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ส าคัญต่างๆ หรือวนัเสาร์ เวลา 11.01-14.00 น. ต้นเดือน โดยมีความถ่ีท่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน 
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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.  
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ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 25 



 

ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ี

สะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 26 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงใดของ

เดือนท่ีสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 27 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีใน

การซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 28 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีร้าน

ประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 29 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือ

เคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ า 30 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทร้าน

ท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 31 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือ

เคร่ืองประดบัแท ้ 32 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามร้านท่ีพอใจ

จะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 33 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่ือท่ีได้รับ

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านคา้หรือเคร่ืองประดบัแท ้ 34 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   35 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการ

เปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี 35 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามราคาของ

เคร่ืองประดบัแทใ้นการซ้ือต่อคร้ังโดยเฉล่ียประมาณ 36 
ตารางท่ี 4.26 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบการ
ช าระเงินในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 36 

   



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.27 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบริการหลงั
การขาย 37 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบั
ความรู้สึกพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด 38 

ตารางท่ี 4.29 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถาม 39 

ตารางท่ี 4.30 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  41 

ตารางท่ี 4.31 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 42 

ตารางท่ี 4.32 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 44 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 45 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 46 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 47 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 48 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 49 

ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 50 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม
ระดบัอายุ 51 

   



 

ฐ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 52 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 53 
ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 54 
ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 55 
ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 56 
ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 57 
ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 58 
ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 59 
ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 60 
ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 61 
ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 62 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 63 
ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 64 
   



 

ฑ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 65 
ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 66 
ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 67 
ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัอายุ 68 
ตารางท่ี 4.57 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม 69 
ตารางท่ี 4.58 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 71 
ตารางท่ี 4.59 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 73 
ตารางท่ี 4.60 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 76 
ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 78 
ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 79 
ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 80 
ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 81 
ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 82 
   



 

ฒ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 83 
ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 84 
ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 85 
ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 86 
ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 87 
ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 88 
ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 89 
ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 90 
ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 91 
ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 92 
ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 93 
ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 94 
ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 95 
 



 

ณ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 96 
ตารางท่ี 4.80 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 97 
ตารางท่ี 4.81 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 98 
ตารางท่ี 4.82 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 99 
ตารางท่ี 4.83 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 100 
ตารางท่ี 4.84 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตาม

ระดบัรายได ้ 101 
ตารางท่ี 4.85 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถาม 102 
ตารางท่ี 4.86 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูต้อบ แบบสอบถาม 104 
ตารางท่ี 4.87 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม  106 
ตารางท่ี 4.88 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
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1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย กล่าวคือ อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของประเทศ
และสามารถน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทยได้เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน
ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2555 อยู่ท่ี 395,265 ล้านบาท (ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ , 2555) ซ่ึ งหากพิจารณาเฉพาะ
เคร่ืองประดบัแยกตามประเภทสินคา้แล้วพบว่า สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัแท ้เป็นสินคา้ท่ีสร้าง
มูลค่าส่งออกให้ประเทศสูงท่ีสุด (ไม่นบัรวมทองค าท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป หรือทองค าก่ึงส าเร็จรูป เน่ืองจาก
มูลค่าส่งออกท่ีสูงเกิดจากการเก็งก าไรของนักลงทุนในช่วงเวลาท่ีราคาทองค าผ ันผวน) โดย
เคร่ืองประดบัแท ้ประกอบดว้ย เคร่ืองประดบัเงิน  เคร่ืองประดบัทอง  เคร่ืองประดบัแพลทินมั เป็นตน้ 
ซ่ึงเคร่ืองประดบัแทส้ามารถสร้างรายไดเ้ป็นมูลค่าการส่งออกถึง 106,181 ลา้นบาท  (สถาบนัวิจยัและ
พฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ, 2555) จึงสามารถกล่าวได้ว่าอญัมณีและเคร่ืองประดับ
ประเภทเคร่ืองประดบัแทน้ั้น เป็นสินคา้ส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งมาก ซ่ึงอยา่งไรก็ตาม
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัของประเทศไทยมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูผ้ลิตสินคา้
ประเภทเคร่ืองประดับเป็นจ านวนมาก (เบญจวรรณ สุขสมยั , 2550) ส่วนตลาดสินค้าอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัในประเทศไทย นั้นพบว่า มีการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 32 จาก
สินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีมีการผลิตทั้งหมดในประเทศ (เพ็ญนภา คา้ธัญญะ , 2555) ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีไม่มาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีตลาดต่างประเทศ แต่ในสภาวการณ์
ปัจจุบันท่ีตลาดต่างประเทศมีภาวะผนัผวน ตลาดในประเทศไทยจึงเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจ
ส าหรับผูป้ระกอบการ เน่ืองจากความเส่ียงในการท าธุรกิจนอ้ยกวา่ไม่วา่เป็นดา้นสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่คา้ อตัราแลกเปล่ียนรวมถึงการแข่งขนัสูงก็ตาม  

ตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มีการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผูห้ญิง แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและ
กระแสโลกาภิวฒัน์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริโภคสินคา้ของผูช้าย เป็นโอกาสในการพฒันา
ตลาดเป้าหมายใหม่ให้กบัธุรกิจหลายๆประเภท รวมถึงธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัดว้ย โดยผูช้าย
สมยัใหม่เป็นคนใส่ใจในแฟชัน่และห่วงใยในภาพลกัษณ์ ส่งผลใหสิ้นคา้ประเภทความสวยงาม แฟชัน่ 
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ได้รับความสนใจจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายมากข้ึน สินคา้หลายๆประเภทได้มีการพฒันารูปแบบ
สินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่มผูช้าย เช่น เคร่ืองส าอาง เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้ โดยพบว่าตลาดแฟชัน่ส าหรับผูช้ายในประเทศไทยมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท
และมีอตัราเติบโตไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2553) จึงถือไดว้า่ตลาดแฟชัน่ส าหรับผูช้าย
จึงเป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับผูป้ระกอบการ 

ส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัทัว่โลก รวมถึงในประเทศไทยมีการตอบรับกระแส
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมดงักล่าวดว้ย พบวา่ ยอดขายสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับ
ผูช้ายมีอตัราการเติบโตมากข้ึนมาก อตัราการเจริญเติบโตของตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับ
ผูช้ายมีอตัราเจริญเติบโตไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 (อญัมณีส าหรับผูช้าย, 2553) 
โดยสาเหตุการเติบโตนั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผูช้ายส าหรับ
สินค้าอัญมณีและเค ร่ืองประดับจากเดิมผู ้ชายไม่ นิยมสวมใส่ เค ร่ืองประดับหรือจะสวมใส่
เคร่ืองประดบัในโอกาสส าคญัๆเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัผูช้ายหันมาสวมใส่เคร่ืองประดบัมากข้ึนและ
บ่อยคร้ังข้ึนเน่ืองจากทศันคติท่ีเห็นว่าเคร่ืองประดบัช่วยเสริมบุคลิกภาพของตนให้ดีข้ึนจึงถือไดว้่า
ตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบัส าหรับผูช้ายจึงเป็นตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับผูป้ระกอบการแมว้่า
มูลค่าตลาดสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับส าหรับผู ้ชายจะไม่มากเท่ากับตลาดอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัส าหรับผูห้ญิง แต่ก็เป็นตลาดใหม่ท่ีมีผูแ้ข่งขนัน้อย มีอตัราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง
และเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพอีกดว้ย 

จงัหวดัเชียงใหม่ถูกก าหนดให้เป็นศูนยก์ลางความเจริญในภาคเหนือ มีประชากรมาก
ท่ีสุดทั้งส้ินกวา่ 1,787,491 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556: ออนไลน์) โดยประชากรในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เป็นคนวยัท างาน ถึงร้อยละ 69 ของประชากรทั้งหมดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2553: ออนไลน์) รวมถึงสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงดงันั้นผู ้
สวมใส่หรือผูใ้ช้ควรเป็นผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง จึงท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะ
ประชากรวยัท างาน ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมการใช ้การเลือกซ้ือ และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัของชาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการน าไปใช้ใน
การวางแผนพฒันาธุรกิจและสามารถผลิตผลิตสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอ

เมืองเชียงใหม ่ 
1.3.2 เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลส าหรับวางแผนการด าเนินการ

และก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการท่ีเคร่ืองประดบัแทพ้ร้อมตอบสนองความตอ้งการ
แก่กลุ่มลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

พฤติกรรมกำรเลือกซ้ือ   หมายถึงการกระท าต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทข้องผูบ้ริโภคชายวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยค าถามท่ีใชเ้พื่อการวิเคราะห์
หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6W’s 1H ไดแ้ก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the 
target market?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does 
the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือ
เม่ือใด (When does the consumer buy?) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) และ
ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) 

ผู้ชำยวัยท ำงำน  หมายถึง ผูบ้ริโภคชายวยัท างาน อายุ 20-59 ปีท่ีอาศยั หรือท างานใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ส านกัท่ีปรึกษา กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2556: ออนไลน์) 

เคร่ืองประดับแท้ หมายถึง เคร่ืองประดับส าเร็จรูปท่ีมีตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าล้วน 
(Plain Jewelry) ไดแ้ก่ ทองค า ทองค าขาว  เงิน และแพลทินมั โดยอาจมีอญัมณีแท ้ไดแ้ก่ เพชร ทบัทิม 
มรกต บุษราคมั  โกเมน ไพลิน  และหยก  ประกอบในช้ินงานจ าพวกสร้อยคอ แหวน ก าไล ต่างหู เข็ม
กลดั กรอบพระ แต่ไม่รวมนาฬิกา เป็นตน้ 
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แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดงัน้ี 
 

2.1  แนวคิด และทฤษฎ ี 
2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory 6W’s 1H) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552 ได้กล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นการ

ค้นหาหรือวิจยัเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความ
ตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดก าหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสมค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W’s1H ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How) เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ค าตอบ หรือ 7O’s 
ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ(Objects) วตัถุประสงค์ในการ
ซ้ือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organizations) โอกาสในการ
ซ้ือ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ (Outlets) และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operations) ซ่ึงแสดงถึงการใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่  2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6W’sและ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 
 

มีใครบา้งท่ีอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Occupant) เพ่ือทราบถึงส่วน ประกอบ
และรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายทางดา้น 
(1) ประชากรศาสตร์ (2) ภูมิศาสตร์  
(3) จิตวทิยา (4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด(4P’s) ประกอบ 
ดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดท่ีเหมาะสมและการ
ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6W’sและ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the market 
buy?) 
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ(Object) ส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก็์คือ 
ตอ้งการคุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product Component) และ
ความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แขง่ขนั
(Competitive Differentiation) 
 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategy) 
ประกอบดว้ย  
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
(3) ผลิตภณัฑค์วบ 
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
(5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์ความ 
แตกต่างทางการแข่งขนั 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the market buy?) 
 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ เพ่ือสนองความ
ตอ้งการดา้นร่างกายและจิตวทิยา ซ่ึงตอ้ง 
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือคือ 
(1) ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัทางจิตวทิยา 
(2) ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  
(3) ปัจจยัเฉพาะ 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 
Strategies) 
(2) กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา  
(4) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4.ใครมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who is involved in 
buying?) 
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) ท่ีมีผลต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม  
ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือและผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชคื้อ การโฆษณา 
หรือการส่งเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the market 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ(Occasion) 
เช่นช่วงเวลาใดของวนัโอกาส 
พิเศษหรือเทศกาล 

กลยทุธ์ท่ีใชคื้อ การส่งเสริม 
การตลาด (Promotion Strategies) 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the market buy  

ช่องทางหรือสถานท่ี ท่ีท าการ 
ซ้ือ (Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel strategies) 

 
 
 



 
 

 

6 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6W’sและ1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the market buy?) 
 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดว้ย  
(1)การรับรู้ปัญหา  
(2) การคน้หาขอ้มูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก  
(4) การตดัสินใจซ้ือ 
(5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใช ้คือ การส่งเสริม 
การตลาด (Promotion Strategies) เช่น 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ใหข้่าว และการประชาสมัพนัธ์ 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2552. 
 

2.1.2  แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552: 

81-82) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ท่ี เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ จึง
ประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนด
กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) และความแตกต่างทางการ
แข่ งขัน  (Competitive Differentiation)  องค์ป ระกอบ  (คุณ สมบั ติ ) ข องผ ลิตภัณ ฑ์  (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัเพื่อแสดง
ต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่ และ 
ปรับปรุงให้ดีข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนกลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix)และสายผลิตภณัฑ ์(Product 
Line) 
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  2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ซ่ึงราคาเป็นตน้ทุน (Cost) 
ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา ผลิตภณัฑ์นั้นถา้คุณค่า
สูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ด้านราคาตอ้งค านึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ 
(Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภณัฑ์นั้น ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การแข่งขนั การให้
สินเช่ือแก่ลูกคา้ การลดราคาผลิตภณัฑ ์ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถานบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า
ประกอบดว้ยการขนส่งการคลงัสินคา้และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ และ กรรมสิทธ์ิท่ี
ผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง 
ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Market Logistics) 
หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม การะกระจายตวัสินคา้ประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา้ 
(Storage) การคลงัสินคา้ (Warehousing) และการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) 
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย
ท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้พนักงาน (Nonpersonal Selling) 
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจจะเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใช้
หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing 
Communication - IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ 

- การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์กรและ 
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ  

- การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลเพื่อ
พยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือบริการ และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ลูกคา้ 

- การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซ้ือท่ีใช้
สนบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้
หรือการซ้ือ โดยลูกค้าคนสุดท้าย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย มี 3 รูปแบบ คือ การ
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ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
พนกังานขาย 

- การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation - PR) การให้ข่าว 
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ คือ
ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์กรให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

- การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง วิธีการต่างๆท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริม
ผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท์ การ
ขายโดยใช้จดหมาย การขายโดยใช้แคตตาล็อค และการขายทางโทรทศัน์  วิทยุ หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึง
จูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมตอบสนอง 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ภั ทรพิ ม พ์  พิ ม พ์ ภั ท รยศ  (2546)ได้ท าก าร ศึกษ าพฤ ติกรรมผู ้บ ริโภค สินค้ า
เคร่ืองประดับอัญมณี  ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยพบว่าการค้นคว้าแบบอิสระน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยเน้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือและกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใชบ้ริการร้านจ าหน่ายอญัมณีท่ีตั้งอยู่
ในเขตอ าเภอเมือง และไม่ไดต้ั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ จ  านวน 350 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา  คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงพรรณนา หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีถ่ินฐานอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเพศ
หญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน
เฉล่ียต ่ ากว่า 15,000 บาท มีสถานภาพโสด ซ้ือเคร่ืองประดับอัญมณีเฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี สนใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัอญัมณีประเภทสร้อยคอเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัอญั
มณี ท่ีตัวเรือนท าจากทองค าขาว และประกอบจากแร่อัญมณี มีค่าท่ี เป็นเพชรซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับอัญมณีท่ีร้านเพชรทองและร้านเคร่ืองประดับอัญมณีทั่วไป และซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับอัญมณีคร้ังสุดท้ายท่ีร้านเพชรทองและร้านเคร่ืองประดับอัญมณีทั่วไป โดยซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัอญัมณีในแต่ละคร้ังราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณี ไดแ้ก่ คุณภาพของเคร่ืองประดบัอญัมณีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พนกังานมีความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริงใจต่อลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้อยูใ่นระดบัมาก
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพอยู่ในระดบัมาก การจดัระบบรักษาความปลอดภยัอยู่ในระดบัมาก การ
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ให้บริการลูกคา้ดว้ยความเสมอภาคอยู่ในระดบัมาก การให้ส่วนลดพิเศษหรือแจกของแถมของก านลั
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก และเทคโนโลยกีารผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีมีอิทธิพลในระดบั
มาก ในด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือ
เคร่ืองประดับอัญมณีเพื่อใช้เอง โดยซ้ือในวนัคล้ายวนัเกิด ได้รับข้อมูลเก่ียวกับร้านจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัอญัมณีจากการบอกต่อของบุคคลอ่ืนมีการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนตดัสินใจซ้ือโดยการ
ส ารวจจากร้านจ าหน่ายอญัมณีมีระยะเวลาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตดัสินใจซ้ือ 1-2 สัปดาห์เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ และราคาของแต่ละร้าน และใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือ 1-2 สัปดาห์แต่
ไม่ไดใ้ช้บริการอ่ืน ๆ จากร้านเคร่ืองประดบัอญัมณี โดยมีเหตุผลคือ ร้านมีรูปแบบเคร่ืองประดบัอญั
มณีท่ีตอ้งการอยู่แล้ว กรณีท่ีใช้บริการอ่ืน ๆ เพราะตอ้งการได้แบบเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีตอ้งการ 
ส่วนการใชบ้ริการหลงัการซ้ือไดแ้ก่ การท าความสะอาดสินคา้ 

ไพ รัต น์  มณี ว รรณ์   (2551)  ได้ท  าก าร ศึ กษ าพ ฤ ติ ก รรมก าร เลื อก ซ้ื อ สิ น ค้ า
เคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และปัญหา
อุปสรรคในการซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย โดย
พบวา่  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีประเภทพลอยและเป็นผลิตภณัฑ์
แหวนมากท่ีสุด มีความถ่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน/ก าหนดไม่ได ้นิยมเลือกซ้ือในช่วงโอกาสพิเศษ หรือ
วนัส าคญัต่างๆ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังคือ ไม่เกิน 10,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อใชเ้องโดยสามีหรือ
ภรรยาเป็นผูท่ี้มีส่วนตดัสินใจเลือกซ้ือ ส าหรับส่ิงท่ีค านึงถึงในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คือ 
คุณภาพของสินคา้ แหล่งท่ีนิยมเลือกซ้ือคือ ร้านคา้ในเขตอ าเภอแม่สาย เพราะสินคา้มีคุณภาพและ
ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีจากญาติพี่น้อง/บุคคลท่ีรู้จกั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ได้แก่ ดา้นบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดั
จ าหน่าย ปัญหาในการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีในอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย คือ สินคา้
ปลอมหรือสินคา้เลียนแบบเป็นจ านวนมาก ผูข้ายบอกราคาสูงเกินไป และสินคา้ไม่มีคุณภาพ รูปแบบ
ไม่ทนัสมยั และผูบ้ริโภคใหข้อ้เสนอแนะวา่ ผูซ้ื้อควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ซ้ือ
กบัร้านท่ีมีช่ือเสียง ไวว้างใจได ้มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้และสามารถต่อรองราคาได ้ควรท าให้
เป็นศูนยร์วมเฉพาะร้านคา้อญัมณีและควรตรวจสอบสินคา้วา่จริงหรือปลอมก่อนออกจากร้านทุกคร้ัง 
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ปฎิภาณ  สุวรรณพัฒนา  (2556) ไดศึ้กษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศในการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยประชากรในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเทศ
ได้แก่  กลุ่มประเทศอเมริกา จ านวน 70 ตวัอย่างกลุ่มประเทศยุโรป จ านวน 70 ตวัอย่าง และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย จ านวน 70 พร้อมทั้งน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ  31-40 ปี อาชีพ
พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อปีโดยประมาณ $US20,001 - 40,000  เคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เป็น
คร้ังแรก  การมาเยือนเชียงใหม่ในคร้ังน้ี เพื่อมาพกัผอ่นเป็นเวลา มากกวา่ 5 วนั โดยเดินทางมาเอง และ
มีวตัถุประสงค์ คือ การมาท่องเท่ียว ทราบว่ามีการขายเคร่ืองประดบัเงิน จากรู้ดว้ยตวัเอง (พบเห็น) 
หมวดเคร่ืองประดบัท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ  จ้ีประดบั  ผูมี้อิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัเงิน คือ 
ตวัเอง โดยซ้ือเพื่อใชเ้อง เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั เพราะ ชอบงานฝีมือ ซ้ือเคร่ืองประดบัเงินโดยไม่มี
ร้านประจ า และโดยไม่ไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพและราคาเคร่ืองประดบัเงินในแต่ละร้านก่อนตดัสินใจ
เลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ช าระเงินดว้ยเงินสด ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินเฉล่ียต่อคร้ังโดยประมาณ  
5,001-6,000 บาท  

โดยปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาด 10 อันดับแรกท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ สินคา้มีแบบ
ให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆเช่น เวบ็ไซด์นิตยสาร มีสินคา้วางแสดง
จ านวนมาก และพนักงานมีความรู้และทักษะการส่ือสารเป็นอย่างดี (มีค่าเฉล่ียเท่ากัน) สถานท่ี
กวา้งขวางสะอาดเยน็สบาย ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาในประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม และ
การจดัท าอิเล็กทรอนิกส์แคตตาล็อกให้แก่ลูกคา้ (มีค่าเฉล่ียเท่ากนั) มีช่องทางหลากหลายให้สามารถ
ติดต่อได้สะดวกเช่น เวบ็ไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และโทรสาร เป็นตน้ ร้านคา้ตั้งอยู่ในแหล่ง
ชุมชนเป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ(Stand Alone) และพนักงานมีอธัยาศยัดีเป็นมิตร (มีค่าเฉล่ียเท่ากนั) มี
เปอร์เซ็นตข์องเน้ือเงินสูง (92.5%) และมีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของ
สินคา้ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ (มีค่าเฉล่ียเท่ากนั) สินคา้เช่ือมโยงเร่ืองราวกบัวฒันธรรม
ต่างๆ และราคาสมเหตุสมผล (ไม่แพง) (มีค่าเฉล่ียเท่ากนั) และสินคา้มีคุณภาพดีไม่มีต าหนิ ตามล าดบั 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา   
 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

  3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั

แทโ้ดยเป็นชุดค าถามท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์หาลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ใครอยูใ่น
ตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร(What does the consumer buy?) 
ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ  (Why does the consumer buy?)ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who 
participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?)  

