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การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูช้ายวยัท างานและเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแทม้าก่อนในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา จ านวน 
200 ราย โดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 34 ปี การศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี  รายได้ต่อเดือน 20,001–25,000 บาท  อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัท เอกชน มี
เคร่ืองประดบัแทส่้วนใหญ่เป็นแหวน โดยชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเป็นแหวน มากท่ีสุด เช่นกนั โดย
ชอบตวัเรือนท่ีเป็นทองค า และเคร่ืองเงินในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั โดยไม่ประดบัอญัมณี ส่วนผูท่ี้ชอบ
เคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัอญัมณี จะชอบ เพชรมากท่ีสุด รองลงมาคือ หยก เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แท ้เพราะเป็นความชอบ รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์ และเพื่อขายต่อ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยจะไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนั
ส าคัญต่างๆ หรือวนัเสาร์ เวลา 11.01-14.00 น. ต้นเดือน โดยมีความถ่ีท่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน 
ส่วนมากไม่มีร้านประจ าในการซ้ือ ส าหรับผูมี้ร้านประจ าเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ า 
คือ สินคา้มีคุณภาพ การซ้ือมกัเลือกซ้ือจากร้านทอง ท่ีตั้งอยู่บริเวณตลาดสด ชอบร้านคา้ท่ีสามารถ
ต่อรองราคาได ้โดยส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านคา้หรือเคร่ืองประดบัแท ้ส่วนใหญ่รับรู้จาก
ป้ายโฆษณา ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเสมอ โดย
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ราคาเฉล่ีย คือ 5,000-14,999 บาท  ช าระเป็นเงินสด ชอบบริการหลงัการขาย คือ มีการเปล่ียนสินคา้  
โดยรู้สึกพึงพอใจมาก ส าหรับการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด  

โดยปัจจยัย่อย 10 อนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้ รองลงมาคือ ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม  การมีป้าย
แสดงราคาอย่างชัดเจน  มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ ท าให้
สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้  พนักงานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอย่างดี  การออกใบรับประกัน
สินคา้ ตราสินค้า (แบรนด์เนม)  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้มีความหลากหลายในด้านราคา
สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย  มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม  การรับช าระดว้ยบตัร
เครดิต สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านคา้  การ
จดัแสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม และหนา้ร้านดึงดูดท าใหอ้ยากเขา้ 
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to examine behavior of working-aged men towards 
purchasing genuine jewelry in Mueang Chiang Mai District. Questionnaires were used as the tool to 
collect data from 200 working-aged men who purchased the genuine jewelry in the last 6 months.  
Data were analyzed by the use of descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean, 
as well as analysis of variance: ANOVA.  
 The findings presented that most respondents were 30-34 years with Bachelor’s 
degree, earned monthly income at the amount of 20,001-25,000 Baht, and worked as 
employees/private company officer. The genuine jewelry that the majority owned was ring, which 
was also the type of jewelry that they preferred and was interested in the most.  They preferred the 
jewelry, of which the body was made of gold and silver, in similar proportion, without any 
gemstone atop. For those who preferred genuine jewelry with gemstone, they preferred diamond the 
most, followed by jade. Reason of purchasing genuine jewelry was to serve their preference, to 
count them as individual properties, and to resell them, accordingly. Person influencing the 
purchase of genuine jewelry was the respondents themselves. They usually purchased the genuine 
jewelry on special occasion or Saturday, during 11.01-14.00 hrs. at the beginning of the month. 
Their purchasing frequency was uncertain. Most of them did not have regular shop to purchase 
genuine jewelry. For those who purchased the genuine jewelry from the regular shop, their reason 
was mainly given to product quality.  In general, the respondents purchased them from gold shops, 
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located in fresh market area, and preferred the shop that offered negotiable product price. They 
learned about the shops or the genuine jewelry from advertising posters and information obtained 
affected their purchasing decision. They always compared product quality to its prices. The average 
expense that they spent for each purchase was 5,000-14,999 Baht and paid in cash.  Their favorite 
after-sale service was the acceptance of product change. The respondents were highly satisfied with 
their latest purchase. 
 The top ten elements affecting the respondents towards purchasing genuine jewelry in 
Mueang Chiang Mai district were respectively presented, according to mean values, as follows:  
product quality, modern and beautiful design, clear price tag, product arrangement in according to 
its patterns and categories to bring more convenience to customers to choose the product, 
knowledgeable and skillful staffs, availability of product assurance, product brands (brand-named 
products), reasonable price comparing to its quality, wide ranges of product prices, variety of 
products, promotion such as discount, redemption, giveaways, and  premium, credit card payment, 
availability of all product categories  to serve customer’s demand, reliable image of the shop, 
outstanding and beautiful product display at the shop front and inside the shop, and attractive shop 
fronts.  


