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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถึงปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดยศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ และด้านทางกระบวนการ รวมถึงภาพลักษณ์ของเครื่องประดับเงิน ที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัเงนิกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคที่เคยซื้อเครื่องประดบัเงนิในเขต
กรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติิ
ทดสอบค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถติิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ  
เพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
 1. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเครื่องประดบัเงนิโดยรวม ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลติภณัฑ ์ในระดบัมาก ตามล าดบั ในขณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารเครื่องประดบัเงนิ ดา้นราคา ดา้นสง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
  3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์สนิค้าเครื่องประดบัเงินโดยรวม ด้านภาพลกัษณ์สนิค้า
เครื่องประดบัเงนิ เครื่องประดบัเงนิเป็นสนิคา้ทีม่คีวามงดงาม ความมชีื่อเสยีงของสนิคา้เครื่องประดบัเงนิ เครื่องประดบั
เงนิเป็นสนิคา้มคีุณภาพ ความมคีุณค่าของสนิคา้เครื่องประดบัเงนิ และเครื่องประดบัเงนิเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 92.5 
ในระดบัด ี
  4. จากการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องประดบั
เงนิในหา้งสรรพสนิค้าต่างๆ โดยส่วนมากตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัเงนิเอง ส่วนใหญ่ซื้อผลติภณัฑ์เครื่องประดบัเงนิ
ประเภทสรอ้ยคอ ซื้อเครื่องประดบัเงนิในช่วงเวลาปกตทิี่มเีงนิ และส่วนใหญ่ซือ้เครื่องประดบัเงนิเพื่อใช้เองเป็นของ
สว่นตวั ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องประดบัเงนิเป็น จ านวนครัง้/ปี เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้/ปี และซือ้เครื่องประดบัเงนิเป็นมูลค่า (บาท/
ครัง้) เฉลีย่จ านวน 637.50 บาท/ครัง้ 
  
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.  ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่า งกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวนครัง้ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ ผูบ้รโิภคทีม่ ีรายได ้
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัเงินด้านจ านวนครัง้  (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ        
ทีร่ะดบั 0.05  
 6. ผูบ้รโิภคที่ม ีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิ
ดา้นมลูค่าในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 7.  ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามในระดบั          
ต ่า กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ในขณะที่ส่วน
ประสมการตลาดบรกิารด้านราคาและด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่ามาก           
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 8.  ส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิด้านมูลค่าในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ        
ทีร่ะดบั 0.01 
 9.  ภาพลกัษณ์สนิค้าเครื่องประดบัเงนิ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม เครื่องประดบั ผูบ้รโิภค 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to studies about factors relating to consumers buying behavior of 
sterling silver ornament in Bangkok Metropolis. The research study demographic data and marketing mix 
factors consist of product, price, place, promotion, people, physical evidence and process along with image of 
sterling silver ornament which relate to buying behavior. 
 Sample of this research is Bangkok Metropolis consumers who used to buy sterling silver 
ornament and age over 21 years old. Sample size of the research is 400 and questionnaire was used as tool 
to gather data. Statistics for data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test and one way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient analysis. 
 The research results are as follows:  
 1.  Most consumers are female, aged between 21-30 years old, having marital status as single, 
holding bachelor’s degree, working as private company employees, and earning average monthly income 
between THB 20,001-30,000. 
 2.  Consumers give high priority toward overall market mix factors of sterling silver ornament 
ranking from people, process, physical evidence and product respectively. Consumers give moderate priority 
toward overall market mix factors of sterling silver ornament ranking from price, promotion and place 
respectively.  
  3.  Consumers have good perception toward overall Image of sterling silver ornament consists of 
sterling silver ornament has image of beautiful product, good quality, valuable product and sterling silver 92.5 
is high standard product.  
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 4.  From consumer behavior study we found that consumers buy silver ornament from department store, 
make their own decision to buy, most popular products are necklace.They buy products when they have money to 
spare and most of the purchases are for their own use. On average, consumers buy silver ornament 3 times/year and 
spending per time is THB 637.50.  
  5.  Consumers who have different gender, age, marital status, education level and occupation have 
different buying behavior in term of buying frequency with statistically significant difference of 0.01 levels and 
earning have different buying behavior in term of buying frequency with statistically significant difference of 
0.05 level.  
 6.  Consumers who have different age, marital status and education level have different buying 
behavior in term of spending per time with statistically significance of 0.01 levels.  
 7.  Marketing mix of place aspect is negatively related to buying behavior at low in term of buying 
frequency (time/year) with statistical significance of 0.01level and while price and physical evidence are 
negatively related to buying behavior at very low in term of buying frequency (time/year) with statistical 
significance 0.05 levels.  
