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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และ

รูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ีคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเครื่องประดับคอสตูมในเขต

กรุงเทพมหานคร อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้  การทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระต่อกนั การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชค้่าสถติิสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย

ของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ  25 - 34 ปีสถานภาพโสด การศกึษา

ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 

ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะในดา้นราคา และใหค้วามสาํคญั

กบัรูปแบบการดําเนินชวีติอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นความคดิเหน็ ซึง่มพีฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูมดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมเฉลีย่ 3 ครัง้/3เดอืน และมคี่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูมเฉลีย่ 612 บาท/ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจําหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด

พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า และรปูแบบการดาํเนินชวีติพบว่า มคีวามสมัพนัธต่์อ

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่ าในขณะที่รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความคิดเห็นพบว่า มี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมค่าใช้จ่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม ในทศิทาง

เดยีวกนัระดบัตํ่าเช่นกนั 

งานวิจัยน้ีได้ทําการรวบรวมข้อมูลสําหรับเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจศึกษา พฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ีไดนํ้าเสนอในสว่นของปจัจยัลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร ์สว่นประสมทางการตลาด และรปูแบบการดาํเนินชวีติไวแ้ลว้ 

 

                                                
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คาํสาํคญั: เครื่องประดบัคอสตูม สว่นประสมทางการตลาด รปูแบบการดาํเนินชวีติพฤตกิรรมการซือ้ 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study Demographic data , Marketing Mix and lifestyle 

associated with costume jewelry buying.The Sample of this research is 400 consumers who aged 15 or 

more have bought Costume jewelry. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard 

deviation, independent sample t-test, One-Way Analysis of Variance for differential analysis and Pearson 

product moment correlation coefficient. 

The research findings were as follows : most customers were female, aged between 25 - 34 

years, single, had obtained a bachelor degree, worked as corporate employees with average monthly 

income of 15,001 – 25,000 baht. On average, they buy Costume jewelry 3 times/ 3 months. and spend 

per time is 612 Baht. They give high priority toward overall Marketing Mix, especially ranking price and 

gave high priority toward overall lifestyle, especially ranking opinion. 

The result of hypotheses testing can conclude that differenced in gender, age, marital status, 

education level, career, and average monthly income associated with costume jewelry buying behavior. 

The Marketing Mix of Place and Promotion are positiving related to buying behavior at a low level in 

terms of buying frequency. Overall Lifestyle is positiving related to buying behavior at a low level in terms 

of buying frequency while buying behavior in terms of spending per time related to only Lifestyle factor at 

a low level. 

This research has gathered data for a guide for anyone who interested in Costume jewelry 

buying in Bangkok. The results of this research have been presented in terms of the demographics, 

marketing mix and lifestyle factors. 

 

Keywords: Costume Jewelry, Marketing Mix, Lifestyle, Buying Behavior 

 

บทนํา 

เครื่องประดบัเป็นสิง่ทีม่นุษยร์ูจ้กัและใชส้วมใส่กนัมาชา้นาน มมีาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ไม่ว่ายุค

ใดสมยัใดเครื่องประดบักย็งัคงอยู่คู่กบัประวตัศิาสตรท์ุกชาตพินัธุท์ ัว่โลก จนสามารถบอกได้ว่าเครื่องประดบัเป็น

เสมือนปจัจัยที่ 5 ของมนุษย์ก็ว่าได้ จนถึงปจัจุบันเครื่องประดับก็ยังคงมีบทบาท และเป็นส่วนหน่ึงของ

ชวีิตประจําวนัของมนุษย์ ทุกเพศทุกวยั ทุกชาติทุกภาษา จนไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ อีกทัง้เป็นสนิค้า

เศรษฐกจิทีท่าํรายไดแ้ละมมีลูค่าสงูใหก้บัประเทศไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

 ในปจัจุบนัเครื่องประดบัคอสตูมเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ ทําขึน้มาเพื่อใช้ทดแทนเครื่องประดบัทีท่ํา

จากอญัมณีราคาแพง เกดิขึน้ครัง้แรกในวงการแฟชัน่ชัน้สงูในประเทศฝรัง่เศส เพื่อใชใ้นการถ่ายแบบ และการเดนิ

แฟชัน่โชว ์เน่ืองจากการใชเ้ครื่องประดบัอญัมณีแท ้เช่น เพชรหรอืทองคํา ทองคําขาว ในการทําขึน้เพื่อใชโ้ชวน์ัน้

ทําไดย้ากและมค่ีาใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสงู ด้วยเหตุน้ีจงึมกีารนําเอาวสัดุอื่นๆ อย่างเช่น ครสิตลั แก้วผลกึ หนิสแีละ

ลกูปดั รวมทัง้การนําเอาโลหะบางชนิดเช่น แสตนเลส สงักะส ีทองเหลอืง เขา้มาใชใ้นการทําเครื่องประดบั แต่ใช่

ว่าเครื่องประดบัคอสตูมจะทําจากของเลยีนแบบทัง้หมด โดยความจรงิแล้วเครื่องประดบัชนิดน้ีในปจัจุบนัมอียู่
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มากมายหลายรปูแบบตามความคดิและจนิตนาการของนกัออกแบบเครื่องประดบั การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ วสัดุต่างๆ 

นัน่กม็าจากความคดิสรา้งสรรคไ์ม่ตายตวั อาจนําเอาอญัมณีหลายชนิดมาผสมผสานกบัโลหะ หรอื นําแกว้ผลกึ หนิ

