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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ตำมลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ และศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตกับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมอง
ของผู้สวมใส่ กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 385 คน โดยใช้
แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.962 เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำที ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว และค่ำสถิติสหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ (1) ผู้สวมใส่ก ำไลหินสี เพศหญิง อำยุ 36 - 45 ปี สถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/
หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี เป็นกลุ่มเจ้ำของกิจกำร/ผู้ประกอบกำร และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บำท มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณค่ำก ำไลหินสีมำกกว่ำกลุ่มอื่น ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 (2) ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์ต่อคุณค่ำก ำไล
หินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ กำรเสริมบุคลิกภำพ กำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม  
กำรเสริมสิริมงคล และของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.813, 0.912 และ 0.890 
ตำมล ำดับ มีควำมสัมพันธ์ระดับสูงมำกในทิศทำงเดียวกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต คุณค่ำก ำไลหินสี มุมมองของผู้สวมใส่ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the value of colored stone bangles from the 
perspectives of wearers who live in the Bangkok metropolitan area. The demographic characteristics 
were classified in order to study the relationship between lifestyle and the value of colored stone 
bangles from the perspectives of wearers. The sample of 385 colored stone bangle wearers lived in 
the Bangkok metropolitan area. A questionnaire with a reliability of 0.962 was used as the instrument 
for data collection. The results of the study were as follows: (1) The colored stone bangle wearers 
were female, aged from 36-45 years, with a marital status of living together, widowed, divorced or 
separated, their educational level was postgraduate and they were business owners or entrepreneurs 
with an average monthly income of 35,001-45,000 Baht, at a statistically significant level of 0.05; (2) 
the lifestyle factors included activities, interests, and opinions. There was a relationship with the 
value of colored stone bangles from the perspectives of wearers in the Bangkok metropolitan area, 
including personality enhancement, indication of social status, auspiciousness, and gifts for various 
occasions. The correlation coefficients were 0.813, 0.912, and 0.890, respectively. There is a very high 
degree of correlation in the same direction at a statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Lifestyle, Colored Sstone Bangles, Perspectives of Wearers  
 

บทน า 
อัญมณีและหินสีถูกค้นพบจำกหลำยแหล่งทั่วโลก ถูกน ำมำท ำเป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่ำหลำกหลำยรูปแบบ

เพื่อสวมใส่ เพรำะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ควบคู่กับกำรแต่งกำยตำมควำมช่ืนชอบส่วนบุคคลและสะท้อนควำมเป็นตัวตนของ  
ผู้สวมใส่ได้ นอกจำกจะเป็นเครื่องประดับเพื่อควำมสวยงำมหรือเสริมสร้ำงควำมเช่ือมั่นในภำพลักษณ์ของผู้สวมใส่แล้ว 
ยังถูกมองว่ำมีคุณค่ำเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมควำมเชื่ออีกด้วย โดยก ำไลหินสีและควำมเช่ือเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทย
มำช้ำนำน แรกเริ่มผู้คนรู้จักหินโดยกำรน ำไปประกอบเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เปรียบแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และน ำไปใช้
เป็นเครื่องประดับ ซึ่งพื้นฐำนเดิมของคนในสมัยก่อนมีควำมเช่ือ และนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ผสมผสำนอิทธิพลวัฒนธรรมจำก
ประเทศต่ำง ๆ รวมกับอิทธิพลจำกพุทธศำสนำ จึงเป็นกำรผนวกควำมเช่ือเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจนหลอมรวมกลำยเป็น “อัตลักษณ์” ของสังคมไทย 