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคชายวยัท างานอายุ 20-59 ปีท่ีอาศยัหรือท างาน

อยูใ่นอ าเภอเมือง เชียงใหม่ และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองประดบัแทม้าก่อนในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้วิธีก าหนด

ขนาดตวัอย่างจ านวน 200 ราย โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างของ Seymour Sudman (อ้างในกุณฑลี 
ร่ืนรมย ์2551: 187) และเป็นการเก็บตวัอย่างในทอ้งถ่ินซ่ึงจะท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ท างาน โดยท าการคดัเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัส ารวจเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) โดยใช้แบบสอบถาม จากผูบ้ริโภคชายวยัท างานท่ีมีอายุตั้ งแต่ 20 – 59 ปีท่ีเคยซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทม้าก่อนในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ  านวน 200 ราย 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน  คือ 
ส่วนที่ 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส  
ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม 6W’s 1H เพื่อวิเคราะห์หาลกัษณะและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดแ้ก่ ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does 
the consumer buy?) ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) 
ผู ้บ ริโภคซ้ือ ท่ีไหน  (Where does the consumer buy?) และผู ้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the 
consumer buy?) 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซ่ึงจะน ามาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ า เภอเมืองเชียงใหม่  นั้ นจะวิ เคราะห์ โดยการใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การทดสอบความ แตกต่างทางสถิติด้วย F-
Test และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่ามาตรา (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดบั (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 
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ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ      ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก    4 
  ปานกลาง    3 
  นอ้ย    2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
 คะแนนทีไ่ด้น ามาหาค่าเฉลีย่และแปลความหมายค่าเฉลีย่ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย   4.50 – 5.00   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
  คะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.49   มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ ไดด้ าเนินการศึกษาท่ี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากร้านท่ีจ าหน่ายเคร่ืองประดบัแท ้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เช่น ร้าน
สไตลจิ์วเวลร่ี ร้านอญัมณี  ร้านภราสุเจมส์ โอเรียนเตล็ จิวเวลร่ี ร้านนยันา จิวเวลร่ีหลวง เป็นตน้ 

 
3.6 ระยะเวลาด าเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม ถึง 
กรกฎาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมือง 
เชียงใหม ่ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท  ้และ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามอาย ุ

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทแ้ละ 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนก
ตามรายได ้
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20- 24  ปี 2 1.00 

25 - 29 ปี 45 22.50 

30 - 34 ปี 77 38.50 

35 - 39 ปี 24 12.00 

40 - 44 ปี 22 11.00 

45 - 49 ปี 19 9.50 

50 - 54 ปี 11 5.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 30 - 34 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

38.50 รองลงมาคือ อาย ุ25 - 29 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50  อาย ุ35 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00  อายุ 40 - 
44 ปี คิดเป็น   ร้อยละ 11.00 อายุ 45 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.50  อายุ 50 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 
และอาย ุ20 - 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 27 13.50 
ระดบัปริญญาตรี 157 78.50 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 16 8.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี     
คิดเป็นร้อยละ 78.50 รองลงมา คือ ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.50 และสูงกวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
5,001 – 10,000 บาท 23 11.50 
10,001 – 15,000 บาท 40 20.00 
15,001 – 20,000 บาท 40 20.00 
20,001 – 25,000 บาท 49 24.50 
25,001 – 30,000 บาท 14 7.00 
30,001 – 35,000 บาท 4 2.00 
35,001 – 40,000 บาท 10 5.00 
ตั้งแต่ 40,000 บาทข้ึนไป 20 10.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,001–25,000 บาท      
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ 10,001–15,000 บาทและ 15,001 – 20,000 มีค่าเท่ากนั    
คิดเป็นร้อยละ 20.00   5,001–10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.50  25,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.00 ตั้ งแต่ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 35,001 – 40,000 คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ 30,001–
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 63 31.50 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน  84 42.00 
พอ่บา้น/แม่บา้น 8 4.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา 45 22.50 

รวม 200 100.00 
     

จากตารางท่ี  4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนักงานบริษทัเอกชน    
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 42.00  รองลงมาคือ  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.50  
นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.50 และ พอ่บา้น/แม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 4.00  ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเคร่ืองประดบัแทท่ี้มีอยู ่

เคร่ืองประดับแท้ทีม่ี จ านวน ร้อยละ 

แหวน 162 81.00 
ต่างหู 52 26.00 
เขม็กลดั 55 27.50 
กรอบพระ 75 37.50 
สร้อยขอ้มือ 113 56.50 
ก าไล 39 19.50 
จ้ีหอ้ยคอ 54 27.00 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่เคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยู ่ส่วนมากเป็น แหวน 
คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 56.50 กรอบพระ คิดเป็นร้อยละ 37.50 
เข็มกลดั คิดเป็นร้อยละ 27.50 จ้ีห้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 27.00 ต่างหู คิดเป็นร้อยละ 26.00 และก าไล 
ร้อยละ 19.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเคร่ืองประดบัแทใ้ดท่ีชอบ
และมีความสนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด 

เคร่ืองประดับแท้ชอบและสนใจทีจ่ะซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

แหวน 73 36.50 
ต่างหู 1 0.50 
เขม็กลดั 22 11.00 
กรอบพระ 31 15.50 
สร้อยขอ้มือ 59 29.50 
ก าไล 5 2.50 
จ้ีหอ้ยคอ 9 4.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเคร่ืองประดบัแทท่ี้ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือ
เป็นแหวน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 29.50 กรอบพระ 
คิดเป็นร้อยละ 15.50 เขม็กลดั คิดเป็นร้อยละ 11.00 จ้ีห้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 4.50 ก าไล คิดเป็นร้อยละ 
2.50 และต่างหู คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้
ท่านชอบเคร่ืองประดบัท่ีตวัเรือนท าจากวสัดุใดมากท่ีสุด 

ตัวเรือนท าจากวสัดุ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเรือนท าจากทองค า 63 31.50 
ตวัเรือนท าจากทองค าขาว 16 8.00 
ตวัเรือนท าจากเงิน 61 30.50 
ตวัเรือนท าจากแพลทินมั 4 2.00 
ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้นตงัแต่ 2 ชนิดข้ึน
ไป เช่น ทองค า และทองค าขาว 

56 28.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามชอบตวัเรือนเป็นทองค า มากท่ีสุด คิดเป็น     

ร้อยละ 31.50 รองลงมาคือ ตวัเรือนท าจากเงิน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าล้วน     
ตั้ง แต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว คิดเป็นร้อยละ 28.00  ตวัเรือนท าจากทองค าขาว    
คิดเป็นร้อยละ 8.00 และตวัเรือนท าจากแพลทินมั คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
 
ตารางที่  4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามชอบซ้ือเคร่ืองประดับแท้ท่ีประดับ
ดว้ยอญัมณีหรือไม่ 
 

ชอบเคร่ืองประดับแท้ทีป่ระดับด้วยอญัมณี จ านวน ร้อยละ 

ไม่ชอบ 136 68.00 
ชอบ 64 32.00 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไม่ชอบเคร่ืองประดับแท้ ท่ีประดับด้วย     

อญัมณี   คิดเป็นร้อยละ 68.00 และชอบ คิดเป็นร้อยละ 32.00   
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองประดับแท้โดยประดับ
ดว้ยอญัมณี 

ชอบทีป่ระดับด้วยอญัมณี จ านวน ร้อยละ 

เพชร 25 39.06 
ทบัทิม 9 14.06 
ไพลิน 2 3.13 
มรกต 8 12.50 
โกเมน 6 9.38 
หยก 14 21.88 

รวม 64 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามชอบซ้ือเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยเพชร 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.06 รองลงมาคือ หยก คิดเป็นร้อยละ 21.88 ทบัทิม คิดเป็นร้อยละ 14.06 
มรกต คิดเป็นร้อยละ 12.50 โกเมน คิดเป็นร้อยละ 9.38 และไพลิน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แท ้

เหตุผลทีซ้ื่อเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

เป็นความชอบ 152 76.00 
เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์ 115 57.50 
เพือ่สะสมเป็นของสวยงาม 44 22.00 
เพื่อแสดงถึงรสนิยม 57 28.50 
เพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม 54 27.00 
เพื่อขายต่อ 69 34.50 
เพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ 46 23.00 
ของเก่าช ารุดเสียหาย 5 2.50 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้ 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้
เพราะเป็นความชอบ คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 57.50 
เพื่อขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 34.50 เพื่อแสดงถึงรสนิยม คิดเป็นร้อย คิดเป็นร้อยละ 28.50 เพื่อแสดงถึง
สถานะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 27.00 เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 23.00 เพื่อสะสมเป็น
ของสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 22.00 และของเก่าช ารุดเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนมากคือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ คู่รัก / 
ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ32.00 พนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ เพื่อน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 107 53.50 
คู่รัก / ภรรยา / แฟน 64 32.00 
เพื่อน ๆ 9 4.50 
พนกังานขาย 20 10.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แทเ้ม่ือใด   

อ่ืนๆ  คือ แลว้แต่อารมณ์ 10 ราย , เม่ือมีรูปแบบท่ีถูกใจ 12 ราย , ไม่แน่นอน 7 ราย 
 

จากตารางท่ี  4.12 พบวา่โอกาสท่ีผูต้อบแบบสอบถามไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ะเป็นวนั
ส าคญัต่างๆมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ วนัคลา้ยวนัเกิดและเทศกาลปีใหม่ มีค่าเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 18.50 อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 14.50 เทศกาลวนัวาเลนไทน์  คิดเป็นร้อยละ 11.50 และถูก
รางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล/ถูกหวย คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสทีไ่ปใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 

วนัส าคญัต่างๆ 66 33.00 
เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 23 11.50 
วนัคลา้ยวนัเกิด 37 18.50 
เทศกาลปีใหม่ 37 18.50 
ถูกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล/ถูกหวย 8 4.00 
อ่ืนๆ 29 14.50 

รวม 200 100.00 



 

25 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีสะดวกในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี  4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบั

แท ้ไปวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 45.50 วนัองัคาร คิดเป็น
ร้อยละ  31.50 วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 20.00 วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 19.00 วนัพฤหสับดี คิดเป็นร้อยละ 
17.00 และวนัจนัทร์ คิดเป็นร้อยละ 14.00  ตามล าดบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 28 14.00 
วนัองัคาร 63 31.50 
วนัพุธ 40 20.00 
วนัพฤหสับดี 34 17.00 
วนัศุกร์ 38 19.00 
วนัเสาร์ 149 74.50 
วนัอาทิตย ์ 91 45.50 

รวม 200  100.00 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีสะดวกในการ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี  4.14 พบว่าช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนมาก คือช่วงเวลา 11.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 
14.01-17.00 น.คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ ช่วงเวลา 8.00-11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

8.00-11.00 น. 23 11.50 
11.01-14.00 น. 105 52.50 
14.01-17.00 น. 72 36.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงใดของเดือนท่ีสะดวก
ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบสอบถามส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทช่้วงตน้เดือน 

คิดเป็นร้อยละ 52.50  รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.50 และ กลางเดือน คิดเป็นร้อยละ 
7.00 ตามล าดบั 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงใดของเดือนทีส่ะดวกซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

ตน้เดือน 105 52.50 
กลางเดือน 14 7.00 
ปลายเดือน 81 40.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่  4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทข้องผูต้อบแบบสอบถามนั้น

ไม่แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ 1-2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.00  6-12 เดือนต่อคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 19.50 ต  ่ากว่า 6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.50 และ 3-4 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
7.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่ในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง 21 10.50 
6-12 เดือนต่อคร้ัง 39 19.50 
1-2 ปีต่อคร้ัง 42 21.00 
3-4 ปีต่อคร้ัง 15 7.50 
ไม่แน่นอน 83 41.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการมีร้านประจ าในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี  4.17 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีร้านประจ าในการซ้ือ

เคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 81.00 และมีร้านประจ าในการซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

มี 38 19.00 
ไม่มี 162 81.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แทก้บัร้านประจ า 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ , n=38 
 

จากตารางท่ี  4.18 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บั
ร้านประจ า คือ สินคา้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 68.42 รองลงมาคือ สินคา้มีดีไซน์ คิดเป็นร้อยละ 60.53 
มีการให้บริการหลงัการขายและมีภาพลักษณ์และความเช่ือถือของร้านมีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
34.21 มีตราสินคา้ (แบรนด์เนม) คิดเป็นร้อยละ 29.95  สินคา้ราคาถูก / มีการรับประกนัสินคา้และมี
ความสะดวกในการไปใชบ้ริการ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 26.31 พนกังานขายมีความรู้ความช านาญ 
คิดเป็นร้อยละ 15.79 และ พนกังานขายพดูจาสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลทีซ้ื่อเคร่ืองประดับแท้กบัร้านประจ า จ านวน ร้อยละ 

สินคา้ราคาถูก 10 26.31 
สินคา้มีคุณภาพ 26 68.42 
สินคา้มีดีไซน์ 23 60.53 
มีตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) 11 29.95 
มีการรับประกนัสินคา้ 10 26.31 
พนกังานขายพดูจาสุภาพ 2 5.26 
พนกังานขายมีความรู้ความช านาญ 6 15.79 
มีการใหบ้ริการหลงัการขาย 13 34.21 
มีความสะดวกในการไปใชบ้ริการ 10 26.31 
มีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของร้าน 13 34.21 
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ตารางที่  4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทร้านท่ีซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี  4.19 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกร้านจ าหน่ายเคร่ืองประดับแท ้

ส่วนมากประเภทเป็นร้านทอง คิดเป็นร้อยละ 50.50  รองลงมา คือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ         
คิดเป็นร้อยละ 30.50 เคาน์เตอร์แบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และร้านจิวเวอร่ี คิดเป็นร้อยละ 9.00 
ตามล าดบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทร้านทีซ้ื่อเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ 61 30.50 
ร้านทอง 101 50.50 
เคาน์เตอร์แบรนด์ 20 10.00 
ร้านจิวเวอร่ี 18 9.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แท ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ , n=200 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก
คือ ซ้ือจากร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองมาคือ ร้านบนหา้งสรรพสินคา้คิดเป็น
ร้อยละ 58.50 ร้านในห้างไฮเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 45.00 ร้านท่ีมาแสดงในงานเคร่ืองประดับ
และอญัมณีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ ซ้ือทางอินเทอร์เน็ตและซ้ือจากระบบขายตรง (โดยน าไป
ขายใหใ้นท่ีท างาน / ท่ีบา้น) มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.00  ตามล าดบั 
 

 

 

 

 

 

แหล่งทีซ้ื่อเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด 121 60.50 
ร้านบนหา้งสรรพสินคา้ 117 58.50 
ร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต 90 45.00 
ร้านท่ีมาแสดงในงานเคร่ืองประดบัและอญัมณี
ต่างๆ 

18 9.00 

สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์ 0 0.00 
ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต 2 1.00 
ซ้ือจากระบบขายตรง  
(โดยน าไปขายใหใ้นท่ีท างาน / ท่ีบา้น) 

2 1.00 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามร้านท่ีพอใจจะเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี  4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากชอบร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคา

ได ้คิดเป็นร้อยละ 87.50 และร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอนคิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านทีพ่อใจจะเลอืกซ้ือเคร่ืองประดับแท้ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน 25 12.50 
ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้ 175 87.50 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่  4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัร้านคา้หรือเคร่ืองประดบัแท ้

ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ , n=200 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่  พนกังานขายประจ าร้าน 3 ราย 

 
จากตารางท่ี  4.22 พบว่าส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านคา้

หรือเคร่ืองประดับแท้ จากป้ายโฆษณา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.50  รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต      
คิดเป็นร้อยละ 26.00 การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 23.00 โบรชวัร์ / แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 
21.50 ไม่เคยได้รับ คิดเป็นร้อยละ 21.00 ข้อมูลข่าวสารจากร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 19.50 นิตยสาร      
คิดเป็นร้อยละ 16.50 รถโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 5.50 หนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ส่ือวทิย ุคิดเป็นร้อยละ 3.50 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.50ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั 46 23.00 
นิตยสาร 33 16.50 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 9 4.50 
โบรชวัร์ / แผน่พบั 43 21.50 
ส่ือวทิย ุ 7 3.50 
ส่ือโทรทศัน์ 11 5.50 
ป้ายโฆษณา 69 34.50 
รถโฆษณา 20 10.00 
ขอ้มูลข่าวสารจากร้านคา้  39 19.50 
อินเทอร์เน็ต 52 26.00 
อ่ืนๆ 3 1.50 
ไม่เคยไดรั้บ 42 21.00 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   

 
จากตารางท่ี  4.23 พบวา่ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม

คิดเป็นร้อยละ 91.77 และไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 8.23 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปรียบเทียบคุณภาพ
และราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี  

 

จากตารางท่ี  4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการเปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 87.00  และไม่เปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 
13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ   จ านวน ร้อยละ 

มี 145 91.77 
ไม่มี 13   8.23 

รวม 158 100.00 

การเปรียบเทยีบคุณภาพและราคาในการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับอญัมณ ี 

จ านวน ร้อยละ 

เปรียบเทียบ 174 87.00 
ไม่เปรียบเทียบ 26 13.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที ่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามราคาของเคร่ืองประดบัแท้
ในการซ้ือต่อคร้ังโดยเฉล่ียประมาณ  

 
จากตารางท่ี  4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นต่อคร้ังโดยเฉล่ีย 

5,000-14,999 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.00  15,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ18.50 และ20,000-24,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 
ตามล าดบั   

 
ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรูปแบบการช าระเงินใน
การซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่ารูปแบบการช าระเงินในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม คือ เงินสด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  82.00 รองลงมาคือ เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล 
(อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สช้อยส์) คิดเป็นร้อยละ 41.00 และบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ
   

 
 

ราคาของเคร่ืองประดับแท้โดยเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 66 33.00 
5,000-14,999 บาท 76 38.00 
15,000-19,999 บาท 37 18.50 
20,000-24,999 บาท 21 10.50 

รวม 200 100.00 

รูปแบบการช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 

เงินสด 164 82.00 
บตัรเครดิต  40 20.00 
เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน 
เฟิร์สชอ้ยส์) 

82  41.00 

เงินผอ่นช าระทุกเดือนโดยตรงกบัผูข้าย 0 0.00 
รวม 300  100.00 
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ตารางที ่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบริการหลงัการขาย 

 
จากตารางท่ี  4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากชอบบริการหลงัการขาย คือ มี

เปล่ียนสินค้า  คิดเป็นร้อยละ  84.00  รองลงมาคือ การซ่อมสินค้า คิดเป็นร้อยละ  73.50. และชุบ       
คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล าดบั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บริการหลงัการขาย จ านวน ร้อยละ 

การซ่อมสินคา้ 147 73.50 
ชุบ 48 24.00 
การปรึกษาขอค าแนะน า 0 0.00 
การคืนสินคา้ 0 0.00 
การเปล่ียนสินคา้ 168 84.00 

รวม 200  100.00 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัความรู้สึกพึงพอใจ
ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด  

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัความรู้สึกพึงพอใจมาก 

ส าหรับการซ้ือเคร่ืองประดับแท้คร้ังล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ พึงพอใจปานกลาง      
คิดเป็นร้อยละ 25.00  และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรู้สึกพงึพอใจในการซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้คร้ังล่าสุด 