 8.  Marketing mix of process and physical evidence aspects are positively related to buying 
behavior at low level in term of spending per time (Baht/time) with statistical significance of 0.01 levels. 
 9.  Image of silver ornament are positively related to buying behavior at low level in term of buying 
frequency (time/year) with statistical significant of 0.01 level. 
 
Keywords: Behavior, jewelry, consumer 

บทน า 
 มนุษยก์บัเครื่องประดบัเป็นสิง่ทีอ่ยู่คู่กนัมานาน เนื่องจากมนุษยร์ูจ้กัใชเ้ครื่องประดบัร่างกายมานานนบัพนัปี
แล้ว และววิฒันาการทางเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ตามยุคและสมยั จงึท าให้มนุษย์รู้จกัน าเอาโลหะ มคี่า อญัมณีมาท าเป็น
เครื่องประดบั ซึง่เครื่องประดบัแบ่งไดห้ลายประเภทดว้ยกนั เช่น เครื่องประดบัเพชร เครื่องประดบัทอง เครื่องประดบั
เงนิ เครื่องประดบัแฟชัน่ ฯลฯ ซึง่รูปร่างลกัษณะของเครื่องประดบั นัน้มกัเกดิจากการสรา้งสรรคท์ีม่คีวามแตกต่างกนั
ตามความคิดความเข้าใจ ท าให้แนวโน้มการบริโภคเครื่องประดบัของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัด้วย ในสมยั
โบราณเครื่องประดบัจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงต าแหน่ง ยศถาบรรดาศกัดิข์องผู้สวมใส่ แต่ปจัจุบนั ผู้สวมใส่มุ่งเน้นการ
ประดบัร่างกายเพื่อความสวยงามเป็นหลกั และเป็นสิง่หนึ่งในการบ่งบอกความเป็นตวัเอง ส่วนเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะ
ทางเศรษฐกจิ หรอืเน้นประโยชน์ใชส้อยเป็นเรื่องรอง  
 จากอดตีจนถงึปจัจุบนั อุตสาหกรรมเครื่องประดบัไทยทีใ่ชอ้ญัมณีและโลหะมค่ีาไดม้พีฒันาการกา้วหน้าไป
มาก สามารถสง่ออกแขง่ขนัในตลาดโลกมมีลูค่าหลายหมื่นลา้นบาทต่อปี นบัเป็นสนิคา้ส่งออก อนัดบัที ่4 ของยอดการ
ส่งออก (ที่มาศูนย์วจิยักสกิรไทย. 2555) สาเหตุที่ท าให้เครื่องประดบัเงนิได้รบัความนิยมอย่างมากในตลาดโลก 
ภายหลงัจากที่ “ราคาวตัถุดบิโลหะมคี่า” โดยเฉพาะราคาทองค าทีม่ีแนวโน้มปรบัเพิม่สงูขึน้ อกีทัง้การชะลอตวัของ 
“เศรษฐกจิโลก” ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ส่งผลให้ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะในตลาดส่งออกหลกัทีส่ าคญัของไทย            
มขีอ้จ ากดัในการซือ้เครื่องประดบัทีม่รีาคาแพงมากขึน้ และหันไปซือ้เครื่องประดบัประเภทอื่นๆ ทดแทน ซึง่สามารถ
ตอบโจทยใ์นเรื่องของราคาทีเ่หมาะสมกบัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ซึง่ในปจัจุบนั รปูแบบ มคีวามหลากหลาย และสวยงาม
มากขึน้ สามารถประยุกตใ์ชห้รอืเขา้ไดด้กีบักระแสแฟชัน่ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยทีไ่ม่จ าเป็นต้องเลอืกซือ้ชิน้ใหม่ 
ยิ่งน ามาบวกกบัความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต ่าลงและจบักลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น             
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จงึน่าจะเป็นการทางเลอืกทีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภค และในปจัจุบนั มรีา้นเครื่องประดบัทีเ่น้นเครื่องประดบัเงนิโดยเฉพาะเกดิ
ขึ้นมาอีกมากมาย เนื่องจากคุณภาพการผลิตของประเทศไทยมีระดับที่สูง ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้าน
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งวตัถุดบิภายในประเทศ มแีรงงานผมีอืประณีต อกีทัง้บวกกบัการสนับสนุนจากภาครฐั 
ทีส่นับสนุนการส่งออก ดว้ยการยกเว้นภาษีน าเขา้ในสนิคา้บางประเภท เพื่อเพิม่ปรมิาณการผลติและช่วยลดต้นทุน
ใหก้บัผูผ้ลติ จากปจัจยัทางเศรษฐกจิทัง้ภายนอก ภายใน ท าใหธุ้รกจิประเภทนี้เกดิขึน้มาอย่างมากมาย แนวโน้มการ
ผลติ ในปี พ.ศ.2556 คาดว่าการผลติจะขยายตวัเพิม่ขึน้ แนวโน้มดา้นการส่งออก ในปี 2555 ปจัจยับวก คอื ความ
ต้องการสนิค้าอญัมณีและเครื่องประดบัไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากค าสัง่ซื้อในงานบางกอกเจมส์
แอนด์ จิวเวลรี่แฟร์ครัง้ที่ 48 ที่ผ่านมา ผู้ที่มีบทบาทในการจดังานครัง้นี้ คือ สมาคมอญัมณีและเครื่องประดบั               
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า คาดว่าธุรกจิเครื่องประดบัจะขยายตวัเพิม่ขึน้ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัการส่งออกทีเ่พิม่ขึ้น ในปี 
พ.ศ. 2555 (ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม. 2555) 
 ในสว่นของตลาดภายในประเทศเครื่องประดบัเงนิของไทย จ าเป็นต้องมกีารพฒันาทางดา้นเทคโนโลยแีละ
การสรา้งแรงงานทีม่ฝีีมอืประณีต เป็นผลท าใหต้อ้งท าการศกึษาทศิทางตลาดหรอืแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาด 
ใหค้วามส าคญัตลาดบนเพื่อมุ่งเน้นการแข่งขนัดา้นคุณภาพและรูปแบบเป็นหลกั รวมถงึการใช ้กลยุทธท์างการตลาด
เชงิรุก เพื่อใหเ้กดิการปรบัตวั ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาตามยุคสมยั พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคเครื่องประดบัเงนิในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่น วยัท างานขึน้ไปทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
