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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกเช่าพระเครื่องออนไลน์  

ลกัษณะส่วนบุคคลและเปรยีบเทยีบพฤติกรรม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพีและรายได ้

ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นตวัสนิค้า ดา้นราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ 

ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากรและดา้นสถานที ่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกเช่าพระเครื่องออนไลน์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนเครื่องมอืทีใ่ช้ใน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าไคสแควร ์

ผลการวจิยัพบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย      31-40 ปี  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ,รบัราชการ มรีายได ้ 50,000 บาทขึน้ไป ระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด

บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความ คิดเห็นโดยรวมในระดบัดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามนิยมเหรียญ

คณาจารย์มากที่สุด มเีหตุจูงใจ คอื ความหลากหลายของพระเครื่อง ,ผู้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจให้เขา้มาเป็น

สมาชกิเวบ็ไซต ์คอื ตวัเอง ,จุดมุ่งหมายในการตดัสนิใจเช่าพระเครื่อง คอื เพื่อเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ และรูจ้กั

เวบ็ไซตจ์าก สือ่เวบ็ไซตพ์ระเครื่องออนไลน์ 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านตัวสนิค้าและ

บรกิาร (Product) ในเรื่องของความหลากหลายของพระเครื่อง, ดา้นบุคลากร (People) ในเรื่องของความมัน่ใจ            

ในการให้บริการของพนักงาน, ด้านสถานที่ (Place) ให้ความส าคัญในเรื่องของความสะดวกในการเลือก            

เช่าพระเครื่อง   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ

การศกึษา ดา้นอาชพี ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อ พฤตกิรรมการตดัสนิใจเช่าพระเครื่อง

ออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 

ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านตัวสินค้า (Product), ด้านราคา (Price),                 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) , ดา้นภาพลกัษณ์ (Physical Evidence), ดา้นกระบวนการ (Process),              

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 

 

ดา้นบุคลากร (People), ด้านสถานที ่(Place) มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร การตดัสนิใจ เช่าพระเครื่องออนไลน์ 

 

Abstract 
 

 The purpose of this research is to study Factor of service marketing mix affecting on Bangkok 
consumers’ making decision to purchase amulet online. The study also categorized consumers by 
gender, age, education level, occupation and income. The study also aimed to analyze the relationships 
of seven marketing mixes including product, price, place, promotion, physical evidence, process and 
people, affecting Bangkok consumers’ decisions to purchase amulets on-line. The research sample is 
400 consumers. A questionnaire was used as a tool to collect data statistics, which are percentage 
value, average mean, standard deviation, chi-square. The results of this research revealed the following: 
 The majority were men aged 31-40 years whose educational background was mostly Bachelor’s 
degree level. They worked for the Government service with a monthly income of 50,000 baht upwards.  
The opinions of the level of service marketing mix are a good. The majority admired the Medals of 
Buddha. Motivation was mostly concerning the variety of amulets. People made their decisions 
themselves and were not influenced by others. The purpose of purchasing amulets on-line was mostly 
for restraint and they knew websites mostly from other amulet websites online. 
 The majority give precedence to the service marketing mix of variety of amulet, confidence in 
the process of service and the convenience of place.  
 The result of hypotheses testing revealed that different gender, age, education level, occupation 

income affecting Bangkok consumers’ making decisions to purchase amulets online was at the statistical 

significant level of 0.05. 

 The factors of service marketing mix of different products, price, promotion, physical evidence, 

process and place affecting  Bangkok consumers’ making  decisions to purchase  amulets  on-line was 

at the statistically significant level of 0.05 

 

Keywords: MARKETING MIX, DECISION, PURCHASE AMULET ONLINE 

 

บทน า 
 มนุษย์ทุกคนลว้นแล้วแต่ต้องการแสวงหาความสุข แต่ละคนกม็กัหาที่ยดึเหนี่ยวจติใจด้วยวธิต่ีางๆ 

บา้งกไ็ปบนบานศาลกล่าว บา้งกเ็ขา้วดั เพื่อปฏบิตัธิรรมตามหลกัของพุทธศาสนิกชนทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา แต่กม็ี

จ านวนไม่น้อยทีน่ิยม “เล่นพระ” เพื่อน าพระเครื่องทัง้หลายนัน้มาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ บา้งกเ็ลื่อมใสในพุทธ
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ปาฏหิารยิ ์บา้งกม็คีวามนิยมชมชอบในศลิปะ ความสวยงามทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามแต่ละยุคสมยั จงึท าใหพ้ระ

เครื่องเป็นทีน่ิยมสะสมกนัต่อมา 

 “พระเครื่อง” หมายถงึ พระเครื่องและเครื่องรางของขลงั มกัเรยีกสัน้ลงว่า “พระเครื่องรางของขลงั” 

และเรยีกง่ายๆ สัน้ๆ ว่า “พระเครื่อง” คอื พระพมิพ ์พมิพร์ูปพระพุทธเจา้หรอืพุทธปฏมิา (Talismanic Image of 

Buddha) ในรปูลกัษณ์หรอืปางต่างๆ อาจท าขึน้ดว้ยดนิเผาเจอืดว้ยผงเกสรดอกไม ้มงคลต่างๆ และผงว่าน ผงหนิ 

อาจแกะสลกัด้วยไมห้รอืงา นอกจากจะเป็นรูปพุทธปฏมิาดงักล่าวแลว้ ยงัรวมถงึรูปพระโพธสิตัว ์พระอรยิบุคคล

และพระเกจอิาจารยใ์นปจัจุบนัในรูปของเหรยีญ เช่น เหรยีญหลวงพ่อคูณ ปรสิุทโธ หลวงพ่อเกษฒ เขมโกหรอื

