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยสถติกิารทดสอบ   t-test 

2.2 เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The 

Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยจําแนกตามอายุ อาชีพ  ระดับ

การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภค โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การ

เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เป็นรายคู ่โดยการใชว้ธิกีารของ LSD (Least Significant Difference) 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

 

สรปุผลการวิจยั 

 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชร

ของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา สามารถ

สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงันี้  

1. ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคดิเหน็

ระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรของลูกค้าใน

ห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา จําแนกตามปัจจยั

ลกัษณะสว่นบุคคลและปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

2.1 ลูกค้าในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั-



รามอินทราที่มีปัจจยัลักษณะบุคคล ด้านระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทําให้ การ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบ

ทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา ต่างกนั 

2.2 ลูกค้าในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทราที่มปัีจจยัลกัษณะบุคคล ดา้นเพศ อายุ อาชพี ต่างกนั ต่างกนั ทําให ้การตดัสนิใจ

เลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วน

เอกมยั-รามอนิทรา ไมต่่างกนั 

2.3 ลูกค้าในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทราทีม่ปัีจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ต่างกนั ทําให ้การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบั

เพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา ไม่

ต่างกนั 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก

ซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอก

มยั-รามอนิทรา 

 3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา 

 3.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบ

ทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา สามารถสรุปผลการวิจัยตาม

วตัถุประสงคแ์ละตามขอ้มสมมตฐิานได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคดิเหน็

ระดบัมาก ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยัของแพรวพรรณ จนัทร์สุพฒัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของกลุ่มเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร



ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของเจเนอเรชันวายใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ในระดบัมาก  

2. ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา จาํแนกตามปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล

และปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล 

2.1.1 ด้านเพศ ลูกค้าในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park  สาขาเลยีบทาง

ด่วน เอกมยั-รามอินทรา ที่มเีพศ ต่างกนั ทําให้การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร ไม่

ต่างกนั ซึ่งผลการวจิยัน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของฐติิสา ศรโีสวรรณา (2560) ได้ศกึษาเรื่อง 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการซื้อเครื่องประดบัทองและจวิเวลรีผ่ลการวจิยัพบว่า เพศที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการซือ้เครือ่งประดบัทองและจวิเวลรี ่ทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

2.1.2 ด้านอายุ ลูกค้าในห้างสรรพสนิค้า The Crystal Park สาขาเลียบทาง

ด่วนเอกมยั-รามอินทรา ที่มอีายุ ต่างกนั ทําให้การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร ไม่

ต่างกนั โดยงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพรวพรรณ จนัทรส์พุฒัน์ (2563) ไดศ้กึษาเรือ่ง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของกลุ่มเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของเจเนอเรชันวายใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ อายตุ่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัเพชรไมต่า่งกนั  

2.1.3 ด้านอาชีพ ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทาง

ด่วนเอกมยั-รามอินทรา ที่มอีาชพี ต่างกนั ทําให้การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชรไม่ 

ต่างกนั ผูโ้ดยงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัแพรวพรรณ จนัทรส์ุพฒัน์ (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชรของกลุ่มเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบวา่อาชพีต่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัเพชรไมต่่างกนั  

2.1.4 ด้านระดบัการศึกษา ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขา

เลียบทางด่วนเอกมยั-รามอินทรา ที่มีระดบัการศึกษา ต่างกัน ทําให้การตดัสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชร ต่างกนั ผู้โดยงานวจิยัน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของธญันันท์ โคตรโสภา 

(2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับแหวนเพชรของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการศกึษาต่างกนั ทาํใหก้าร

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัแหวนเพชรแตกต่างกนั  

2.1.5 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park 

สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสนิใจเลอืก

ซือ้เครื่องประดบัเพชร ต่างกนั โดยงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลติา สงักําเนิด (2563) 

ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เพชรออนไลน์ ผลการวจิยัพบว่า รายได้



เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเพชรออนไลน์อย่าง มนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  

2.2 ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.2.1 ลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วน เอกมยั-

รามอนิทรา ที่มพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค ต่างกนั ทําใหก้ารตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร ไม่

ต่างกนั โดยงานวจิยัน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของเพช็รรชั ศลัยสริ ิ(2562) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัเพชรผา่นชอ่งทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่พีฤตกิรรมในการ