สมีารวมกบัไข่มุก หรอืทองขาว ใยผ้า หรอืแม้กระทัง่ ลูกปดัอย่างเช่นลูกปดัไม้ ลูกปดัแก้ว หรอืลูกปดัหนิ จงึมี

มากมายหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของผูร้กัแฟชัน่  

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความสําคญัของปจัจยัต่างๆที่ต้องศกึษาประกอบกนั ซึ่งผู้วจิยัมุ่งที่จะศกึษา 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

เครื่องประดบัแทม้รีาคาค่อนขา้งสงู รูปแบบแฟชัน่กม็ไีม่มากนัก ถอืเป็นขอ้จํากดัอย่างหน่ึงในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค 

เป็นช่องว่างใหเ้ครื่องประดบัคอสตูมเขา้มาตอบโจทย ์เพราะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดทุ้กเพศทุกวยั หาซือ้ไดง้่ายไม่ว่าจะ

เป็นตามขา้งทางหรอืในหา้งสรรพสนิคา้ โดย "ราคา" เป็นตวัแปรสาํคญัทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างด ีมี

ตัง้แต่ราคาชิน้ละไม่กีส่บิบาท ไปจนถงึราคาหลกัพนั จุดเด่นของเครื่องประดบัคอสตูมอยู่ทีด่ไีซน์ รูปแบบแฟชัน่ที่

หมุนเวยีนเปลีย่นไปเรื่อยๆ และมแีนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิในอนาคต  สามารถนําเอาผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษา

มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาและแกป้ญัหาในการบรหิารเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคตามทีค่าดหวงั

ไวห้รอืสงูกว่า รวมถงึเป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้หมาะสมกบัสภาวะ

ทีม่กีารแขง่ขนัสงูในปจัจุบนั 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชวีิตที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1.ตวัแปรอสิระ(IndependentVariable) ประกอบดว้ย 

 1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศอายุสถานภาพ ระดบัการศกึษาอาชพีและรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดอืน  

 1.2 สว่นประสบทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การสง่เสรมิการตลาด  
 1.3 รปูแบบการดาํเนินชวีติไดแ้ก่ กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ 

2. ตวัแปรตาม(Dependent variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1.ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมแตกต่างกนั 
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2.ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.รูปแบบการดําเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์ต่อ

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ (Kotler, 1997: 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกนัเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื่องมอืต่อไปน้ี 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีนํ่าเสนอกบัผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคคอื

ผลติภณัฑท์ี่มคุีณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า คุณค่าของสนิค้าในรูปตวัเงนิกค็อืราคา (Value) ของสนิค้า 

ผู้ขายจะเป็นผู้กําหนดราคาผลติภัณฑ์ ผู้ซื้อจะเกดิการตดัสนิใจซื้อกต่็อเมื่อมกีารยอมรบัในตวัสนิค้าผลติภณัฑ์

ประกอบด้วยสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติที่สมัผสัได้และไม่ได้  ตลอดจน

ผลประโยชน์ที่คาดหวงั ผลติภณัฑ์ประกอบด้วยสนิคา้บรกิารและความคดิ  สนิค้า(Goods)เป็นสิง่ทีส่มัผสัได ้แต่

บรกิาร (Services) สมัผสัไม่ไดเ้กดิจากการใชค้วามพยายามของมนุษย ์ส่วนความคดิ (Idea)อาจจะเป็นระหว่าง

มลูค่า (Philosophies) บทเรยีน (Lessons) แนวคดิ (Concepts) และขอ้เสนอ(Advice) 

2. ราคา (Price) หมายถงึราคาทุน (Cost) ทีล่กูคา้จ่ายไปในการไดร้บัผลติภณัฑม์าตน้ทุนอยู่ในรปูของตวั

เงนิ ซึง่ผูบ้รโิภคจะนํามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างมูลค่า (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถ้ามูลค่าสงู

กว่าตน้ทุนกต็ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์

3. สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย สถาบนัและกิจกรรมใช้เพื่อ

เคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารจากองคก์ารหรอืผูผ้ลติไปยงัตลาด  

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่าง ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ 

เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจจะใชบุ้คคลหรอืไม่ใชก้ไ็ด ้โดยการตดิต่อสื่อสารนัน้มี

หลายประการที่เรยีกว่า ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด หรอืส่วนประสมตดิต่อสื่อสาร (Promotion Mix or 

Communication Mix) ซึง่ประกอบด้วยการโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบั

องคก์ารหรอืผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการการขายโดยใชพ้นกังานขาย 

(Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและการจูงใจโดยบุคคลการส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion)

เป็นกจิกรรมการส่งเสรมิการขายทีน่อกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงานขายและการประชาสมัพนัธ ์

ซึง่สามารถกระตุ้นความสนใจใหเ้กดิการทดลองใชห้รอืการซื้อ การส่งเสรมิการขาย ม ี3 รูปแบบ คอืการกระตุ้น

ผูบ้รโิภค เรยีกว่า การสง่เสรมิการขายทีมุ่่งผูบ้รโิภคการขายโดยใชค้นกลางเรยีกว่าการสง่เสรมิการขายทีมุ่่งเน้นคน

กลาง (Trade Promotion)กระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งพนักงาน (Sales Force 

Promotion)การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Relations) การใหข้่าวเป็นการเสนอความคดิ

เกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารที่ไม่ต้องการเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์หมายถึงความพยายามทีม่กีารวางแผนโดย

องค์การเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ

ประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรอืหมายถงึวธิกีารต่างๆ ทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิ ผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้
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และทาํใหเ้กดิการตอบสนองทนัท ีประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท ์การขายโดยใชจ้ดหมายตรง การขายโดยใช้