หลวงพ่อแพ หรอืหลวงปูโ่ต๊ะ เป็นตน้ 

 ปจัจุบนักระแสการสะสมพระเครื่องเป็นทีนิ่ยมในประชาชนทุกช่วงชัน้อายุ กล่าวไดว้่านิยมสะสมตัง้แต่

วยัรุ่นไปจนถงึวยัเกษยีณเลยกว็่าได ้โดยนักสะสมมกัศรทัธาในแง่ของพุทธคุณ ทีเ่ชื่อว่าจะคุม้ครองอนัตรายต่างๆ 

และในแง่ของพุทธศลิป์ทีช่ ื่นชอบในความงามอนัเกดิจากฝีมอืสกุลช่างตามประวตัศิาสตรพ์ุทธศลิป์และโบราณคด ี

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์พระเครื่องจึงมกีารขยายแพร่กระจาย จากเดมิที่เป็นเพยีง การประชาสมัพนัธ์ผ่าน

หนังสอืพระมาจนกระทัง่เป็นกระแสการประชาสมัพนัธผ์่านการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์( E-Commerce) หรอืการ

ซือ้ขายผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ดว้ยความสะดวกในการเขา้ถงึ ซึง่เป็นการจ าลอง

สนามพระ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการซื้อขายกนัได้สะดวกและ

คล่องตวัมากทีสุ่ด จงึท าใหก้ระแสพระเครื่องออนไลน์ไดร้บัความนิยมจากผูเ้ล่นพระอย่างกวา้งขวาง ดว้ยการน า

วทิยาการทีท่นัสมยัอย่างการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) มาร่วมขบัเคลื่อนกระแสความนิยมของพระ

เครื่อง ท าใหเ้กดิกระแสความนิยมพระเครื่องออนไลน์ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย ดงัจะสงัเกตไดจ้ากจ านวน

สมาชกิทีเ่ขา้ร่วมและจ านวนผูเ้ขา้ชมเวป็ไซดพ์ระเครื่องออนไลน์ทีม่จี านวนมากขึน้ 

 การน าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัธุรกจิการเช่าพระเครื่องออนไลน์จงึ

เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารจดัการเวบ็ไซต์มปีระสทิธภิาพ จงึปฏเิสธไม่ไดว้่า ธุรกจิพระเครื่องออนไลน์เป็น

ธุรกจิที่น่าสนใจน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการที่ท าให้ความเชื่อ ความศรทัธามาผสมผสานกบั

กระแสการตดิต่อในยุคโลกาภวิฒัน์อย่างการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) ไดอ้ย่างแนบเนียนไดอ้ย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 

1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าพระเครื่ องออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษา ลกัษณะส่วนบุคคลและเปรยีบเทียบพฤติกรรม  การตดัสนิใจเลือกเช่าพระเครื่อง

ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพีและรายได้ 

3. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นตวัสนิคา้ ด้านราคา ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากรและดา้นสถานที ่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

เลอืกเช่าพระเครื่องออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วรีะพงษ์ อนิทรพานิช : นกันิยมสะสมฯ ส่วนใหญ่สะสมพระเครื่องหลวงปู่ทวด แห่งวดัชา้งให ้ไวเ้พื่อ

เป็นเครื่องคุม้ครองป้องกนัตวัและภยนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ รองลงมาคอื เชื่อในปาฏหิารยิแ์ละความศกัดิส์ทิธิข์องพระ

เครื่องรุ่นนัน้ๆ เป็นทีพ่ึง่ทางดา้นจติใจ ช่วยเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในยามทีป่ระสบปญัหา และเกบ็ไวเ้ป็นมรดก

ตกทอดไวใ้หแ้ก่ลกูหลานตามล าดบั ส่วนใหญ่นิยมฯสะสมพระเครื่องหลวงปู่ทวดมาเป็นเวลา 6-10 ปี รองลงไปคอื 

สะสมมานานกว่า 10 ปี และจ านวนทีน้่อยลงไป คอื นักนิยมสะสมรุ่นใหม่ทีเ่พิง่สะสมไดเ้พยีง 1-2 ปี ซึง่นักนิยม

สะสมฯสว่นใหญ่มพีระเครื่องหลวงปูท่วดไวใ้นครอบครองอยู่ระหว่าง 11-30 องค ์รองลงมาคอื 1-10 องค ์และมนีัก

สะสมจ านวนหน่ึงทีม่พีระเครื่องหลวงปูท่วดมากกว่า 50 องค ์

 อรษา คลา้ยกบลิท ์: การเช่าบชูาวตัถุมงคลยุคใหม่ มผีูค้นเริม่สนใจกนัมากขึน้ การเช่าพระเครื่องเพื่อ

บชูามคีวามตอ้งการสงูแต่ปญัหาคอื การจดัสรา้งพระเครื่องแต่ละครัง้มจี านวนมากเกนิไป จงึตอ้งพึง่พาการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์เพื่อปลุกกระแสความนิยมใหผู้ส้นใจรบัทราบมากขึน้  

 การใชเ้ทคนิคสื่อผ่านระบบสนับสนุนการตดัสนิใจส าหรบัพระเครื่องนัน้จะเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน

การน าเสนอ หรอืแสดงใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์ขององคพ์ระเครื่องในรอบด้าน ท าใหผู้ส้นใจไดรู้ถ้งึต าหนิ จุดเด่นพระ

เครื่ององคน์ัน้ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นย ายิง่ขึน้ก่อนการตดัสนิใจเช่าหรอืบูชาไปซึ่งจะท าให้โอกาสได้พระแท้