ตดัสนิใจซือ้ ทีม่กีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เวลาเฉลีย่ในการเลอืกซือ้ เหตุผลในการซือ้ ประเภท

ของสนิคา้ ความถีใ่นการใชบ้รกิาร ปรมิาณการซือ้สนิคา้ และงบประมาณในการซือ้สนิคา้ต่างกนั 

ทาํใหก้ารตดัสนิใจซือ้เครือ่งประดบัเพชรผา่นชอ่งทางออนไลน์ไมต่่างกนั  

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 3.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเพชรของ

ลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา โดยงานวจิยั

น้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของแพรวพรรณ จนัทร์สุพฒัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนั

วายในกรุงเทพมหานคร  

3.2 ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดบัเพชรของ

ลกูคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางดว่นเอกมยั-รามอนิทรา โดยงานวจิยั

น้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของแพรวพรรณ จนัทร์สุพฒัน์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการ

ตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

ปัจจยัดา้นราคา มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายใน

กรุงเทพมหานคร  

3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา โดยงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแพรวพรรณ จนัทรส์พุฒัน์ (2563) ไดศ้กึษา

เรื่อง กระบวนการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

เครือ่งประดบัเพชรของกลุ่มเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร  



3.4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบทางด่วนเอกมยั-

รามอนิทรา ผู ้โดยงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลดัดาพร แซ่โงว้ (2563) ได้ศกึษาเรื่อง 

การตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเงนิบนรา้นคา้ออนไลน์ การวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซื้อ

เครื่องประดบัเงนิบนร้านค้าออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มผีลต่อ การ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครือ่งประดบัเงนิบนรา้นคา้ออนไลน์  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัในครัง้น้ี มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และแนวทาง

สาํหรบัผูท้ีป่ระกอบและผูท้ีศ่กึษาเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิอญัมณีและเครือ่งประดบัเพชร ดงันี้ 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคล  

 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ลูกคา้ทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะใหค้วามสาํคญักบั

การตดัสนิใจใจเลอืกเครื่องประดบัเพชรและมคีวามคดิเหน็ในระดบัความสําคญัที่มาก ดงันัน้ 

นักการตลาดหรอืผูป้ระกอบการหากทําการตลาดจะตอ้งทําการมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

เพราะคนกลุ่มน้ีจะค่อนขา้งตดัสนิใจซื้ออย่างละเอยีด ถี่ถ้วน การทําการตลาดจงึต้องเน้นไปที่

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีล่กูคา้สามารถหาขอ้มลูและเขา้ถงึไดง้า่ย เพือ่งา่ยต่อการตดัสนิใจซือ้ 

 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 50,001 - 100,000 

บาท ค่อนขา้งทีจ่ะมกีําลงัซื้อมาก เป็นกลุ่มวยัทํางานทีอ่ิม่ตวั มกัมพีฤตกิรรมเลอืกซื้อแบบเน้น

ความคุม้ค่าต่อราคา สนิคา้มรีาคาสูงแต่คุณภาพต้องสูงตามไปด้วย  ดงันัน้ หากนักการตลาด

หรอืผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกคา้ระดบัรายได้ จงึควรทําการตลาดไปที่รูปแบบของ

ผลติภณัฑเ์น้นภาพลกัษณ์ทีด่ดู ีสวยงาม เพือ่เป็นการเสรมิบุคลกิภาพสาํหรบัลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพ

ในการซือ้สงู 

 ด้านเพศ อายุ อาชีพ ทําให้การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดบัเพชรของลูกค้าใน

ห้างสรรพสินค้า The Crystal Park สาขาเลียบทางด่วนเอกมยั - รามอินทราไม่แตกต่างกนั 

ดงันัน้ ทัง้ 3 ปัจจยัน้ี จงึไมต่อ้งทาํการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง  

ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภค ทําให้การ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชรของลูกคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ The Crystal Park สาขาเลยีบ

ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ไม่ต่างกัน ดังนัน้ ผู้ประกอบการไม่ต้องทําการตลาดแบบ

เฉพาะเจาะจงสาํหรบัปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 



 ด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า ผลติภณัฑม์ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องประดบัเพชร และ

ลูกคา้ไดใ้หค้วามสาํคญัและระดบัความคดิเหน็ในดา้นผลติภณัฑม์ากทีส่ดุ ดงันัน้ ดา้นผลติภณัฑ ์