แคตตาลอ็ค และการขายทางโทรทศัน์ วทิยุ  

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต   
เฮนรี่ อสัซลิ (Henry Assael,1995: 384) ได้ให้คํานิยามของรูปแบบการดําเนินชวีติว่า “รูปการดําเนิน

ชวีติจะดไูดจ้ากการใชเ้วลาในการทาํกจิกรรมอย่างไร ใหค้วามสาํคญักบัสิง่ใดและความคดิของตนเองกบัสิง่รอบตวั”  

วธิกีารศกึษารปูแบบการดาํเนินชวีติแบบ AIOs คอื วธิกีารมุ่งคน้หาผูบ้รโิภคกระทาํกจิกรรมอะไร มคีวาม

สนใจเรื่องอะไร และมคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็ต่างๆ อย่างไร ซึง่เป็นการวจิยัที่ได้รบัความนิยมอย่างมากในการ

แบ่งผูบ้รโิภคออกเป็นกลุ่ม ทีแ่ต่ละกลุ่มมรีูปแบบการดําเนินชวีติทีต่่างกนั และผู้บรโิภคทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะมี

รปูแบบการดาํเนินชวีติทีเ่หมอืนกนั โดยการจดัทาํประเดน็เพื่อทาการสาํรวจทีแ่บ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

A : (Activities) กจิกรรมทีท่ํา หมายถงึปฏกิริยิาทีแ่สดงออก เป็นส่วนทีก่ําหนดว่าบุคคลใชเ้วลาของเขา

ทําอะไร  เช่น ดูโทรทศัน์ เล่นเกมส ์เล่าใหเ้พื่อนฟงัเกี่ยวกบังาน เป็นต้น เพื่อใหผู้บ้รโิภคเปิดเผยสิง่ทีท่ํา สิง่ทีซ่ื้อ 

รวมทัง้การใชเ้วลาว่าง แมว้่าปฏกิริยิาน้ีใครๆกเ็หน็อยู่แต่กไ็ม่สามารถจะเดาเหตุผลของการกระทําไดห้มดและกไ็ม่

ใคร่จะมใีครทาํการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏกิริยิาน้ี  

I  : (Interests) ความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์ หรอืวตัถุ โดยมรีะดบัของความตื่นเต้นทีเ่กดิขึน้ พรอ้ม

กบัความเอาใจใส่เป็นพเิศษหรอืเอาใจใส่แบบต่อเน่ือง ความสนใจเป็นตวับ่งชีก้จิกรรมทีเ่ขาชอบ เป็นคําถามทีว่ดั

ความชอบและการจดัลาํดบัความสาํคญัของผูบ้รโิภค 

O : (Opinions) ความคดิเหน็เป็นการแสดงออกทางความคดิ บนพืน้ฐานของค่านิยมทีม่ต่ีอตนเองและ

สภาพแวดล้อม ที่เป็นไปในรูปแบบของคําพูดหรอืเขยีน ที่บุคคลตอบต่อสถานการณ์ที่กระตุ้นเร้าที่มีการถาม

คําถาม เป็นคําถามทีมุ่่งเน้นความคดิ ความรูส้กึ และทศันะต่างๆ ของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอโลก เศรษฐกจิ สงัคม และ

ประเดน็อื่นๆ เพื่อนํามาอธบิายการแปลความหมาย การคาดคะเน และการประเมนิค่า เช่น ความเชื่อเกี่ยวกบั

เหตุการณ์ในอนาคต ประเมนิรางวลัและโทษทีจ่ะไดร้บัจากการเลอืกทางเลอืก 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2546:192) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทําการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผล ในสนิค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะ

ตอบสนองความต้องการของเขา หรอืเป็นขัน้ตอน ซึ่งเกีย่วกบัความคดิ ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สนิค้าและ

บรกิารของผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของเขา หรอืหมายถงึการศกึษาถงึพฤตกิรรม

การตดัสนิใจและการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ นักการตลาดจําเป็นต้องศกึษาและ

วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื 

1. พฤติกรรมของ ผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิและมผีลทําให้ธุรกจิประสบความสาํเรจ็ 

ถา้กลยุทธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด (Marketing Concept) คอื การทําใหลู้กคา้พงึพอใจ

ดว้ยเหตุน้ีเราจงึจาํเป็น ตอ้งศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธก์ารตลาด ทีส่ามารถตอบสนอง

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค  

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา หรอืวจิยัเกีย่วกบั

พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้อง

ผูบ้รโิภค คาํตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถสนอง

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  
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คําถามที่ใชเ้พื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบด้วย Who?, What?, 

Why?, Whom?, When?, Where?, และ How? เพื่อคน้หาคําตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย 

Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operation 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเครื่องประดบัคอสตูม        

ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเคยซือ้เครื่องประดบัคอสตูมในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน จงึคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการคํานวณหาขนาด

ของกลุ่มตวัอย่างแบบกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา วานิชบญัชา. 2545: 26) กําหนดระดบัของ

ความเชื่อมัน่ที ่95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5%ใชข้นาดตวัอย่างอย่างน้อย 384 คน จงึจะ

สามารถประมาณค่ารอ้ยละ โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% และมรีะดบัของความเชื่อมัน่ที ่95% 

เพื่อใหส้ะดวกในการประเมนิผลและการวเิคราะหข์อ้มลู ผูท้าํวจิยัจงึใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนท่ี 1  การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้จะ

