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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปจัจัยส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และปจัจัยแรงจูงใจ                        
กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ของผู้บริโภคสตรีวัยท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                    
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคสตรวียัท างานอายุระหว่าง 25 – 59 ปี ทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เครื่องประดบั   
อญัมณีสงัเคราะห์ จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้วเิคราะห์
ขอ้มูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว และการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 ผลการวจิยั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 25 – 31 ปี ส าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด ประกอบอาชพีพนักงาน หรอืลูกจา้ง บรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูบ้รโิภคสตรวียัท างานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญั              
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคสตรีวัยท างานที่มีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพของสินค้า 
ชื่อเสียงของผู้ขาย หรือตราสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการก่อนหรือหลังการขาย และวตัถุดิบ                   
ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณี
สงัเคราะห์ต่อปี จ านวนเงนิ และจ านวนชิ้นหรอืคู่ในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ต่อครัง้ แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญั
มณีสังเคราะห์ ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ต่อปี และจ านวนเงินในการซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมดา้นผลติภณัฑ ์แรงจงูใจ เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 
 This research is a comparative study of product mixes factors, motive factors and purchasing 
behaviors of jewelry synthetic stones among working-aged females in Bangkok metropolis. Samples used 
in this research were 400 working females aged between 25 – 59 years old buying or used to buy. 
Questionnaires were used as tool for gathering data. Statistics used in data analysis were percentage, 
mean, standard deviation. Statistic used in hypothesis testing was one-way ANOVA and paired difference 
test by finding least significant difference 
 Results were shown as follows: most sample were working females aged between 25 – 31 years 
old, holding Bachelor’s degree, single, worked as employees of private companies and earned monthly 
income between 15,001 – 30,000 baht. 
 The result of hypothesis testing found that 
 1. Working female consumers with different age, education level, occupation and average monthly 
income had different behavior of buying jewelry synthetic stones at statistically significant level of .05. 
 2. Working female consumers with difference product mixes factors as product quality, Brand, 
design, servicing and raw material had difference behavior of buying jewelry synthetic stones in frequency 
of jewelry synthetic stones per year, amount and quantity of pieces or pairs of jewelry per purchase at 
statistically significant level of .05. 
 3. Working female consumers with difference motive factors as rational had difference behavior 
of buying jewelry synthetic stones in frequency of jewelry synthetic stones per year and amount of jewelry 
per purchase at statistically significant level of .05. 
 
Keywords: Product Mixes, Motive, Jewelry Synthetic Stones 
 
บทน า 
 ธุรกจิเครื่องประดบั ถอืเป็นธุรกจิทีอ่ยู่คู่กบัคนไทยมาอย่างยาวนาน เน่ืองดว้ยทกัษะและฝีมอืของช่างไทย
มีความประณีต ละเอียดอ่อนเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย จนในปจัจุบนัตลาดเครื่องประดับอญัมณีสงัเคราะห์                   
เป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการหลายคนใหค้วามสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัทีท่วคีวามรุนแรงมาก 
ถึงแม้ว่าเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์จะจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ก็เป็นสินค้าที่ผู้คนทัง้ไทยและ
ต่างประเทศชื่นชอบ โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิทีจ่ าเป็นตอ้งสวมใสเ่พื่อสรา้งความมัน่ใจในการเขา้สงัคมใหก้บัตนเอง   
 จากขอ้มลูธุรกจิขายปลกีเครื่องประดบัอญัมณี เช่น ทอง ทองค าแท่ง และทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ 
อัญมณีอื่นๆ และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แท้และเทียม เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนิติบุคคลจัดตัง้ร้านขายปลีก