เน่ืองจากปจัจยั รายได้ เป็นตวัก าหนดทีส่ าคญั เพราะว่าเครื่องประดบัเงนิมรีาคาทีส่งูกว่า เมื่อเทยีบกบัเครื่องประดบั
เทียม ที่มีวางขายในท้องตลาด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีการกระจายตัวของลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ีม่คีวามหลากหลาย ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอี านาจในการซือ้และตดัสนิใจ ส่งผลใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ว่ายงัมี
ปจัจัยอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจที่จะท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการปจัจัยอื่น และภาพลักษณ์ของ
เครื่องประดบัเงินในสายตาผู้บริโภค ทัง้หมดนี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อที่ แตกต่างกนั จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะ
ท าการศึกษาจนทราบถึงความต้องการที่แท้จรงิและมุ่งตอบสนองความต้องการนัน้ ซึ่งเป็นปจัจยัหลกัที่ส าคญัของ
นักการตลาดและผูป้ระกอบการ ที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ พฤติกรรมของผู้บรโิภคส่วนใหญ่ เกดิจากความพงึพอใจใน
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับเงินเป็นหลกั จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจยัมุ่งที่จะศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพื่อน าไปปรบัปรุง วางแผนการตลาด และสรา้งรายได ้ต่อผูป้ระกอบการ เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัทัง้การผลติ
เพื่อขายในประเทศไทยและการสง่ออกต่างประเทศ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของเครื่องประดบัเงนิกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น  
  1.1  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
   1.1.1  เพศ  
    1.1.1.1  ชาย  
    1.1.1.2  หญงิ  
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   1.1.2  อายุ  
    1.1.2.1  21-30 ปี 
    1.1.2.2  31-40 ปี  
    1.1.2.3  41-50 ปี  
    1.1.2.4  51-60 ปี 
    1.1.2.5  60 ปีขึน้ไป 
   1.1.3  สถานภาพสมรส  
    1.1.3.1  โสด 
    1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3  หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  
   1.1.4  ระดบัการศกึษา  
    1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี   
    1.1.5.1  พนกังานรฐัวสิาหกจิ/รบัราชการ  
    1.1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน  
    1.1.5.3  ประกอบธุรกจิสว่นตวั  
    1.1.5.4  พ่อบา้น/แม่บา้น  
    1.1.5.5  อื่น ๆ โปรดระบ ุ 
   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน  
    1.1.6.1  10,001 – 20,000 บาท 
    1.1.6.2  20,001 – 30,000 บาท 
    1.1.6.3  30,001 – 40,000 บาท 
    1.1.6.4  40,001 – 50,000 บาท 
    1.1.6.5  50,000 บาทขึน้ไป 
  1.2  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5  ดา้นบุคลากร 
   1.2.6  ดา้นทางลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.6  ดา้นทางกระบวนการ 
  1.3  ภาพลกัษณ์ของเครื่องประดบัเงนิ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 3. ภาพลกัษณ์ของเครื่องประดบัเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องเครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42)[1] กล่าวว่า ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุขนาดครอบครวั สถานภาพสมรสครอบครวั รายได้ อาชพี การศึกษา 
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของ
ประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ
ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ธนวรรณ แสงสวุรรณ และคณะ (2547)[2] 
อธบิายว่ากลยุทธ์การตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Mix 7P s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกของผูบ้รโิภค 
ประกอบดว้ยปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) ปจัจยัดา้นราคา (Price) ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปจัจยัดา้น
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) ปจัจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร (People) 
ปจัจยัดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวั            
มคีวามเกีย่วพนักนั และเท่าเทยีมกนัขึน้อยู่กบัผูบ้รหิารจะวางกลยุทธโ์ดยเน้นน ้าหนกัทีป่จัจยัใดมากกว่าเพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ วริชั ลภริตันกุล (2540: 13)[3] สมาคมการประชาสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ (International Public Relations Association) อธบิายว่า เป็นภาระหน้าทีข่องฝ่ายบหิาร หรอืฝ่ายจดัการ             