จ านวน ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 135 67.50 
พึงพอใจปานกลาง 50 25.00 
พึงพอใจนอ้ย 15 7.50 

รวม 200  100.00 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. คุณภาพสินคา้ 163 
(81.50) 

37 
(18.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.81 
(มากท่ีสุด) 

2.ตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) 57 
(28.50) 

124 
(62.00) 

18 
(9.00) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.19 
(มาก) 

3. ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม 61 
(30.50) 

139 
(69.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 
(มาก) 

4. ดีไซน์ ตรงตามความ
ตอ้งการ 

40 
(20.00) 

37 
(18.50) 

123 
(61.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.59 
(มาก) 

5.สินคา้มีใหเ้ลือกครบทุก
ประเภทตามความตอ้งการ 
เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ 
ฯลฯ 

20 
(10.00) 

157 
(78.50) 

23 
(11.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.99 
(มาก) 

6. สินคา้มีแบบใหเ้ลือก
หลากหลาย 

53 
(26.50) 

125 
(62.50) 

22 
(11.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

7. ภาพลกัษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ 

32 
(16.00) 

133 
(66.50) 

35 
(17.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.99 
(มาก) 

8. การออกใบรับประกัน
สินคา้ 

40 
(20.00) 

160 
(80.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 
(มาก) 

9. การบริการหลงัการขาย
ท่ี ดี   เ ช่ น  บ ริ ก า ร รั บ
ซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ 

19 
(9.50) 

81 
(40.50) 

76 
(38.00) 

24 
(12.00) 

0 
(0.00) 

3.48 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.08 
(มาก) 
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จากตารางท่ี  4.29 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถาม ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากท่ีสุด คือ 
คุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.81)   

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในระดับมากโดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.31)  รองลงมาคือ การออกใบรับประกนั
สินคา้สินคา้(ค่าเฉล่ีย 4.20)  ตราสินคา้ (แบรนด์เนม) (ค่าเฉล่ีย 4.19) สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ 
และภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านค้า มีค่าเท่ากัน  (ค่าเฉล่ีย 3.99)  และดีไซน์ ตรงตามความ
ตอ้งการ(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัปานกลาง คือ 
การบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.48)  
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ตารางที่  4.30 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ 

37 
(18.50) 

163 
(81.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 
 (มาก) 

2. สินคา้มีความ
หลากหลายในดา้นราคา 

35 
(17.50) 

165 
(82.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 
(มาก) 

3. ราคาสามารถต่อรอง
ได ้

16 
(8.00) 

137 
(68.50) 

47 
(23.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.85 
(มาก) 

4. การรับช าระดว้ยบตัร
เครดิต 

34 
(17.00) 

148 
(74.00) 

18 
(9.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.08 
(มาก) 

5. การมีป้ายแสดงราคา
อยา่งชดัเจน 

68 
(34.00) 

110 
(55.00) 

21 
(10.50) 

1 
(0.50) 

0 
(0.00) 

4.23 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.11 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.30 พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)  
ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากเรียงล าดบั

ค่าเฉล่ีย ได้แก่ การมีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 4.23)  รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ(ค่าเฉล่ีย 4.19)  สินคา้มีความหลากหลายในดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 4.18)   การรับช าระดว้ยบตัร
เครดิต(ค่าเฉล่ีย 4.08) และ ราคาสามารถต่อรองได ้(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.31 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ร้านคา้สามารถเดินทาง
ไปมาสะดวก 

55 
(27.50) 

67 
 (33.50) 

78 
(39.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.89 
(มาก) 

2. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

32 
(16.00) 

59 
(29.50) 

109 
(54.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.61 
(มาก) 

3. มีการจดัวางสินคา้เป็น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและ
ประเภทของสินคา้ ท าให้
สะดวกแก่การเลือกซ้ือ
สินคา้ 

47 
(23.50) 

153 
(76.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
4.23 

(มาก) 

4. มีสินคา้วางแสดง
จ านวนมาก 

185 
(61.67) 

102 
(34.00) 

13 
(4.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.85 
(มาก) 

5. ตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ 15 
(7.50) 

145 
(72.50) 

40 
 (20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 
(มาก) 

6. ร้านค้าตั้ งอยู่ในแหล่ง
ชุมชน เป็นลักษณะร้าน
เด่ียวๆ 

0 
(0.00) 

37 
(18.50) 

116 
(58.00) 

47 
(23.50) 

0 
(0.00) 

2.95 
(ปานกลาง) 

7. หน้าร้าน ดึงดูดท าให้
อยากเขา้ 

0 
(0.00) 

184 
(92.00) 

16 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.92 
(มาก) 

8.การจดัแสดงสินคา้
ดา้นหนา้และภายในร้านท่ี
โดดเด่น สวยงาม 

38 
(19.00) 

122 
(61.00) 

40 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
3.99 

(มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 
3.79 

(มาก) 
 

จากตารางท่ี  4.31 พบว่า ปัจจยัด้านการจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ในระดบัมาก  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ ท า
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ให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) รองลงมาคือ การจดัแสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายใน
ร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.99) หน้าร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้(ค่าเฉล่ีย 3.92)  ร้านคา้สามารถ
เดินทางไปมาสะดวก(ค่าเฉล่ีย 3.89) ตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้(ค่าเฉล่ีย 3.87) มีสินคา้วางแสดงจ านวนมาก
(ค่าเฉล่ีย 3.85) และมีท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัปาน
กลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ (ค่าเฉล่ีย 2.95) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พนักงาน มีอัธยาศัยดี 
เป็นมิตร 

19 
(9.50) 

120 
(60.00) 

61 
(30.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 
(มาก) 

2. พนกังานมีความรู้ ความ
ช านาญ เป็นอยา่งดี 

45 
 (22.50) 

155 
(77.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 
(มาก) 

3. พนกังานพดูจาสุภาพ 0 
(0.00) 

94 
(47.00) 

106 
(53.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.47 
(ปานกลาง) 

4. พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 

0 
(0.00) 

77 
(38.50) 

123 
(61.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.38 
(ปานกลาง) 

5. มีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ 
นิตยสาร 

16 
(8.00) 

77 
(38.50) 

107 
(53.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2.62 
(ปานกลาง) 

6. มีการส่งเสริมการขาย 
เช่น ลด แลก แจก แถม 

31 
(15.50) 

169 
(84.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.16 
(มาก) 

7.การประชาสมัพนัธ์
ร้านคา้ใหมี้ความน่าเช่ือถือ 

0 
(0.00) 

116 
(58.00) 

84 
(42.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.58 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.60 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.32 พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม

ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60)  
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบั

มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอย่างดี (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม (ค่าเฉล่ีย 4.16) พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร(ค่าเฉล่ีย 3.79)  และการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ใหมี้ความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.58)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบั
ปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังานพูดจาสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.47) รองลงมาคือ พนกังานมี
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ความกระตือรือร้นในการให้บริการ(ค่าเฉล่ีย 3.38) และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซด ์ 
นิตยสาร(ค่าเฉล่ีย 2.62) ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้และปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

 

     ตารางที ่4.33 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายไุม่เกิน 29 ปี ส่วนมากมีเคร่ืองประดบั

แทเ้ป็นแหวน คิดเป็นร้อยละ 80.85 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 38.30 และ กรอบพระ    
คิดเป็นร้อยละ 38.30 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากมีเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นแหวน คิดเป็นร้อย
ละ 80.20 รองลงมาคือ สร้อยข้อมือ คิดเป็นร้อยละ 52.48 และ กรอบพระ คิดเป็นร้อยละ38.61 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีเคร่ืองประดบัแท้เป็นแหวน คิดเป็น     
ร้อยละ 82.69 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 71.15 และกรอบพระ คิดเป็นร้อยละ 34.62 
ตามล าดบั 

 
 

เคร่ืองประดับแท้ใด 
ทีท่่านมีอยู่แล้ว 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แหวน 38 80.85 81 80.20 43 82.69 

ต่างหู 17 36.17 31 30.69 4 7.69 

เขม็กลดั 7 14.89 31 30.69 17 32.69 

กรอบพระ 18 38.30 39 38.61 18 34.62 

สร้อยขอ้มือ 23 48.94 53 52.48 37 71.15 

ก าไล 5 10.64 22 21.78 12 23.08 

จ้ีหอ้ยคอ 10 21.28 30 29.70 14 26.92 
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     ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.34 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทเ้ป็นสร้อยขอ้มือ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมาคือ แหวน คิดเป็นร้อยละ 
31.91 และ กรอบพระ คิดเป็นร้อยละ 21.28 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นแหวน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.66 รองลงมาคือ สร้อยข้อมือ คิดเป็นร้อย 29.70 และ เข็มกลัด คิดเป็น    
ร้อยละ 12.87 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย4ุ0 ปีข้ึนไป ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นแหวน 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 25.00 และกรอบพระ คิดเป็น
ร้อยละ15.38 ตามล าดบั 

 
 

 
 
 
 

เคร่ืองประดบัแท้ชอบ 
และสนใจทีจ่ะซ้ือ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แหวน 15 31.91 34 33.66 24 46.15 

ต่างหู 1 2.13 0 0.00 0 0.00 

เขม็กลดั 3 6.38 13 12.87 6 11.54 

กรอบพระ 10 21.28 3 2.97 8 15.38 

สร้อยขอ้มือ 16 34.04 30 29.70 13 25.00 

ก าไล 1 2.13 4 3.96 0 0.00 

จ้ีหอ้ยคอ 1 2.13 7 6.93 1 1.92 
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 ตารางที ่4.35 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากชอบตวัเรือนท่ี

ท าจากเงิน คิดเป็นร้อยละ 70.22 รองลงมาคือ ตวัเรือนท าจากทองค า คิดเป็นร้อยละ 17.02 และตวัเรือน
ท าจากทองค าขาวและตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้นตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว 
มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 6.38 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ชอบตวัเรือนท่ีท าจากโลหะมีค่าลว้นตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึน
ไป เช่น ทองค า และทองค าขาว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.57 รองลงมาคือ ตัวเรือนท าจากเงิน        
คิดเป็นร้อยละ 25.75 และตวัเรือนท าจากทองค า คิดเป็นร้อยละ 16.83 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากชอบตวัเรือนท่ีท าจากทองค า คิดเป็น      
ร้อยละ 73.07 รองลงมาคือ ตัวเรือนท าจากโลหะมีค่าล้วนตังแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และ
ทองค าขาว คิดเป็นร้อยละ 19.23 และตวัเรือนท าจากทองค าขาวและตวัเรือนท าจากเงิน  มีค่าเท่ากนั 
โดยคิดเป็นร้อยละ 3.85 ตามล าดบั 

 
 

 
 

ตัวเรือนท าจากวสัดุ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเรือนท าจากทองค า 8 17.02 17 16.83 38 73.07 

ตวัเรือนท าจากทองค าขาว 3 6.38 11 10.89 2 3.85 

ตวัเรือนท าจากเงิน 33 70.22 26 25.75 2 3.85 

ตวัเรือนท าจากแพลทินมั 0 0.00 4 3.96 0 0.00 

ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้นตงั
แต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า 
และทองค าขาว 

3 6.38 43 42.57 10 19.23 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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ตารางที ่4.36 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.36 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่ เกิน29ปี  ส่วนมากไม่ชอบ

เคร่ืองประดับแท้ท่ีประดับด้วยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 76.60 และชอบเคร่ืองประดับแท้ท่ีประดับ
ดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 23.40 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากไม่ชอบเคร่ืองประดับแท้ท่ีประดับด้วย     
อญัมณี คิดเป็นร้อยละ 81.19 และชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 18.81 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากชอบเคร่ืองประดับแท้ท่ีประดับด้วย    
อญัมณี คิดเป็นร้อยละ 65.38 และไม่ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 34.62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอบเคร่ืองประดบัแท้ที ่
ประดบัด้วยอญัมณ ี

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ชอบ  36 76.60 82 81.19 18 34.62 

ชอบ  11 23.40 19 18.81 34 65.38 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่37 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี 4.37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้

ประดบัดว้ยอญัมณี ท่ีเป็นเพชรและโกเมน มากท่ีสุด มีค่าเท่ากนั  โดยคิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมา
คือ ทบัทิมและหยก มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 18.18 และไพลิน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ชอบเคร่ืองประดบัแท้ท่ีประดบัด้วยอญัมณีท่ีเป็น
เพชร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมาคือ ทบัทิมและมรกต มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 
21.05 และโกเมน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณีท่ีเป็น
เพชร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ หยก คิดเป็นร้อยละ 32.35 และมรกต คิดเป็นร้อยละ 
11.76 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

ชอบทีป่ระดับด้วยอญัมณี 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=11 

30 -39 ปี 
n=19 

40 ปีขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพชร 3 27.27 6 31.58 16 47.06 

ทบัทิม 2 18.18 4 21.05 3 8.82 

ไพลิน 1 9.09 1 5.26 0 0.00 

บุษราคมั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มรกต 0 0.00 4 21.05 4 11.76 

โกเมน 3 27.27 3 15.79 0 0.00 

หยก 2 18.18 1 5.26 11 32.35 

รวม 11 100.00 19 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.38 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทเ้พราะความชอบและเพื่อสะสมเป็นสินทรัพย  ์มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 68.09
รองลงมาคือ เพื่อแสดงถึงรสนิยม คิดเป็นร้อยละ 36.17 และเพื่อขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 34.04 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดับแท้เพราะ
ความชอบ คิดเป็นร้อยละ 81.19 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 51.49 และเพื่อ
ขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 39.60 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทเ้พราะ
ความชอบ คิดเป็นร้อยละ 73.08 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 59.62 และเพื่อ
แสดงถึงสถานะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ  36.54 ตามล าดบั 

 
 
 
 

เหตุผลทีซื่้อเคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นความชอบ 32 68.09 82 81.19 38 73.08 

เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์ 32 68.09 52 51.49 31 59.62 

เพื่อสะสมเป็นของสวยงาม 11 23.40 22 21.78 11 21.15 

เพื่อแสดงถึงรสนิยม 17 36.17 31 30.69 9 17.31 

เพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม 15 31.91 20 19.80 19 36.54 

เพื่อขายต่อ 16 34.04 40 39.60 13 25.00 

เพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ 15 31.91 27 26.73 4 7.69 

ของเก่าช ารุดเสียหาย 5 10.64 0 0.00 0 0.00 



 

51 

     ตารางที ่4.39 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.39 พบวา่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ

ไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากเป็นตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตดัสินใจเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 
68.09 รองลงมาคือ คู่รัก / ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 25.53 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 4.26 
ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี คือ ตัวของ
ผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตดัสินใจเพียงคนเดียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.51 รองลงมาคือ คู่รัก / 
ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 35.64 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 12.87 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป คือ ตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตดัสินใจเพียงคนเดียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ คู่รัก / 
ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และเพื่อนๆและพนกังานขาย มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 9.62  
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง ตดัสินใจเพียงคน
เดียว 

32 68.09 49 48.51 26 50.00 

คู่รัก / ภรรยา / แฟน 12 25.53 36 35.64 16 30.77 

เพื่อนๆ 1 2.13 3 2.97 5 9.62 

พนกังานขาย 2 4.26 13 12.87 5 9.62 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 



 

52 

      ตารางที ่4.40 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่โอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ

ไม่เกิน 29 ปี คือ ในวนัส าคัญต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.17 รองลงมาคือ วนัคล้ายวนัเกิด        
คิดเป็นร้อยละ 19.15 และเทศกาลวนัวาเลนไทน์ คิดเป็นร้อยละ 17.02 ตามล าดบั 

โอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดับแท้ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี คือ ในวนั
ส าคญัต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.69 รองลงมาคือ วนัคลา้ยวนัเกิด คิดเป็นร้อยละ 23.76 และ
เทศกาลปีใหม ่คิดเป็นร้อยละ 16.83 ตามล าดบั 

โอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป คือ ในวนั
ส าคญัต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ เทศกาลปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ28.85 และอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ  13.46 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

โอกาสทีไ่ปซ้ือ 
 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัส าคญัต่างๆ 17 36.17 31 30.69 18 34.62 

เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 8 17.02 11 10.89 4 7.69 

วนัคลา้ยวนัเกิด 9 19.15 24 23.76 4 7.69 

เทศกาลปีใหม่ 5 10.64 17 16.83 15 28.85 

ถูกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล/
ถูกหวย 

2 4.26 2 1.98 4 7.69 

อ่ืนๆ 6 12.77 16 15.84 7 13.46 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่4.41 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.41 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่ เกิน 29 ปี  ส่วนมากไปซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 70.21 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 46.81 และ
วนัองัคาร คิดเป็นร้อยละ 31.91 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนัเสาร์ คิดเป็น
ร้อยละ77.23 รองลงมาคือ วนัอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 41.58 และวนัอังคาร คิดเป็นร้อยละ 31.68 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในวนัเสาร์        
คิดเป็นร้อยละ 73.08 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 51.92 และวนัองัคาร  คิดเป็นร้อยละ 
30.77  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ะดวกในการซ้ือ 
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 7 14.89 16 15.84 5 9.62 

วนัองัคาร 15 31.91 32 31.68 16 30.77 

วนัพุธ 10 21.28 25 24.75 5 9.62 

วนัพฤหสั 5 10.64 19 18.81 10 19.23 

วนัศุกร์ 4 8.51 19 18.81 15 28.85 

วนัเสาร์ 33 70.21 78 77.23 38 73.08 

วนัอาทิตย ์ 22 46.81 42 41.58 27 51.92 
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      ตารางที ่4.42 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี มีช่วงเวลาท่ีสะดวกใน

การซ้ือเคร่ืองประดับแท้ส่วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.45 รองลงมาคือ 
14.01น. – 17.00 น.คิดเป็นร้อยละ 31.91 และ8.00น. - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.64 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี มีช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้
ส่วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 52.48 รองลงมาคือ 14.01น. – 17.00 น.คิดเป็น
ร้อยละ 37.62 และ8.00น. - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.90 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป มีช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
ส่วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ48.08 รองลงมาคือ 14.01น. – 17.00 น.คิดเป็น
ร้อยละ 36.54 และ8.00น. - 11.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8.00น. – 11.00 น. 5 10.64 10 9.90 8 15.38 

11.01 น. – 14.00 น. 27 57.45 53 52.48 25 48.08 

14.01น. – 17.00 น. 15 31.91 38 37.62 19 36.54 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่4.43 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.43 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่ เกิน 29 ปี  ส่วนมากไปซ้ือ

เคร่ืองประดบัแท้ช่วงตน้เดือน คิดเป็นร้อยละ 57.45 รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.43 
และกลางเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.13ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ไปซ้ือเคร่ืองประดับแท้ ช่วงต้นเดือน  มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 47.52 รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 43.56 และกลางเดือน คิดเป็นร้อยละ 
8.91 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ช่วงตน้เดือน       
คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.62 และกลางเดือน  คิดเป็นร้อยละ 
7.69 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงใดของเดอืนทีส่ะดวกซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตน้เดือน 27 57.45 48 47.52 30 57.69 

กลางเดือน 1 2.13 9 8.91 4 7.69 

ปลายเดือน 19 40.43 44 43.56 18 34.62 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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     ตารางที ่4.44 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.44 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี มีความถ่ีในการซ้ือ

เคร่ืองประดบัแทไ้ม่แน่นอน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ 1-2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
25.53 และต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ17.02 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ไม่แน่นอน     
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.63 รองลงมาคือ1-2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.77 และ6-12 เดือนต่อคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 20.79 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทส่้วนมากไม่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ 6-12 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.15 และ1-2 ปีต่อคร้ัง  
คิดเป็นร้อยละ 13.46 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่ในการซ้ือ 
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง 8 17.02 11 10.89 2 3.85 

6-12 เดือนต่อคร้ัง 7 14.89 21 20.79 11 21.15 

1-2 ปีต่อคร้ัง 12 25.53 23 22.77 7 13.46 

3-4 ปีต่อคร้ัง 2 4.26 9 8.91 4 7.69 

ไม่แน่นอน 18 38.30 37 36.63 28 53.85 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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 ตารางที ่4.45 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากไม่มีร้านประจ า

ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 97.87 และมีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็น
ร้อยละ 2.13 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากไม่มีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้
คิดเป็นร้อยละ 90.10 และมีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 9.90 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้
คิดเป็นร้อยละ 51.92 และไม่มีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 48.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มร้ีานประจ าในการ 
ซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มี 1 2.13 10 9.90 27 51.92 