ภำคอุตสำหกรรมเครื่องประดับนั้นมีขนำดใหญ่ทั้งในสหรัฐรวมถึงในตลำดโลก Grand View Research ได้
ประมำณกำรไว้ว่ำ อุตสำหกรรมเครื่องประดับจะมีมูลค่ำ 480,500 ล้ำนเหรียญสหรัฐภำยในปี ค.ศ. 2025 แต่เมื่อ 
ร้ำนเครื่องประดับต้องปิดท ำกำรนำนหลำยเดือนเนื่องจำกสถำนกำรณ์ โรคระบำดไวรัส COVID-19 กระทบ 
ไปทั่วโลก ขนำดของตลำดจึงลดลงเล็กน้อย แต่ประมำณกำรรำยได้สุทธิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสควำมนิยม
ของลูกค้ำ ได้บ่งช้ีว่ำตลำดเครื่องประดับน่ำจะเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง (สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ, 2564) แม้อัญมณี
และเครื่องประดับเป็นสินค้ำฟุ่มเฟือย แต่ก็เป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่ำงประเทศช่ืนชอบ ฉะนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจที่
ผู้รู้และผู้เชี่ยวชำญจำกหลำยส ำนักวิเครำะห์ตรงกันว่ำยังคงเป็นธุรกิจที่มีอนำคต เนื่องจำกเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีศักยภำพใน
กำรจับจ่ำยใช้สอย ไม่ว่ำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยภำพรวมจะชะลอตัวลงก็ตำม (กรุงศรี กูรู เอสเอ็มอี, 2564)  
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ตลำดหินมงคลหรือหินน ำโชคได้รับควำมนิยมครั้งแรกในปีพ.ศ.  2546 - 2547 ในฐำนะหินสีมงคลที่ 
ช่วยน ำโชคด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรัก กำรงำน กำรเงิน โชคลำภ ตำมสีของหิน และค ำบอกเล่ำของผู้ขำยที่ปรุงแต่ง
ให้หินมีสรรพคุณน่ำสนใจและน่ำเช่ือถือ และได้รับควำมนิยมอีกครั้งในช่วงปลำยปีพ.ศ. 2557 จำกกำรเป็นเครื่องประดับ
ของดำรำที่มีช่ือเสียงระดับต้น ๆ ของวงกำร (marketeeronline, 2558) เมื่อเข้ำสู่ปี พ.ศ. 2563 ก ำไลหินสีกลำยเป็นหนึ่ง
ในบรรดำของเสริมดวงยอดฮิตที่ผู้สวมใส่ให้ควำมนิยม นอกจำกกำรออกแบบที่สวยงำมเหมำะส ำหรับกำรใส่เป็น
เครื่องประดับแล้ว หินแต่ละชนิดยังมีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ว่ำต้องกำรเสริมในเรื่องใด (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2563) และตลำดหินมงคลนี้ยังได้รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนถึงปัจจุบัน จึงท ำให้ภำคธุรกิจก ำไลหินสี
ขนำดเล็กจ ำนวนมำกเข้ำมำแข่งขันในตลำดนี้โดยมีกลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันไป  

ในประเทศไทยมีควำมเช่ือเรื่องหินสีมำกพอสมควร ถ้ำนึกถึงเรื่องของกำรเสริมดวง หรือควำมเชื่อเรื่องสิ่งของ 
น ำโชคนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ำ “ก ำไลหินสี” เป็นหนึ่งในของเสริมดวงที่ก ำลังมำแรงและได้รับควำมนิยมจำกผู้คนเป็น
จ ำนวนมำก ผู้มีอิทธิพล (Influencer) ทั้งชำยและหญิงพำกันสวมใส่ก ำไลหินสีนี้จนกลำยเป็นกระแสแฟช่ัน มีควำมเช่ือกัน
ว่ำหินสีเหล่ำนี้สำมำรถเสริมดวงชะตำหรือน ำโชคในด้ำนต่ำง ๆ ของชีวิตได้   ซึ่งเป็นไปตำมพื้นฐำนควำมเช่ือส่วนบุคคล 
เมื่อควำมเช่ือโชคลำงเช่ือมโยงกับสินค้ำจึงเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำจนเกิดกระแสควำมนิยมขึ้นมำในสังคม  