ทีต่อ้งอาศยัการวางแผนทีด่ใีนการด าเนินงาน มกีารกระท าอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งสรรคธ์ ารงรกัษาไวซ้ึง่
ความเขา้ใจอนัด ีไดร้บัการสนบัสนุนหรอืร่วมมอืจากกลุ่มประชาชนทีม่ต่ีอองคก์ารเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนงานและนโยบายขององคก์ารใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัประชามต ิหรอืความตอ้งการของประชาชน 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรผูบ้ริโภค ดารา ทปีะปาล (2542: 3)[4] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งเพื่อท าการเลอืกสรรการซือ้ การใช ้การบรโิภค 
อนัเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ บรกิารความคดิ หรอืประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ           
ใหไ้ดร้บัความพอใจ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุระหว่าง21 ปีขึน้ไป ทีเ่คย
ซือ้เครื่องประดบัเงนิ เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรทีเ่ป็นวยัเริม่ท างาน บรรลุนิตภิาวะ มรีายไดแ้ละอ านาจการตดัสนิใจซือ้
ดว้ยตนเอง มคีวามคดิรเิริม่ในการมองหา เครื่องประดบัมคี่าไวส้ะสม ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ  
21 ปีขึน้ไป ทีเ่คยซือ้เครื่องประดบัเงนิ ซึง่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึก าหนดขนาดของตวัอย่างประชากรโดยใช้
สตูรค านวณ (กลัยา วานิชบญัชา. 2545: 74) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้สิน้ 
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จ านวน 384 ตวัอย่าง อย่างไรกต็ามเพื่อป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการตอบค าถาม ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาด
ตวัอย่างเป็นจ านวน 400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาจงเฉพาะบริเวณที่มรี้านขาย
เครื่องประดบัเงนิ จ านวน 3 แห่ง คอื 1. บรเิวณถนนสลีม 2. บรเิวณถนนขา้วสาร และ 3. บรเิวณถนนเจรญิกรุง เป็น
สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู เน่ืองจากทีบ่รเิวณสถานทีด่งักล่าวมรีา้นขายเครื่องประดบัเงนิอยู่เป็นจ านวนมากและเป็นบรเิวณทีม่ี
เครื่องประดบัเงนิมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มผูซ้ือ้ ซึง่ท าใหพ้บกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดสดัส่วน (Quota Sampling) แบ่งจ านวนตัวอย่างในแต่ละ
บรเิวณที่จ าหน่ายเครื่องประดบัเงิน ทัง้ 3 แห่ง ในขัน้ตอนที่ 1 ด้วยสดัส่วนที่เท่าๆ กนั คอื บริเวณถนนสลีมจ านวน          
135 คน บรเิวณถนนขา้วสาร จ านวน 135 คน และ บรเิวณถนนเจรญิกรุง จ านวน 130 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีม่อีายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป ทีเ่คยซือ้เครื่องประดบัเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ตม็ใจและสะดวกทีจ่ะใหข้อ้มูล
ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  
 

ผลการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานเอกบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท 
 2. ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเครื่องประดบัเงนิโดยรวม ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นผลติภณัฑ ์ในระดบัมาก ตามล าดบั ในขณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารเครื่องประดบัเงนิ ดา้นราคา ดา้นสง่เสรมิการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
  3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์สนิค้าเครื่องประดบัเงินโดยรวม ด้านภาพลกัษณ์สนิค้า
เครื่องประดบัเงนิ เครื่องประดบัเงนิเป็นสนิคา้ทีม่คีวามงดงาม ความมชีื่อเสยีงของสนิคา้เครื่องประดบัเงนิ เครื่องประดบั
เงนิเป็นสนิคา้มคีุณภาพ ความมคีุณค่าของสนิคา้เครื่องประดบัเงนิ และเครื่องประดบัเงนิเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 92.5 
ในระดบัด ี
  4. จากการศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องประดบั
เงนิในหา้งสรรพสนิค้าต่างๆ โดยส่วนมากตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัเงนิเอง ส่วนใหญ่ซื้อผลติภณัฑ์เครื่องประดบัเงนิ
ประเภทสรอ้ยคอ ซื้อเครื่องประดบัเงนิในช่วงเวลาปกตทิี่มเีงนิ และส่วนใหญ่ซือ้เครื่องประดบัเงนิเพื่อใช้เองเป็นของ
สว่นตวั ผูบ้รโิภคซือ้เครื่องประดบัเงนิเป็น จ านวนครัง้/ปี เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้/ปี และซือ้เครื่องประดบัเงนิเป็นมูลค่า (บาท/
ครัง้) เฉลีย่จ านวน 637.50 บาท/ครัง้ 
 5.  ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวนครัง้ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ ผูบ้รโิภคทีม่ ีรายได ้
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัเงินด้านจ านวนครัง้  (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ        
ทีร่ะดบั 0.05  
 6. ผูบ้รโิภคที่ม ีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิ
ดา้นมลูค่าในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 7.  ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มในระดบัต ่า 
กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในขณะทีส่ว่นประสม
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การตลาดบริการด้านราคาและด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงข้ามในระดับต ่ามากกับ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 8.  ส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิด้านมูลค่าในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ        
ทีร่ะดบั 0.01 
 9.  ภาพลกัษณ์สนิค้าเครื่องประดบัเงนิ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิดา้นจ านวน (ครัง้/ปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเงินของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้มปีระเดน็ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับ        
แตกต่างกนั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบั ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดย
เพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิเป็นเพศ
ทีร่กัสวย รกังาม ชอบแต่งตวัมากกว่าเพศชายจงึสง่ผล   ให้จ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) มากกว่าเพศชาย 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวิทย์ จารกึสถิตวงศ์ (2547) ที่พบว่า ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีของผูบ้รโิภค ณ รา้นDiamond today ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั        
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณี ณ รา้นDiamond Today ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางดา้น
ของจ านวนครัง้ต่อปีโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องประดบัอญัมณี ณ รา้นDiamond Today แตกต่างกนั โดยทีเ่พศหญงิมจี านวน
ซือ้เครื่องประดบัอญัมณี มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค มสีาเหตุมา
จากการทีส่ตรที างานมากขึน้ท าใหม้บีทบาทในการตดัสนิใจมากขึน้ ซึง่สะทอ้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจตามยุคตามสมยั 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบั
เงนิแตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านจ านวนครัง้ซื้อเครื่องประดับเงิน (ครัง้/ปี) ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน              
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) และดา้นมูลค่าในการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้)สงูสดุ เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีท่อีายุ 41 ปีขึน้ไป ซือ้เครื่องประดบัมาสวมใส่เพื่อเป็นเครื่อง
บ่งบอกฐานะทางสงัคม ซือ้เพื่อการสะสม จงึส่งผลใหจ้ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) และดา้นมูลค่าในการซือ้
เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) สงูสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวทิย ์จารกึสถติวงศ์. (2547: 87) ทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณี  ณ ร้าน Diamond Today ในเขต
กรุงเทพมหานคร กบัจ านวนครัง้ต่อปีโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องประดบัอญัมณี ณ รา้น Diamond Today ทีแ่ตกต่างกนั 
กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณี แตกต่างกบัผูท้ีม่อีายุต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 31 – 40 ปี 41 –50 ปี 51-60 ปี และ 61 ปีขึน้ไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
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(2539:41-42) กล่าวว่า ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างดว้ย  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
เครื่องประดบัเงนิแตกต่างกนั 
 ด้านมูลค่าในการซื้อเครื่องประดับเงิน (บาท/ครัง้) ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรส 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ด้านมูลค่าในการซือ้เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ที่ระดบั 0.01 ซึ่งผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มพีฤติกรรมการซื้อด้านมูลค่าในการซื้อเครื่องประดบัเงิน 
(บาท/ครัง้)สูงสุด เน่ืองจากผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสหรอื มีวุฒภิาวะและรายได้สามารถซื้อสนิค้าฟุ่มเฟือย อย่าง
เครื่องประดบัเงนิได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Kolter (2000) กล่าวว่า วงจรชวีติครอบครวั เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติ
ของบุคคลในลกัษณะการมคีรอบครวั การด ารงชวีติใหม่ในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการ ทศันคต ิ
และค่านิยมของบุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั ส่วนผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนการซื้อเครื่องประดับเงิน (ครัง้/ปี)เนื่องจากมีหน้าที่ความรบัผิดชอบ