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เครื่องประดบัของเดอืน มกราคม – เมษายน ในปี 2559 มจี านวน 33 ราย และในช่วงเดอืนเดยีวกนัของปี 2560               
มจี านวน 1,575 ราย ซึง่เมื่อเทยีบกนัแลว้นัน้มจี านวนการจดทะเบยีนจดัตัง้เพิม่ขึน้อย่างชดัเจน คอื เพิม่ขึน้ 48 เท่า 
ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์การแข่งขันด้านต่างๆ  อย่างจริงจัง เพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้                       
ในทุกสถานการณ์ พรอ้มกบัพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัอย่างรวดเรว็ ซึง่มหีลายปจัจยั อาท ิตอ้งใหค้วามส าคญักบั
เทคนิคการผลติที่ใช้เทคโนโลยีควบคู่กบัคุณภาพฝีมอื เพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาดของตนเอง การพฒันารูปแบบ
สนิคา้ใหม้เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เน้นดไีซน์ทนัสมยั มคีวามหลากหลายแปลกใหม่ ทนัสมยั และตอบสนองต่อรสนิยม
ของผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตราสินค้าของตนเอง                 
ใหโ้ดดเด่น และเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยการวางแผนกลยุทธก์ารตลาด เพื่อรกัษา และเพิม่โอกาสในการ
ถอืครองสว่นแบ่งตลาดเพิม่ขึน้ พรอ้มทัง้ประเมนิศกัยภาพของคู่แขง่อย่างใกลช้ดิ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงควรมีการศึกษาถึงปจัจยัที่มผีลต่อขอ้มูลส่วนบุคคล และปจัจยัต่างๆ ที่เป็น               
ตวัแปรส าคญัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ของผู้บรโิภคสตรวียัท างาน 
ได้แก่ ปจัจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย คุณภาพผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพ                   
ของสนิค้า ชื่อเสยีงของผู้ขาย หรือตราสนิค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การรบัประกนั การให้บริการ วตัถุดิบ                
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางกลยุ ทธ์กับธุรกิจของตนเอง                        
ให้มปีระสทิธภิาพเหนือกว่าคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างสมบูรณ์และยงัยนื รวมถึง
การศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ประกอบดว้ยดา้นเหตุผล และอารมณ์ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาผลติภณัฑข์องตนใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี กบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหข์องผูบ้รโิภคสตรวียัท างาน 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย คุณภาพผลติภณัฑ ์ลกัษณะ
ทางกายภาพของสนิคา้ ชื่อเสยีงของผูข้าย หรอืตราสนิคา้ การออกแบบผลติภณัฑ ์การรบัประกนั การใหบ้รกิาร 
วตัถุดิบ ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ของผู้บรโิภคสตรี            
วยัท างาน 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์กบัพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหข์องผูบ้รโิภคสตรวียัท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคสตรวียัท างานทีม่อีายุตัง้แต่ 25 ปี – 59 ปี ทีซ่ือ้ หรอื
เคยซื้อเครื่องประดับอญัมณีสงัเคราะห์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดขนาดของ             
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% มคีวามผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ซึง่ค านวณไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่าง 
อกี 15 คน จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอย่างแจก
แบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ซื้อ หรือเคยซื้อเครื่องประดับอัญมณีสงัเคราะห์ ในย่านธุรกิจ เช่น ถนนสีลม                   
ถนนสาทร ถนนอโศก ถนนเจรญิกรุง ถนนรชัดา เป็นตน้ และแอพพลเิคชัน่สือ่สารทีม่กีารใหบ้รกิารคา้ขายออนไลน์ 
เช่น www.facebook.com, line เป็นตน้ 

http://www.facebook.com/
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 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั มดีงัต่อไปนี้ 
 1. ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมจิากเอกสารทางวชิาการ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนัน้มาสร้างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(Wording) ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ท าการปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้วน าเสนอ
อาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้ 
 3. น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความน่าเชื่อถอืได ้โดยน ามาทดสอบ (Try out) กบั
กลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด 
 4. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 ผู้วจิยัได้ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส รายได ้และอาชพี โดยค าถามทัง้หมดเป็นแบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple 