ถูกตอ้งมทีีค่่อนขา้งแน่นอนเป็นตน้ 

 บุศรา สว่างศร ี: จากการศกึษาพบว่าพระพมิพใ์นกรุสมยัโบราณสรา้งขึน้มาดว้ยเจตนาอนับรสิทุธิโ์ดย

มพีื้นฐานของการสบืพระศาสนาเป็นส าคญั ส่วนพระเครื่องในยุคแรกๆ โดยเฉพาะพระเกจมิกัสรา้งเพื่อคุม้ครอง

ป้องกนัภยั ซึง่เป็นการตอบรบัความศรทัธาทัง้ในพระพุทธรูปและในพระเกจริูปนัน้ๆ ทัง้พระพมิพส์มยัโบราณและ

พระเครื่องในยุคแรกๆ สามารถสะท้อนถึงลักษณะทางพุทธศิลป์ ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ในสมัยต่างๆ             

ได ้สอดคลอ้งกบัการสะสมพระเครื่องในยุคแรกๆ นักสะสมเริม่ต้นจากความรูส้กึศรทัธาในรูปพระนัน้ๆ ตลอดจน

เหน็ “คุณค่า” ทางประวตัศิาสตรม์ากกว่า “มลูค่า” ทางการคา้ดงัเช่นปจัจุบนัทีอ่ยู่ในกระแสพุทธพาณิชย ์

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื  ผูเ้ช่าพระเครื่องออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูเ้ช่าพระเครื่องออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ี
อายุต ่ ากว่า 20 ปี ถึง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 400 ราย และเคยเข้าเว็บไซต์ www.uamulet.com และ 
www.taradpra.com โดยใชส้ตูรการ ค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีท่ราบจ านวนทีแ่น่นอนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% และความผดิพลาดสงูสดุทีย่อมใหเ้กดิขึน้ 5% หรอื 0.05 ดงันี้ (บุญชม ศรสีะอาด. 2538: 185-186) วธิกีารสุม่
ตัวอย่าง การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงสถานที่เก็บกลุ่มตัวอย่างในเว็บไซต ์
www.uamulet.com และ www.taradpra.com ทีเ่คยไดเ้ช่าพระเครื่องออนไลน์ในเวบ็ไซต ์www.uamulet.com และ 
www.taradpra.com  

 
 
 
 

http://www.taradpra.com/
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การสร้างเคร่ืองมืองานวิจยั 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึง่สว่นหนึ่งไดส้รา้งขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม รวมถงึได ้ศกึษาคน้ควา้แนวคดิจากงานวจิยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูว้จิยัทางผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลแบบสอบ ถามออกเป็น 5 ส่วน เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มูลที่ต้องการใน
การประมวลผลการวจิยัคอื 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รวมทัง้หมด            
5 ขอ้ ขอ้ที ่1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ขอ้ที ่2  อายุ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ขอ้ที ่3 ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal 
Scale) ขอ้ 4 อาชพี ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ขอ้ที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน             
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการตัดสนิใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามไดถ้ามเกีย่วกบัการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภค ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) มจี านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามได้ถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งค าถามออกเป็น 7 ด้าน รวมค าถาม 
ทัง้หมด 33 ขอ้ ดงันี้ ดา้นสนิคา้ 6 ขอ้ , ดา้นราคา 4 ขอ้,ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 5 ขอ้,ดา้นภาพลกัษณ์ 4 ขอ้
,ดา้นกระบวนการ 5 ขอ้,ดา้นเวบ็ไซต ์4 ข้อ, ด้านบุคลากร 5 ขอ้ ซึ่งลกัษณะค าถามเป็นการให้คะแนนแบบ
อตัราส่วนประเมนิค่าLikert (Summated Rating Method: The Likert Scale) โดยมสีเกลอยู่ 5 ระดบั มากทีสุ่ด 
เท่ากบั 5 คะแนน, มาก เท่ากบั 4 คะแนน, ปานกลาง  เท่ากบั 3 คะแนน, น้อย เท่ากบั 2 คะแนน, น้อยที่สุด   
เทา่กบั 1 คะแนน  
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา ( Descriptive Statistic) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนาจะใช้          
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการอธบิาย ลกัษณะสว่นบุคคลเสนอเป็น รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD),การวเิคราะหส์ถติเชงิอนุมาน (Inferential Statistiในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติจิะ
น าขอ้มูลที่ ได้มาแจกแจงความถี่(Frequency)และ วเิคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ เพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้โดยใช้ค่าสถิตต่ิางๆ ในการวเิคราะหค์อื ค่าไค สแควร ์ (Chi-
Square) 
 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 การวิจยัศึกษาเรื่องปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินเช่า             

พระเครื่องออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งผลการวิเคราะห ์ดงัน้ี 

 1. การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ได้ผลดงัน้ี 

 1.1 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ67 และเพศหญงิ 

จ านวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33 
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 1.2 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะมอีายุระหว่าง 31 – 40 ปีจ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 

รองลงมา คอื อายุระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 และ อายุมากกว่า 51 ปี จ านวน 46 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 11.6 

 1.3 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั ปรญิญาตร ีจ านวน 

219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 รองลงมา คอื ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบั สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 67 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 16.8 และ ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 

 1.4 อาชพี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะมพีนกังานรฐัวสิาหกจิ,ราชการ จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 43 รองลงมา คอื ธุรกจิสว่นตวั จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8 และพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 80 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 20  