ทางการเงนิทีน้่อยกว่า จงึสง่ผลให ้สามารถซือ้สนิคา้ฟุ่มเฟ่ือยอย่างเครื่องประดบัเงนิไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องประดบัเงนิแตกต่างกนั พบว่า ด้านมูลค่าในการซื้อเครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) และด้านจ านวนครัง้ซื้อ
เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ด้าน
มลูค่าในการซือ้เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นมลูค่าในการซือ้เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้)และดา้นจ านวนครัง้ซือ้
เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่มีีความรูก้วา้งขวางในหลายๆ เรื่อง 
จะแสวงหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจซื้อมากกกว่าและมรีายได้สูงกว่าผู้ที่มกีารศกึษาต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ ธนัสถ์ เกษมไชยานันท ์(2544: 24-26) ทีก่ล่าวว่า การศกึษา (Education) นักวชิาการสื่อสารพบว่า 
การศกึษาเป็นตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรที่เกีย่วกบัการรบัสารและใช้สื่อ การศกึษาของผู้รบัสาร        
ท าใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสือ่สารต่างกนัไป โดยคนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเน่ืองจากมคีวามรูก้วา้งขวาง
ในหลายๆเรื่อง และสามารถเขา้ใจสารไดด้ ีจงึส่งผลใหค้นทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะเลอืกใชส้ื่อมากประเภทกว่าคนทีม่ี
การศกึษาต ่า  
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบัเงนิแตกต่างกนั พบว่า  
 ด้านจ านวนครัง้ซื้อเครื่องประดับเงิน (ครัง้/ปี) ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน            
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย
ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้ด้านจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) สงูสุด 
เนื่องจาก กลุ่มอาชีพเหล่านี้มหีน้าที่การงานมัน่คง มรีายได้ที่แน่นอน และมคีวามต้องการเขา้สงัคม เพื่อให้เกดิการ
ยอมรบัจากกลุ่มสงัคม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวทิย์ จารกึสถติวงศ ์(2547: 87) ทีพ่บว่า ผู้บรโิภคทีม่อีาชพี             
ที่แตกต่างกนัมีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัอญัมณี  ณ ร้าน Diamond Today ในเขต
กรุงเทพมหานคร กบัจ านวนครัง้ต่อปีโดยเฉลีย่ทีซ่ือ้เครื่องประดบัอญัมณี ณ รา้น Diamond Today แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถติิ 0.01 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2550: 38) กล่าวว่าอาชพี มอีทิธพิลต่อ
รปูแบบการบรโิภคของบุคคล 
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องประดบัเงนิแตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ซือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,001-20,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้ด้านจ านวนครัง้ซื้อเครื่องประดับเงนิ (ครัง้/ปี) มากทีสุ่ด 
เน่ืองจาก เครื่องประดบัเงนิมรีาคาไม่สงูเมื่อเทยีบกบัเครื่องประดบัอื่นๆ เช่นเพชร ทอง จงึท าใหผู้ม้รีายไดต้ ่ามจี านวน
ครัง้ในการซื้อสูง ทัง้นี้จะเห็นได้ว่าในการซื้อเครื่องประดบันัน้ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีก าลังซื้อมากกว่าผู้มีรายได้น้อย            
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 38) กล่าวว่า สภาพเศรษฐกจิของบุคคล ประกอบดว้ย 
รายไดท้ีส่ามารถน าไปใชไ้ด้ สนิทรพัยแ์ละเงนิออม หนี้สนิ รวมถึงทศันคตดิ้านการออมและการใชจ้่ายของบุคคลมี
อทิธพิลต่อการซือ้  
 สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เครื่องประดบั
เงินของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้
เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้เครื่องประดบัเงนิ(ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า กล่าวคือ 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมากขึน้ จะมีพฤติกรรมการซื้อ
ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ื้อเครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) น้อยลง เน่ืองจากช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปจัจยัส าคญัในติดต่อกบั
ผูบ้รโิภค แต่เครื่องประดบัเงนิเป็นสนิคา้ทีม่มีูลค่า แมจ้ะมชี่องทางการจดัจ าหน่ายยิง่มาก กลบัท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้
เครื่องประดบัเงนิลดลง เพราะผูบ้รโิภคเลอืกซือ้ไดจ้ากหลายแหล่งและสามารถเปรยีบเทยีบราคาได ้ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รชันี สงิหท์น (2548) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคชาวไทยที่
มต่ีอเครื่องประดบัเงนิ ณ บรเิวณถนนขา้วสาร จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นตวัสนิคา้ ดา้นราคา ด้านรา้นคา้และท าเลทีต่ัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนในการซื้อเครื่องประดบัเงนิโดยเฉลี่ย          