เจาะจงเลอืกเกบ็แบบสอบถามบรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม และตลาดนดัจตุจกัร ซึง่เป็นแหล่งจาํหน่าย

เครื่องประดับคอสตูม เน่ืองจากเป็นจุดที่มีประชากรหนาแน่น และมีความหลากหลายของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์จงึคาดว่าน่าจะพบกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลู จาํนวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ บรเิวณ

สยามสแควรเ์ซนทรลัลาดพรา้ว/ยเูนียนมอลลเ์ดอะแพลทนิมัแฟชัน่มอลลเ์ทอรม์นิอล 21 และตลาดนดัจตุจกัร 

 ขัน้ตอนท่ี 2การสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดสดัส่วน (Quota sampling) โดยกําหนดใหแ้ต่ละพืน้ทีม่จีํานวน

กลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูใหม้สีดัสว่นทีเ่ท่าๆกนัสถานทีล่ะ 80 ชุด 

 ขัน้ตอนท่ี  3การสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมมา ใหค้รบตามจาํนวนทัง้สิน้ 400 ชุด   

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-

Ended Response Question) ที่ประกอบไปด้วยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบตรงกบัขอ้มูล

สว่นตวัทีเ่ป็นจรงิมากทีส่ดุ จาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคเครื่องประดบัคอสตูมเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-

Ended Response Question) ทีป่ระกอบไปดว้ยดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นการจดัจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด จํานวน 16 ขอ้ โดยมลีกัษณะของแบบสอบถามแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลเิคอร์ด 

(Likert Scale)ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูมาตราอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

 ส่วนท่ี 3 คําถามแบบสอบถามเกี่ยวกบัรูปแบบการดําเนินชวีติ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคําถามปลายปิด (Close-Ended Response 

Question) ประกอบไปดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ จาํนวน 12 ขอ้ โดยมลีกัษณะของ

แบบสอบถามแบบใชม้าตราสว่นประมาณค่าของลเิคอรด์ (Likert Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูมาตราอนัตรภาคชัน้ 

(Interval Scale) 
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ส่วนท่ี 4 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเครื่องประดบัคอสตูม โดยผูต้อบแบบสอบถามจะต้องตอบตรงกบัขอ้มูล

ส่วนตวัที่เป็นจรงิมากทีสุ่ด จํานวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมค่าใช้จ่ายทีใ่ชใ้นการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมประเภทของเครื่องประดบัคอสตูมวสัดุทีใ่ชใ้นการทําเครื่องประดบัคอสตูมช่องทางในการใช้

ซือ้เครื่องประดบัคอสตูมความตัง้ใจในการเลอืกซือ้เครื่องประดบัคอสตูมในครัง้ต่อไป  

 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มจีํานวน 318 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 79.50 และเพศชาย มจีาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 25 -34 ปี มจีํานวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.00 รองลงมาคอื

อายุ 15 - 24 ปี มจีาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 และอายุ 35 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 

ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด/ หย่ารา้ง / หม้าย / แยกกนัอยู่ มจีํานวน 319 

คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 

ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มจีํานวน 243 

คน คดิเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมจีํานวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 28.25 

และมรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีหนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.25 รองลงมา มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/พ่อบา้น/แม่บา้น มจีํานวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 อาชพี

นักเรยีน/นักศกึษา มจีํานวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.25 และอาชพีช้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจีํานวน            

51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.75 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 - 25,000 บาท              

มจีาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 รองลงมา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มจีาํนวน 88 คน 

คดิเป็นร้อยละ 22.00 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท มจีํานวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 18.50            

มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป มจีํานวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 16.50 และ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน         

ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มจีาํนวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลส่วนประสมการตลาดเครือ่งประดบัคอสตมู  

 ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอ

สตูมด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

คอื มกีารออกแบบทีท่นัสมยั และสวยงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั

สว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นฟลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย มหีลากหลายประเภท

ใหเ้ลอืก เช่น ต่างห ูสรอ้ยคอ แหวน กาํไล ฯลฯ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมา ไดแ้ก่ การเลอืกใชว้สัดุทีม่คีวาม

คล้ายคลงึกบัเครื่องประดบัแท ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92และกล่องบรรจุภณัฑม์คีวามคงทน สวยงาม เหมาะสมกบั            

ตวัผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64ตามลาํดบั 
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 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูม

ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นราคาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ประกอบดว้ย ราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30  รองลงมาคอื ระดบัราคาหลากหลายให้เลอืก

ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับส่วนประสมทาง

การตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มป้ีายราคาแสดงใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.08 และสามารถชาํระไดท้ัง้เงนิสด และ บตัรเครดติ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามลาํดบั 
 ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบั

คอสตูมดา้นการจดัจําหน่ายโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัมาก

ทีส่ดุ คอื มชี่องทางตดิต่อหลากหลายผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook , IG , Website ฯลฯ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอ

สตูมดา้นการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย สถานทีจ่ําหน่ายมคีวามสะดวกในการเดนิทาง มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.19 รองลงมา ไดแ้ก่ การจดัวางสนิค้ามคีวามสะดุดตา น่าสนใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และ ขนาดของ

รา้นมคีวามสะดวกในการเลอืกซือ้ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ตามลาํดบั 
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

เครื่องประดบัคอสตูมดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 เมื่อพจิารณาราย

ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัสว่นประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้นการส่งเสรมิ

การตลาดอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย มกีารออกคอลเลคชัน่พเิศษในช่วงเทศกาล และ มกีารดูแลรบัประกนั