choices question) มจี านวน 6 ขอ้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ขอ้ที ่1. อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal scale) 
 ขอ้ที ่2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal scale) 
 ขอ้ที ่3. สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
 ขอ้ที ่4. รายไดต่้อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
 ขอ้ที ่5. อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะ
ค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) โดยมีค าตอบให้เลือกแบบหลายข้อ (Multiple choices 
question) แบ่งออกเป็น 8 ดา้น 

1. คุณภาพผลติภณัฑ ์(Product quality) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
2. ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ (Physical characteristic of goods) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนาม

บญัญตั ิ(Nominal Scale) 
3. ชื่อเสยีงของผูข้าย หรอืตราสนิคา้ (Brand) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
4. การออกแบบผลติภณัฑ ์(Design) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
5. การรบัประกนั (Warranty) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
6. การใหบ้รกิาร (Guarantee) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
7. วตัถุดบิ (Raw Material) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
8. ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ (Product Safety) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบนามบญัญตัิ (Nominal 

Scale) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห ์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Closed-ended Question) โดยมคี าตอบใหเ้ลอืกแบบหลายขอ้ 
(Multiple choices question) แบ่งออกเป็น 2 สว่น 
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 สว่นที ่1 ดา้นเหตุผล เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)   
 สว่นที ่2 ดา้นอารมณ์ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ ลกัษณะค าถามเป็น
ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบอตัราสว่น (Ratio) 
 ค าถามข้อที่ 1 ความถี่ในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสงัเคราะห์ ต่อปี เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
อตัราสว่น  
 ค าถามขอ้ที ่2 ช่วงเวลาในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห ์เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอตัราสว่น  
 ค าถามขอ้ที่ 3 มูลค่าในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ โดยประมาณต่อครัง้ เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูแบบอตัราสว่น  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี้ 
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทัง้
หน่วยงานของภาครฐั และเอกชน เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม ดงันี้ 
   1.1 หนงัสอืพมิพธ์ุรกจิ วารสารต่างๆ 
   1.2 หนงัสอืวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ ์และรายงานการวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.3 ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ต 
  2. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้จากการน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูบ้รโิภคสตรวียัท างานทีซ่ือ้ และเคยซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ จ านวน 385 คน 
 การจดัท าข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมาด าเนินการ ดงันี้ 
 1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยน าแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาตรวจสอบความถูกจอ้งสมบูรณ์ 
เพื่อเตรยีมน ามาวเิคราะห ์
 2. การลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งสมบรูณ์มาลงรหสัตามทีก่ าหนดไว้ 
 3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่ท าการลงรหสัแล้วท าการประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเรจ็รปู 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เกีย่วกบั 
    1.1 ปจัจัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) และ                    
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    1.2 ปจัจยัด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ โดยหา
ความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    1.3 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห ์โดยหาความถี่ 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
    1.4 พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสงูสดุต ่าสดุ 
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 2. การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานในการวจิยั เพื่อสรุปผลอา้งองิไปยงักลุ่มตวัอย่างของ
การศกึษาในครัง้นี้ จะตัง้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะน าขอ้มูลที่ได้จากวธิกีารส ารวจโดยแบบสอบถามน ามา