(ครัง้ต่อปี) โดยมคีวามสมัพนัธก์นัน้อยมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านราคา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้
เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่าตวัแปร
ตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสม
ทางการตลาดบริการด้านราคามากขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนครัง้ที่ซื้อเครื่องประดบัเงิน (ครัง้/ปี) น้อยลง 
เน่ืองจากราคาเป็นปจัจยัหลกัในการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค แต่สนิค้าเครื่องประดบัเงินเป็นสนิค้าที่มีราคาสูง ท าให้
ผูบ้รโิภคจงึมพีฤตกิรรมการซือ้จ านวนน้อยครัง้ต่อปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รชันี สงิหท์น (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคชาว ไทยทีม่ต่ีอเครื่องประดบัเงนิ ณ บรเิวณถนนขา้วสาร 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นตวัสนิคา้ ดา้นราคา ดา้นรา้นคา้และท าเล
ทีต่ัง้ มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนในการซือ้เครื่องประดบัเงนิโดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อปี) โดยมคีวามสมัพนัธก์นัน้อยมากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าตวัแปรตวัแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก กล่าวคอื 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมากขึน้ จะมีพฤตกิรรมการซือ้ดา้น
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จ านวนครัง้ที่ซื้อเครื่องประดบัเงิน (ครัง้/ปี) น้อยลง เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพเป็นอีกหน่ึงปจัจยัที่ผู้บริโภคให้
ความส าคญั แต่เครื่องประดบัเงินเป็นสนิค้าที่มรีาคาสูง ดงันัน้ผู้บรโิภคจึงซื้อจ านวนน้อยครัง้ต่อปีหรอืซื้อเฉพาะใน
โอกาสทีส่ าคญัๆ ทัง้นี้ผูบ้รโิภคต้องมัน่ใจไดว้่าเป็นของแท ้และมัน่ใจในคุณภาพได ้ถา้ลกัษณะทางกายภาพทีด่ ีสง่ผลให้
ผูบ้รโิภคคดิว่าจะมผีลใหร้าคาของสนิคา้มรีาคาสงูมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  ฟิลปิส ์คอทเลอร ์(2003: 16)  
ไดก้ล่าวว่าสว่นประสมการตลาดเป็นตวัแปรทีส่ามารถ ควบคุมไดท้างการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็น        
ตวัแปรทีส่ามารถควบคุมและสนอง ความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นมูลค่าในการซือ้
เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านกระบวนการ สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้น
มูลค่าในการซื้อเครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 แสดงว่าตวัแปร สองตวัแปรมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดับต ่า กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้อด้านมูลค่าในการซื้อเครื่องประดบัเงิน 
(บาท/ครัง้) มากขึน้ ซึ่งในปจัจุบนัมกีารแข่งขนักนัสูงจงึส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกจิต้องพฒันาขัน้ตอนในการจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร ซึง่จะต้องถูกต้อง รวดเรว็ เป็นทีพ่อใจและประทบัใจในความรูส้กึของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการ
อาศยักระบวนการบางอย่างเพื่อจดัสง่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ เพื่อใหเ้กดิความแตกต่างไดม้ากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการสง่มอบคุณภาพในการบรกิารใหก้บัผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็
และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูบ้รโิภค ดัง้นัน้หากผูป้ระกอบธุรกจิใหค้วามใส่ใจในเรื่องของกระบวนการการผลติ หรอื
ส่งมอบสนิค้าให้กบัลูกค้าไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า กจ็ะสรา้งความประทบัใจท าให้ลูกค้าพงึพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิต่อไปในอนาคต 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้ดา้นมลูค่าในการซือ้เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงว่าตัวแปรตัวแปรสองตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือ 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ มากขึน้ จะมีพฤตกิรรมการซือ้ดา้น
มลูค่าในการซือ้เครื่องประดบัเงนิ (บาท/ครัง้) มากขึน้ ทัง้นี้หากเครื่องประดบัเงนิมกีารจดัการเรื่องสถานทีจ่ดัจ าหน่ายหรอื
การจดับูธขายใหดู้ดเีหมาะสมกบัรูปแบบและมูลค่าของเครื่องประดบัจะสามารถสะท้อนใหเ้หน็ถงึคุณภาพของบรกิาร 
ท าใหลู้กคา้เกดิการรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ในทางบวกได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ กฤษณา รตันพฤกษ์ (2539) 
กล่าวว่า สิง่น าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทัง้หมด ในการ