คุณภาพสนิค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 รองลงมา คอื มขีองกํานัลและส่วนลดพเิศษใหใ้นเทศกาลต่างๆ มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.73 ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดบัคอสตูมดา้น

การส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง คอื มกีารจดักจิกรรมให้ร่วมสนุกผ่านทางเวบ็ไซต์ / เครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามลาํดบั  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลรปูแบบการดาํเนินชีวิต  
 ดา้นกจิกรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการทาํกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.62 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการทํากจิกรรมอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ท่าน

มกัจะเลอืกเดนิช๊อปป้ิงตามห้างสรรพสนิค้า และตามแหล่งที่ได้รบัความนิยมในขณะนัน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 

รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านมกัจะเดนิทางไปท่องเทีย่วและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆตามสถานทีต่่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 และ 

ท่านมักจะร่วมงานสงัสรรค์ ออกงานสงัคมและพบปะผู้คนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ในขณะที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามมรีะดบัการทาํกจิกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ท่านมกัจะใชเ้วลาว่างในการออกกําลงักาย หรอืเล่น

กฬีาทีช่ื่นชอบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 ตามลาํดบั 

ดา้นความสนใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.62 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ท่านสนใจการ

ใชส้ื่อและตดิตามข่าวสารผ่านทาง Internet  และ Social Network ต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ในขณะทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความสนใจอยู่ในระดบัมาก คอื ท่านสนใจตดิตามเทรนดแ์ฟชัน่ ของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ศลิปิน 

ดารา ฯลฯ ที่ท่านชื่นชอบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 และมีผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความสนใจอยู่ในระดบัปาน

กลาง ประกอบด้วย ท่านสนใจและตดิตามข่าวสารวงการแฟชัน่ทัง้ในและต่างประเทศอยู่เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
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3.37 รองลงมา ได้แก่ท่านมีความสนใจงานออกแบบ หรือชื่นชอบการทํา Workshop แนว D.I.Y เกี่ยวกบั

เครื่องประดบัคอสตูม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 ตามลาํดบั 

 ด้านความคดิเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

ประกอบดว้ย ท่านคดิว่าการสวมใสเ่ครื่องประดบัคอสตูม เป็นสว่นทีช่่วยเสรมิบุคลกิภาพใหด้ดู ีและมคีวามมัน่ใจ มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านคดิว่าเครื่องประดบัคอสตูม สามารถตอบสนองรูปแบบการดําเนินชวีติ 

และสะท้อนความเป็นตวัตนของท่านได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 ท่านคดิว่าเครื่องประดบัคอสตูมมคีุณภาพ และ

สวยงามคุม้ค่า เหมาะสาํหรบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และท่านคดิว่าเครื่องประดบัคอ

สตูม เหมาะกบัการนํามามอบเป็นของขวญั/ ของทีร่ะลกึ ในเทศกาลต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือเครือ่งประดบัคอสตมู 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถี่ในการ

ซือ้เครื่องประดบัคอสตูมต่อ 3 เดอืน น้อยที่สุด 1 ครัง้ และมากทีสุ่ด 10 ครัง้ โดยมคี่าเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้ มี

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม น้อยที่สุด 100 บาท และมากที่สุด 2,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ย

ประมาณ  611.88 บาท สว่นใหญ่ซือ้เครื่องประดบัคอสตูมประเภท ต่างหู มจีํานวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 

รองลงมา สรอ้ยคอ มจีํานวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 แหวน มจีํานวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 สรอ้ย

ขอ้มอื/กาํไล มจีาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 และจี ้มจีํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ตามลําดบั วสัดุที่

นิยมซือ้สว่นใหญ่ทาํจาก แกว้/ครสิตลั  มจีาํนวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 รองลงมา สแตนเลส มจีํานวน 142 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 อญัมณี (สงัเคราะห ์/ เลยีนแบบ)  มจีํานวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ทองเหลอืง มี

จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และลูกปดัหนิส ี/ ลูกปดัไม ้มจีํานวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75  ตามลําดบั 

ส่วนใหญ่ซือ้เครื่องประดบัคอสตูมจาก ตลาดนัด เช่น สวนจตุจกัร ตลาดรถไฟ มจีํานวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

39.25 รองลงมา หา้งสรรพสนิคา้ มจีํานวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50  เวบ็ไซต์ , Facebook , IG มจีํานวน  

72คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และงานแสดงสนิคา้ / Event มจีาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามลาํดบั ผูต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความตัง้ใจทีจ่ะซือ้เครื่องประดบัคอสตูมในครัง้ต่อไป ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66  
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที1่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมแตกต่างกนั 

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูด้านประชากรศาสตร ์

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัคอสตมู 

ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบั

คอสตมู (ครัง้/3เดือน) 

ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ือ

เคร่ืองประดบัคอสตมู (บาท/ครัง้) 

เพศ   

อายุ   

สถานภาพ   

ระดบัการศกึษา   

อาชพี   

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   

ส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัคอสตมู 

ดา้นความถีใ่นการซื้อเครือ่งประดบัคอสตูม 

(ครัง้/3เดอืน) 

ดา้นค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการซื้อเครือ่งประดบั

คอสตูม (บาท/ครัง้) 

ดา้นผลติภณัฑ ์   

ดา้นราคา   

ดา้นการจดัจาํหน่าย   

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด   
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ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 รูปแบบการดําเนินชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ และ

ความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็ซึง่สามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมแตกต่างกนั 

  1.1. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม

ดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/

ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพบว่าเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูมดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และค่าใชจ้่ายที่ใช้ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม 