 1.5 รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 88 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 22 รองลงมา คอื รายไดร้ะหว่าง 10,001-20,000 บาท จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 และรายได้

ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 
 

 2. การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมการเช่าพระเครือ่งออนไลน์ ได้ผลดงัน้ี 

  2.1 ประเภทพระเครื่องทีส่นใจเช่ามากที่สุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชื่นชอบเหรยีญคณาจารย ์

จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมา คอื พระพุทธรูปเหมอืนเนื้อดนิ/เนื้อว่าน จ านวน 76 คน คดิเป็น               

รอ้ยละ 19 และเหรยีญกรุโบราณ จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 

  2.2 เหตุจูงใจที่สนใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มเีหตุจูงใจ คอื ความ

หลากหลายของพระเครื่อง จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมา คอื ความสะดวกในการเลอืกซือ้ จ านวน 

142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.5 

  2.3 ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใหเ้ขา้มาเป็นสมาชกิเวบ็ไซต์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื ตวัเอง 

จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 รองลงมาคอื เพื่อน จ านวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 และพ่อแม่ ญาตพิีน้่อง 

จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 

  2.4 จุดมุ่งหมายในการตดัสนิใจเช่าพระเครื่อง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจีุดมุ่งหมาย คอื เพื่อเป็น

เครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ จ านวน 219 คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 รองลงมา คอื เพื่อสะสมเกง็ก าไร จ านวน 66 คน คดิเป็น         

รอ้ยละ 16.5 และ เพื่อสะสมเพราะชอบในเชงิพุทธศลิป์ จ านวน 49 คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 

  2.5 การรู้จกัเวบ็ไซต์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จกัเวบ็ไซต์ จากสื่อเวบ็ไซต์พระเครื่องออนไลน์

จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมา คอื ค าแนะน าจากเพื่อนและญาติพีน้่อง จ านวน 116 คน คดิเป็น          

รอ้ยละ 29 และหนงัสอืและนิตยสารพระเครื่องจ านวน 64 คดิเป็นรอ้ยละ 16 
 

 3. การวิเคราะหเ์ก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ ได้ผลดงัน้ี 

 3.1 ดา้นสนิคา้และบรกิาร ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ตอบแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัปจัจยัสว่นประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นสนิคา้และบรกิาร คอื ความหลากหลายของพระเครื่อง เป็นจ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

47.5 รองลงมา คอื การพดูคุย-โชวพ์ระ จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 
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 3.2 ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมการตลาด

บรกิาร ดา้นราคา คอื ราคาชดเชย พระเครื่อง กรณีการประกนัมคีวามผดิพลาด มคีวามเหมาะสม  เป็นจ านวน  

188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47 รองลงมา คอื ราคาของพระเครื่องมคีวามเหมาะสม จ านวน 175 คดิเป็นรอ้ยละ 43.8  

 3.3 ด้านส่งเสริมทางการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับปจัจัย            

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด คอื การประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต์  เป็นจ านวน 174 คดิ

เป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คอื การประชาสมัพนัธ์พระเครื่องใน Face Book และระบบ E-Book เพื่อการ

ประชาสมัพนัธพ์ระเครื่อง เป็นจ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8  

 3.4 ด้านภาพลกัษณ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นภาพลกัษณ์ คอื มคีวามมัน่ใจใน การใหบ้รกิารของพนักงาน เป็นจ านวน 198 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 49.5 รองลงมา คอื มคีวามมัน่ใจในคุณภาพของเวบ็ไซต์ เป็นจ านวน173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 

 3.5 ดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ คอื การใหบ้รกิารโดยรวม สะดวกรวดเรว็ จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 

รองลงมา คอื ระบบการเช่าโดยใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นตวักลาง สะดวกรวดเรว็ จ านวน 183 คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 

 3.6 ด้านสถานที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นสถานที ่คอื มพีระเครื่องใหเ้ลอืกเช่า เป็นจ านวนมาก เป็นจ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

45.3 รองลงมา คอื เป็นเครื่องมอืช่วยใหท้่านคน้หาพระเครื่องไดส้ะดวก จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42 

 3.7 ดา้นบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจัจัยส่วนประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร คอื ทมีงานมมีาตรการรบัประกนัพระเครื่องทีด่ ีเป็นจ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

57.8 รองลงมา คอื ทมีงานมรีะบบการแกไ้ขปญัหาทีด่ ีเป็นจ านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษา สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการตัดสนิใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กล่าวคอื ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 268 คนคดิเป็นร้อยละ 67 และเป็นเพศหญิง

จ านวน 132 คนคดิเป็นรอ้ยละ 33 ซึง่เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเช่าพระเครื่องออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลจากการวจิยั พบว่า เพศชายมพีฤตกิรรมการเช่าพระเครื่องออนไลน์มากกว่าเพศหญงิ  ทัง้นี้ 

เพศชายจะใหค้วามสนใจเรื่องพระเครื่องมากกว่าเพศหญิง เพราะความชื่นชอบและพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลมี

ความชื่นชอบทีแ่ตกต่างกนั จงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการเช่าพระเครื่องออนไลน์แตกต่างกนัไปแต่ละเพศ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของไพศาล เอกบุญเขต.(2547).ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเช่าพระเครื่องของผูบ้รโิภคทีศู่นย์

พระเครื่อง ตลาดนดัจตุจกัร.กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ซึง่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น

เพศชาย  เน่ืองจากเพศชายมกีารเรยีนหรอืคลุกคลอียู่กบัวดัหรอืพระเกจอิาจารย ์ดว้ยปจัจยัทีเ่พศชายไดบ้วชเรยีน