ไม่มี  46 97.87 91 90.10 25 48.08 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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 ตารางที ่4.46 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี   4.46 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่ เกิน 29 ปี  ให้ เหตุผลท่ี ซ้ือ

เคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ าเพราะสินคา้มีคุณภาพ / สินคา้มีดีไซน์ และ มีการให้บริการหลงัการ
ขาย มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ทั้ งหมดให้เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดับแท้กับร้าน
ประจ าเพราะสินคา้มีคุณภาพและสินคา้มีดีไซน์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ สินคา้ราคาถูกและ
พนกังานขายพูดจาสุภาพ มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีการรับประกนัสินคา้และมีการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย มีค่าเท่ากนั  โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 

เหตุผลทีท่่านซื้อเคร่ือง 
ประดบัแท้กบัร้านประจ า 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=1 

30 -39 ปี 
n=10 

40 ปีขึน้ไป 
n=27 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินคา้ราคาถูก 0 0.00 2 20.00 8 29.63 

สินคา้มีคุณภาพ 1 100.00 10 100.00 15 55.55 

สินคา้มีดีไซน์ 1 100.00 10 100.00 12 44.44 

มีตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) 0 0.00 0 0.00 11 40.74 

มีการรับประกนัสินคา้ 0 0.00 1 10.00 9 33.33 

พนกังานขายพดูจาสุภาพ 0 0.00 2 20.00 0 0.00 

พนกังานขายมีความรู้ความ
ช านาญ 

0 0.00 0 0.00 6 22.22 

มีการใหบ้ริการหลงัการขาย 1 100.00 1 10.00 11 40.74 

มีความสะดวกในการไปใช้
บริการ 

0 0.00 0 0.00 10 37.03 

มีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือ
ของร้าน 

0 0.00 0 0.00 13 48.15 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากให้เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้าน
ประจ าเพราะสินคา้มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 55.55 รองลงมาคือ มีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 48.15 และสินคา้มีดีไซน์ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.47 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.47 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากเลือกซ้ือ

เคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 70.21 รองลงมาคือ ร้านทอง คิดเป็น
ร้อยละ 27.66 และร้านจิวเวอร่ี คิดเป็นร้อยละ 2.13 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี เลือกซ้ือเคร่ืองประดับแท้จากร้านทอง คิดเป็น     
ร้อยละ 40.59 รองลงมาคือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 25.74 และเคาน์เตอร์แบรนด์        
คิดเป็นร้อยละ 19.80 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านทอง 
คิดเป็นร้อยละ 90.38 รองลงมาคือ ร้านจิวเวอร่ีคิดเป็นร้อยละ5.77 และร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ    
คิดเป็นร้อยละ 3.85  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

ประเภทร้านทีซ้ื่อ 
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ 33 70.21 26 25.74 2 3.85 

ร้านทอง 13 27.66 41 40.59 47 90.38 

เคาน์เตอร์แบรนด์ 0 0.00 20 19.80 0 0.00 

ร้านจิวเวอร่ี 1 2.13 14 13.86 3 5.77 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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ตารางที ่4.48 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี   4.48 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ีอายุไม่ เกิน  29 ปี  ส่ วนมาก ซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้จากร้านท่ีตั้ งอยู่บริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 70.21 รองลงมาคือ ร้านในห้าง
ไฮเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 61.70 และร้านบนหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 31.91 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีอายุ  30-39 ปี  ส่วนมากซ้ือเค ร่ืองประดับแท้จากร้านบน
ห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 67.33 รองลงมาคือร้านท่ีตั้งอยู่บริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 51.49 
และร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 45.54 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากซ้ือเคร่ืองประดับแท้จากร้านท่ีตั้งอยู่
บริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาคือ ร้านบนห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 65.38 และ
ร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต  คิดเป็นร้อยละ 28.85 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 

แหล่งทีซ้ื่อเคร่ืองประดบัแท้ 
 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด 33 70.21 52 51.49 36 69.23 

ร้านบนหา้งสรรพสินคา้ 15 31.91 68 67.33 34 65.38 

ร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต 29 61.70 46 45.54 15 28.85 

ร้านท่ีมาแสดงในงาน
เคร่ืองประดบัและอญัมณีต่างๆ 

8 17.02 9 8.91 1 1.92 

สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต 1 2.13 1 0.99 0 0.00 

ซ้ือจากระบบขายตรง (โดยน าไป
ขายใหใ้นท่ีท างาน / ท่ีบา้น) 

2 4.26 0 0.00 0 0.00 
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 ตารางที ่4.49 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากจะเลือกซ้ือ

เคร่ืองประดบัแท้จากร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได้ คิดเป็นร้อยละ 89.36 และร้านท่ีก าหนดราคา
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 10.64  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านคา้ท่ี
สามารถต่อรองราคาได ้คิดเป็นร้อยละ 85.15 และร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 14.85 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านคา้ท่ี
สามารถต่อรองราคาได ้คิดเป็นร้อยละ 90.38 และร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 9.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านทีพ่อใจจะเลอืกซ้ือ 
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน 5 10.64 15 14.85 5 9.62 

ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้ 42 89.36 86 85.15 47 90.38 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่4.50 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.50 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี มีส่ือท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารเป็นป้ายโฆษณา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.43 รองลงมาคือ นิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 36.17 
และโบรชวัร์ / แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 31.91 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ30-39 ปี มีส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเป็นป้ายโฆษณา มากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 33.66 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ตและ คิดเป็นร้อยละ 28.71 และการแนะน าจากคนท่ีรู้จกั 
คิดเป็นร้อยละ 25.74 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ไม่เคยไดรั้บส่ือขอ้มูลข่าวสาร มากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ  46.15 รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ  30.77 และการแนะน าจากคนท่ีรู้จกัและไม่
เคยไดรั้บขอ้มูล มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 28.85  ตามล าดบั 

 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสาร 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั 5 10.64 26 25.74 15 28.85 

นิตยสาร 17 36.17 10 9.90 6 11.54 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2 4.26 7 6.93 0 0.00 

โบรชวัร์ / แผน่พบั 15 31.91 19 18.81 9 17.31 

ส่ือวทิย ุ 3 6.38 3 2.97 1 1.92 

ส่ือโทรทศัน์ 4 8.51 7 6.93 0 0.00 

ป้ายโฆษณา 19 40.43 34 33.66 16 30.77 

รถโฆษณา 7 14.89 10 9.90 3 5.77 

ขอ้มูลข่าวสารจากร้านคา้  9 19.15 19 18.81 11 21.15 

อินเทอร์เน็ต 13 27.66 29 28.71 10 19.23 

อ่ืนๆ 0 0.00 2 1.98 1 1.92 

ไม่เคยไดรั้บ 5 10.64 22 21.78 15 28.85 
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  ตารางที ่4.51 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายไุม่เกิน 29 ปี ส่วนมากขอ้มูลข่าวสารท่ี

ไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 92.86 และ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ 7.14  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 89.87 และขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ10.13 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 94.59 และขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ5.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารมผีลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=42 

30 -39 ปี 
n=79 

40 ปีขึน้ไป 
n=37 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มี  39 92.86 71 89.87 35 94.59 

ไม่มี 3 7.14 8 10.13 2 5.41 

รวม 42 100.00 79 100.00 37 100.00 
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 ตารางที ่4.52 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.52 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุไม่ เกิน  29 ปี  ส่วนมากมีการ

เปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 80.85 และ ไม่มี
การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 19.95  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 90.10 และ ไม่มีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 9.90  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 86.54 และ ไม่มีการเปรียบเทียบคุณภาพและ
ราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 13.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทยีบคุณภาพและราคาใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เปรียบเทียบ 38 80.85 91 90.10 45 86.54 

ไม่เปรียบเทียบ 9 19.15 10 9.90 7 13.46 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่4.53 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  4.53 พบวา่ ราคาของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 29 

ปี ซ้ือโดยเฉล่ีย คือ ราคา 5,000-14,999 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.68 รองลงมาคือต ่ากวา่ 5,000 
บาทและ 15,000-19,999 บาท มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 25.53 และ 20,000-24,999 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.26 ตามล าดบั 

ราคาของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30-39 ปี ซ้ือโดยเฉล่ีย คือ ราคาต ่า
กวา่ 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.59  รองลงมาคือ 5,000-14,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.63 
และ 15,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.83 ตามล าดบั 

ราคาของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 40 ปีข้ึนไป ซ้ือโดยเฉล่ียราคาคือ 
5,000-14,999 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือต ่ากวา่ 5,000 บาทและ 20,000-24,999 
บาท มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ  25.00 และ 15,000-19,999 บาท  คิดเป็นร้อยละ  15.38 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาของเคร่ืองประดับแท้ 
โดยเฉลีย่ 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 12 25.53 41 40.59 13 25.00 

5,000-14,999 บาท 21 44.68 37 36.63 18 34.62 

15,000-19,999 บาท 12 25.53 17 16.83 8 15.38 

20,000-24,999 บาท 2 4.26 6 5.94 13 25.00 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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      ตารางที ่4.54 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.54 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากช าระดว้ยเงิน

สด คิดเป็นร้อยละ 76.60 รองลงมาคือ เงินผ่อนโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สช้อยส์)   
คิดเป็นร้อยละ 25.53 และ บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 17.02 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปี ส่วนมากช าระด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 83.17 
รองลงมาคือ เงินผ่อนโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สช้อยส์) คิดเป็นร้อยละ 48.51 และ
บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 19.80 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ40 ปีข้ึนไป ส่วยใหญ่ช าระด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 84.62 
รองลงมาคือ เงินผ่อนโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สช้อยส์) คิดเป็นร้อยละ 40.38 และ
บตัรเครดิต  คิดเป็นร้อยละ 23.08 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการช าระเงิน 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เงินสด 36 76.60 84 83.17 44 84.62 

บตัรเครดิต 8 17.02 20 19.80 12 23.08 

เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล  
(อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สชอ้ยส์) 

12 25.53 49 48.51 21 40.38 
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  ตารางที ่4.55 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.55 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากใชบ้ริการหลงั
การขายเป็นการเปล่ียนสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 85.11 รองลงมาคือ การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 70.21 
และชุบ  คิดเป็นร้อยละ 31.91 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ30-39 ปี ส่วนมากใชบ้ริการหลงัการขายเป็นการเปล่ียนสินคา้ 
คิดเป็นร้อยละ 85.15 รองลงมาคือ การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ74.26 และชุบ คิดเป็นร้อยละ 21.78
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนมากใช้บริการหลงัการขายเป็นการเปล่ียน
สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 80.77 รองลงมาคือ การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 75.00 และชุบ คิดเป็นร้อยละ  
21.15 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการหลงัการขาย 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การซ่อมสินคา้ 33 70.21 75 74.26 39 75.00 

ชุบ 15 31.91 22 21.78 11 21.15 

การปรึกษาขอค าแนะน า 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การคืนสินคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การเปล่ียนสินคา้ 40 85.11 86 85.15 42 80.77 
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 ตารางที ่4.56 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัอาย ุ

 
จากตารางท่ี  56 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุไม่เกิน 29 ปี ส่วนมากมีความรู้สึกพึง

พอใจมากในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.96 รองลงมาคือพึงพอใจปานกลาง         
คิดเป็นร้อยละ 27.66 และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.38 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุ 30-39 ปีส่วนมากมีความรู้สึกพึงพอใจมากในการซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้คร้ังล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 68.32 รองลงมาคือ พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  
24.75 และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.93 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ส่วนมากมีระดบัความรู้สึกพึงพอใจมากในการซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 67.31 รองลงมาคือ  พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.08  
และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.62 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้สึกพงึพอใจในการซือ้
เคร่ืองประดบัแท้คร้ังล่าสุด 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
  n=52 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 31 65.96 69 68.32 35 67.31 

พึงพอใจปานกลาง 13 27.66 25 24.75 12 23.08 

พึงพอใจนอ้ย 3 6.38 7 6.93 5 9.62 

รวม 47 100.00 101 100.00 52 100.00 
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ตารางที่ 4.57 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

ปัจจัยด้าน
ผลติภณัฑ์ 

จ าแนกตามอายุ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. คุณภาพสินคา้ 
4.79 มากท่ีสุด 4.85 มากท่ีสุด 4.77 มากท่ีสุด 0.922 0.399 

ไม่
แตกต่าง 

2.ตราสินคา้  
(แบรนดเ์นม) 

4.34 มาก 4.11 มาก 4.19 มาก 2.410 0.093 
ไม่

แตกต่าง 
3. ดีไซน์
ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.36 มาก 4.32 มาก 4.23 มาก 1.061 0.348 
ไม่

แตกต่าง 

4. ดีไซน์ ตรง
ตามความ
ตอ้งการ 

3.77 มาก 3.50 มาก 3.58 มาก 1.707 0.184 
ไม่

แตกต่าง 

5.สินคา้มีให้
เลือกครบทุก
ประเภทตาม
ความตอ้งการ 
เช่น แหวน ต่าง
หู สร้อยคอ ฯลฯ 

3.98 มาก 3.97 มาก 4.02 มาก 0.194 0.823 
ไม่

แตกต่าง 

6. สินคา้มีแบบ
ให้เลือก
หลากหลาย 

4.17 มาก 4.17 มาก 4.12 มาก 0.155 0.856 
ไม่

แตกต่าง 

7. ภาพลกัษณ์
ความน่าเช่ือถือ
ของร้านคา้ 

3.85 มาก 3.99 มาก 4.10 มาก 2.239 0.109 
ไม่

แตกต่าง 

8. การออกใบ
รับประกนั
สินคา้ 

4.40 มาก 4.14 มาก 4.13 มาก 8.579 0.000* แตกต่าง 

9. การบริการ
หลงัการขายท่ีดี  
เช่น บริการรับ
ซ่อมแซม/ชุบ
ลา้งสินคา้ 

3.32 ปานกลาง 3.51 มาก 3.54 มาก 1.108 0.332 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 มาก 4.07 มาก 4.08 มาก 

2.037 0.133 ไม่
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 29 ปี
ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.11  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.40 
ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การออกใบ

รับประกนัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.36 ตราสินคา้ (แบรนด์
เนม) ค่าเฉล่ีย 4.34สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.17 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตาม
ความตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 3.98 ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
ค่าเฉล่ีย 3.85 และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.77ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น 
บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ ค่าเฉล่ีย 3.32 

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30- 39 ปี ในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.07  

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลในระดบัในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 
4.85  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลในระดบัในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือ ดีไซน์
ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมาคือ สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.17 การออก
ใบรับประกนัสินคา้ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 4.14 ตราสินคา้ (แบรนด์เนม) ค่าเฉล่ีย 4.11 ภาพลกัษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ ค่าเฉล่ีย 3.99 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่าง
หู สร้อยคอ ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 3.97 การบริการหลังการขายท่ีดี  เช่น บริการรับซ่อมแซม/ชุบล้างสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 3.51 และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการค่าเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 40 ปีข้ึนไปในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.08  

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลในระดบัในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 
4.77  

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลในระดับในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ 
ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.23 รองลงมาคือ ตราสินคา้ (แบรนด์เนม) ค่าเฉล่ีย 4.19 การออกใบ
รับประกันสินค้า ค่าเฉล่ีย 4.13 สินค้ามีแบบให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.12 ภาพลักษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ ค่าเฉล่ีย 4.10 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่าง
หู สร้อยคอ ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 4.02 ดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.58 และการบริการหลงัการขาย
ท่ีดี  เช่น บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ ค่าเฉล่ีย 3.54 ตามล าดบั 
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เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนมากไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัย่อยท่ีแตกต่างกนั คือ การออกใบรับประกนัสินคา้
โดยปัจจยัดา้นดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 29 ปีมากกว่าระดบั
อายอ่ืุนๆ 

 
ตารางที่  4.58 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  
 

ปัจจัยด้านราคา 

จ าแนกตามอายุ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. ราคา
เหมาะสมกบั
คุณภาพ 

4.17 มาก 4.22 มาก 4.13 มาก 0.827 0.439 
ไม่

แตกต่าง 

2. สินคา้มีความ
หลากหลายใน
ดา้นราคา 

4.15 มาก 4.17 มาก 4.21 มาก 0.362 0.696 
ไม่

แตกต่าง 

3. ราคาสามารถ
ต่อรองได ้

3.83 มาก 3.84 มาก 3.87 มาก 0.057 0.945 
ไม่

แตกต่าง 
4. การรับช าระ
ดว้ยบตัรเครดิต 

4.06 มาก 4.08 มาก 4.10 มาก 0.050 0.951 
ไม่

แตกต่าง 
5. การมีป้าย
แสดงราคาอยา่ง
ชดัเจน 

4.32 มาก 4.14 มาก 4.31 มาก 1.848 0.160 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 มาก 4.09 มาก 4.12 มาก 

0.382 0.683 ไม่
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบว่าปัจจยัดา้นราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 29 ปี ใน

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.11  
ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การมีป้ายแสดง

ราคาอย่างชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.17 สินคา้มีความ
หลากหลายในด้านราคา ค่าเฉล่ีย 4.15 การรับช าระด้วยบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.06 และราคาสามารถ
ต่อรองได ้ค่าเฉล่ีย 3.83 ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามอายุ  30- 39 ปี  ในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.09  

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือ สินค้ามีความหลากหลายในด้านราคา ค่าเฉล่ีย 4.17 การมีป้าย
แสดงราคาอย่างชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.14 การรับช าระด้วยบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.08 และราคาสามารถ
ต่อรองได ้ค่าเฉล่ีย 3.84 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามอายุ 40 ปี ข้ึนไป ในการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12  

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การมีป้ายแสดง
ราคาอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.31รองลงมาคือ สินคา้มีความหลากหลายในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 4.21 ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.13  การรับช าระด้วยบัตรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.10 และราคาสามารถ
ต่อรองได ้ ค่าเฉล่ีย 3.87 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นราคาทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
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 ตารางที ่4.59 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ 
     ผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย 

จ าแนกตามอายุ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. ร้านคา้
สามารถเดินทาง
ไปมาสะดวก 

3.83 มาก 4.01 มาก 3.69 มาก 2.837 0.061 
ไม่

แตกต่าง 

2. มีท่ีจอดรถ
กวา้ง ขวาง
สะดวกสบาย 

3.64 มาก 3.60 มาก 3.62 มาก 0.033 0.967 
ไม่

แตกต่าง 

3. มีการจดัวาง
สินคา้เป็น
หมวดหมู่ตาม
รูปแบบและ
ประเภทของ
สินคา้ ท าให้
สะดวกแก่การ
เลือกซ้ือสินคา้ 

4.26 มาก 4.22 มาก 4.25 มาก 0.167 0.846 
ไม่

แตกต่าง 

4. มีสินคา้วาง
แสดงจ านวนมาก 

3.77 มาก 3.88 มาก 3.87 มาก 0.764 0.467 
ไม่

แตกต่าง 
5. ตั้งอยูใ่นศูนย ์
การคา้ 

3.83 มาก 3.88 มาก 3.90 มาก 0.273 0.762 
ไม่

แตกต่าง 
6. ร้านคา้ตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้าน
เด่ียวๆ 

2.96 ปานกลาง 2.95 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 0.007 0.993 
ไม่

แตกต่าง 

7. หนา้ร้านดึงดูด
ท าให้อยากเขา้ 

3.91 มาก 3.92 มาก 3.92 มาก 0.012 0.988 
ไม่

แตกต่าง 
8.การจดัแสดง
สินคา้ดา้นหนา้
และภายในร้านท่ี
โดดเด่น สวยงาม 

3.89 มาก 4.02 มาก 4.02 มาก 0.726 0.485 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 มาก 3.81 มาก 3.78 มาก 0.487 0.615 

ไม่
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 
29 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.76  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ 4.26 
รองลงมาคือหนา้ร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้ ค่าเฉล่ีย 3.91 การจดัแสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายในร้านท่ี
โดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.89 ร้านค้าสามารถเดินทางไปมาสะดวกและตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ มีค่า
เท่ากัน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.83 มีสินค้าวางแสดงจ านวนมาก ค่าเฉล่ีย 3.77 และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.64 ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ ค่าเฉล่ีย 2.96 ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30- 39 ปี ในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.81  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินค้า ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 4.22 การจดัแสดงสินค้าด้านหน้าและภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.02 ร้านค้า
สามารถเดินทางไปมาสะดวก ค่าเฉล่ีย 4.01 หน้าร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้ ค่าเฉล่ีย 3.92 มีสินคา้วาง
แสดงจ านวนมากและตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ มีค่าเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.88 และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.60 ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆค่าเฉล่ีย 2.95  ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 40 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.78  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินค้า ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 4.25 รองลงมาคือ การจดัแสดงสินคา้ด้านหน้าและภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 
4.02 หน้าร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้ ค่าเฉล่ีย 3.92ตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ ค่าเฉล่ีย 3.90 มีสินคา้วางแสดง
จ านวนมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 ร้านคา้สามารถเดินทางไปมาสะดวก ค่าเฉล่ีย 3.69 และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.62 ตามล าดบั 
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ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ ค่าเฉล่ีย 2.94 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการจดัจ าหน่ายทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
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 ตารางที ่4.60 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
    ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