นอกจำกนี้ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกสวมใส่ก ำไลหินสี เพรำะ
แสดงถึงพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตประจ ำวันท่ีเกี่ยวกับกำรสวมใส่ ทั้งกำรมีกิจกรรมในส่วนของงำนอดิเรก กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงสังคมด้ำนประเพณีหรือที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ กำรเลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสวมใส่หรือซื้อเพื่อเป็นของขวัญ  
ด้ำนควำมสนใจ ไม่ว่ำจะเรื่องแฟช่ันเครื่องประดับ กำรติดตำมข่ำวสำรในวงกำรก ำไลหินสีผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ควำมส ำเร็จ               
ในชีวิต และควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ทั้งต่อตนเอง ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อรวมไปถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนถึง
คุณค่ำของก ำไลหินสีในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ ควำมมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ เสริมควำมสวยงำม         
ดูสง่ำ ท ำให้ผู้สวมใส่เกิดควำมภำคภูมใิจในตนเอง เครื่องประดับจัดเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภำพลักษณ์ที่ดูดี แสดงถึงสถำนะทำง
สังคมและช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ ใช้ในกำรบอกฐำนะเสริมสถำนภำพควำมมั่งคั่งให้ผู้สวมใส่ ถูกเลือกซื้อเพื่อใช้ในกำร
เป็นสิ่งของน ำโชค เสริมควำมเป็นสิริมงคลในด้ำนต่ำง ๆ อีกทั้งยังจัดเป็นของขวัญที่มีคุณค่ำสื่อถึงควำมเอำใจใส่และ 
ควำมพิเศษ เป็นสื่อกลำงที่ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น (จิวเวลรี่, 2564) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีช่ือเสียง
ในงำนฝีมือด้ำนอัญมณี และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล หำกดูในภำพรวมช่วง 2-3 ปีมำนี้ แนวโน้มตลำดอัญมณีและ
เครื่องประดับในเมืองไทยอำจจะซบเซำลงไปบ้ำง แต่คงเป็นระยะเวลำไม่นำนนัก เพรำะในช่วงเทศกำลส ำคัญอย่ำงวันข้ึน
ปีใหม่ วันตรุษจีน หรือวันวำเลนไทน์ ยอดซื้อโดยรวมยังไปได้ดี (กรุงศรี กูรู เอสเอ็มอี, 2564) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษำเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่มีควำมสัมพันธ์ต่อคุณค่ำก ำไลหินสี             
ในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำผลวิจัยมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับตลำด                
ก ำไลหินสีทั้งกำรเลือกซื้อเพื่อสวมใส่เองหรือซื้อเป็นของขวัญตำมเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ ที่เหมำะแก่กำรกระตุ้นยอดขำย 
ปรับตัว เพื่อแข่งขันได้ทุกสถำนกำรณ์ สร้ำงควำมแตกต่ำงทั้งแนวคิดและภำพลักษณ์ก ำไลหินสีให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์ 
ท่ำมกลำงสภำพกำรแข่งขันของภำคธุรกิจขนำดเล็กที่มีกำรปรับกลยุทธ์ตำมตลำดที่เปลี่ยนไปตำมแต่ละช่วงเวลำ และ  
กลุ่มธุรกิจสตำร์ตอัปที่เกิดขึ้นมำกมำย รวมถึงยังสำมำรถน ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทำงธุรกิจผ่ำนกลยุ ทธ ์
กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้บริโภคที่สวมใส่ก ำไลหินสีต่อไปในอนำคต  
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
1. เพื่อศึกษำคุณค่ำก ำไลหินสี ได้แก่ กำรเสริมบุคลิกภำพ กำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม กำรเสริมสิริมงคล และ

ของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ในมุมมองของผู้สวมใส่ที่ อำศั ยในเขตกรุงเทพมหำนคร  โดยจ ำแนกตำมลักษณะ 
ด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่ อศึ กษำควำมสั มพั น ธ์ ระหว่ ำงรูป แบบกำรด ำ เนิ น ชีวิต  ได้ แก่  กิ จกรรม  ควำมสน ใจ  และ 
ควำมคิดเห็น กับคุณค่ำก ำไลหินสี ได้แก่ กำรเสริมบุคลิกภำพ กำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม กำรเสริมสิริมงคล และ
ของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และ

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกัน 
2. ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์ต่อคุณค่ำ

ก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหินสี จุฑำมำศ ณ สงขลำ (2553) กล่ำวว่ำ หินสีและอัญมณีถูกค้นพบและรู้จักหลำกหลำย

แหล่งทั่วโลก เริ่มต้นนั้นผู้คนรู้จักหินในฐำนะของกำรน ำไปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจน
เกี่ยวพันกับควำมเช่ือ รูปเคำรพต่ำง ๆ และน ำไปใช้เป็นเครื่องประดับ จำกนั้นมีกำรบันทึกถึงเรื่องรำวของหินสีและอัญมณี 
ซึ่งเป็นวัตถุอันทรงพลังจำกธรรมชำติอย่ำงหนึ่งที่ถูกน ำกลับมำใช้ ท้ังเพื่อบ ำบัดรักษำอำกำรเจ็บป่วยทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นควำมเช่ือในด้ำนของกำรดึงดูดควำมมั่งคั่งร่ ำรวย ช่ือเสียงและกำรประสบ
ควำมส ำเร็จมำสู่ผู้เป็นเจ้ำของ 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรแบ่ง 
ส่วนตลำดตำมตัวแปรด้ำนประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ครอบครัว อำชีพ ระดับกำรศึกษำ และ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ เป็นลักษณะที่ส ำคัญ เป็นสถิติที่วัดได้ของประชำกร ช่วยใน 
กำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย สำมำรถเข้ำถึงและมีประสิทธิผลต่อกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย โดยลักษณะประชำกรศำสตร์
ที่ต่ำงกันจะก ำหนดลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน 