วเิคราะหส์ถติดิว้ยขอ้มูลทางคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อทดสอบสมมตฐิานของแต่ลขอ้โดยใช้สถิติ
ต่างๆในการวเิคราะหด์งันี้ 
 2.1 ทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่าง ตวัแปร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั ทดสอบ
ตวัแปรดา้นอายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดว้ยสถติกิารทดสอบใช ้
One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญั
มณีสงัเคราะหแ์ตกต่างกนั 
 2.2 ทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ 2 เป็นการหาความแตกต่างระหว่าง ตวัแปร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั ทดสอบ
ตวัแปรปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้วยสถิติการทดสอบใช ้One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย คุณภาพของสนิคา้ ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ ชื่อเสยีงของ
ผู้ขาย หรือตราสนิค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การรบัประกนั การให้บริการ วตัถุดิบ และความปลอดภัยของ
ผลติภณัฑ ์ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหแ์ตกต่างกนั 
 2.3 ทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ 2 เป็นการหาความแตกต่างระหว่าง ตวัแปร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกนั ทดสอบ
ตัวแปรปจัจยัด้านแรงจูงใจ ด้วยสถิติการทดสอบใช้ One-way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบว่า 
ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ ที่แตกต่างกนั             
มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหแ์ตกต่างกนั 
 
ผลการวิจยั 
 การศึกษาการเปรียบเทียบปจัจยัส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และปจัจยัแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหข์องผูบ้รโิภคสตรวียัท างานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปได้ ดงันี้ 
 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ
สมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อธบิายไดด้งันี้ 
 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 25-31 ปี จ านวน 224 คนคิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคอื  
ช่วงอายุ 32-38 ปี มจี านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 ช่วงอายุ 39-45 ปี มจี านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 
และช่วงอายุ 46-52 ปี มจี านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 
 ระดบัการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 268 คน คดิเป็น            
ร้อยละ 67.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และต ่ากว่าปริญญาตรี                  
มจี านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 
 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด จ านวน 266 คนคดิเป็นร้อยละ 66.5 
รองลงมาคือ สมรส มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และหม้าย/แยกกนัอยู่/หย่าร้าง มีจ านวน 13 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 3.25 
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 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีพนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 269 คน               
คดิเป็นรอ้ยละ 67.25 รองลงมาคอื ธุรกจิสว่นตวั/ อาชพีอสิระ มจี านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 ไม่ไดป้ระกอบ
อาชพี หรอืแม่บ้าน มจี านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 และขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 28 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 7.0 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี15,001 – 30,000 บาท จ านวน 150 คนคิดเป็น   
ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ รายได้ 45,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รายได้                  
30,001 – 45,000 บาท มีจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และรายได้ต ่ ากว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท                 
มจี านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณี
สังเคราะห์ ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ลักษณะทางกายภาพของสินค้า ชื่อเสียงของผู้ขาย หรือตราสินค้า                    
การออกแบบผลติภณัฑ ์การรบัประกนั การใหบ้รกิาร วตัถุดบิ และความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์อธบิายไดด้งันี้ 
 คุณภาพของสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ ความแข็งแรงคงทนต่อการสวมใส่                   
ในชวีติประจ าวนั จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 รองลงมาคอื  ความเป็นทีน่ิยม และชื่นชอบของคนหมู่มาก 
มจี านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5  และ ความทนทานของส ี(ใส่แล้วสไีม่หลุดหลอก หรอืซดีจาง) มจี านวน             
68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0  
 ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกซือ้ ความประณีต ความละเอยีดอ่อน
ของลวดลายจ านวน 314 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.5 รองลงมาคอื สขีองอญัมณีสงัเคราะหไ์ม่เพีย้น มจี านวน 45 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 และ บรรจุภณัฑท์ีส่วยงาม สะดุดตา น่าใช ้มจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 
 ชื่อเสียงของผู้ขาย หรือตราสินค้า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ
ต่างประเทศ จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมาคอื ผลติภณัฑแ์บรนดข์องคนไทย มจี านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0 และ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากร้านที่ผู้ขายเป็นดารา นักแสดง หรือผู้มีชื่อเสยีง  มีจ านวน 52 คน                
คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 
 การออกแบบผลติภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ สไตล ์เรยีบง่าย จ านวน 227 คนคดิเป็น
ร้อยละ 56.74 รองลงมาคอื สไตล์ สดใสแบบวยัรุ่น มจี านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 31.25 และ สไตล์ หรูหรา               
มรีะดบั มจี านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 
 การรับประกัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ เช่น 
สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ (GIT), ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ (MTEC) 
เป็นตน้ จ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.25 รองลงมาคอื การรบัประกนัดแูลรกัษาฟรภีายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
มจี านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25 และ การรบัประกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์มจี านวน 38 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 9.5 
 การใหบ้รกิารก่อนหรอืหลงัการขาย  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้ มกีารใหข้อ้มูล รายละเอยีด
ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน จ านวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาคือ  มีช่องทางการขายสินค้า
หลากหลายช่องทาง และสามารถตดิต่อกบัลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็  มจี านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25 
และ มกีารโทรเพื่อตดิตามผล หลงัจากลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ มจี านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 
 วตัถุดิบ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ วตัถุดิบมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสยีง (เช่น Swarovski, 
Preciosa) จ านวน 267 คนคิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือ วตัถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย มีจ านวน 74 คน               
คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และ วตัถุดบิทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศมจี านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 
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 ความปลอดภัยของสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ได้รบัการทดสอบความ
ปลอดภยัในดา้นการสวมใส่ก่อนน าออกจ าหน่าย จ านวน 227 คนคดิเป็นรอ้ยละ 56.75 รองลงมาคอื การออกแบบ
ของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอนัตรายแก่การสวมใส่ มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และ ผลิตภัณฑ์สามารถ              
มองแยกออกได้อย่างชดัเจนจากเครื่องประดบัแท้เพื่อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม มีจ านวน 41 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 10.25 
    ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณี
สงัเคราะห ์ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ อธบิายไดด้งันี้ 
 ดา้นเหตุผล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีหตุผลในการเลอืกซื้อคอื สามารถสวมใส่แบบล าลอง ใชใ้น
ชวีติประจ าวนั จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.75 รองลงมาคอื  ราคาถูกกว่าเครื่องประดบัอญัมณีแท ้มจี านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  และสินค้าที่มีสีสันที่หลากหลายมากกว่าอัญมณีแท้ มีจ านวน 25 คน คิดเป็น                
รอ้ยละ 6.25  
 ดา้นอารมณ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกซือ้เพราะต้องการมรีสนิยม เพิม่ความมัน่ใจใหก้บัตนเอง 
จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ รูปภาพ หรือวีดีโอสื่อโฆษณามีการออกแบบที่สวยงาม               
สะดุดตาน่าใช ้มจี านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 และ ตอ้งการเป็นผูท้นัตามกระแสแฟชัน่ จากดารา นกัแสดง                
มจี านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห ์อธบิายไดด้งันี้ 