และใกลช้ดิมากกว่าเพศหญงิ ดงันัน้จงึมกีารรบัรูห้รอืประสบการณ์เกีย่วกบัเรื่องความขลงั ศกัดิส์ทิธิข์องพระเครื่อง 
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อนัเป็นทีน่ิยมของการสะสมพระเครื่อง และในเวลาต่อมาเป็นเหตุเกดิการแลกเปลีย่นกนั ในวงกวา้งมากขึน้ และ

เป็นทีย่อมรบัในปจัจุบนั 

2. ผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพีแตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อ พฤตกิรรมการตดัสนิใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กล่าวคอื ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ ,รบัราชการ จ านวน 172 คน             

คดิเป็นรอ้ยละ 43 สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541 : 34) อาชพีของบุคคลจะน าไปสู่

ความจ าเป็นและความต้องการสนิค้าและบริการที่ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมและความคาดหวงัประโยชน์ที่

แตกต่างกัน  ซึ่งบุคคลที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ,รับราชการ ยกตัวอย่างเช่น อาชีพต ารวจและทหาร              

มกัตอ้งการสิง่ยดึเหน่ียวจติใจ เพื่อป้องกนัตนจากภยัต่างๆ เพื่อความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์นิ รวมถงึการ

ใหข้องรางวลัเพื่อแสดงความยนิดใีนการโยกยา้ยหรอืเลื่อนขัน้ต าแหน่งของพนักงานรฐัวสิาหกจิ,รบัราชการ นัน้ไม่

สามารถให้รางวลัเป็นเงนิได้ จงึนิยมให้ของรางวลัแสดงความยินดีต่อกนั เป็นพระเครื่อง ซึ่งมีมูลค่าทางจติใจ            

เพื่อเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวทางจิตใจ ซึ่งจะเป็นการมอบพระเครื่องให้กนัจากรุ่นสู่รุ่น หรือมอบแก่ผู้ที่รกัใคร่ชอบ

พอกนัในสายงาน 

3. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่ (Place) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัความสะดวกในการเลอืกเช่าพระเครื่อง  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กิง่พร ทองใบ (2549 : 81-

85) ไดก้ าหนดแนวทางการสรา้งความสามารถหลกัในการแข่งขนัจากความได้เปรยีบทางการแข่งขนั คอื “ การ

ตอบสนองอย่างรวดเรว็ หมายถงึ การมคีวามคล่องตวัต่อการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้” ซึง่การใหเ้ช่าพระ

เครื่องออนไลน์ ไดต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ ผ่านระบบ อคีอมเมริซ์ ซึง่ กติต ิภกัดวีฒันะกุล 

และทวศีกัดิ ์กาญจนสุวรรณ (2547,หน้า 5) ไดใ้หค้วามหมายของ อคีอมเมริซ์ หมายถึง การแลกเปลีย่นขอ้มูล

ขา่วสารระหว่างกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูขา่วสารทีใ่ชแ้ละเปลีย่นระหว่างกนันัน้ สามารถทีจ่ะช่วยสนับสนุน

ใหบ้รรลุผลของการน าเสนอสนิคา้และบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นตวับุคคล องคก์ร หรอืระหว่างตวับุคคลกบัองคก์ร  และ 

สอดคลอ้งกบั เดวดิ เคสเซอร์, 2541,หน้า 27 กล่าวไวว้่า การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสก์่อใหเ้กดิประโยชน์มากมาย

กบัธุรกจิทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึง่ไม่เพยีงแต่จะสรา้งโอกาสใหม่ของการท าธุรกจิหรอืบรกิาร หรอืเขา้สู่ลูกค้า

กลุ่มใหม่ท าใหก้ารท าธุรกจินัน้ด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ การตดิต่องานดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสช์่วยเพิม่

ประสทิธิภาพของการท างาน ลดงานเอกสารและลดค่าใช้จ่ายลงเมื่อขอ้มูลต่างๆ ของบริษัทอยู่ในรูปแบบของ

ดจิติอลมากขึน้ กส็ามารถน าขอ้มลูเหล่าน้ีมาใชต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้  

4. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นตวัสนิคา้และบรกิาร (Product) พบว่า ผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของพระเครื่อง เป็นจ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 เนื่องจาก 

เวป็ไซต์นี้ได้มคีวามหลากหลายของพระเครื่อง เป็นจ านวนมาก ซึ่งตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บรโิภคที่

ต้องการความสะดวกรวดเรว็ สามารถเขา้มาชมในเวบ็ไซต์เดียวและพบกบัพระเครื่องหลากหลายประเภท ดงั  

ดารา ทปีะปาล กล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคล

เข้าไปเกี่ยวขอ้งเพื่อท าการเลือกสรรการซื้อ การใช้ การบริโภค อนัเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ บริการ ความคิดหรือ

ประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดร้บัความพอใจ 
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5. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร (People) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ม ี

ความมัน่ใจในการให้บรกิารของพนักงาน เนื่องจากเวบ็ไซต์พระเครื่องออนไลน์นี้ มกีารให้บรกิารร้องทุกขแ์ละมี

มาตรการป้องกนัและควบคุมผูค้า้ในการกระท าผดิต่างๆ ทีจ่ะสง่ผลใหส้มาชกิในเวบ็ไซตเ์ดอืดรอ้น ดงันัน้ พนักงาน

ผูด้แูลเวบ็ไซตจ์งึเป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะช่วยรบัเรื่องราวรอ้งทุกขแ์ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ “บุคลากรเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ เนื่องจากบุคคลจะเขา้มา