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการด าเนินชีวิต Plummer (1974) กล่ำวว่ำ รปูแบบกำรด ำเนินชีวิต ประเมินโดยใช้
ลักษณะทำงจิตวิทยำทำงสังคม ด้วยกำรวิเครำะห์ “AIO” มีดังนี้ (1) A คือ กิจกรรม หมำยถึง ปฏิกิริยำที่แสดงออก เช่น 
กำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำ เข้ำร่วมชมงำนแสดง ดูโทรทัศน์ หรือมีส่วนร่วมในบทสนทนำต่ำง ๆ (2) I คือ ควำมสนใจ เป็น 
ควำมสนใจในเรื่องรำว เหตุกำรณ์หรือวัตถุโดยมีระดับของควำมตื่นเต้นที่เกิดขึ้น เมื่อได้ตั้งใจติดต่อกันหรือมีควำมตั้งใจ
เป็นพิเศษ และ (3) O คือ ควำมคิดเห็น เป็นไปในรูปค ำพูดหรือเขียนตอบที่ใช้เพื่ออธิบำย แปลควำมหมำย กำรคำดคะเน 
และกำรประมำณค่ำ 

แนวคิดและทฤษฎีคุณค่า Ittner and Larcker (1996) กล่ำวว่ำ คุณค่ำที่ผู้บริโภครับรู้มีควำมส ำคัญต่อ
กำรตลำด เนื่องจำกสำมำรถปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคและน ำไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน จึงจ ำเป็นต้องมีกำรระบุ
องค์ประกอบของประสบกำรณ์ผู้บริโภคในระหว่ำงกระบวนกำรซื้อสินค้ำและบริกำร และประมำณกำรว่ำกำรรับรู้คุณค่ำ
ในองค์ประกอบประสบกำรณ์นั้นส่งผลต่อผู้บริโภคอย่ำงไร ผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำรรับรู้คุณค่ำส่งผลโดยตรงต่อ
ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมหลังซื้อของผู้บริโภค และยังส่งผลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมหลังกำรซื้อโดย  
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ผ่ำนควำมพึงพอใจของผู้บริโภค และยังพบว่ำ คุณค่ำกำรรับรู้มีน้ ำหนักมำกกว่ำควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในกำรก ำหนด
พฤติกรรมหลังกำรซื้อของผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ รุ่งอรุณ สมเครำะห์ (2550) กล่ำวว่ำ บุคลิกภำพ หมำยถึง คุณลักษณะเฉพำะตัว
ของแต่ละบุคคลที่กลำยมำเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของบุคคล โดยบุคลิกภำพจะแสดงถึงลักษณะภำยนอกซึ่งเป็น 
สิ่งสังเกตเห็นได้โดยง่ำย เช่น กิริยำมำรยำท วิธีกำรพูดจำ กำรแสดงตัว และลักษณะภำยใน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ยำก 
เช่น ค่ำนิยม ควำมสนใจ ควำมถนัด ที่มำของบุคลิกภำพมำจำกหลำยแหล่ง เช่น พันธุกรรม กำรเรียนรู้  แล ะ
สภำพแวดล้อม 

แนวคิดความเป็นสิริมงคล พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ สิริ               
ไว้ว่ำ ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, เช่น สิริรำชสมบัติ, มักใช้เข้ำคู่กับค ำ มงคล เป็น สิริมงคล (ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ, 2564) 
และพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ มงคล ไว้ว่ำ เหตุที่น ำมำซึ่งควำมเจริญ 
เช่น เรียกเครื่องรำงของขลังที่เช่ือว่ำจะน ำควำมสุข ควำมเจริญมำให้หรือป้องกันภัยอันตรำยต่ำง ๆ ว่ำ วัตถุมงคล 
(ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ, 2564) และสมเด็จพระสังฆรำช (อุฏฐำยีมหำเถระ จวน) (2534) กล่ำวถึง ควำมหมำยของ 
มงคล ไว้ว่ำ มงคลนั้นได้แก่เหตุที่ให้เรำบรรลุควำมสุขควำมเจริญนั่นเอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