จ าแนกตามอายุ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 29 ปี 
n=47 

30 -39 ปี 
n=101 

40 ปีขึน้ไป 
n=52 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. พนกังานมีอธัยาศยั
ดีเป็นมิตร 

3.66 มาก 3.84 มาก 3.81 มาก 1.524 0.220 
ไม่ 

แตกต่าง 
2. พนกังานมีความรู้ 
ความช านาญ เป็น
อยา่งดี 

4.17 มาก 4.27 มาก 4.19 มาก 1.078 0.342 
ไม่ 

แตกต่าง 

3. พนกังานพดูจา
สุภาพ 

3.43 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 3.48 ปานกลาง 0.242 0.785 
ไม่ 

แตกต่าง 
4. พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

3.49 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 1.851 0.160 
ไม่ 

แตกต่าง 

5. มีการโฆษณาผ่าน
ส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ 
นิตยสาร 

2.72 ปานกลาง 2.56 ปานกลาง 2.65 ปานกลาง 0.603 0.548 
ไม่ 

แตกต่าง 

6. มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น ลด แลก แจก 
แถม 

4.19 มาก 4.14 มาก 4.15 มาก 0.339 0.713 
ไม่ 

แตกต่าง 

7.การประชาสมัพนัธ์
ร้านคา้ให้มีความ
น่าเช่ือถือ 

3.49 ปานกลาง 3.63 มาก 3.56 มาก 0.442 0.239 
ไม่ 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 มาก 3.61 มาก 3.61 มาก 0.110 0.896 

ไม่ 
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 60 พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ

ไม่เกิน 29 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.59  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มี
การส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ค่าเฉล่ีย 4.19 รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ ความ
ช านาญ เป็นอยา่งดี 4.17  และพนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 3.66 ตามล าดบั 



 

77 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 
ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้มีความ
น่าเช่ือถือ มีค่าเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.49รองลงมาคือ พนกังานพูดจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.43 และมีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ นิตยสาร ค่าเฉล่ีย 2.72 ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30- 39 ปี ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม ค่าเฉล่ีย 4.14 พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 3.84 และการประชาสัมพนัธ์
ร้านคา้ใหมี้ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่  พนกังานพูดจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.49พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.33 
และมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ นิตยสาร ค่าเฉล่ีย 2.56 ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 40 ปีข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.61 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงานมี
ความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.19  รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก 
แถม ค่าเฉล่ีย 4.15พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 3.81 และการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้มี
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.56 ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่พนกังานพูดจาสุภาพ  ค่าเฉล่ีย  3.48 พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.40 และมี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ นิตยสาร 2.65 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดไม่แตกต่างกนั  
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้และ  ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้ 
 

     ตารางที ่4.61 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.61 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้ไม่ เกิน  15,000 บาท  มี

เคร่ืองประดบัแทส่้วนมากเป็นแหวน คิดเป็นร้อยละ 84.13 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 
53.97 และ ต่างหูและกรอบพระ  มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 34.92 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  มีเคร่ืองประดบัแท้ส่วนมากเป็น
แหวน คิดเป็นร้อยละ 80.58 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 50.49 และ กรอบพระ คิดเป็น
ร้อยละ 40.78 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป มีเคร่ืองประดบัแทส่้วนมากเป็นสร้อย
ขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 79.41 รองลงมาคือ แหวน คิดเป็นร้อยละ 76.47 และกรอบพระ คิดเป็นร้อยละ
32.35 ตามล าดบั 

 
 
 
 

เคร่ืองประดับแท้ใด 
ทีท่่านมีอยู่แล้ว 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แหวน 53 84.13 83 80.58 26 76.47 

ต่างหู 22 34.92 27 26.21 3 8.82 

เขม็กลดั 13 20.63 32 31.07 10 29.41 

กรอบพระ 22 34.92 42 40.78 11 32.35 

สร้อยขอ้มือ 34 53.97 52 50.49 27 79.41 

ก าไล 8 12.70 26 25.24 5 14.71 

จ้ีหอ้ยคอ 14 22.22 32 31.07 8 23.53 



 

79 

       ตารางที ่4.62 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.62 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท  ชอบและ
สนใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นสร้อยขอ้มือ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมาคือ แหวน   
คิดเป็นร้อยละ 30.16 และ กรอบพระ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีรายได้ 15 ,001 – 30 ,000 บาท  ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้เป็นแหวน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.95 รองลงมาคือ สร้อยข้อมือ คิดเป็น         
ร้อย 28.16 และ กรอบพระ คิดเป็นร้อยละ 15.53 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองประดบั
แทเ้ป็นแหวน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ สร้อยขอ้มือ คิดเป็นร้อยละ 23.53 และเข็ม
กลดัและกรอบพระ มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 8.82 ตามล าดบั 

 
 

 
 
 
 

เคร่ืองประดบัแท้ชอบ 
และสนใจทีจ่ะซ้ือ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แหวน 19 30.16 36 34.95 18 52.94 

ต่างหู 1 1.59 0 0.00 0 0.00 

เขม็กลดั 7 11.11 12 11.65 3 8.82 

กรอบพระ 12 19.05 16 15.53 3 8.82 

สร้อยขอ้มือ 22 34.92 29 28.16 8 23.53 

ก าไล 1 1.59 4 3.88 0 0.00 

จ้ีหอ้ยคอ 1 1.59 6 5.83 2 5.88 



 

80 

      ตารางที ่4.63 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.63 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนมาก

ชอบตวัเรือนท่ีท าจากเงิน คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาคือ ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าล้วนตั้งแต่ 2 
ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว คิดเป็นร้อยละ 620.63 และตวัเรือนท าจากทองค า คิดเป็น  
ร้อยละ 17.46 โดยตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท  ชอบตัวเรือนท าจากทองค า       
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.92 รองลงมาคือ ตวัเรือนท่ีท าจากโลหะมีค่าลว้นตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น 
ทองค า และทองค าขาว คิดเป็นร้อยละ 31.07 และตวัเรือนท าจากเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.36 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากชอบตวัเรือนท่ีท าจากทองค า 
คิดเป็นร้อยละ 44.12 รองลงมาคือ ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้นตงัแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และ
ทองค าขาว คิดเป็นร้อยละ 32.35 และตวัเรือนท าจากเงิน  คิดเป็นร้อยละ 20.59 ตามล าดบั 

 
 

 
 
 

ตวัเรือนท าจากวสัดุ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัเรือนท าจากทองค า 11 17.46 37 35.92 15 44.12 

ตวัเรือนท าจากทองค าขาว 6 9.52 9 8.74 1 2.94 

ตวัเรือนท าจากเงิน 32 50.79 22 21.36 7 20.59 

ตวัเรือนท าจากแพลทินมั 1 1.59 3 2.91 0 0.00 

ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้น
ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า 
และทองค าขาว 

13 20.63 32 31.07 11 32.35 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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 ตารางที ่4.64 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากไม่

ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 68.25 และชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบั
ดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 31.75 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากไม่ชอบเคร่ืองประดบัแท้
ท่ีประดบัด้วยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 71.84 และชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัด้วยอญัมณี คิดเป็น  
ร้อยละ 28.16 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากชอบเคร่ืองประดับแท้ท่ี
ประดบัดว้ยอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 55.88 และไม่ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัด้วยอญัมณี คิดเป็น
ร้อยละ 44.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอบเคร่ืองประดบัแท้ทีป่ระดบั
ด้วยอญัมณ ี

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ชอบ  43 68.25 74 71.84 19 55.88 

ชอบ  20 31.75 29 28.16 15 44.12 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.65 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.65 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 15,000 บาท  ชอบ

เคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณี ท่ีเป็นโกเมน มากท่ีสุด มีค่าเท่ากนั  โดยคิดเป็นร้อยละ 30.00 
รองลงมาคือ เพชร คิดเป็นร้อยละ 25.00 และทบัทิม คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบั
ดว้ยอญัมณีท่ีเป็นหยก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.93 รองลงมาคือ เพชรและมรกต มีค่าเท่ากนั โดย  
คิดเป็นร้อยละ 20.69 และทบัทิม คิดเป็นร้อยละ 17.24 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ย   
อญัมณีท่ีเป็นเพชร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมรกต คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 

ชอบทีป่ระดับด้วยอญัมณี 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=20 

15,001 – 30,000 บาท 
n=29 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=15 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพชร 5 25.00 6 20.69 14 93.33 

ทบัทิม 4 20.00 5 17.24 0 0.00 

ไพลิน 1 5.00 1 3.45 0 0.00 

บุษราคมั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มรกต 1 5.00 6 20.69 1 6.67 

โกเมน 6 30.00 0 0.00 0 0.00 

หยก 3 15.00 11 37.93 0 0.00 

รวม 20 100.00 29 100.00 15 100.00 



 

83 

      ตารางที ่4.66 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.66 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากมี
เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดับแท้เพราะความชอบ คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็น
สินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 65.08 และเพื่อแสดงถึงรสนิยม และเพื่อขายต่อ มีค่าเท่ากัน โดยคิดเป็น     
ร้อยละ 46.03 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีรายได้ 15 ,001 – 30 ,000 บาท   ส่วนมากมี เหตุผลท่ี ซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทเ้พราะความชอบ คิดเป็นร้อยละ 80.58 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์คิดเป็น
ร้อยละ 53.40 และเพื่อขายต่อ คิดเป็นร้อยละ 33.01 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากมีเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั
แทเ้พราะความชอบ คิดเป็นร้อยละ 70.59 รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 55.88 
และเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม คิดเป็นร้อยละ  23.53 ตามล าดบั 

 
 
 
 

เหตุผลทีซื่้อเคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เป็นความชอบ 45 71.43 83 80.58 24 70.59 

เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์ 41 65.08 55 53.40 19 55.88 

เพื่อสะสมเป็นของสวยงาม 22 34.92 19 18.45 3 8.82 

เพื่อแสดงถึงรสนิยม 29 46.03 26 25.24 2 5.88 

เพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม 25 39.68 21 20.39 8 23.53 

เพื่อขายต่อ 29 46.03 34 33.01 6 17.65 

เพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ 28 44.44 17 16.50 1 2.94 

ของเก่าช ารุดเสียหาย 5 7.94 0 0.00 0 0.00 



 

84 

      ตารางที ่4.67 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.67 พบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากเป็นตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตดัสินใจเพียงคนเดียว 
คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาคือ คู่รัก / ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 30.16 และพนกังานขาย คิดเป็น
ร้อยละ 7.94 ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 
บาท  คือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตดัสินใจเพียงคนเดียว มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.54 
รองลงมาคือ คู่ รัก / ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 35.92 และพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 8.74 
ตามล าดบั 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป 
คือ ตัวของผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยตัดสินใจเพียงคนเดียว  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  52.94 
รองลงมาคือ คู่รัก / ภรรยา / แฟน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 17.65  
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

ผู้ทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง ตดัสินใจเพียงคน
เดียว 

39 61.90 50 48.54 18 52.94 

คู่รัก / ภรรยา / แฟน 19 30.16 37 35.92 8 23.53 

เพื่อนๆ 0 0.00 7 6.80 2 5.88 

พนกังานขาย 5 7.94 9 8.74 6 17.65 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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     ตารางที ่4.68 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี 4.68 พบว่าโอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท  คือ ในวนัส าคญัต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.62 รองลงมาคือ วนั
คลา้ยวนัเกิด คิดเป็นร้อยละ 19.05 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดบั 

โอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 
บาท  คือ ในเทศกาลปีใหม่ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.21 รองลงมาคือวนัส าคญัต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
21.36 และวนัคลา้ยวนัเกิด คิดเป็นร้อยละ 20.93 ตามล าดบั 

โอกาสท่ีไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป 
คือ ในวนัส าคญัต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมาคือ เทศกาลปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 17.65 
และเทศกาลวนัวาเลนไทน์ / วนัคล้ายวนัเกิด และอ่ืนๆ  มีค่าเท่ากัน โดยคิดเป็นร้อยละ  11.76 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

โอกาสทีไ่ปซ้ือ 
 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัส าคญัต่างๆ 30 47.62 22 21.36 14 41.18 

เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 6 9.52 13 12.62 4 11.76 

วนัคลา้ยวนัเกิด 12 19.05 21 20.39 4 11.76 

เทศกาลปีใหม่ 4 6.35 27 26.21 6 17.65 

ถูกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล/
ถูกหวย 

2 3.17 4 3.88 2 5.88 

อ่ืนๆ 9 14.29 16 15.53 4 11.76 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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     ตารางที ่4.69 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.69 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากไป
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือ วนัอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 44.44 
และวนัองัคาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
ในวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 75.73 รองลงมาคือ วนัอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 40.78 และวนัศุกร์ คิดเป็น   
ร้อยละ 25.24 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนั
เสาร์ คิดเป็นร้อยละ 82.35 รองลงมาคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 61.76 และวนัองัคาร  คิดเป็นร้อยละ 
35.29  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ะดวกในการซ้ือ 
เคร่ืองประดับแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ 10 15.87 15 14.56 3 8.82 

วนัองัคาร 21 33.33 30 29.13 12 35.29 

วนัพุธ 16 25.40 20 19.42 4 11.76 

วนัพฤหสั 9 14.29 20 19.42 5 14.71 

วนัศุกร์ 7 11.11 26 25.24 5 14.71 

วนัเสาร์ 43 68.25 78 75.73 28 82.35 

วนัอาทิตย ์ 28 44.44 42 40.78 21 61.76 
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      ตารางที ่4.70 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.70 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  มีช่วงเวลาท่ี

สะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ส่วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.97 
รองลงมาคือ 14.01น. – 17.00 น.คิดเป็นร้อยละ 31.75 และ 8.00น. - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท  มีช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทส่้วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 53.40 รองลงมาคือ 14.01น. – 
17.00 น.คิดเป็นร้อยละ 36.89 และ8.00น. - 11.00 น. คิดเป็นร้อยละ 9.71 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป มีช่วงเวลาท่ีสะดวกในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทส่้วนมากเป็นช่วง 11.01 น. – 14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ 14.01น. – 
17.00 น.คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ8.00น. - 11.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลาทีส่ะดวกในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8.00น. – 11.00 น. 9 14.29 10 9.71 4 11.76 

11.01 น. – 14.00 น. 34 53.97 55 53.40 16 47.06 

14.01น. – 17.00 น. 20 31.75 38 36.89 14 41.18 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.71 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.71 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากไป

ซ้ือเคร่ืองประดบัแทช่้วงตน้เดือน คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.92 
และกลางเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท  ไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ช่วงตน้
เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.46 รองลงมาคือ ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 39.81 และกลางเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 8.74 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทช่้วง 
ปลายเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ ตน้เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.24 และกลางเดือน  คิดเป็น
ร้อยละ 8.82 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงใดของเดือนทีส่ะดวกซ้ือ
เคร่ืองประดับแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตน้เดือน 39 61.90 53 51.46 13 38.24 

กลางเดือน 2 3.17 9 8.74 3 8.82 

ปลายเดือน 22 34.92 41 39.81 18 52.94 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 



 

89 

      ตารางที ่4.72 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  มีความถ่ีใน

การซ้ือเคร่ืองประดบัแทไ้ม่แน่นอน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ 1-2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 และต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.87 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบั
แทไ้ม่แน่นอน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.89 รองลงมาคือ 6-12 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.30 
และ 1-2 ปีต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.36 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
ส่วนมากไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ 6-12 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.47 และ  
ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถี่ในการซ้ือ 
เคร่ืองประดับแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง 10 15.87 7 6.80 4 11.76 

6-12 เดือนต่อคร้ัง 6 9.52 24 23.30 9 26.47 

1-2 ปีต่อคร้ัง 19 30.16 22 21.36 1 2.94 

3-4 ปีต่อคร้ัง 1 1.59 12 11.65 2 5.88 

ไม่แน่นอน 27 42.86 38 36.89 18 52.94 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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 ตารางที ่4.73 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.73 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากไม่

มี ร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ คิดเป็น ร้อยละ 93.65 และมีร้านประจ าในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 6.35 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากไม่มีร้านประจ าในการ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 83.50 และมีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คิดเป็นร้อยละ 
16.50 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากมีร้านประจ าในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท ้และไม่มีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มร้ีานประจ าในการ 
ซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มี 4 6.35 17 16.50 17 50.00 

ไม่มี  59 93.65 86 83.50 17 50.00 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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 ตารางที ่4.74 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.74 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ให้เหตุผลท่ี
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ าเพราะสินคา้มีคุณภาพ / สินคา้มีดีไซน์ มีค่าเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
4.76  รองลงมาคือ พนกังานขายพูดจาสุภาพและมีการให้บริการหลงัการขาย มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็น
ร้อยละ 1.59 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ให้เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
กับร้านประจ าเพราะสินค้ามีคุณภาพ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 9.71 รองลงมาคือ สินค้ามีดีไซน์        
คิดเป็นร้อยละ 8.74 และสินคา้ราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตามล าดบั 

เหตุผลทีท่่านซื้อเคร่ือง 
ประดบัแท้กบัร้านประจ า 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินคา้ราคาถูก 0 0.00 6 5.83 4 11.76 

สินคา้มีคุณภาพ 3 4.76 10 9.71 13 38.24 

สินคา้มีดีไซน์ 3 4.76 9 8.74 11 32.35 

มีตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) 0 0.00 3 2.91 8 23.53 

มีการรับประกนัสินคา้ 0 0.00 2 1.94 8 23.53 

พนกังานขายพดูจาสุภาพ 1 1.59 0 0.00 1 2.94 

พนกังานขายมีความรู้ความ
ช านาญ 

0 0.00 2 1.94 4 11.76 

มีการใหบ้ริการหลงัการขาย 1 1.59 5 4.85 7 20.59 

มีความสะดวกในการไปใช้
บริการ 

0 0.00 1 0.97 9 26.47 

มีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือ
ของร้าน 

0 0.00 3 2.91 10 29.41 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ให้เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บั
ร้านประจ าเพราะสินคา้มีคุณภาพ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.24 รองลงมาคือสินคา้มีดีไซน์ คิดเป็น
ร้อยละ 32.35 และมีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของร้าน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.75 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.75 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมาก

เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาคือ ร้านทอง 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเคาน์เตอร์แบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 12.70 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
จากร้านทอง คิดเป็นร้อยละ 56.31 รองลงมาคือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 21.36 และ
ร้านจิวเวอร่ี คิดเป็นร้อยละ 12.62 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้าก
ร้านทอง คิดเป็นร้อยละ 64.71 รองลงมาคือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 20.59 และร้าน
จิวเวอร่ี คิดเป็นร้อยละ 8.82  ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

ประเภทร้านทีซ้ื่อเคร่ืองประดบัแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ 32 50.79 22 21.36 7 20.59 

ร้านทอง 21 33.33 58 56.31 22 64.71 

เคาน์เตอร์แบรนด์ 8 12.70 10 9.71 2 5.88 

ร้านจิวเวอร่ี 2 3.17 13 12.62 3 8.82 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.76 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.76 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 63.49 รองลงมาคือ ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ
ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 55.56 และร้านบนหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้าก
ร้านบนห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 65.05 รองลงมาคือร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 
59.05 และร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 42.72 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้าน
ท่ีตั้งอยู่บริเวณตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 73.53 รองลงมาคือ ร้านบนห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 
58.82 และร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต  คิดเป็นร้อยละ 17.65 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 

แหล่งทีซ้ื่อเคร่ืองประดับแท้ 
 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด 35 55.56 61 59.22 25 73.53 

ร้านบนหา้งสรรพสินคา้ 30 47.62 67 65.05 20 58.82 

ร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต 40 63.49 44 42.72 6 17.65 

ร้านท่ีมาแสดงในงาน
เคร่ืองประดบัและอญัมณีต่างๆ 

8 12.70 6 5.83 4 11.76 

สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต 1 1.59 1 0.97 0 0.00 

ซ้ือจากระบบขายตรง (โดยน าไป
ขายใหใ้นท่ีท างาน / ท่ีบา้น) 