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการบรกิารมากทีส่ดุ บุคลากรสามารถสรา้งความพงึพอใจ ดงึลกูคา้กลบัมาหรอืไม่ลูกคา้ไปได้

จากการปฏสิมัพนัธ ์(Interaction)กบัลูกค้าเพยีงครัง้เดยีว โดยเฉพาะธุรกจิบรกิารที่ต้องอาศยัการปฏสิมัพนัธก์บั

ลกูคา้สงู ตวัอย่างเช่น การตดัผม การรกัษาพยาบาลหรอืการตดิต่อท าธุรกรรมทีธ่นาคาร เป็นตน้ จนสามารถกล่าว

ได้ว่า “บุคลากรเป็นสนิทรพัยท์ี่ส าคญัทีสุ่ดในองคก์ร” ถึงแม้ว่าปจัจุบนัจะมเีทคโนโลยเีขา้มาช่วยในกระบวนการ

บรกิารมากขึน้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยใหเ้กดิความสะดวกและประหยดัต้นทุนดา้นบุคลากรในบางส่วน และช่วยให้

กระบวนการบรกิารรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องปฏสิัมพนัธก์บัลูกคา้ เช่น การใช้เครื่องฝาก-ถอน เงนิ

อตัโนมตัสิ าหรบัธุรกจิธนาคาร เพื่อช่วยลดจ านวนลกูคา้ในแถวคอยของธนาคาร เป็นตน้” 

6. ประเภทพระเครื่องทีผู่บ้รโิภคส่วนมาก ชื่นชอบคอื เหรยีญคณาจารย ์เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนมาก

มกัมคีวามเคารพนับถือในพระเกจิอาจารย์ ที่มีการกล่าวขานกนัถึงอทิธิฤทธิ ์ความศกัดิส์ทิธิข์องการคุ้มครอง

ป้องกนัภยัต่างๆ ทีเ่ล่าสบืต่อกนัมา บา้งกเ็ป็นพระเกจอิาจารยท์ีอ่ยู่ในยุคปจัจุบนั มผีูค้นเคารพบูชามาก จงึมกีาร

ผลติเหรยีญคณาจารยเ์พื่อใหผู้ค้นเคารพบชูาและพกไวเ้พื่อป้องกนัภยั ซึง่พระเกจอิาจารยท์ัง้หลายไดล้งอกัขระไว ้

ดงัที่ ฉลอง สุนทรวาณิชย์ กล่าวไว้ว่า พระเครื่องเนื้อโลหะการท าพระเครื่องเนื้อโลหะ มีหลายประเภท เช่น                

ชนิ ตะกัว่ส ารดิ ทองเหลอืง ทองแดง เงนิ ตลอดจนทองค านัน้ ตามกรรมวธิโีบราณจะต้องน าเอาโลหะดงักล่าวรดี

เป็นแผ่นบางๆ และลงเลขยนัต์ต่างๆดว้ยเหลก็จาร เพื่อท าใหเ้น้ือโลหะเหล่านัน้มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์การลงเลขยนัต์

บนแผ่นโลหะเริม่ตน้จากการหาฤกษ์ยามว่า วนัไหน เวลาใดฤกษ์ด ีและเวลาทีใ่ช่ลงอกัขระมกัจะต้องเลอืกเอาตอน

กลางคนืที่ดกึสงดั เพื่ออาศยัความสงบเงยีบ อาจมพีธิกีรรมเลก็ๆ โดยพระเกจอิาจารย์ลงแผ่นยนัต์ที่หน้าเครื่ อง

บูชาในกุฏหิรอืบางครัง้จดัเป็นพธิใีหญ่หน้าพระประธานในอุโบสถ ยนัต์ที่เขยีนลงในแผ่นโลหะมทีัง้อกัขระทีเ่ป็น

คาถาต่างๆ ซึง่เขยีนเป็นหนังสอืขอมตดิกนัเป็นค า เป็นบรรทดั หรอืไม่กเ็ป็นการเขยีนยนัต์รูปต่างๆ เริม่ต้นดว้ย

การตตีารางส าหรบัยนัต์แบบตาราง หรอืการวาดรูปส าหรับยนัต์แบบรูปและการเขยีนอกัขระ หรอืตวัเลขลงไปใน

ช่องยนัต ์การเขยีนนี้เรยีกว่า เป็นการ “ลง” โดยใชเ้หลก็จารซึง่เป็นเหลก็แหลมมดีา้มจบัเหมอืนปากกา ขดีเป็นรอย

ลกึลงไปในแผ่นโลหะ ก่อนหน้าทีจ่ะเขยีน หรอื ลงนัน้ต้องไหวพ้ระสวดมนต์ ท าจติใจให้มสีมาธ ิแลว้จงึเรยีกสตูร 

อนัเป็นการว่า คาถาก ากบั ส าหรบัอกัขระแต่ละตวั หรอืแต่ละชื่อ เมื่อเรยีกสตูรของตวันัน้แลว้จงึเรยีก อกัขระก ากบั

ลงไป อกีนยัหนึ่ง เหรยีญคณาจารยเ์ป็นเหรยีญทีดู่ง่าย สะดวกแก่การสะสม  

7. เหตุจูงใจทีส่นใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ผูบ้รโิภคส่วนมากมเีหตุจูงใจ คอื ความหลากหลายของ

พระเครื่อง ในการเลอืกเช่าพระเครื่องออนไลน์นัน้ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มุ่งหวงัความสะดวกสบายในการคน้หา และ

สามารถพบพระเครื่องหลากหลายประเภทในเวบ็ไซต์เดยีว สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