 ความถี่ ในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ต่อปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเครื่องประดบั              
อญัมณีสงัเคราะห์ 10 ครัง้ต่อปี น้อยที่สุดคอื 1 ครัง้ต่อปี ซึ่งมคี่าเฉลี่ยในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์
ประมาณ 2.84 ครัง้ต่อปี และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.34  
 จ านวนเงิน ในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ต่อครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ดว้ยเงนิจ านวน 5,000 บาท น้อยทีส่ดุคอื 300 บาท ซึง่มคี่าเฉลีย่จ านวนเงนิ
ในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ประมาณ 1,822.75 บาท และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 1,433.40 
 จ านวนชิ้น/คู่ ในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ต่อครัง้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้จ านวน 4 ชิน้/คู่ต่อครัง้ น้อยทีส่ดุคอื 1 ชิน้/คู่ต่อครัง้ ซึง่มคี่าเฉลีย่จ านวนชิน้/
คู่ในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ประมาณ 1.43 ชิน้/คู่ และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.72  
 
สรปุและอภิปรายผล  
 1. พฤติกรรมการซ้ือเครือ่งประดบัอญัมณีสงัเคราะหก์บัลกัษณะส่วนบุคคล 
    1.1 ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อปี พบว่า 
    ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ต่อปีแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 39 - 45 ปี ระดบัการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
สถานภาพ หมา้ย/ แยกกนัอยู่/ หย่ารา้ง และประกอบอาชพี ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซือ้
เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคดงักล่าวเป็นวยัที่ก าลงัเขา้สู่วยักลางคน ไม่มคีู่ชวีติ               
จงึมคีวามต้องการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห ์เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหก้บัตนเอง เสรมิบุคคลภาพใหต้นเอง              
มเีสน่หต่์อเพศตรงขา้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาภรณ์ ปรเีปรม (2552) ไดท้ าการศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีแทผ้่านเวบ็ไซต์พาณิชย์อเิลก็ทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคประเทศไทย 
ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้เครื่องประดบัอญัมณีแทผ้่านเวบ็ไซตใ์นประเทศไทยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 
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    1.2 ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ พบว่า  
    ผู้บริโภคที่ม ีอายุ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์  
ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดย ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ 46 – 52 ปี ระดบัการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญั
มณีสงัเคราะหม์ากทีสุ่ด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการท างานค่อนขา้งสูง และ             
มีการเข้าสงัคมโดยต้องการเป็นที่ยอมรบัของสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สายชล สาละสาลิน (2546)             
ได้ท าการศกึษา พฤติกรรมและปจัจยัที่มผีลต่อการซื้อเครื่องประดบัแท้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร            
ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแท้               
แตกต่างกนั  
    1.3 ดา้นจ านวนชิน้/คู่ ในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ พบว่า 
    ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดท้ีแ่ตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบั  
อญัมณีสงัเคราะห ์ดา้นจ านวนชิน้/คู่ ในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 25 – 31 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ และมรีายได้ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบั   
อญัมณีสงัเคราะหม์ากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มช่วงอายุทีพ่งึเริม่ท างาน สามารถหาเงนิไดด้ว้ย
ตนเองจึงมีความต้องการอยากได้เครื่องประดับสูง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดรุณี พลบุตร (2558)                
ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคและปจัจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดบั                 
บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                 
มอีายุระหว่าง 24-29 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมรีายได ้20,001 – 30,000 บาท   
 2. พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหก์บัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
    2.1 ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อปี พบว่า 
    ผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านคุณภาพ ในประเดน็ความเป็นที่นิยม ด้านชื่อเสยีงของผู้ขาย 