(บาท/ครัง้) มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิจะใหค้วามสาํคญักบัความสวยงาม บุคลคิภาพทีดู่ด ีและชอบการ

แต่งตวัตามแฟชัน่ จงึทาํใหม้คีวามถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวิจัยของ สริินัดดา ศิริสาคร (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัเงินของผู้บริโภคเครื่องประดบัเงินในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั               

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิทีแ่ตกต่างกนั  

 1.2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม           

ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม 

(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่ม

อายุ 15-24 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) สงูสุด เน่ืองจากอยู่ในช่วงวยัรุ่นและเริม่เขา้สู่

วยัทํางาน ทําใหเ้กดิความสนใจในดา้นแฟชัน่ หรอืบุคลคิภาพของตนเองมากขึน้ ในด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) พบว่าผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอายุ 25-34 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม

ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) สงูสดุ เน่ืองจากเขา้สูว่ยัทาํงาน มรีายไดแ้ละสามารถ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดเ้อง  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนัย บุญญานุเคราะห ์(2549) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “พฤตกิรรม

การซือ้เครื่องประดบัเพชรและอญัมณีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเพชรและอญัมณีทีแ่ตกต่างกนั  

 1.3. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตมู

ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม 

(บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัคอสตมู 

ดา้นความถีใ่นการซื้อเครือ่งประดบัคอสตูม 

(ครัง้/3เดอืน) 

ดา้นค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการซื้อเครือ่งประดบั

คอสตูม (บาท/ครัง้) 

ดา้นกจิกรรม   

ดา้นความสนใจ   

ดา้นความคดิเหน็   
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สถานภาพโสด/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) มากกว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั 

เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะให้ความสนใจกับสินค้าที่มีความเป็นแฟชัน่และสามารถที่จะส่งเสริมบุคลิคภาพให้ดูดีได ้               

และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูม (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อ และอาจจะไม่มีเวลาออกมาซื้อหาได้บ่อย ทําให้มีการใช้จ่ายกับสนิค้าประเภทน้ีได้สูง               

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวทิย ์จารกึสถติยว์งศ ์(2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของผูบ้รโิภค ณ รา้น Diamond Today ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผูบ้รโิภค 

ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องประดบัอญัมณีของผู้บริโภค ณ ร้าน 

Diamond Today ในเขคกรุงเทพมหานคร  

 1.4. ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบั

คอสตูมดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม 

(ครัง้/3เดอืน) สงูสดุ เน่ืองจากอยู่ในช่วงเขา้สูว่ยัทาํงาน มคีวามสามารถในการตดัสนิใจซือ้ไดเ้อง และไดร้บัอทิธพิล

จากการอยู่ร่วมกนัในสงัคมทีจ่ะตอ้งมบีุคลคิทีด่ดู ีและดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ช้

ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครัง้) สูงสุด เน่ืองจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลต่อหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ และความสามารถในการใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวทิย ์จารกึสถิตยว์งศ ์

(2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของผูบ้รโิภค ณ รา้น 

Diamond Today ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของผูบ้รโิภค ณ รา้น Diamond Today ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 1.5. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม 

ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้น

การซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) สงูสดุ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่กีารเขา้สงัคม ตอ้งพบปะผูค้น จงึเป็นปจัจยัให้

ซือ้เครื่องประดบัเพื่อเสรมิความมัน่ใจ เสรมิสรา้งบุคลกิภาพ และเป็นกลุ่มทีม่กีําลงัซือ้สงู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สรินิดัดา ศริสิาคร (2557) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิของ

ผูบ้รโิภคเครื่องประดบัเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเงนิแตกต่างกนั  

 1.6. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูม ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) และด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทีท่างสถติทิี ่0.05 และ 0.01 ตามลําดบั โดยพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั15,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม ด้าน

ความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) สงูสุด เน่ืองจากเครื่องประดบัคอสตูมมรีาคาทีไ่ม่แพง และมี

หลายระดบัราคา ทําใหก้ลุ่มรายไดม้กีําลงัทีจ่ะสามารถหาซือ้ได ้และดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูม (บาท/ครัง้) พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอ
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สตูม ดา้นค่าใชจ้่ายทีใ่ช้ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) สงูสุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถใน

การซือ้ทีส่งู และมคีวามพรอ้มทางการเงนิในการซือ้สนิคา้ประเภทฟุ่มเฟือยได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวทิย ์

จารกึสถติยว์งศ ์(2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของ

ผูบ้รโิภค ณ ร้าน Diamond Today ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั                

มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเครื่องประดบัอญัมณีของผู้บรโิภค ณ ร้าน Diamond Today ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 2. สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า 

 2.1. ส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมดา้นความถี่ใน

การซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม

ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั

กบัส่วนประสมทางการตลาดด้านการจดัจําหน่ายมากขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มของพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการเพิม่ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายทีม่ากขึน้ ทาํใหผู้บ้รโิภคทีท่างเลอืกในการเลอืกซือ้ไดอ้ย่างหลากหลายและเขา้ถงึสนิคา้ไดง้่าย

ยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรพิมล จริโชติกุล (2547) ที่ได้ศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เครื่องประดบัเพชรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าปจัจยัทางการตลาดดา้น

สถานทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ ดา้นความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัเพชร อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอ

สตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้

ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น จะทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มของ

พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) เพิ่มมากขึ้น 

เน่ืองจากสนิคา้เครื่องประดบัคอสตูมเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย ทําใหผู้บ้รโิภคจะใหค้วามสาํคญักบัเรื่องของส่วนลด หรอื