กล่าวไวว้่า “สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่ายกต็อ้งพจิารณาถงึ ความสะดวกสบาย (Convenience) ใน
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การรบับรกิาร การสง่มอบสูล่กูคา้ สถานที ่และเวลาในการสง่มอบ กล่าวคอื ลกูคา้ควรจะเขา้ถงึไดง้่ายทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

เป็นไปไดใ้นเวลาและสถานทีท่ีล่กูคา้เกดิความสะดวกทีส่ดุ”  

8. จุดมุ่งหมายในการตดัสนิใจเช่าพระเครื่อง พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจ

เช่าพระเครื่อง เพื่อเป็นเครื่องยดึเหน่ียวทางจติใจและเครื่องคุม้ครองป้องกนัภยัต่างๆ สอดคลอ้งกบั ทฤษฎกีารจูง

ใจของมนุษย ์ของ มาสโลว ์ซึง่กล่าวไวว้่า ความต้องการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 5 ระดบั หนึ่งในนัน้ คอื ระดบั 2 

คอื ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คง ปลอดภยั (Safety Need) เป็นความต้องการทีม่สีุขภาพแขง็แรง ต้องการมี

ชีวิตมัน่คง ดงันัน้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงนิยมเช่าพระเครื่องมาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อนัเนื่องมาจาก 

สงัคมไทย เป็นสงัคมของชาวพุทธ ความเลื่อมใสในการป้องกนัภยั การปกปกัษ์รกัษาต่างๆของพระเครื่อง จงึเป็น

อนัหนึ่งเดยีวกนักบัพุทธศาสนิกชน มากไปกว่านัน้ หากพระเกจอิาจารยท์่านใด ทีไ่ดร้บัความเลื่อมใสในพุทธคุณ  

มกีารบอกต่อ กล่าวขานถงึสรรพคุณการป้องกนัภยัต่างๆ มากเท่าไหร่แลว้ พระเครื่องของพระเกจอิาจารยท์่านนัน้ 

กจ็ะไดร้บัความนิยมมากขึน้เป็นอนัดบั ดงัที ่ ฉลอง สุนทรวาณิชย์ กล่าวไวว้่า “ในระยะหลงัมกีารท าเหรยีญพระ

พุทธ และเหรยีญพระเกจอิาจารยต่์างๆ แมว้่าพระเกจอิาจารยต่์างๆจะไม่ใช่ตวัแทนพระพุทธเจา้ดงัเช่นการสรา้ง

พระเครื่องในยุคก่อนๆ แต่ด้วยความศรทัธาของญาติโยมที่มีต่อไตรสรณคมน์ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมละ

พระสงฆเ์ป็นที่พึ่ง พระเกจอิาจารย์ ผู้ซึ่งเป็นพระสงฆผ์ู้ปฏบิตัิดีปฏิบตัิชอบ จงึได้รบัการเคารพบูชาเป็นที่พึ่งที่

ใกลช้ดิทีส่ดุ หากจะมคีวามแตกต่างกนับา้งกต็รงทีศ่รทัธาของญาตโิยม “หวงัพึง่ในความศกัดิส์ทิธิ”์ ทีเ่กดิจากการที่

ใชพ้ลงัจติและพระคาถาวทิยาคมของพระเกจอิาจารยใ์นการปลกูเสก หรอื การอธษิฐานจติบรรลุพลงัในพระเครื่อง 

มากกว่า “พระพุทธคุณ” ในองคพ์ระพุทธประตมิากรรม”  

9. ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใหเ้ขา้มาเป็นสมาชกิเวบ็ไซต์ คอื ตวัเอง เนื่องจากผู้บรโิภคส่วนมาก           

มกีารตดัสนิใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ ดว้ยความชื่นชอบในการสะสมพระเครื่องส่วนตวั ถอืว่าเป็นงานอดเิรก ดงัที่ 

Schiffman; and Kanuk กล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการ

เสาะแสวงหาการซื้อ การใช้ การประเมนิ หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ์บรกิารคาดว่าจะสามารถตอบสนอง ความ

ต้องการของตนไดอ้ย่างพงึพอใจ เป็นการตดัสนิใจของผู้บรโิภคในการใชท้รพัยากรที่มทีัง้เงนิ เวลา และก าลงัซื้อ

เพื่อบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซือ้เมื่อไหร่ ทีไ่หน และบ่อยครัง้แค่ไหน 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
  จากผลการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเช่าพระเครื่อง

ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1. จดัท าแผนการตลาดในเวบ็ไซต์ทีเ่น้นหนักไปทางเพศชายมากขึน้ โดยการเขยีนเล่าเรื่องราวซึ่ง
เป็นประสบการณ์ของผูค้า้ในเวบ็ไซต์ถึงการไดม้าของพระเครื่องแต่ละองค์ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึร่วมกนั
กบัประสบการณ์ต่างๆ ทีม่ขีองพระแต่ละองค ์ซึง่เพศชายมกัจะมคีวามคุน้เคยกบั อยู่กบัวดัหรอืพระเกจอิาจารย์
มากกว่าเพศหญงิ ดว้ยลว้นแลว้แต่เคยบวชเรยีน และมคีวามคุน้เคยมาแลว้ทัง้สิน้ 

2. ผูบ้รหิารเวบ็ไซต์จงึควรส่งเสรมิใหผู้ค้้าในเวบ็ไซต์ เน้นพระเครื่องทีม่าจากเกจอิาจารยช์ื่อดงั ที่มี
ชื่อเสยีงในดา้นการป้องกนัภยั โดยท าการตลาดทีเ่ปิดช่องทางการพูดคุย-โชวพ์ระเครื่องทีม่บีรกิารอยู่แลว้นัน้ ใน
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การเล่าถงึต านานหรอืประสบการณ์ อทิธฤิทธิแ์ละความศกัดิส์ทิธิท์ีม่ต่ีอพระเครื่องของเกจอิาจารยต่์างๆ เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีจ่ะเขา้มาเป็นสมาชกิของเวบ็ไซตม์ากขึน้  