แต่เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน จึงใช้สูตรค ำนวณแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร (Non-Probability) 
ของ Cochran (1977) โดยให้ค่ำควำมผิดพลำด 5% และระดับควำมเชื่อมั่น 95% 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถำม โดยประกอบด้วยค ำถำมทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่  
(1) ข้อมูลลักษณะประชำกรศำสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถำมที่สวมใส่ก ำไลหนิสี (2) ข้อมูลรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้สวม
ใส่ก ำไลหินสีที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร และ (3) ข้อมูลคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ ดังนี้ (1) ทดสอบควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำ
สัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (2) ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) 
ได้แก่ ค่ำควำมถี่  ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  และ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ในกำรวิเครำะห์กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำน
ประชำกรศำสตร์ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต และคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ และ (3) ใช้สถิติเชิงอนุมำน 
(Inferential Statistics) ในกำรทดสอบสมมติฐำน ได้แก่ ค่ำ t-test ค่ำควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) และกำรวิเครำะห์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 

ผลการวิจัย  
ส่วนที่  1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถำมที่สวมใส่ก ำไลหินสี  พบว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 อำยุ 26 - 35 ปี จ ำนวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.73 สถำนภำพโสด จ ำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 35.58 ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 245 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.64 อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31 และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 - 35,000 บำท จ ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้สวมใส่ก าไลหินสีที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่ำ  
ด้ำนกิจกรรมโดยรวม มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.23 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ได้แก่ กิจกรรมสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.52 รองลงมำ ได้แก่ กำรเลือกซื้อ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.41 และมีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ งำนอดิเรก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.75 ตำมล ำดับ (1) เกี่ยวกับ
กิจกรรมด้ำนงำนอดิเรกโดยรวม มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.75 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อทีม่ี
ค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ข้อของท่ำนมักจะซื้อก ำไลหินสีเพื่อสวมใส่หรือสะสม มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.08 (2) เกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนกิจกรรมสังคมโดยรวม มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.52 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนมักจะไปท ำบุญ 
ที่วัด หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทำงศำสนำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.74  และ (3) เกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนกำรเลือกซื้อ
โดยรวม มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.41 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ  
มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนมักจะซื้อก ำไลหินสีในรำคำที่เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03  

ด้ำนควำมสนใจโดยรวม ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีตอบแบบสอบถำมมีควำมสนใจอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.51 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมสนใจอยู่ ในระดับมำก ได้แก่  ควำมส ำเร็จ  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76 รองลงมำ ได้แก่ แฟช่ัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.59 และมีควำมสนใจอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ สื่อ 
ต่ำง ๆ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ตำมล ำดับ (1) เกี่ยวกับควำมสนใจด้ำนแฟช่ันโดยรวม มีควำมสนใจอยู่ในระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.59 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมสนใจ อยู่ในระดับมำก 
ได้แก่ ข้อของท่ำนสนใจก ำไลหินสีที่มีควำมสวยงำม โดดเด่น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.89 (2) เกี่ยวกับควำมสนใจด้ำนสื่อต่ำง ๆ
โดยรวม มีควำมสนใจอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.91 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ 
ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมสนใจ อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนสนใจก ำไลหินสีตำมค ำบอกเล่ำของนักโหรำศำสตร์  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 และ (3) เกี่ยวกับควำมสนใจด้ำนควำมส ำเร็จโดยรวม มีควำมสนใจอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.76 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมสนใจ อยู่ในระดับมำกที่สุด 
ได้แก่ ข้อของท่ำนสนใจควำมส ำเร็จของตนเองในอำชีพท่ีท ำอยู่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.21  

ด้ำนควำมคิดเห็นโดยรวม ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.63 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 รองลงมำ ได้แก่ ต่อตนเอง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 และวัฒนธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.45 ตำมล ำดับ 
(1) เกี่ยวกับควำมคิดเห็นด้ำนต่อตนเองโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนคิดว่ำ
ภำพลักษณ์ตนเองเป็นสิ่งส ำคัญ จึงให้ควำมส ำคัญกับรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรแต่งกำย กำรสวมใส่เครื่องประดับ                 
ก ำไลหินสี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 (2) เกี่ยวกับควำมคิดเห็นด้ำนผลิตภัณฑ์โดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก                 
โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนคิดว่ำก ำไลหินสีธรรมชำติเป็นที่ต้องกำรในกลุ่มผู้บริโภคมำกกว่ำก ำไลหินสีที่ผ่ำนกำรย้อม                 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 และ (3) เกี่ยวกับควำมคิดเห็นด้ำนวัฒนธรรมโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย
มำกที่สุด 3.45 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่  
ข้อของท่ำนคิดว่ำวัฒนธรรมเรื่องรำวหินสีที่มีมำตั้งแต่โบรำณกำลเป็นสิ่งท่ีต้องรักษำไว้ เพรำะกำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ
ก ำไลหินสีสะท้อนถึงภูมิปัญญำวัฒนธรรม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.66  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าก าไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ำ 

คุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง โดย
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ กำรเสริม
บุคลิกภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 และมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.37 รองลงมำ ได้แก่ กำรเสริมสิริมงคล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.26 และกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.25 (1) ด้ำนกำรเสริมบุคลิกภำพโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 เมื่อพิจำรณำ 
เป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหนิสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนคิดว่ำกำรสวมใส่
ก ำไลหินสีช่วยส่งเสริมบุคลิกภำพของท่ำนให้ดูดีขึ้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 (2) ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคมโดยรวม 
มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.25 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่
ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนคิดว่ำก ำไลหินสีบ่งบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
3.69 (3) ด้ำนกำรเสริมสิริมงคลโดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.26 เมื่อพิจำรณำ 
เป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ข้อของท่ำนเช่ือว่ำ 
กำรสวมใส่ก ำไลหินสีท ำให้เกิดสมดุลในร่ำงกำยและจิตใจ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.35 และ (4) ด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ 
โดยรวม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.37 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกสุด พบว่ำ  
ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อของท่ำนคิดว่ำก ำไลหินสีเป็นของขวัญอันทรงคุณค่ำในโอกำส
ต่ำง ๆ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46  

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสทีี่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร ์ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ 

อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกัน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีโดยรวม แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ                     
ทีร่ะดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์
ต่อคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต  
ด้ำนกิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็นโดยรวม มีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยใน
เขตกรุงเทพมหำนครโดยรวม โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.813, 0.912 และ 0.890 ตำมล ำดับ โดยมี
ควำมสัมพันธ์ระดับสูงมำก และมีทิศทำงเดียวกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสทีี่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร ์ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ 

อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสี แตกต่ำงกัน พิจำรณำเป็นรำยด้ำนได้ 
ดังนี ้

1.1 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีเพศแตกต่ำงกันมีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันในด้ำนกำรเสริม
บุคลิกภำพ ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล ด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ และคุณค่ำก ำไลหินสี
โดยรวม โดยผู้สวมใส่ก ำไลหินสีเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีมำกกว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีเพศชำย 
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปริญรัตน์ ประกิจเพชร์ (2559) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อ
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เครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ เพศที่แตกต่ำงกันมีผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อ
เครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

1.2 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีอำยุแตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันในด้ำนกำรเสริม
บุคลิกภำพ ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล และคุณค่ำก ำไลหินสีโดยรวม เมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมพบว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มี
อำยุ 36-45 ปี มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีโดยรวม มำกกว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีอำยุ 26-35 ปี สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ปริญรัตน์ ประกิจเพชร์ (2559) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมกำรซื้อเครื่องประดับ 
คอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ด้ำนอำยุแตกต่ำงกันมี 
ผลต่อพฤติกรรมกำรซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร 

1.3 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันในด้ำนกำร
เสริมบุคลิกภำพ ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล และด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ตลอดจนมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสี
โดยรวม เมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่  
มีค่ำเฉลี่ยมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีมำกกว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีสถำนภำพโสด สอดคล้องกับ งำนวิจัยของ 
นพดล สมฤกษ์ผล (2552) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ควำมเชื่อและพฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่ตรงกับรำศีเกิด  
ของประชำชนในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมเชื่อต่อ
ควำมนิยมในกำรบริโภคเครื่องประดับอัญมณีที่ตรงกับรำศีเกิดแตกต่ำงกัน 

1.4 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันใน  
ด้ำนกำรเสริมบุคลิกภำพ ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล และด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ 
ตลอดจนมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีโดยรวม ซึ่งเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีระดับ
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสี โดยรวม มำกกว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีระดับ 
ปริญญำตรี และต่ ำกว่ำปริญญำตรี สอดคล้องกับงำนวิจัยของ นพดล สมฤกษ์ผล (2552) ที่ได้ศึกษำเรื่อง ควำมเช่ือและ
พฤติกรรมกำรเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่ตรงกับรำศีเกิดของประชำชนในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีผลต่อควำมเชื่อต่อควำมนิยมในกำรบริโภคเครื่องประดับอัญมณีที่ตรงกับ
รำศีเกิดแตกต่ำงกัน 