หรอืตราสนิคา้ในประเดน็ผลติภณัฑท์ีม่าจากรา้นทีผู่ข้ายเป็นดารา นักแสดง หรอืผูท้ีม่ชี ื่อเสยีง ดา้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในประเด็นสไตล์เรียบง่าย ด้านการให้บริการก่อนหรือหลงัการขายในประเด็นมีการโทรติดตามผล
หลงัจากลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ ดา้นวตัถุดบิในประเดน็วตัถุดบิมาจากแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีง ดา้นความปลอดภยัในประเดน็
ผลิตภัณฑ์สามารถมองแยกออกได้อย่างชดัเจนจากเครื่องประดบัอญัมณีแท้เพื่อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม                
จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหใ์นดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อปี 
ทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นประเดน็อื่นๆ  
    2.2 ดา้นจ านวนเงนิในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ พบว่า 
    ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นคุณภาพ ในประเดน็ความเป็นทีนิ่ยม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ
ในประเด็นมบีรรจุภณัฑ์ที่สวยงาม สะดุดตาน่าใช้ ด้านชื่อเสยีงของผู้ขาย หรือตราสนิค้าในประเดน็ผลติภณัฑ์              
แบรนด์ของต่างชาต ิด้านการออกแบบผลติภณัฑใ์นประเดน็สไตลเ์รยีบง่าย ด้านการใหบ้รกิารก่อนหรอืหลงัการ
ขายในประเด็นมีการโทรติดตามผลหลงัจากลูกค้าได้รบัสนิค้า ด้านวตัถุดิบในประเด็นวตัถุดิบมาจากแบรนด์               
ที่มีชื่อเสยีง ด้านความปลอดภัยในประเด็นผลิตภัณฑ์สามารถมองแยกออกได้อย่างชดัเจนจากเครื่องประดบั               
อัญมณีแท้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม จะมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ในด้าน                
จ านวนเงินในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ต่อครัง้ ที่มากกว่าผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อปจัจัย              
ดา้นผลติภณัฑใ์นประเดน็อื่นๆ 
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    2.3 ดา้นจ านวนชิน้/คู่ ในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ พบว่า 
    ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านคุณภาพ ในประเด็นความแข็งแรงทนต่อการสวมใส่               
ในชวีติประจ าวนั ดา้นลกัษณะทางกายภาพในประเดน็ความปราณีต ความละเอยีดอ่อนของลวดลาย ดา้นชื่อเสยีง
ของผู้ขาย หรอืตราสนิคา้ในประเดน็ผลติภณัฑแ์บรนด์ของคนไทย ด้านการออกแบบผลติภณัฑใ์นประเดน็สไตล์
เรียบง่าย ด้านการให้บริการก่อนหรือหลังการขายในประเด็นมีการโทรติดตามผลหลังจากลูกค้าได้รบัสนิค้า                
ด้านวตัถุดบิในประเด็นวตัถุดบิที่ผลติในประเทศ จะมพีฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์ในด้าน
จ านวนชิ้น /คู่  ในการซื้อเครื่องประดับอัญมณีสังเคราะห์ต่อครัง้ ที่มากกว่าผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อ                   
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นประเดน็อื่นๆ 
 เนื่องจาก 3 ดา้นขา้งตนทีก่ล่าวไวน้ัน้ ในตลาดมผีูจ้ดัจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ท าใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืก
ในการซื้อสนิค้าที่หลากหลาย จงึท าให้มกีารแข่งขนัที่สูงและต้องควบคุมคุณภาพของตนให้อยู่ในระดบัที่ลูกค้า              
พึงพอใจ และเป็นที่นิยมของสงัคม โดยการสร้างแบรนด์ของตนเองให้ผู้บรโิภคจดจ าได้ง่าย เน้นการออกแบบ                
ให้ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส สนิค้ามีความคุ้มค่าต่อราคา การเลือกซื้อเครื่องประดบัของ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นัน้ เน้นความน่าเชื่อถอืจากแบรนดต่์างๆโดยมคีวามคดิเหน็ของแต่ละมุมมองทีแ่ตกต่างกนัไป 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการได้รับความเอาใจใส่ สนใจ ดูแลอย่างต่อเน่ือง และปจัจุบันในตลาดมีแหล่งวัตถุ                 
ทีห่ลากหลายทัง้คุณภาพ และราคา ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสบัสน ไม่เชื่อมัน่วตัถุดบิทีม่าจากแหล่งทีไ่ม่มชีื่อเสยีง 
จงึท าใหผู้บ้รโิภคสว่นใหญ่นิยมซือ้เครื่องประดบัจากแหล่งวตัถุดบิทีม่ชีื่อเสยีง ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler 
(1997: 431) กล่าวว่า คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) เป็นการวัดการท างาน และวัดความคงทนของ                 
ตัวผลิตภณัฑ์ เกณฑ์ในการวดัคุณภาพควรถือหลกัความพึงพอใจของลูกค้า และคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขนั             
การออกแบบผลติภณัฑ์ (Design) เป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบ ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีจะมผีลกระทบต่อพฤติกรรม            
การซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้ การออกแบบจงึมคีวามส าคญัมากส าหรบัสนิคา้ต่างๆ ดงันัน้ผูผ้ลติทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นการออกแบบจงึตอ้งศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อออกแบบสนิคา้ใหม้คีวามดงึดูดน่าสนใจ และใหเ้ป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้  การออกแบบยังใช้เป็นเกณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง (Product 