โปรโมชัน่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้มากที่สุด ยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิการเพิ่ม

ยอดขายของ กาญจนา ชคูรุวงศ ์(2541:140) ดว้ยสนิคา้พวกเครื่องประดบันบัว่าเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือยและไม่มคีวาม

จําเป็นต่อชวีิต การขายจําเป็นต้องใช้เทคนิคในการโฆษณา การพูดจูงใจลูกค้า การให้ส่วนลดราคานิยมใช้ใน

เทศกาลพเิศษๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเกดิแรงจงูใจในการซือ้สนิคา้เพิม่มากขึน้ 

 3. รูปแบบการดําเนินชีวติ ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 3.1. รปูแบบการดาํเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมดา้นความถีใ่นการ

ซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/ปี) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรม

การซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครัง้/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื 



14 

 

เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม ความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มากขึน้ จะ

ทําให้ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มของพฤตกิรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมด้านความถี่ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม 

(ครัง้/3เดอืน) เพิม่มากขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Assael Henry (1998) จุดมุ่งหมายสาํคญัของคําถาม 

AIOs คอืการนํามาใช้กําหนดลกัษณะเพื่อแบ่งส่วนตลาดของผู้บรโิภค แยกกลุ่มผู้บรโิภคออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อ

ต้องการทราบขอ้มูลจากผู้บรโิภคว่าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อผลติภณัฑ์ และผลติภณัฑ์มสี่วนสมัพนัธ์

เกีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคอย่างไร เพื่อนักวจิยัจะไดนํ้ารูปแบบการดําเนินชวีติดงักล่าว มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วน

เพื่อจดัทาํการโฆษณา สรา้งแนวคดิหลกั รวมถงึพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อสอดคลอ้งกบัความต้องการตามรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติของผูบ้รโิภคดว้ย 

 3.2. รูปแบบการดําเนินชีวิต มีความความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม ด้าน

ค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ มคีวามความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม 

ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคให้

ความสาํคญักบัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความคดิเหน็มากขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มของพฤตกิรรมการซือ้

เครื่องประดบัคอสตูมด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากความ

คดิเหน็ของผูบ้รโิภคจะแสดงออกถงึค่านิยมและความรูส้กึต่อสิง่ต่างๆ ซึง่จะสะทอ้นพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค

ในแต่ละบุคคลได้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดนัย บุญญานุเคราะห์(2549) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัเพชรและอญัมณีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติด้านความ

คดิเหน็มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัเพชรและอญัมณี ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้เครื่องประดบั

เพชรและอญัมณี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิบัครัง้น้ีมุ่งศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร”   

 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี 

 1. จากการศกึษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ซึ่งแบ่งตาม

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบดว้ย กลุ่มอายุอยู่ในช่วง 15 - 24 ปี ระดบั

การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั15,000 บาท ซึ่งมพีฤติกรรมการซื้อ

เครื่องประดบัคอสตูมดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) สงูสุด และกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 

ระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป มี

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) สงูสุด โดยพบว่า

ผู้บรโิภคจะให้ความสําคญักบัด้านราคามากที่สุด ดงันัน้ผู้ประกอบการควรกําหนดกลยุทธ์ด้านการตัง้ราคาของ

เครื่องประดบัคอมตูมให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า มรีะดบัราคาที่หลากหลาย และติดป้ายให้ชดัเจน เป็น

ราคาทีส่ามารถยอมรบัไดใ้นสายตาของผูบ้รโิภค มกีารตดิตามขอ้มูลแฟชัน่เครื่องประดบัใหม่ๆทีก่ําลงัไดร้บัความ

นิยม เพื่อนํามาพฒันาเครื่องประดบัคอสตูม ใหม้คีวามโดดเด่นและตอบสนองความต้องการ กระตุ้นใหผู้บ้รโิภคให้

เกดิพฤตกิรรมการซือ้เพิม่ขึน้ 

 2. จากการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูมดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม (ครัง้/3เดอืน) 
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อยู่ในระดบัตํ่า ผูป้ระกอบการจงึควรทีจ่ะวางแผนในการจดัเตรยีมสนิคา้เครื่องประดบัคอสตูมทีห่ลากหลายแบบไว้

พรอ้มจาํหน่าย รวมถงึการเพิม่ช่องทางจาํหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook , IG  ซึง่เป็นช่องทางทีผู่บ้รโิภคกําลงัให้

ความสนใจ รวมถงึการออกบู๊ทตามงานอเีวน้ทต่์างๆทีเ่ป็นทีนิ่ยม มกีารจดัตกแต่งรา้นใหดู้มคีวามทนัสมยั จดัเรยีง

เครื่องประดบัคอสตูมเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการซือ้หา รวมถงึการใหส้่วนลดหรอืการออกคอลเลคชัน่ใหม่ในช่วง

เทศกาล การจดัทาํบตัรสะสมแตม้เพื่อแลกรบัสทิธพิเิศษต่างๆ เพื่อเป็นแรงจงูใจใหก้บัผูบ้รโิภค 

 3. จากการศกึษาพบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และด้านความคดิเหน็มี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดบัคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม(ครัง้/ปี) ใน

ระดบัตํ่า และรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัคอสตูม 

ดา้นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดบัคอสตูม (บาท/ครัง้) อยู่ในระดบัตํ่า ผู้ประกอบการจงึควรทําการศกึษา

รูปแบบการดําเนินชวีติของผู้บรโิภคให้มากขึน้ เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวติ จะขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่น 

วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมย่อย ชนชัน้ทางสงัคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว อารมณ์ และ

บุคลกิภาพ เพื่อทีจ่ะสามารถไปวางแผนเครื่องประดบัคอสตูมทีเ่หมาะสมกําหนดกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภค

ไดม้ากทีส่ดุ ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคนิยมเดนิช๊อปป้ิงตามหา้งสรรพสนิคา้ และตามแหล่งทีไ่ดร้บัความนิยมในขณะนัน้ จงึ

ควรมกีารศกึษาสถานทีใ่นการจดัจําหน่าย ในจุดทีผู่้บรโิภคสามารถเดนิทางไปไดส้ะดวก และสามารถพบเหน็ได้

ง่าย อีกทัง้ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับการสวมใส่เพื่อเสริมบุคลิตภาพให้ดูดี มีความมัน่ใจ การออกแบบ

เครื่องประดบัคอสตูมจงึตอ้งมคีวามโดดเด่น เหมาะกบัการสวมใสต่ามแต่ละโอกาส และคาํนึงถงึคุณภาพมากขึน้ มี

การอพัเดทขอ้มลูและสนิคา้เครื่องประดบั คอสตูมทัง้ทางหน้ารา้น และช่องทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กดิ

คุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค และสามารถรบัรูต้วัสนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็  

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงไดด้้วยด ีเน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จากท่าน

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล  ทีค่อยใหค้าํปรกึษา ขอ้แนะนํา ตลอดจนเสยีสละเวลาอนัมคี่า

ในการตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อมต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจ ัยขอกราบ

ขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์  กุลสิร ์ทีใ่ห้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม รวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสาร

นิพนธ ์ ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมค่ีาในการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อนําไปปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ยิง่ใน

การจดัทาํสารนิพนธน้ี์ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ ที่ให้ความรู้และความ

เมตตาดว้ยดตีลอดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการตลาด  ในครัง้น้ี 
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑติทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลอื ประสานงานและอํานวย

ความสะดวกต่างๆ  ดว้ยดเีสมอมา 
 สดุทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบดิาและมารดาของผูว้จิยั  ผูซ้ึง่สนับสนุนและเป็นกําลงัใจในการศกึษามา

โดยตลอด รวมถงึเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแบ่งปนัความทรงจาํดีๆ ร่วมกนั 
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	ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง...
	ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคเครื่องประดับคอสตูมเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) ที่ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จำนวน 16 ข้อ โดยมีลักษณะของแบบสอบถามแบบใช้มาตราส่วนประม...
	ส่วนที่ 3 คำถามแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นคำถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) ประกอบไปด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น จำนวน...
	สรุปผลการศึกษาวิจัย
	ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
	ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
	เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง มีจำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 และเพศชาย มีจำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50
	อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 25 -34 ปี มีจำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคืออายุ 15 - 24 ปี มีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอายุ 35 ปีขึ้นไป มีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามลำดับ
	สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด/ หย่าร้าง / หม้าย / แยกกันอยู่ มีจำนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 ตามลำดับ
	ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.75 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 และมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11....
	อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหนักงานบริษัทเอกชน มีจำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน มีจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 และอาชีพช้ารา...
	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท              มีจำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 ...
	ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านผลิตภั...
	ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านราคาอยู่ในระดับม...
	ด้านการจัดจำหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านการจัดจำหน่ายโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด...
	ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประดับคอสตูมด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่องประด...
	ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการทำกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการทำกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ท่านมักจะเลือกเดินช๊อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้า และตามแหล่งที่ได้รับควา...
	ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านสนใจการใช้สื่อและติดตามข่าวสารผ่านทาง Internet  และ Social Network ต่างๆ...
	ด้านความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นทุกข้ออยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ท่านคิดว่าการสวมใส่เครื่องประดับคอสตูม เป็นส่วนที่ช่วยเสริม...
	ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูมต่อ 3 เดือน น้อยที่สุด 1 ครั้ง และมากที่สุด 10 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม น้อยที่ส...
	ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
	ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมแตกต่างกัน
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	หมายเหตุ (สอดคล้องกับสมมติฐาน (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
	อภิปรายผลการวิจัย
	ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
	1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมแตกต่างกัน
	1.1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01...
	1.2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม           ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ...
	1.3. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระด...
	1.4. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ...
	1.5. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤ...
	1.6. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ...
	2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
	2.1. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ใ...
	ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน...
	3. รูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
	3.1. รูปแบบการดำเนินชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/ปี) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสั...
	3.2. รูปแบบการดำเนินชีวิต มีความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
	รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (บาท/ครั้ง) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี...
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	จากผลการวิจับครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังนี้
	1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ซึ่งแบ่งตามพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูม ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มอายุอยู่ในช่วง 15 - 24 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่า...
	2. จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม (ครั้ง/3เดือน) อยู่ในระดับต่ำ ผู้ประกอบการจึงควรที่จะวางแผนในการจัดเตรียมสิน...
	3. จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับคอสตูมด้านความถี่ในการซื้อเครื่องประดับคอสตูม(ครั้ง/ปี) ในระดับต่ำ และรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์ต...
	กิตติกรรมประกาศ
	สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล  ที่คอยให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ตลอดจนเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อมต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับ...
	ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแ...
	ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ที่ให้ความรู้และความเมตตาด้วยดีตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ในครั้งนี้
	ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ  ด้วยดีเสมอมา
	สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผู้วิจัย  ผู้ซึ่งสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและแบ่งปันความทรงจำดีๆร่วมกัน