1.5 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีอำชีพแตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันในด้ำนกำรเสริม
บุคลิกภำพ ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล และด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ตลอดจนมุมมอง
ในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีโดยรวม เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดโดยภำพรวม พบว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีอำชีพ
ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีน้อยกว่ำอำชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษำ อำชีพพนักงำน
บริษัทเอกชน อำชีพเจ้ำของกิจกำร/ผู้ประกอบกำร และอำชีพแม่บ้ำน/พ่อบ้ำน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ นัสทยำ ชุ่มบุญชู (2564) ที่ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับกำรเลือกซื้อประเภทของเครื่องประดับ  
อัญมณี  จ ำนวนครั้งเฉลี่ยที่ซื้อ เหตุผลในกำรเลือกซื้อ เกณฑ์ที่ ใช้ในกำรตัดสินใจซื้อ และกำรวำงแผนกำรซื้อ
เครื่องประดับอัญมณี 

1.6 ผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่ำงกัน มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสีแตกต่ำงกันใน
ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสิรมิงคล ด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ตลอดจนมุมมองในเรื่องของคุณค่ำ
ก ำไลหินสีโดยรวม เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดโดยภำพรวม พบว่ำผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 
บำทขึ้นไป มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสี โดยรวมน้อยกว่ำรำยได้  ต่ ำกว่ำหรือเท่ ำกับ 15,000 บำท  
15,001–25,000 บำท 25,001–35,000 บำท และ 35,001-45,000 บำท อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ สอดคล้องกับ
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งำนวิจัยของ นัสทยำ ชุ่มบุญชู (2564) ที่ได้ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ รำยได้มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรเลือกซื้อประ เภทของ
เครื่องประดับอัญมณี จ ำนวนครั้งเฉลี่ยที่ซื้อ เหตุผลในกำรเลือกซื้อ และกำรวำงแผนกำรซื้อเครื่องประดับอัญมณี 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์
ต่อคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2.1 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนกิจกรรม มีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยใน
เขตกรุงเทพมหำนครโดยรวมในระดบัสูงมำก และรำยด้ำนทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเสริมบุคลกิภำพ ด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะ
ทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสิรมิงคล และดำ้นของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Solomon (2017) ที่อธิบำยว่ำ กำรที่ผู้บริโภคเลือกใช้
เวลำและเงินของตนไปกับสิ่งต่ำง ๆ สะท้อนถึงค่ำนิยมหรือรสนิยมในกำรด ำเนินชีวิตผ่ ำนรูปแบบของกำรบริโภคสินค้ำ  
ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กัน และใช้เวลำท ำกิจกรรมที่คล้ำยกัน 

2.2 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนควำมสนใจ มีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัย
ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยรวมในระดับสูงมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ คุณค่ำก ำไลหินสีด้ำนกำรเสริมบุคลิกภำพ 
และด้ำนกำรเสริมสิริมงคลมีควำมสัมพันธ์ในระดับสูงมำก ส่วนคุณค่ำก ำไลหินสีด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคม  
ด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ มีควำมสัมพันธ์ในระดับสูง โดยทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์กันในทิศทำงเดียวกัน อย่ ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Plummer (1974) ที่อธิบำยว่ำ ควำมสนใจของบุคคล  
เป็นควำมสนใจในเรื่องรำว เหตุกำรณ์หรือวัตถุ โดยจะมีระดับของควำมตื่นเต้นที่เกิดขึ้นที่จะน ำไปสู่ปลำยทำงของ  
ควำมสนใจ คือกำรให้คุณค่ำต่อสิ่งนั้น ๆ โดยกำรแสดงออกถึงควำมตั้งใจเป็นพิเศษ 

2.3 รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนควำมคิดเห็น มีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัย
ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยรวม ในระดับสูงมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ด้ำนควำมคิดเห็น  
มีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีด้ำนกำรเสริมบุคลิกภำพ ด้ำนกำรเสริมสิริมงคล ด้ำนของขวัญในโอกำสต่ำง ๆ ใน
ระดับสูงมำก และด้ำนกำรบ่งบอกสถำนะทำงสังคมอยู่ในระดับสูง โดยทุกด้ำนมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Antonides and Raaij (1998) ที่อธิบำยว่ำ กำรแสดงออก 
ทำงควำมคิดนั้นเป็นค ำตอบของแต่ละบุคคล ในกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำที่ เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกำรตีควำม  
กำรคำดหวัง และกำรประเมินผลดีผลเสียของสิ่งนั้น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ผู้ประกอบกำรหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำย ผู้บริโภคเพศหญิงที่มีอำยุ  