2 3.17 0 0.00 0 0.00 
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ตารางที ่4.77 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.77 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากจะ

เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้คิดเป็นร้อยละ 87.30 และร้านท่ีก าหนด
ราคาแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 12.70  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั
แทจ้ากร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้คิดเป็นร้อยละ 87.38 และร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน คิดเป็น
ร้อยละ 12.62 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
จากร้านค้าท่ีสามารถต่อรองราคาได้ คิดเป็นร้อยละ 88.24 และร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน คิดเป็น   
ร้อยละ 11.76 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้านทีพ่อใจจะเลอืกซ้ือ 
เคร่ืองประดับแท้ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน 8 12.70 13 12.62 4 11.76 

ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้ 55 87.30 90 87.38 30 88.24 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.78 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี  4.78 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  มีส่ือท่ีไดรั้บ
ข้อมูลข่าวสารเป็นป้ายโฆษณา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.68 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็น    
ร้อยละ 31.75 และโบรชวัร์ / แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 26.98 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  มีส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเป็น
การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.92 รองลงมาคือ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 
32.04 และไม่เคยไดรั้บขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 32.03 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ป้ายโฆษณา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
32.35 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 23.53 และนิตยสารและโบรชวัร์ / แผน่พบั มีค่าเท่ากนั 
โดยคิดเป็นร้อยละ 14.71  ตามล าดบั 
 

ส่ือทีไ่ด้รับข้อมูลข่าวสาร 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั 7 11.11 37 35.92 2 5.88 

นิตยสาร 16 25.40 12 11.65 5 14.71 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2 3.17 3 2.91 4 11.76 

โบรชวัร์ / แผน่พบั 17 26.98 21 20.39 5 14.71 

ส่ือวทิย ุ 4 6.35 3 2.91 0 0.00 

ส่ือโทรทศัน์ 2 3.17 8 7.77 1 2.94 

ป้ายโฆษณา 25 39.68 33 32.04 11 32.35 

รถโฆษณา 8 12.70 11 10.68 1 2.94 

ขอ้มูลข่าวสารจากร้านคา้  12 19.05 23 22.33 4 11.76 

อินเทอร์เน็ต 20 31.75 24 23.30 8 23.53 

อ่ืนๆ 1 1.59 2 1.94 0 0.00 

ไม่เคยไดรั้บ 7 11.11 33 32.03 2 5.88 
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ตารางที ่4.79 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.79 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนมาก

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 92.86 และ ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ 7.14  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 94.29 และ ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ 5.71 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ84.38 และขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีคิดเป็นร้อยละ15.63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารมผีลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=56 

15,001 – 30,000 บาท
n=70 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=32 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มี  52 92.86 66 94.29 27 84.38 

ไม่มี 4 7.14 4 5.71 5 15.63 

รวม 56 100.00 70 100.00 32 100.00 



 

97 

      ตารางที ่4.80 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.80 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากมี

การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 84.12 และ
ไมมี่การเปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 15.87  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากมีการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับอัญมณี คิดเป็นร้อยละ 90.29 และไม่มีการ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 9.71  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากมีการเปรียบเทียบคุณภาพ
และราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 82.35 และไม่มีการเปรียบเทียบ
คุณภาพและราคาในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี คิดเป็นร้อยละ 17.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทยีบคุณภาพและราคาใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เปรียบเทียบ 53 84.12 93 90.29 28 82.35 

ไม่เปรียบเทียบ 10 15.87 10 9.71 6 17.64 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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      ตารางที ่4.81 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.81 พบว่า ราคาของเคร่ืองประดบัแท้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่

เกิน 15,000 บาท  ซ้ือโดยเฉล่ีย คือ ราคา 5,000-14,999 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา
คือต ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 15,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.63 ตามล าดบั 

ราคาของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ซ้ือ
โดยเฉล่ีย คือ ราคาต ่ากว่า 5,000 บาท และ 5,000-14,999 บาท มีค่าเท่ากนั โดยคิดเป็นร้อยละ 41.75 
และ 15,000-19,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.59 ตามล าดบั 

ราคาของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ซ้ือโดย
เฉล่ียราคาคือ 20,000-24,999 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมาคือ 15,000-19,999 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.41 และ5,000-14,999 บาท คิดเป็นร้อยละ  29.41 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาของเคร่ืองประดบัแท้โดยเฉลีย่ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 21 33.33 43 41.75 2 5.88 

5,000-14,999 บาท 27 42.86 43 41.75 6 17.65 

15,000-19,999 บาท 13 20.63 14 13.59 10 29.41 

20,000-24,999 บาท 2 3.17 3 2.91 16 47.06 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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     ตารางที ่4.82 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.82 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมาก

ช าระด้วยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมาคือ เงินผ่อนโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน 
เฟิร์สชอ้ยส์) คิดเป็นร้อยละ 23.81 และ บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 20.63 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากช าระดว้ยเงินสด คิดเป็น
ร้อยละ 84.47 รองลงมาคือ เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สชอ้ยส์) คิดเป็นร้อยละ 
49.51 และบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 20.39 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001บาทข้ึนไป ส่วยใหญ่ช าระด้วยเงินสด คิดเป็น     
ร้อยละ 85.29 รองลงมาคือ เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สชอ้ยส์) คิดเป็นร้อยละ 
47.06 และบตัรเครดิต  คิดเป็นร้อยละ 17.65 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการช าระเงนิ 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เงินสด 48 76.19 87 84.47 29 85.29 

บตัรเครดิต 13 20.63 21 20.39 6 17.65 

เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล  
(อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สชอ้ยส์) 

15 23.81 51 49.51 16 47.06 
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 ตารางที ่4.83 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
จากตารางท่ี  4.83 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากใช้

การเปล่ียนสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 90.48 รองลงมาคือ การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 68.25 และการท า
ความสะอาดสินคา้/ชุบ  คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากใช้บริการหลงัการขาย
เป็นการเปล่ียนสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 84.47 รองลงมาคือ การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 72.82 และการ
ท าความสะอาดสินคา้/ชุบ คิดเป็นร้อยละ 17.48 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากใช้บริการหลงัการขายเป็น
การซ่อมสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมาคือ การเปล่ียนสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 70.59 และการท า
ความสะอาดสินคา้/ชุบ คิดเป็นร้อยละ  35.29 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการหลงัการขาย 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การซ่อมสินคา้ 43 68.25 75 72.82 29 85.29 

การท าความสะอาดสินคา้/ชุบ 18 28.57 18 17.48 12 35.29 

การเปล่ียนสินคา้ 57 90.48 87 84.47 24 70.59 
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 ตารางที ่4.84 แสดงจ านวนของเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยูจ่  าแนกตามระดบัรายได ้

 
จากตารางท่ี  4.84 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท  ส่วนมากมี

ความรู้สึกพึงพอใจมากในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือพึง
พอใจปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 19.05 และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.52 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท  ส่วนมากมีความรู้สึกพึงพอใจมาก
ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 66.99 รองลงมาคือ พึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 28.16 และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4.85 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001บาทข้ึนไป ส่วนมากมีระดบัความรู้สึกพึงพอใจ
มากในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้คร้ังล่าสุด คิดเป็นร้อยละ 61.76 รองลงมาคือ  พึงพอใจปานกลาง      
คิดเป็นร้อยละ 26.47 และพึงพอใจนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 11.76 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความรู้สึกพงึพอใจในการซือ้
เคร่ืองประดบัแท้คร้ังล่าสุด 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

พึงพอใจมาก 45 71.43 69 66.99 21 61.76 

พึงพอใจปานกลาง 12 19.05 29 28.16 9 26.47 

พึงพอใจนอ้ย 6 9.52 5 4.85 4 11.76 

รวม 63 100.00 103 100.00 34 100.00 
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ตารางที่ 4.85 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 

 
จ าแนกตามรายได้ 

ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. คุณภาพสินคา้ 
4.75 มากท่ีสุด 4.83 มากท่ีสุด 4.88 มากท่ีสุด 1.644 0.196 

ไม่
แตกต่าง 

2.ตราสินคา้  
(แบรนดเ์นม) 

4.33 มาก 4.13 มาก 4.09 มาก 2.895 0.058 
ไม่

แตกต่าง 
3. ดีไซน์ทนัสมยั 
สวยงาม 

4.25 มาก 4.35 มาก 4.26 มาก 0.994 0.372 
ไม่

แตกต่าง 
4. ดีไซน์ตรงตาม
ความตอ้งการ 

3.60 มาก 3.57 มาก 3.59 มาก 0.028 0.972 
ไม่

แตกต่าง 
5.สินคา้มีให้เลือก
ครบทุกประเภทตาม
ความตอ้งการ เช่น 
แหวน ต่างหู สร้อยคอ 
ฯลฯ 

4.00 มาก 3.97 มาก 4.00 มาก 0.097 0.907 
ไม่

แตกต่าง 

6. สินคา้มีแบบให้
เลือกหลากหลาย 

4.30 มาก 4.09 มาก 4.09 มาก 2.854 0.060 
ไม่

แตกต่าง 
7. ภาพลกัษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ 

3.87 มาก 3.98 มาก 4.21 มาก 3.743 0.025* แตกต่าง 

8. การออกใบ
รับประกนัสินคา้ 

4.29 มาก 4.16 มาก 4.18 มาก 2.161 0.118 
ไม่

แตกต่าง 
9. การบริการหลงัการ
ขายท่ีดี  เช่น บริการ
รับซ่อมแซม/ชุบลา้ง
สินคา้ 

3.40 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.68 มาก 1.323 0.269 
ไม่

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.09 มาก 4.06 มาก 4.11 มาก 2.163 0.118 

ไม่
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.85 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่
เกิน 15,000 บาท ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 4.09  

ปัจจยัยอ่ยดา้นท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.75  



 

103 

ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ตราสินคา้ 
(แบรนด์เนม) ค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาคือ สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.30 การออกใบ
รับประกนัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.29 ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.25 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภท
ตามความต้องการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 4.00 ภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้ ค่าเฉล่ีย 3.87 และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.60 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น 
บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ ค่าเฉล่ีย 3.40 ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.06  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.83  
ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ดีไซน์

ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมาคือ การออกใบรับประกนัสินคา้  ค่าเฉล่ีย 4.16 ตราสินคา้ (แบ
รนด์เนม) ค่าเฉล่ีย 4.13  สินคา้มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ีย 4.09 ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้ ค่าเฉล่ีย 3.98 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ 
ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 3.97 และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.57 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น 
บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ค่าเฉล่ีย 3.46 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.11  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.88  
ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ดีไซน์

ทนัสมยั สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ ค่าเฉล่ีย 4.21 การ
ออกใบรับประกนัสินคา้ ค่าเฉล่ีย 4.18 ตราสินคา้ (แบรนด์เนม) และสินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย 
มีค่าเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 สินคา้มีให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู 
สร้อยคอ ฯลฯ ค่าเฉล่ีย 4.00 การบริการหลังการขายท่ีดี  เช่น บริการรับซ่อมแซม/ชุบล้างสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 3.68 และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.59 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑส่์วนมากไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั คือ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของ
ร้านคา้ โดยปัจจยัดา้นดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้
30,001 บาท ข้ึนไปมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
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 ตารางที ่4.86 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านราคา 

จ าแนกตามรายได้ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 
1. ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ 

4.13 มาก 4.22 มาก 4.18 มาก 1.209 0.301 
ไม่ 

แตกต่าง 
2. สินคา้มีความ
หลากหลายใน
ดา้นราคา 

4.11 มาก 4.16 มาก 4.35 มาก 4.919 0.008* แตกต่าง 

3. ราคาสามารถ
ต่อรองได ้

3.83 มาก 3.82 มาก 3.97 มาก 1.112 0.331 
ไม่ 

แตกต่าง 
4. การรับช าระ
ดว้ยบตัรเครดิต 

4.08 มาก 4.10 มาก 4.03 มาก 0.228 0.796 
ไม่ 

แตกต่าง 
5. การมีป้าย
แสดงราคาอยา่ง
ชดัเจน 

4.27 มาก 4.14 มาก 4.41 มาก 2.598 0.077 
ไม่ 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 มาก 4.09 มาก 4.19 มาก 2.929 0.056 

ไม่ 
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.86 พบว่าปัจจยัด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 

15,000 บาท  ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.08 

 
  ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การมีป้ายแสดง

ราคาอย่างชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.13 สินคา้มีความ
หลากหลายในด้านราคา ค่าเฉล่ีย 4.11 การรับช าระด้วยบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.08 และราคาสามารถ
ต่อรองได ้ค่าเฉล่ีย 3.83 ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านราคามีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.09  

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือ สินค้ามีความหลากหลายในด้านราคา ค่าเฉล่ีย 4.16 การมีป้าย
แสดงราคาอย่างชัดเจน ค่าเฉล่ีย 4.14 การรับช าระด้วยบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.10 และราคาสามารถ
ต่อรองได ้ค่าเฉล่ีย 3.82 ตามล าดบั 
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  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30 ,001 บาทข้ึนไป ในการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.12  
  ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การมีป้ายแสดง
ราคาอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ สินคา้มีความหลากหลายในดา้นราคา ค่าเฉล่ีย 4.35 ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ ค่าเฉล่ีย 4.18 การรับช าระดว้ยบตัรเครดิต ค่าเฉล่ีย 4.03 และราคาสามารถต่อรอง
ได ้ ค่าเฉล่ีย 3.97 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นราคาส่วนมากไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัย่อยท่ีแตกต่างกนั คือ สินคา้มีความหลากหลายในด้าน
ราคา โดยปัจจยัด้านดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้ 30,001 
บาท ข้ึนไปมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
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 ตารางที ่4.87 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ 
     ผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย 

จ าแนกตามรายได้ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

1. ร้านคา้สามารถ
เดินทางไปมาสะดวก 

3.89 มาก 3.89 มาก 3.85 มาก 0.032 0.968 
ไม่ 

แตกต่าง 
2. มีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

3.67 มาก 3.55 มาก 3.71 มาก 0.749 0.474 
ไม่ 

แตกต่าง 

3. มีการจดัวางสินคา้
เป็นหมวดหมู่ตาม
รูปแบบและประเภท
ของสินคา้ ท าให้
สะดวกแก่การเลือกซ้ือ
สินคา้ 

4.29 มาก 4.20 มาก 4.24 มาก 0.722 0.487 
ไม่ 

แตกต่าง 

4. มีสินคา้วางแสดง
จ านวนมาก 

3.84 มาก 3.84 มาก 3.88 มาก 0.074 0.928 
ไม่ 

แตกต่าง 
5. ตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ 

3.98 มาก 3.83 มาก 3.79 มาก 2.209 0.113 
ไม่ 

แตกต่าง 
6. ร้านคา้ตั้งอยูใ่น
แหล่งชุมชน เป็น
ลกัษณะร้านเด่ียวๆ 

3.11 
ปาน
กลาง 

2.85 
ปาน
กลาง 

2.94 ปานกลาง 3.140 0.045* แตกต่าง 

7. หนา้ร้านดึงดูดท าให้
อยากเขา้ 

3.95 มาก 3.92 มาก 3.85 มาก 1.491 0.228 
ไม่ 

แตกต่าง 
8.การจดัแสดงสินคา้
ดา้นหนา้และภายใน
ร้านท่ีโดดเด่น 
สวยงาม 

4.08 มาก 3.97 มาก 3.88 มาก 1.195 0.305 
ไม่ 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.85 มาก 3.76 มาก 3.77 มาก 1.835 0.162 

ไม่ 
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 87 พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่

เกิน 15,000 บาท ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.85  
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ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ 4.29 
รองลงมาคือ การจดัแสดงสินคา้ดา้นหน้าและภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 4.08 ตั้งอยู่ใน
ศูนยก์ารคา้  ค่าเฉล่ีย 3.98 หน้าร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้ ค่าเฉล่ีย 3.95 ร้านคา้สามารถเดินทางไปมา
สะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.89 มีสินค้าวางแสดงจ านวนมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 และมีท่ีจอดรถกว้างขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.67 ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ ค่าเฉล่ีย 3.11 ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท 
ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.76  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินค้า ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 4.20 การจดัแสดงสินคา้ดา้นหน้าและภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.97 หน้าร้าน
ดึงดูดท าให้อยากเขา้ ค่าเฉล่ีย 3.92 ร้านคา้สามารถเดินทางไปมาสะดวก ค่าเฉล่ีย 3.89 มีสินคา้วาง
แสดงจ านวนมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 ตั้ งอยู่ในศูนย์การค้า ค่าเฉ ล่ีย 3.83 และมีท่ีจอดรถกว้างขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.55ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือ ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ ค่าเฉล่ีย 2.85  ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป ใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.77  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการจดั
วางสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินค้า ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินค้า 
ค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ มีสินคา้วางแสดงจ านวนมาก และการจดัแสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายใน
ร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม ค่าเฉล่ีย 3.88 ร้านคา้สามารถเดินทางไปมาสะดวกและหน้าร้านดึงดูดท าให้
อยากเขา้ มีค่าเท่ากนั โดยค่าเฉล่ีย 3.85 ตั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้ ค่าเฉล่ีย 3.79 และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย ค่าเฉล่ีย 3.71 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลในระดบัปานกลาง คือร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 
เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ ค่าเฉล่ีย 2.94 ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการจดัจ าหน่ายส่วนมากไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัย่อยท่ีแตกต่างกนั คือ ร้านคา้ตั้งอยู่ในแหล่ง
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ชุมชน เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ โดยปัจจยัดา้นดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายได ้ไม่เกิน 15,000 บาท มากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 

 
 ตารางที ่4.88 แสดงร้อยละและค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
    ของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

จ าแนกตามรายได้ ทดสอบความแตกต่าง 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 
n=63 

15,001 – 30,000 บาท 
n=103 

30,001 บาท ขึน้ไป 
n=34 F 

P-
Value 

แปลผล 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 
1. พนกังานมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

3.68 มาก 3.79 มาก 4.00 มาก 3.183 0.044* แตกต่าง 

2. พนกังานมีความรู้ 
ความช านาญ เป็น
อยา่งดี 

4.27 มาก 4.21 มาก 4.18 มาก 0.626 0.536 
ไม่ 

แตกต่าง 

3. พนกังานพดูจา
สุภาพ 

3.35 ปานกลาง 3.50 มาก 3.62 มาก 3.534 0.031* แตกต่าง 

4. พนกังานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

3.43 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 0.378 0.686 
ไม่ 

แตกต่าง 

5. มีการโฆษณาผ่าน
ส่ือต่างๆ เช่น เวบ็
ไซด ์ นิตยสาร 

2.60 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 2.71 ปานกลาง 0.187 0.830 
ไม่ 

แตกต่าง 

6. มีการส่งเสริมการ
ขาย เช่น ลด แลก 
แจก แถม 

4.21 มาก 4.12 มาก 4.18 มาก 1.274 0.282 
ไม่ 

แตกต่าง 

7.การ
ประชาสมัพนัธ์
ร้านคา้ให้มีความ
น่าเช่ือถือ 

3.65 มาก 3.56 มาก 3.50 มาก 1.515 0.318 
ไม่ 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 มาก 3.59 มาก 3.65 มาก 1.019 0.363 

ไม่ 
แตกต่าง 

  * แสดง ถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.88 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.60  
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ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี 4.27 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก 
แถม ค่าเฉล่ีย 4.21 พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 3.68 และการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้มี
ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.65 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.43 รองลงมาคือ พนกังานพูดจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.35 และมี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ นิตยสาร ค่าเฉล่ีย 2.60 ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 
บาท ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 
3.61 

ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี ค่าเฉล่ีย 4.21 รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด 
แลก แจก แถม ค่าเฉล่ีย 4.12 พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 3.79 การประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้
มีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.56 และพนกังานพดูจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉล่ีย 3.37 และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด์  นิตยสาร 
ค่าเฉล่ีย 2.61 ตามล าดบั 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึน
ไป ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.65  

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ พนักงานมี
ความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี และมีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม มีค่าเท่ากนั โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.18  รองลงมาคือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ค่าเฉล่ีย 4.00 พนกังานพูดจาสุภาพ  ค่าเฉล่ีย  
3.62 และการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ใหมี้ความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ีย 3.50 ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ 3.35 และมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซด์  นิตยสาร 2.71 
ตามล าดบั 

เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนมากไม่แตกต่างกนัโดยปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั คือ พนกังานมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร และพนักงานพูดจาสุภาพ  โดยปัจจัยด้านดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาทข้ึนไป มากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
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 บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีได ้น ามา 
วเิคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติ  F-Test 
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอาย ุ30 - 34 ปี การศึกษาสูงสุดระดบั

ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 20,001–25,000 บาท อาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

2.1 จากการศึกษาพบวา่เคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยู ่ส่วนมากเป็น แหวน 
โดยชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเป็นแหวน มากท่ีสุด เช่นกนั ผูต้อบแบบสอบถามชอบตวัเรือนเป็นทองค า 
ไม่ประดบัอญัมณี ส่วนผูท่ี้ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัอญัมณี จะชอบ เพชรมากท่ีสุด เหตุผลท่ีซ้ือ
เคร่ืองประดบัแท  ้เพราะเป็นความชอบ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คือ  ตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยจะไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนัส าคญัต่างๆ หรือวนัเสาร์ เวลา 11.01-
14.00 น. ช่วงตน้เดือน โดยมีความถ่ีท่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน 

ผูต้อบแบบสอบถามไม่มีร้านประจ าในการซ้ือ มีเพียงร้อยละ 19.00 ท่ีมีร้านประจ าโดย
ให้เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ า คือ สินคา้มีคุณภาพ มกัเลือกซ้ือจากร้านทอง ท่ีตั้งอยู่
บริเวณตลาดสด ชอบร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้โดยส่ือท่ีได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านคา้
หรือเคร่ืองประดบัแท้ ส่วนมากรับรู้จากป้ายโฆษณา ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยจะ
เปรียบเทียบคุณภาพและราคาเสมอ โดยราคาเฉล่ีย คือ 5,000-14,999 บาท  ช าระเป็นเงินสด ชอบ
บริการหลงัการขาย คือ มีการเปล่ียนสินคา้  โดยรู้สึกพึงพอใจมาก ส าหรับการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ัง
ล่าสุด  
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2.2 การจ าแนกพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถาม ตามระดบัอาย ุ3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไม่เกิน 29 ปี 
30-39 ปี และ 40 ปีข้ึนไป สามารถสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 5.1 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่5.1 พฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม ่จ าแนก
ตามอาย ุ

ประเด็นด้านพฤติกรรม 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 30 -39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

เคร่ืองประดบัแทใ้ดท่ีท่านมีอยู่
แลว้ 

แหวน แหวน แหวน 

เคร่ืองประดบัแทช้อบและสนใจท่ี
จะซ้ือ 

สร้อยขอ้มือ แหวน แหวน 

ตวัเรือนท าจากวสัดุ 
เงิน 

โลหะมีค่าลว้นตงัแต ่
2 ชนิดข้ึนไป 

ทองค า 

ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบั
ดว้ยอญัมณีหรือไม่ 

ไม่ชอบ ไม่ชอบ ชอบ 

อญัมณีท่ีช่ืนชอบ เพชรและโกเมน เพชร เพชร 

เหตผุลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ เป็นความชอบ 
และ 

สะสมเป็นสินทรัพย ์

เป็นความชอบ 
 

เป็นความชอบ 
 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ตวัของผูต้อบแบบสอบถาม
เอง 

ตวัของผูต้อบ
แบบสอบถามเอง 

ตวัของผูต้อบ
แบบสอบถามเอง 

โอกาสท่ีไปซ้ือ วนัส าคญัต่างๆ วนัส าคญัต่างๆ วนัส าคญัต่างๆ 

วนัท่ีสะดวกในการซ้ือ วนัเสาร์ วนัเสาร์ วนัเสาร์ 

เวลาท่ีสะดวกในการซ้ือ ช่วง 11.01 น. –14.00 น. ช่วง 11.01 น. –14.00 น. ช่วง 11.01 น. –14.00 น. 

ช่วงใดของเดือนท่ีสะดวกซ้ือ ตน้เดือน ตน้เดือน ตน้เดือน 

ความถ่ีในการซ้ือ ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน 

ร้านประจ าในการซ้ือ ไม่มีร้านประจ า ไม่มีร้านประจ า ไม่มีร้านประจ า 

เหตผุลท่ีซ้ือกบัร้านประจ า สินคา้มีคุณภาพ /  
สินคา้มีดีไซน ์

สินคา้มีคุณภาพ /  
สินคา้มีดีไซน ์

สินคา้มีคุณภาพ  

ประเภทร้านท่ีซ้ือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ ร้านทอง ร้านทอง 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) พฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามอาย ุ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นด้านพฤติกรรม 
จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 30 -39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

แหล่งท่ีซ้ือ ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ 
ตลาดสด 

ร้านบน
หา้งสรรพสินคา้ 

ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ 
ตลาดสด 

ร้านท่ีพอใจจะเลือกซ้ือ ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรอง
ราคาได ้

ร้านคา้ท่ีสามารถ
ต่อรองราคาได ้

ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรอง
ราคาได ้

ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา 

ไม่เคยไดรั้บส่ือขอ้มูล
ข่าวสาร 

ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ 

มีผล มีผล มีผล 

เปรียบเทียบคุณภาพและราคา เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ราคาของเคร่ืองประดบัแท ้ 5,000-14,999 บาท ต ่ากวา่ 5,000 บาท 5,000-14,999 บาท 

รูปแบบการช าระเงิน เงินสด เงินสด เงินสด 

บริการหลงัการขาย การเปล่ียนสินคา้ การเปล่ียนสินคา้ การเปล่ียนสินคา้ 

ความรู้สึกพึงพอใจในการซ้ือคร้ัง
ล่าสุด 

พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก 
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2.3 การจ าแนกพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถาม ตามรายได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รายได ้นอ้ยกวา่
หรือเท่ากับ 15,000 บาท รายได้ 15,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป สามารถสรุป
ผลไดต้ามตารางท่ี 5.2 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 5.2 พฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนก
ตามรายได ้

 

ประเดน็ด้านพฤตกิรรม 
จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท 30,001 บาท ขึน้ไป 

เคร่ืองประดบัแทใ้ดท่ีท่านมีอยูแ่ลว้ แหวน แหวน สร้อยขอ้มือ 

เคร่ืองประดบัแทช้อบและสนใจท่ีจะ
ซ้ือ 

สร้อยขอ้มือ แหวน แหวน 

ตวัเรือนท าจากวสัดุ เงิน ทองค า ทองค า 

ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบั
ดว้ยอญัมณีหรือไม่ 

ไม่ชอบ ไม่ชอบ ชอบ 

อญัมณีท่ีช่ืนชอบ โกเมน หยก เพชร 

เหตผุลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ เป็นความชอบ เป็นความชอบ เป็นความชอบ 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ตวัของผูต้อบ
แบบสอบถามเอง 

ตวัของผูต้อบ
แบบสอบถามเอง 

ตวัของผูต้อบ
แบบสอบถามเอง 

โอกาสท่ีไปซ้ือ วนัส าคญัต่างๆ เทศกาลปีใหม่ วนัส าคญัต่างๆ 

วนัท่ีสะดวกในการซ้ือ วนัเสาร์ วนัเสาร์ วนัเสาร์ 

เวลาท่ีสะดวกในการซ้ือ 11.01 น. – 14.00 น. 11.01 น. – 14.00 น. 11.01 น. – 14.00 น. 

ช่วงใดของเดือนท่ีสะดวกซ้ือ ตน้เดือน ตน้เดือน ปลายเดือน 

ความถ่ีในการซ้ือ ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน 

ร้านประจ าในการซ้ือ ไม่มีร้านประจ า ไม่มีร้านประจ า มี / ไม่มีร้านประจ า 

เหตผุลท่ีซ้ือกบัร้านประจ า สินคา้มีคุณภาพ /  
สินคา้มีดีไซน ์

สินคา้มีคุณภาพ  สินคา้มีคุณภาพ  

ประเภทร้านท่ีซ้ือ ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงิน
ต่างๆ 

ร้านทอง ร้านทอง 

แหล่งท่ีซ้ือ ร้านในหา้ง 
ไฮเปอร์มาเก็ต 

ร้านบนหา้ง 
สรรพสินคา้ 

ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ 
ตลาดสด 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) พฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามรายได ้

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพสินคา้ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม รองลงมาคือ 
การออกใบรับประกนัสินคา้สินคา้ ตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) สินคา้มีแบบให้เลือกหลากหลาย สินคา้มี
ให้เลือกครบทุกประเภทตามความตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ และภาพลกัษณ์ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ มีค่าเท่ากนั  และดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการตามล าดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้น การ
บริการหลงัการขายท่ีดี เช่น บริการรับซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แทใ้นระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตาม ระดับอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี 30-39ปี และ 40 ปีข้ึนไป เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์
ส่วนมากไมแ่ตกต่างกนั  

ประเดน็ด้านพฤตกิรรม 
จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท 30,001 บาท ขึน้ไป 

ร้านท่ีพอใจจะเลือกซ้ือ ร้านคา้ท่ีสามารถ
ต่อรองราคาได ้

ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรอง
ราคาได ้

ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรอง
ราคาได ้

ส่ือท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ป้ายโฆษณา การแนะน าจาก 
คนท่ีรู้จกั 

ป้ายโฆษณา 

ขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีผล มีผล มีผล 

เปรียบเทียบคุณภาพและราคา เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ราคาของเคร่ืองประดบัแท ้ 5,000-14,999 บาท ต ่ากวา่ 5,000 บาท 20,000-24,999 บาท 

รูปแบบการช าระเงิน เงินสด เงินสด เงินสด 

บริการหลงัการขาย การเปล่ียนสินคา้ การเปล่ียนสินคา้ การซ่อมสินคา้ 

ความรู้สึกพึงพอใจในการซ้ือคร้ังล่าสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก พึงพอใจมาก 
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ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 
จ  าแนกตามรายได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท รายได ้15,001-30,000 บาท 
และรายได ้30,001 บาทข้ึนไป  พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑส่์วนมากไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
แตกต่างกนั คือ ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ โดยปัจจยัดา้นดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาท ข้ึนไปมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้น

อ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน รองลงมาคือ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ สินคา้มีความหลากหลายในดา้นราคา  การรับช าระดว้ยบตัรเครดิต และ
ราคาสามารถต่อรองได ้ตามล าดบั   

เม่ือจ าแนกตาม ระดับอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี 30-39ปี และ 40 ปีข้ึนไป เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% พบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาไม่
แตกต่างกนั  

ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 
จ  าแนกตามรายได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท รายได ้15,001-30,000 บาท 
และรายได ้30,001 บาทข้ึนไป พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั

แท้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจยัย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ในระดบัมาก  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่  มีการจดัวางสินคา้เป็น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ ท าให้สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ รองลงมาคือ การจดั
แสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายในร้านท่ีโดดเด่น สวยงาม หนา้ร้านดึงดูดท าให้อยากเขา้ ร้านคา้สามารถ
เดินทางไปมาสะดวกตั้งอยู่ในศูนยก์ารค้ามีสินค้าวางแสดงจ านวนมาก และมีท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นร้านคา้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เป็นลกัษณะร้านเด่ียวๆ มีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตาม ระดับอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี 30-39ปี และ 40 ปีข้ึนไป เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% พบว่า ปัจจัยย่อยด้านการจัด
จ าหน่ายไมแ่ตกต่างกนั  
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ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 
จ  าแนกตามรายได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท รายได ้15,001-30,000 บาท 
และรายได ้30,001 บาทข้ึนไป  พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ 
พนักงานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอย่างดี  รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก 
แถม พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตรและการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ให้มีความน่าเช่ือถือ ส่วนปัจจยัยอ่ย
ดา้นพนกังานพูดจาสุภาพ  พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และมีการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ นิตยสาร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นระดบัปานกลาง 

เม่ือจ าแนกตาม ระดับอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ ไม่เกิน 29 ปี 30-39ปี และ 40 ปีข้ึนไป เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาดไม่แตกต่างกนั  

ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติ F-test ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% 
จ  าแนกตามรายได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท รายได ้15,001-30,000 บาท 
และรายได ้30,001 บาทข้ึนไป พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนมากไม่แตกต่างกนั โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั คือ พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และพนักงานพูดจาสุภาพ โดยปัจจยัดา้น
ดงักล่าวมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้ 30,001 บาท ข้ึนไปมากกว่า
ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 117 

ตารางที่ 5.3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหมใ่นอนัดบัสูงท่ีสุดจ าแนกตามอาย ุ

 
ตารางที่ 5.4 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหมอ่นัดบัสูงท่ีสุดจ าแนกตามรายได ้

 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

จ าแนกตามอายุ 

ไม่เกนิ 29 ปี 30 -39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ คุณภาพสินคา้ คุณภาพสินคา้ คุณภาพสินคา้ 

ปัจจยัดา้นราคา การมีป้ายแสดงราคาอย่าง
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน 

ปั จจัยด้ าน ก ารจัด
จ าหน่าย 

มี ก ารจัด ว าง สิ น ค้ า เป็ น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและ
ประเภทของสินค้า ท าให้
ส ะดวกแ ก่ก าร เลื อก ซ้ื อ
สินคา้ 

มี ก ารจัด ว าง สิ น ค้ า เป็ น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและ
ประเภทของสินค้า ท าให้
ส ะดวกแ ก่ก าร เลื อก ซ้ื อ
สินคา้ 

มีการจัดวางสินคา้เป็นหมวดหมู่
ตามรูปแบบและประเภทของ
สินคา้ ท าให้สะดวกแก่การเลือก
ซ้ือสินคา้ 

ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร
ส่งเสริมการตลาด 

มีการส่งเสริมการขาย เช่น 
ลด แลก แจก แถม 

พนักงาน มีความ รู้  ความ
ช านาญ เป็นอยา่งดี 

พนักงานมีความรู้ความช านาญ 
เป็นอยา่งดี 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

จ าแนกตามรายได้ 

ไม่เกนิ 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท 30,001 บาท ขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ คุณภาพสินคา้ คุณภาพสินคา้ คุณภาพสินคา้ 

ปัจจยัดา้นราคา การมี ป้ายแสดงราคาอย่าง
ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การมีป้ายแสดงราคาอย่าง
ชดัเจน 

ปั จจัยด้ าน ก ารจัด
จ าหน่าย 

มี ก า ร จั ด ว า ง สิ น ค้ า เป็ น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและ
ประ เภทของสินค้า ท าให้
สะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ 

มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่
ตามรูปแบบและประเภทของ
สินคา้ ท าใหส้ะดวกแก่การเลือก
ซ้ือสินคา้ 

มี ก ารจัด ว าง สิ น ค้ า เป็ น
หมวดหมู่ตามรูปแบบและ
ประเภทของสินค้า ท าให้
ส ะดวกแ ก่ก าร เลื อก ซ้ื อ
สินคา้ 

ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร
ส่งเสริมการตลาด 

พนั ก งาน มี ค วาม รู้  ค ว าม
ช านาญ เป็นอยา่งดี 

พนักงานมีความรู้ ความช านาญ 
เป็นอยา่งดี 

พนักงาน มีความ รู้ความ
ช านาญ เป็นอยา่งดี 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 30 - 34 ปี การศึกษาสูงสุดระดบั

ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,001–25,000 บาท  อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศ (2546) ท่ีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินค้า
เคร่ืองประดับอญัมณี ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ
ระหวา่ง 20-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียต ่ากว่า 
15,000 บาท และมีสถานภาพโสด   

ส าหรับข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

ท่านซ้ืออะไร (What) 
จากการศึกษาพบว่าเคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามมีอยู่ ส่วนมากเป็น แหวน 

โดยชอบและสนใจท่ีจะซ้ือเป็นแหวน มากท่ีสุด เช่นกนั  โดยผูต้อบแบบสอบถามชอบตวัเรือนเป็น
ทองค า ไม่ประดบัอญัมณี ส่วนผูท่ี้ชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัอญัมณี จะชอบ เพชรมากท่ีสุด ไม่
สอดคล้องกับภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศ (2546) พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดบัอญัมณีประเภทสร้อยคอเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีตวั
เรือนท าจากทองค าขาว และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปฎิภาณ สุวรรณพฒันา (2556) พบว่า 
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบั คือ จ้ีประดบั แต่สอดคลอ้งในประเด็นส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบประดบัดว้ยอญัมณีซ่ึง
ประกอบจากแร่อญัมณีมีค่าท่ีเป็นเพชร เช่นกนั แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของไพรัตน์ มณีวรรณ์  
(2551) พบว่าผูบ้ริโภคส่วนมากเลือกซ้ือเคร่ืองประดับอญัมณีท่ีท าเป็นผลิตภณัฑ์แหวนมากท่ีสุด 
เช่นกนั 

ท าไมท่านถึงซ้ือ (Why) 
จากการศึกษาพบวา่เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ า เพราะ สินคา้มีคุณภาพ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพ รัตน์  ม ณี วรรณ์   (2551) พบว่า เห ตุผลในการเลือก ซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณีจากร้าน คือ คุณภาพของสินค้า เช่นกนั แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ    
ปฎิภาณ สุวรรณพฒันา (2556) พบวา่ เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบั เพราะชอบงานฝีมือ 
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ซ้ือทีไ่หน(Where) 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมกัเลือกซ้ือจากร้านทอง ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ

ตลาดสด ชอบร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภทัรพิมพ ์พิมพภ์ทัร
ยศ (2546) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจะซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีร้านเพชรทองและร้าน
เคร่ืองประดบัอญัมณีทัว่ไป   

ใครเป็นผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของท่าน (Whom) 
จากการศึกษาพบวา่ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้คือ  ตวัของผูต้อบ

แบบสอบถามเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปฎิภาณ สุวรรณพฒันา (2556) พบว่า คือตวัเอง 
เช่นกนั  แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของไพรัตน์ มณีวรรณ์  (2551) พบวา่ส่วนมากซ้ือเพื่อใชเ้อง
โดยสามีหรือภรรยาเป็นผูท่ี้มีส่วนตดัสินใจเลือกซ้ือ 

ท่านซ้ือเมื่อใด (When) 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจะไปซ้ือเคร่ืองประดบัแท้ในวนัส าคญัต่างๆ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพรัตน์ มณีวรรณ์  (2551) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า
เคร่ืองประดับอัญมณีของผู ้บริโภคในอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พบว่า ส่วนมากผู ้ตอบ
แบบสอบถามจะนิยมเลือกซ้ือในช่วงโอกาสพิเศษ หรือวนัส าคญัต่างๆ เช่นกนั 

ท่านซ้ือย่างไร (How) 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ท่ีไม่

แน่นอน โดยจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเสมอ และ ช าระเป็นเงินสด ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของปฎิภาณ สุวรรณพฒันา(2556) พบวา่ ส่วนมากช าระเงินดว้ยเงินสด และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ไพรัตน์ มณีวรรณ์ (2551) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน/
ก าหนดไม่ได ้เช่นกนั 
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ตารางที ่5.5 ตารางสรุปเปรียบเทียบการอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาของ พชัริดา  มาสกลู ภทัรพมิพ์  พมิพ์ภทัรยศ ปฎภิาณ  สุวรรณพฒันา ไพรัตน์ มณวีรรณ์ 

ช่ือเร่ือง พฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้เคร่ืองประดบัอญั
มณี ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศในการซ้ือ
เคร่ืองประดบัเงินในอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม ่

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้
เคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย   

กลุ่มตัวอย่าง ผูช้ายท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ ผูบ้ริโภคทอ้งถ่ินและนกัท่อง เท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ี เคยซ้ือ
เคร่ืองประดบัเงิน 

ผู ้บ ริ โภ ค ใน อ า เภ อแม่ ส าย ท่ี เค ย ซ้ื อ
เคร่ืองประดบัอญัมณี 

ปีการศึกษา 2558 2546 2556 2551 
Who เพศชาย อายุ 30 - 34 ปี  การศึกษาระดับ

ป ริญ ญ าต รี  อ าชี พ ลู ก จ้ าง /พ นั ก งาน
บริษทัเอกชนรายได ้20,001–25,000 บาท 

เพ ศห ญิ งอายุ  20-30 ปี  ร ายได้ ต  ่ าก ว่ า 
15,000 บาท 

เพศหญิงอายุ 31-40 ปี  รายได้เฉล่ียต่อปี
โดยประมาณ $US20,001 - 40,000   

เพ ศห ญิ งอ ายุ  31-40 ปี  ร ายได้ 15,000-
25,000 บาท 

  ต่างกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัอายท่ีุ
แตกต่างกันจึงท าให้ระดับรายได้มีความ
แตกต่างกนั 

ต่างกัน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างเป็นคนละ
กลุ่มท าให้ระดบัรายได้จึงมีความแตกต่าง
กนั  

ต่างกนั เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งเน้น
การศึกษาคนละกลุ่ม 