น าเสนอบริการและสถานที่ซึ่งกิจการกบัลูกค้ามปีฏิสมัพนัธ์กนัรวมถึงส่วนประกอบใดก็ตามที่เหน็ได้ชดัเจนซึ่งช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานหรือในการสื่อสารงานบรกิาร และสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของบรกิาร 
ท าใหล้กูคา้เกดิการรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ในทางบวกขององคก์ร 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ภาพลักษณ์สินค้าเครื่องประดับเงิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่อง
เครื่องประดบัเงนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ภาพลกัษณ์สนิคา้เครื่องประดบัเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนครัง้ 
ทีซ่ือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศกึษา พบว่า ภาพลกัษณ์สนิคา้ของเครื่องประดบัเงนิ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อด้านจ านวน
ครัง้ทีซ่ือ้เครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แสดงว่า
ตัวแปรตัวแปรสองตัวแปรมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลกัษณ์สนิค้าเครื่องประดบัเงนิมากขึน้ จะมพีฤติกรรมการซื้อด้านจ านวนครัง้ทีซ่ื้อเครื่องประดบัเงนิ (ครัง้/ปี) มากขึน้            
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2548: 22) ทีก่ล่าวว่า สิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการจากผลติภณัฑก์ค็อื ต้องการ
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คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของผลติภณัฑ์ วตัถุประสงค์ในการซือ้สนิคา้ เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นร่างกายและ
ดา้นจติใจ ต้องค านึงถงึโอกาสในการซือ้แต่ละครัง้ และต้องมขี ัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ เช่น การคน้หาขอ้มูล การ
ประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และความรูส้กึภายหลงัการซือ้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพมิพ ์
ภทัรยศ (2546) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสนิคา้เครื่องประดบัอญัมณีในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื คุณภาพของเครื่องประดบั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มเีหตุผลในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีเพื่อ
ใชเ้อง โดยซือ้ในวนัคลา้ยวนัเกดิซึง่เป็นโอกาสพเิศษ และงานวจิยัของ อาภรณ์ จงฤทธพิร (2548) ซึง่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซือ้อญัมณีและเครื่องประดบัของนกัท่องเทีย่วไทย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการศกึษาพบว่า 
สว่นใหญ่เลอืกซือ้เครื่องประดบัประเภทแหวน เหตุผลทีซ่ือ้อญัมณีและเครื่องประดบั คอื ซือ้ใชเ้อง ความถี่ของการซือ้ 
คอื ไม่แน่นอนหรอืก าหนดไม่ได ้
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเกี่ยวกบัความพึงพอใจ รวมถึงปจัจยัด้านต่างๆ ที่มีผลการการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคต เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและ
พฤตกิรรมการซือ้ซ ้า  
 2.  ควรมกีารขยายขอบเขตการศกึษากลุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคกลุ่มทัว่ไปเพิ่มเติม นอกเหนือจากกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นคนไทยที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรศกึษากลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถงึกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัตามหวัเมอืงต่างๆ  
 3. ควรมีการศึกษาทัศนคติหรือความคิดเห็นของผู้บริโภคทัว่ไป ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และสามารถ
น ามาวางแผนกลยุทธท์างการตลาด รวมถงึการพฒันาสนิคา้และบรกิาร  
 4. ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจ รวมถึงปจัจยัด้านต่างๆ ที่มผีลการการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบั
ประเภทอื่นๆ ของผู้บรโิภคเพิม่เตมิ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และสามารถน ามา
วางแผนกลยุทธท์างการตลาด รวมถงึการพฒันาสนิคา้และบรกิาร 
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 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้ าปรกึษาค าแนะน าและความช่วยเหลอืตลอดจนปรบัปรงุ
แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์จนท าให้         
สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว้ ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 
ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
 ขอขอบคุณบดิามารดาซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอดอกีทัง้ยงัคอยให้
ก าลงัใจมาโดยตลอด รวมทัง้ยงัคอยเป็นก าลังใจเสมอมา ท าใหผู้้วจิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความส าเรจ็           
ในวนัน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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