36-45 ปี สถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี เป็นกลุ่มเจ้ำของ
กิจกำร/ผู้ประกอบกำร และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บำท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณค่ำก ำไล
หินสีมำกกว่ำกลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นผู้ประกอบกำรควรพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว 

2. รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตมีควำมสัมพันธ์กับคุณค่ำก ำไลหินสีในมุมมองของผู้สวมใส่ที่อำศัยในเขต
กรุงเทพมหำนคร ดังนั้นจึงควรส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ำก ำไลหินสีดังนี้ 

2.1 ควรส่งเสริมให้ผู้สนใจก ำไลหินสีมีกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดโดยจัดกิจกรรม
โปรโมช่ันรำคำสินค้ำก ำไลหินสีที่สำมำรถดึงดูดผู้บริโภคในช่องทำงกำรสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์ มีกำรน ำก ำไรจำก  
กำรจ ำหน่ำยร่วมสมทบทุนตำมกิจกรรมทำงศำสนำหรือมูลนิธิต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ  



10 

 

มีกำรจ ำหน่ำยชุดอุปกรณ์ส ำหรับงำนหัตถศิลป์ง่ำย ๆ เพื่อให้คนที่ช่ืนชอบก ำไลหินสีได้ใช้เวลำว่ำงไปกับงำนหัตถศิลป์ 
ส ำหรับงำนท ำมือเพื่อสวมใส่หรือสะสม อีกทั้งยังช่วยสร้ำงเสริมคุณค่ำให้กับผลงำน เพื่อเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำก ำไลหินสี 
ในมุมมองของผู้สวมใส่อีกด้วย  

2.2 กำรพัฒนำด้ำนควำมสนใจ ผู้ผลิตก ำไลหินสีควรพัฒนำผลิตภัณฑ์ก ำไลหินสี ให้ เป็นสินค้ ำที่ มี  
ควำมสวยงำม โดดเด่น ควรส่งเสริมกำรโฆษณำก ำไลหินสีผ่ำนสื่อโฆษณำอย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น เช่น พูดคุยบอกเล่ำ
เรื่องรำวกำรสวมใส่ก ำไลหินสีที่ช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จหรือเกิดสมดุลในร่ำงกำยและจิตใจตำมค ำบอกเล่ำของ  
นักโหรำศำสตร์ เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับผู้สวมใส่และผู้บริโภคโดยทั่วไปมำกยิ่งข้ึน 

2.3 ด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับก ำไลหินสี โดยผู้ประกอบกำรควรน ำเสนอเรื่องรำวและข้อมูลเกี่ยวกับก ำไลหินสี
เพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะในแง่มุมเกี่ยวกับตนเอง เช่น ภำพลักษณ์ของผู้สวมใส่ก ำไลหินสี สวมเพื่อเสริมบุคลิกภำพให้ดูดีและ
บ่งบอกถึงรสนิยม นอกจำกนี้ควรน ำเสนอให้เห็นคุณค่ำในด้ำนผลิตภัณฑ์ เช่น เป็นสิ่งสวยงำม มีควำมเป็นธรรมชำติ  
ไม่ปรุงแต่ง เหมำะแก่กำรสวมใส่และมอบให้เป็นของขวัญ และควรเสนอแง่มุมด้ำนกำรเป็นสินค้ำภูมิปัญญำวัฒนธรรมที่มี
มำตั้งแต่โบรำณกำล เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้แง่มุมที่ส ำคัญของก ำไลหินสีมำกข้ึน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษำกลุ่มผู้สวมใส่ก ำไลหินสีที่มีสถำนภำพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ เนื่องจำกใน

งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเก็บข้อมูลได้น้อยกว่ำผู้สวมใส่ที่มีสถำนภำพโสด แต่มีมุมมองในเรื่องของคุณค่ำก ำไลหินสี
มำกกว่ำ จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่น่ำสนใจ ซึ่งเหมำะแก่กำรศึกษำครั้งต่อไปเพื่อน ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำใช้
ในกำรส่งเสริมธุรกิจก ำไลหินสีโดยเฉพำะ 

2. ควรศึกษำตัวแปรรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตด้ำนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผู้บริโภคในตลำด
สินค้ำก ำไลหินสีเพิ่มขึ้น  

3. กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มตัวอย่ำงในเขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น ควรมีกำรศึกษำผ่ำนกลุ่มที่
เป็นพื้นที่เฉพำะของกลุ่มผู้สวมใส่ก ำไลหินสีในสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผลกำรศึกษำมีควำมละเอียดและเจำะจงมำกยิ่งข้ึน 
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