3. พฤติกรรมการเช่าพระเครื่องออนไลน์ ด้านแรงจูงใจพบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญัในเรื่องของ
ความสะดวกในการเลอืกเช่าพระเครื่อง  ผูบ้รหิารเวบ็ไซต์จงึต้องตระหนักถึงการใหบ้รกิารดา้นนี้เป็นพเิศษ โดย
เพิม่ช่องทางในการค้นหาพระเครื่องให้สะดวกยิง่ขึน้ ผ่านทางช่องทางการ ค้นหาตามประเภทพระเครื่องต่างๆ 
รวมถึงการบรกิารในภาพรวม และการจดัฝึกอบรมพนักงานใหพ้นักงานมกีารบรกิารที่รวดเรว็ ทนัใจมากยิง่ขึน้ 
เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างสงูสดุ ซึง่จะน าไปสูก่ารเพิม่ยอดจ านวนสมาชกิในเวบ็ไซต์  

4.  พฤติกรรมการเช่าพระเครื่องออนไลน์ ด้านสนิค้าและบรกิาร ความหลากหลายของพระเครื่อง 
ผู้บริหารเว็บไซต์จึงควรคงความหลากหลายของพระเครื่องไว้ โดยรณรงค์ให้ผู้ค้าในเว็บไซต์น าพระเครื่องที่
หลากหลายมาให้ผูบ้ริโภคเลอืกเช่า ลดจ านวนผู้คา้ทีม่กีารใหบ้รกิารพระเครื่องที่มคีวามซ ้าซาก เพื่อคงคุณภาพ
ของเวบ็ไซตแ์ละคงจ านวนสมาชกิใหม้คีวามภกัดต่ีอการใชเ้วบ็ไซต์ 

5. จดัการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกบัการบรกิารลูกค้าและความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
พระเครื่อง พร้อมทัง้ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงการอบรมของพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีใน
เวบ็ไซต์ เพื่อกระตุ้นความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอการบรกิารของพนักงานใหม้ากยิง่ขึน้ รวมถงึแนะน าพนักงานในเวบ็ไซต ์
เพื่อสรา้งความคุน้เคยและก่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั  

6. จดังานรวมตวัของสมาชกิในเวบ็ไซต์ และด าเนินการท ากจิกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์กจิกรรมที่
เวบ็ไซต์ด าเนินการในรอบปี รวมถึงนิมนต์พระมาเพื่อปลุกเสกเหรยีญคณาจารย์รุ่นพเิศษ ที่จดัท าเพื่อเวบ็ไซต์
เท่านัน้ ทัง้นี้ กจิกรรมนี้ด าเนินการเพื่อแผนกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด   

7. จดัอบรมผู้ค้าในเวบ็ไซต์และผู้ที่สนใจภายนอก เกี่ยวกบัการท าธุรกจิผ่าน อี-คอมเมริ์ซ เพื่อให้
ความรูแ้ละประชาสมัพนัธใ์หค้นทัว่ไปรูจ้กัเวบ็ไซตม์ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ ยงัเสรมิสรา้งความภกัด ี(Brand Royalty) ของ
ผูค้า้ในเวบ็ไซตแ์ละสมาชกิใหเ้กดิขึน้กบัเวบ็ไซต์ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัในครัง้ต่อไป  
1. ควรท าการศกึษาทศันคตแิละความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อการเช่าพระเครื่องออนไลน์

ของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบในการวางแผนการบรกิารการตลาด เพื่อวดัผลความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอเวบ็ไซต ์อนัจะน าไปสูค่วามภกัดขีองผูบ้รโิภค  

2. ควรท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เปรยีบเทยีบกบัเวบ็ไซต์อื่นๆ          
ที่ท าเว็บไซต์ส าหรับเช่าพระเครื่องที่คล้ายคลึงกนั เพื่อน าปจัจัยต่างๆมาปรบัการด าเนินงานให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

3. ควรท าการศึกษาวิจัย ถึงระบบการรับประกันพระเครื่องที่มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ
เปรยีบเทยีบกบัเวบ็ไซตอ์ื่นๆ เพื่อน าผลการศกึษาป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบของพ่อคา้บางกลุ่ม     

4. ควรท าการศกึษาวจิยัในดา้นผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิในเวบ็ไซต์พระเครื่องออนไลน์ มปีญัหาและ
อุปสรรคใดบา้งในการด าเนินธุรกจิ และศกึษาองคป์ระกอบทีจ่ะสรา้งใหธุ้รกจิประสบผลส าเรจ็ 
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ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก อาจารย ์ดร.ล ่าสนั 

เลศิกลูประหยดั ทีก่รุณาใหค้ าแนะน า ชีแ้นะแนวทาง ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ในการ

จดัท าวจิยัทุกขัน้ตอน 

นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามร่วมมอื สละเวลาอนัมคี่าใน

การตอบแบบสอบถาม ท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได ้และสดุทา้ยขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาตลอดจนผูม้ี

พระคุณทุกท่านของผูว้จิยั ทีก่รุณาใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษา และเป็นก าลงัใจทีด่มีาตลอดระยะเวลา จนส าเรจ็

ลุล่วงเป็นรปูเล่มไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
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