Differentiation) โดยค านึงถงึเหตุจงูใจใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้ทัง้ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ การใหบ้รกิาร (Servicing) 
การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค บางครัง้กข็ ึน้อยู่กบันโยบายการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าของผูข้ายหรอืผูผ้ลติ ในปจัจุบนั
ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเรียกร้องบริการจากผู้ขายมากขึ้น เช่น บริการสินเชื่อ บริการส่งของ บริการซ่อมแช่ม                   
ในการผลิตสินค้า ผู้ผลิตอาจให้บริการเอง หรือผ่านคนกลางโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างต้นทุน และ                     
การควบคุมระดบัความพอใจทีจ่ะใหแ้ก่ลูกคา้ วตัถุดบิ (Raw Material) หรอืวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ (Material) ผูผ้ลติ 
มทีางเลอืกทีจ่ะใชว้ตัถุดบิ หรอืวสัดุหลายอย่างในการผลติ สามารถใชว้ตัถุดบิทีแ่ตกต่างกนัได ้ซึง่ในการตดัสนิใจ
เรื่องนี้ผูผ้ลติต้องค านึงถงึความต้องการของผูบ้รโิภคว่า พอใจแบบใดตลอดจนต้องพจิารณาถงึต้นทุนในการผลติ 
และความสามารถในการหาวตัถุดบิดว้ย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายชล สาละสาลนิ (2546) ไดท้ าการศกึษา
พฤตกิรรมและปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้เครื่องประดบัแทข้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัแทแ้ตกต่างกนั คอืตราสนิคา้ ความน่าเชื่อถอืของรา้นคา้ทีจ่ าหน่าย 
และชื่อเสยีงของผูผ้ลติ 
 3. พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหก์บัปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผล พบว่า 
    ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผลในประเดน็ราคาถูกกว่าเครื่องประดบัอญัมณีแท ้
จะมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหใ์นดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อปี 
และดา้นจ านวนเงนิในการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะหต่์อครัง้ ทีม่ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อปจัจยั
แรงจูงใจด้านเหตุผลในประเด็นอื่นๆ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการซื้อเครื่องประดบัอญัมณีสงัเคราะห์             
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ตามกระแสนิยม ใส่ตามดาราหรอืแฟชัน่ในช่วงนัน้ๆ ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schiffman; & Kanuk. (1994: 
660–665) สิ่งจูงใจด้านเหตุผล (Rational motives) หมายถึงสิ่งจูงใจ หรือจุดมุ่งหมายโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ 
(Economic) หรอืใช้เหตุผล (Rationality) เช่น ราคา น ้าหนัก คุณภาพ การประหยดั การตดัสนิใจซื้อของบุคคล 
ตามทฤษฎีเศรษฐกจิ (Economy theory) ใช้สมมติว่าผู้บรโิภคมพีฤติกรรมที่มเีหตุผลเมื่อเขาพจิารณาทางเลอืก
ต่างๆ จะตดัสนิใจเลอืกอรรถประโยชน์สูงสุด (Greatest utility) หรอืความพงึพอใจสงูสุด (Greatest satisfaction) 
เช่น ความพงึพอใจในผลติภณัฑจ์ากการส่งเสรมิการตลาด ความมเีหตุผล (Rationality) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภค
เลอืกจุดมุ่งหมายโดยถอืเกณฑว์ตัถุประสงคร์วม เช่นคุณภาพ ขนาด น ้าหนกั ราคา ฯลฯ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยด ีด้วยการสนับสนุนทัง้ก าลงักาย และก าลงัใจจากบุคคล
รอบขา้งมากมาย ซึง่ทีข่าดไม่ไดเ้ลยคอื ความกรุณา และความช่วยเหลอืจาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีส่ละ
เวลาอนัมค่ีาตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ ให้ค าแนะน า คอยรบัฟงัและช่วยแก้ปญัหา รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะที่ดี              
ในการท าสารนิพนธน์ี้มาตลอด จนท าใหส้ารนิพนธน์ี้ผ่านไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และ 
อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์ทีท่่านไดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการ                 
สอบสารนิพนธท์ุกท่าน ทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ เพื่อใหค้ าปรกึษา และแนะน าในการจดัท าสารนิพนธน์ี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสัง่สอน ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ที่เป็น    
ประโยชน์ยิ่ง รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน และเพื่อนนิสิต                 
คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการทุกคน ทีใ่หค้ าแนะน า ความช่วยเหลอื และมติรภาพทีด่ี
เสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดา ผูดู้แลเอาใจใส่ใหก้ารอบรม เลีย้งดูสัง่สอน และใหก้ าลงัใจ
เสมอมา ตลอดจนบุคคลในครอบครวั และรอบข้างทุกคนที่ท าให้ผู้วิจยัสามารถจดัท าวิจยัฉบบันี้ ส าเร็จลุล่วง              
ไดด้ว้ยด ี
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