จึงเป็นด้านที่ควรทําการตลาดเน้นไปที่รูปแบบของสินค้าที่ทนัสมยั สวยคุ้มค่าต่อราคาการ

ตดัสนิใจซื้อ และการสวมใส่เพื่อเสรมิบุคลกิภาพ บารม ีและแสดงถงึความมฐีานะ หน้าตาทาง

สงัคม นักการตลาดจงึควรทําการด้วยการออกแบบผลติภณัฑ์เครื่องประดบัเพชรด้วยวสัดทึี่

คุณภาพ เน้นภาพลกัษณ์ทีด่แูพง ใชด้ารา นกัแสดงเป็นแบบในการโปรโมทสนิคา้  

ด้านราคา พบว่า ปัจจยัดา้นราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร และ

ลูกคา้ไดใ้หค้วามสาํคญัและระดบัความคดิเหน็ในดา้นราคาระดบัมาก เพราะในมุมมองของลกูคา้

จะคํานึงถงึความคุม้ค่าของสนิคา้ทีไ่ดร้บักบัเงนิทีจ่่ายไป หากนักการตลาดทํากลยุทธใ์นการตัง้

ราคา จะต้องคํานึงถงึต้นทุนทีใ่ชใ้นการทํา และการตัง้กําไรทีลู่กคา้สามารถต่อรองราคาไดต้าม

ความเหมาะสม อาจจะมกีารลดราคาสําหรบัวนัพเิศษของคุณลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความ

ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายมผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร และลูกคา้ไดใ้หค้วามสาํคญัและระดบัความคดิเหน็ในด้าน

ช่องทางการจดัจําหน่ายระดบัมาก ดงันัน้ การโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยภาพ 3 มติ ิ

หรอืการใชเ้ทคโนโลยทีีท่ําใหเ้หน้ภาพเสมอืนจรงิ จะช่วยใหลู้กคา้เหน็ภาพและรายละเอยีดของ

สนิคา้ และเกดิความสนใจอยากจะมาสมัผสักบัสนิคา้จรงิ จงึต้องมรีา้นจดัจําหน่ายหลากหลาย

สาขา ใกลก้ารคมนาคมและมกีารตกแต่งรา้นทีด่สูวยงาม มคีวามน่าเชือ่ถอื จะชว่ยใหภ้าพลกัษณ์

ของแบรนดม์คีวามน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อเครื่องประดบัเพชร และลูกคา้ไดใ้หค้วามสาํคญัและระดบัความคดิเหน็ในด้าน

การสง่เสรมิการตลาดระดบัมาก แต่เมื่อเปรยีบเทยีบสว่นประสมทางตลาดทัง้ 4 ปัจจยัแลว้ ดา้น

การส่งเสริมการตลาดเป็นด้านลูกค้าให้ความสําคัญน้อยที่สุด หากนักการการตลาดหรือ

ผู้ประกอบการจะทําการตลาดควรเน้นไปที่การอํานวยความสะดวก โปรโมชัน่การผ่อนบตัร

เครดติ 0 % 3 เดอืน 6 เดอืน 10 เดอืน การใหเ้ครดติเงนิคนื โดยทางรา้นจะต้องเป็นพนัธมติร

กบัธนาคาร จะเป็นการช่วยดงึดูดความสนใจใหลู้กคา้กลบัมาซื้อซ้ํา ซื้อเพิม่ และเพิม่ฐานลูกคา้

รายไดป้านกลางใหเ้ป็นเจา้ของเพชรได ้ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัในครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆเพิม่เตมิที่อาจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ

เครือ่งประดบัเพชรของลกูคา้  เชน่ ปัจจยัดา้นการรบัรู ้ปัจจยัดา้นความภกัดตี่อตราสนิคา้  



2. ซึ่งหากต้องการขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้จงึควรเลอืกกลุ่มประชากรใน

การศกึษาครัง้ต่อไปที่แตกต่างไปจากเดมิหรอืเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดมิที่เป็น

เพยีงกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อาจจะเพิม่เป็นประชากรในระดบัภาค เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่

มคีวามแตกต่างกนั 

3. การเลอืกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะนําการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติดิว้ยวธิกีารอื่น

เพิม่ขึน้ดว้ย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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