What แ ห วน  ตั ว เ รื อ น ท า จ า ก ท อ ง ค า ไ ม่
ประดบัอญัมณีส่วนผูท่ี้ชอบประดบัอญัมณี
จะชอบ เพชร   

สร้อยคอ  ท่ีตัวเรือนท าจากทองค าขาว 
ประดบัดว้ยเพชร 

จ้ีประดบัพร้อมประดบัเพชร 
 

แหวน 

  ต่างกนั อาจเป็นเพราะ เพศท่ีต่างกนัท าให้
ลกัษณะของเคร่ืองประดบัมีความแตกต่าง
กนั  

ต่างกนั อาจเป็นความแตกต่างทางเช้ือชาติ
ท าให้ลักษณะของเคร่ืองประดับมีความ
แตกต่างกนั 

เหมือนกนั 

Where ร้านทอง ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด ร้านเพชรทองและร้านเคร่ืองประดับอัญ
มณีทัว่ไป 

ร้านขายเค ร่ืองเงินทั่วไป โดยไม่ มี ร้าน
ประจ า 

ร้านคา้ในเขตอ าเภอแม่สาย 

  เหมือนกนั ต่างกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑต่์างกนั เหมือนกนั 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) ตารางสรุปเปรียบเทียบการอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาของ พชัริดา  มาสกลู ภทัรพมิพ์  พมิพ์ภทัรยศ ปฎภิาณ  สุวรรณพฒันา ไพรัตน์ มณวีรรณ์ 

When วนัส าคญัต่างๆ หรือวนัเสาร์ เวลา 11.01-
14.00 น. ช่วงตน้เดือน   

ซ้ือในวนัคลา้ยวนัเกิด ไม่ไดศึ้กษา ช่วงโอกาสพิเศษ หรือวนัส าคญัต่างๆ 

  เหมือนกนั - เหมือนกนั 

Why สินคา้มีคุณภาพ ร้าน มี รูปแบบเค ร่ืองประดับอัญมณี ท่ี
ตอ้งการอยูแ่ลว้ 

เพราะชอบงานฝีมือ คุณภาพของสินคา้ 

  ต่ างกัน  เน่ื องจากการศึกษ าค ร้ัง น้ี มุ่ ง
สอบถามในประเด็นร้านคา้ ไม่ไดส้อบถาม
ประเด็น ตวัผลิตภณัฑ ์

เหมือนกนั เหมือนกนั 

Whom ตนเอง ตนเอง ตนเอง สามีหรือภรรยา 

  เหมือนกนั 
 

เหมือนกนั 
 

ต่างกนั เน่ืองจากเพศหญิงในระดบัอาย ุ31-
40 ปีอาจต้องการมีผูร่้วมในการตดัสินใจ
ซ้ือ 

How - ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ท่ีไม่
แน่นอน 
- ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
โดยจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคาเสมอ  
- ช าระเป็นเงินสด  

- มีระยะเวลาค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อน
ตดัสินใจซ้ือ 1-2 สัปดาห์เพ่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพ ลกัษณะ และราคาของแต่ละร้าน  
 

-  ส่วนมากช าระเงินดว้ยเงินสด  
 

-   ความถ่ีในการซ้ือท่ีไม่แน่นอน/ก าหนด
ไม่ได ้
 
 
 

  เหมือนกัน ในประเด็นการเปรียบเทียบ
คุณภาพ 

เหมือนกนั ในประเด็นช าระเงินดว้ยเงินสด เหมือนกนั ในประเด็นความถ่ีในการซ้ือ 
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ตารางที ่5.5 (ต่อ) ตารางสรุปเปรียบเทียบการอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาของ พชัริดา  มาสกลู ภทัรพมิพ์  พมิพ์ภทัรยศ ปฎภิาณ  สุวรรณพฒันา ไพรัตน์ มณวีรรณ์ 

ผลติภัณฑ์ คุณภาพของสินคา้ คุณภาพของเคร่ืองประดบัอญัมณี สินคา้มีแบบให้เลือกหลาก หลาย คุณภาพของสินคา้ 

  เหมือนกนั ต่างกนั อาจเป็นเพราะชาวต่างชาติไม่ไดม้า
ท่องเท่ียวประจ า อาจต้องการสินค้าท่ี
หลากหลาย 

เหมือนกนั 

ราคา มีป้ายแสดงราคาชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ราคาถูก ราคาถูก 

  ต่างกัน เพศหญิงอาจพิจารณาในประเด็น
ของความสอดคล้องในเร่ืองของคุณภาพ
และราคา 
 

ต่ างกัน  เ น่ื อ งจากก ลุ่ ม เป้ าห มาย เป็ น
ชาวต่างชาติ จึงท าให้การซ้ือสินค้าอาจมี
ความหวาดกลวัในเร่ืองของการบวกราคา
เกินจริงท าให้ตอ้งการาคาท่ีถูก 

ต่างกัน เน่ืองจากการศึกษาเป็นการศึกใน
เขตต่างอ าเภออยูอ่ยูใ่นแหล่งชายแดนซ่ึงมี
การคา้ขายในราคาถูก 

การจดัจ าหน่าย มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ตาม
รูปแบบและประเภทของสินคา้ 

ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ มีสินคา้วางแสดงจ านวนมาก ความสะดวกในการเดินทางไปยงัร้านคา้ 

  ต่างกัน เพราะเพศหญิงอาจพิจารณาใน
ประเด็นของความสะดวกในการเดินทาง
มากกวา่เพศชาย 

เหมือนกนั ต่างกัน เพราะเพศหญิงอาจพิจารณาใน
ประเด็นของความสะดวกในการเดินทาง
มากกวา่เพศชาย 

การส่งเสริม
การตลาด 

พนกังานมีความรู้ความช านาญเป็นอยา่งดี พนกังานมีความซ่ือสตัยแ์ละจริงใจ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเช่น เว็บไซด์
นิตยสาร 

มีบริการหลงัการขาย เช่น การรับซ้ือคืนใน
ราคาสูง บริการท าความสะอาดเป็นตน้ 

  ต่างกัน เพราะเพศหญิงอาจพิจารณาใน
เร่ืองความซ่ือสัตย์ จริงใจของพนักงาน
มากกวา่เพศชาย 

ต่ างกัน  อ าจ เป็ น เพ ราะช าว ต่ างช าติ
จ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลโดยใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต
เพื่อลดระยะเวลาในการหาผลิตภณัฑ ์

ต่างกนั เน่ืองจากในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว เป็น
เขตพ้ืนท่ีๆขายสินคา้ราคาถูกดงันั้นจึงอาจ
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเนน้การ
บริการหลงัการขายเพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากร้านคา้อ่ืนๆ 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม ่มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี  
1. กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนมาก เป็นชายอายุ 30 - 34 ปี 

รายได ้20,001 – 25,000 บาท อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน  
2.เคร่ืองประดับแท้ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามชอบและสนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด คือ แหวน 

รองลงมาคือ สร้อยข้อมือ โดยท่ีตวัเรือนท าจากทองค า รองลงมาคือ ท าจากเงิน ส่วนมากไม่ชอบ
ประดบัดว้ยอญัมณีใดๆ แต่ส าหรับกลุ่มท่ีช่ืนชอบนั้น ชอบประดบัดว้ยเพชร  

3. เหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้นั้น เพราะความชอบ รองลงมาคือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์
4.ส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนัส าคญัต่างๆ 
5. ส่วนมากเลือกซ้ือจากร้านทอง บริเวณตลาดสด โดยไม่มีร้านประจ า แต่ต้องเป็นร้านท่ี 

สามารถต่อรองราคาได ้
6. ส่ือมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั เป็น 3 

ส่ือหลกัท่ีท าใหรู้้จกัร้านคา้หรือเคร่ืองประดบัแท ้
7.บริการหลงัการขายท่ีลูกคา้ ช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ บริการเปล่ียนสินคา้ 
8.ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแทอ้นัดบัสูงสุด  

ดา้นผลิตภณัฑ ์– คุณภาพสินคา้ 
ดา้นราคา – การมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน 
ดา้นการจดัจ าหน่าย –มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของ

สินคา้ ท าใหส้ะดวกแก่การเลือกซ้ือสินคา้ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด - พนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี 

9.จากการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นอายุ และรายได ้ท าให้เกิดความแตกต่างกนันอ้ย
มาก ดงันั้นในภาพรวมๆ อาจไม่จ  าเป็นตอ้งแบ่งส่วนตลาดลูกคา้เพศชายเป็นกลุ่มย่อยเฉพาะร้าน แต่
อาจใช้กลยุทธ์การตลาดรวมๆส าหรับเพศชาย แต่เพิ่มทางเลือกตามความชอบกลุ่มอายุในสาย
ผลิตภณัฑน่์าจะเหมาะสมกวา่ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูช้ายวยัท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่นั้นเม่ือท าการวเิคราะห์จ าแนกตามอาย ุและระดบัรายไดท้  าให้ทราบวา่มีลกัษณะพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนัในหลายประเด็นจึงไม่ควรท่ีจะท าการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) แต่ควรท่ีจะมีการ
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เปิดร้านส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ ทั้งน้ีผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการในภาพรวมตาม
ส่วนประสมการตลาด (4Ps) ดงัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์  
1.ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะเปิดร้านจ าหน่ายเคร่ืองประดบัแทส้ าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ 

หรือ เป็นร้านท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ควรท่ีจะมีผลิตภณัฑ์ประเภทแหวน มากกว่า
ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืนโดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  ทั้งท่ีท าจาก วสัดุท่ีเป็นเงินแท ้  ทองค า และโลหะมี
ค่าล้วนตั้ งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว เป็นต้น เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า
เคร่ืองประดบัแทท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามชอบและสนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด คือ แหวน  โดยตวัเรือนของ
เคร่ืองประดบัแทม้กัแตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการของแต่ละระดบัอาย ุ 

2. จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเคร่ืองประดับแท้ นั้ น เพราะ
ความชอบ ดงันั้นในการออกแบบลวดลาย รูปแบบเคร่ืองประดบันั้นควรท่ีจะท าการส ารวจในเร่ือง
ของรูปแบบ ลวดลาย ลกัษณะท่ีลูกคา้ช่ืนชอบ แลว้ท าการออกแบบมาเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้มากท่ีสุด  

3.จากการศึกษาพบว่าบริการหลงัการขายท่ีลูกคา้ ช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ บริการเปล่ียน
สินคา้ ดงันั้นในขณะการขายทุกคร้ังควรท่ีจะน าเสนอดา้นบริการหลงัการขาย ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบ วา่
ทางร้านมีบริการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ในทุกกรณี และมีเง่ือนไขอยา่งไร ช้ีแจงใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ โดยอาจ
ท าป้ายประกาศติดไวด้ว้ย หรือมีเอกสารแนะน ามอบใหแ้ก่ลูกคา้ตอนช าระเงินเป็นตน้ 

4.จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นคุณภาพสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แทใ้นระดบัมากท่ีสุดเพียงปัจจยัย่อยเดียว ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัคุณภาพของ
สินคา้ในทุกขั้นตอนการผลิต หรือการเลือกสรรจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้โดยให้ความส าคญักบัคุณภาพ
ของช้ินงานเป็นอนัดบัแรก และควรมีใบรับประกนัเคร่ืองประดบั (Certificate Card ) ก ากบัสินคา้ทุก
รายการ เพื่อท าให้ท่านลูกคา้มัน่ใจถึงคุณภาพเคร่ืองประดบัวา่มีลกัษณะ ชนิดของโลหะ ชนิดของอญั
มณี น ้ าหนกัโลหะ น ้ าหนกัของอญัมณี ขนาดของอญัมณี เปอร์เซ็นตข์องโลหะท่ีใช ้และคุณภาพอยูใ่น
เกณฑ์ใดท่ีแจง้ให้กบัลูกคา้โดยไม่ควรโฆษณาเกินจริง ซ่ึงในใบรับประกนัควรท่ีจะบอกอยา่งละเอียด
ในเคร่ืองประดบัทุกช้ิน เพื่อเป็นหลกัฐานในการยนืยนัและตรวจสอบ และเป็นการสร้างความสบายใจ 
และเช่ือมัน่ในคุณภาพสินค้ามากยิ่งข้ึนและจากการศึกษายงัพบว่าใบรับประกนัสินคา้มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 29 ปีมากกว่าระดบัอายุอ่ืนๆ ดงันั้นทางผูป้ระกอบการ
ควรน าเสนอถึงการมีใบรับประกนัสินคา้ให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุไม่เกิน 29ปี เพื่อเป็นการจูงใจเพิ่ม
มากข้ึน 

5.ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูมี้รายได้สูง โดยมีรายได้มากกว่า 
30,001 บาทข้ึน นั้ นควรเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายของลูกค้า เช่น สินค้ามีคุณภาพ มีการ
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รับประกนั  ควรสร้างความน่าเช่ือถือ เช่น การมีป้ายประกาศดา้นการรับรองคุณภาพสินคา้ ระยะเวลา
การเปิดใหบ้ริการมาเป็นเวลานาน เป็นตน้ และทั้งน้ีควรมีสินคา้ให้เลือกท่ีหลากหลายทั้งรูปแบบ และ
ระดับราคา เน่ืองจากการศึกษาพบว่าด้านภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านค้า สินค้ามีความ
หลากหลายในดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาทข้ึน
ไปมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 

 ด้านราคา 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามชอบร้านท่ีสามารถต่อรองราคาได ้และมีป้าย

ราคาชดัเจน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท าป้ายราคาสินคา้ซ่ึงอาจท าเป็นรูปแบบของป้ายหอ้ยไวข้า้งๆตวั
สินคา้ หรือท าเป็นสมุดเพื่อให้ลูกคา้เปิดดูราคาได ้และทั้งน้ีในการต่อรองราคานั้นทางผูป้ระกอบการ
สามารถอาจเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้หรือทางผูป้ระกอบการอาจให้ขอ้เสนอพิเศษ
ส าหรับลูกคา้เก่า เม่ือน าบตัรสมาชิกมาแสดงเพื่อรับส่วนลด 1-2 %  

ด้านการจัดจ าหน่าย 
1.ในการขยายสาขาหรือเปิดกิจการใหม่ท่ีจ  าหน่ายเคร่ืองประดบัส าหรับกลุ่มลูกคา้เพศ

ชาย ท าเลท่ีตั้ งควรอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ตลาด  เน่ืองจากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนมากเลือกซ้ือจากร้านบริเวณตลาดสด  

2.ควรจดัมีการจดัวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบและประเภทของสินค้า ท าให้
สะดวกแก่การเลือกซ้ือ เน่ืองจากจากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นมีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่
ตามรูปแบบและประเภทของสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไปซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นวนัส าคญั

ต่างๆ ดงันั้น เม่ือใกลถึ้งวนัส าคญัต่างๆ ทางผูป้ระกอบการ ควรท่ีจะท าการโฆษณา เชิญชวนโดยการ
จดัโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจเพิ่มมากข้ึน เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ใช้บริการ  พร้อมท าป้ายโฆษณาไวห้น้าร้าน 
หรือ การโฆษณาผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นการส่ือสารใหลู้กคา้รับรู้ 

2.จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก ไม่มีร้านประจ าดังนั้ นอาจเป็น
โอกาสส าหรับร้านจ าหน่ายเคร่ืองประดบัต่างๆ เพื่อท่ีจะสร้างให้ลูกคา้ซ้ือ และหากเกิดความพึงพอใจ 
และเกิดความชอบ ก็อาจมีโอกาสพัฒนา เป็นร้านประจ าข้ึนได้ ดังนั้ นผูป้ระกอบการควรท่ีจะมี
โปรแกรมทางการตลาดเพื่อผูกมดัให้ลูกคา้ใช้บริการท่ีร้านเป็นประจ า เช่น การเสนอเอกสิทธิพิเศษ
ส าหรับการเปล่ียน แกไ้ข ซ่อมแซม หากซ้ือท่ีร้านท าฟรี  หรือการท าบตัรสะสมแตม้ ส าหรับการซ้ือ
เคร่ืองประดบัครบ 10 คร้ังอาจรับของสมนาคุณท่ีมีค่า เป็นตน้ เน่ืองจากเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัแท้
อนัดบัท่ี 2 คือ เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์
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3.จากการศึกษาพบว่าส่ือท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือและท าให้ รู้จัก ร้านค้าหรือ
เคร่ืองประดบัแทไ้ดแ้ก่  ป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต และการแนะน าจากคนท่ีรู้จกั ดงันั้นในการวางแผน
แนะน าร้าน หรือ การกระตุน้ให้เกิดการซ้ือผลิตภณัฑ์เกิดข้ึนนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั 
3 ส่ือหลกัโดยอาจท าป้ายโฆษณาติดหนา้ร้านดว้ยมีรูปผลิตภณัฑเ์ช่น แหวน สร้อยขอ้มือ รวมถึงการใช้
ส่ือออนไลน์ต่างๆ เฟสบุ๊ก แฟนเพจ ต่างๆ และการบอกต่อ ทางร้านอาจใชว้ธีิการแนะน า หรือบอกต่อ 
หากมาซ้ือเคร่ืองประดบัและไดบ้อกหมายเลขสมาชิกเก่า ท่ีเป็นผูแ้นะน า ทั้งผูแ้นะน าและผูซ้ื้อจะได้
ของช าร่วย 1 ชุด และไดรั้บส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมเช่น 500 บาท 

4.จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอย่างดีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัมากท่ีสุดดงันั้น ผูป้ระกอบการควรฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ในตวั
สินคา้สามารถอธิบายลูกคา้ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และทั้งน้ีควรอบรมพนกังานขายให้รู้ถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยการสอบถามถึงความตอ้งการและประเมินจากอายแุละรายได ้โดยจากขอ้มูลการศึกษาพบวา่  

4.1) ผูต้อบแบบสอบถามอายุ ไม่เกิน 29 ปี สนใจเคร่ืองประดบัแทท่ี้ตวัเรือนท าจากเงิน 
ไม่ประดบัอญัมณี  

4.2) ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30-39 ปี สนใจเคร่ืองประดบัแทท่ี้ตวัเรือนท่ีท าจากโลหะมี
ค่าลว้นตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว ไม่ชอบประดบัดว้ยอญัมณีใดๆ  

4.3) ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 40 ปีขั้นไป สนใจเคร่ืองประดบัแทท่ี้ตวัเรือนท าจากทองค า 
และประดบัดว้ยอญัมณี คือ เพชร 

4.4) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท สนใจเคร่ืองประดบัแทท่ี้ตวัเรือน
ท าจากเงิน ไม่ประดบัดว้ยอญัมณี 

4.5) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 15,000 บาท สนใจเคร่ืองประดบัแท้ท่ีตวั
เรือนท าจากทองค า ไม่ประดบัดว้ยอญัมณี  

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีมีระดบัรายไดสู้งหรือ ระดบัรายได้
มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไปควรให้ความส าคัญด้านพนักงานขายเป็นอันดับแรก โดยการอบรม
พนักงานให้เขา้ใจถึงหน้าท่ีการบริการท่ีดี การมีอธัยาศยัไมตรีดี การพูดจาสุภาพเรียบร้อย ทั้งน้ีทาง
ผูป้ระกอบการอาจก าหนดวา่ หากลูกคา้ช่ืนชม ไม่วา่จะเป็นช่องทางใดก็ตาม จะมีการมอบรางวลั เป็น
เงินค่าตอบแทนประจ าเดือน และหากพนักงานท่านใด มีค าชมมากกว่า 10 คร้ังใน 1 เดือน อาจ
ก าหนดให้เป็นพนักงานดีเด่นบริการดีประจ าเดือน เพื่อรับรางวลัต่อไป เน่ืองจากการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัด้านพนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และพนกังานพูดจาสุภาพ  มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมากกวา่ระดบัรายไดอ่ื้นๆ 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามน้ีท าข้ึนเพื่อการศึกษาข้อมูลการค้นควา้อิสระเร่ือง พฤติกรรมของผูช้ายวยั

ท างานในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทใ้นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการตลาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้จิยัจึงขอความกรุณาท่านโปรดใหข้อ้มูลตรงกบัความเห็น
ของท่านมากท่ีสุด และขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม   
          

เคร่ืองประดับแท้ หมายถึง เคร่ืองประดบัส าเร็จรูปท่ีมีตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้น (Plain 
Jewelry) ไดแ้ก่ ทองค า ทองค าขาว เงิน และแพลทินมั โดยอาจมีอญัมณีแท ้ไดแ้ก่ เพชร ทบัทิม มรกต 
บุษราคมั โกเมน ไพลิน และหยก ประกอบในช้ินงานจ าพวกสร้อยคอ แหวน ก าไล ต่างหู เข็มกลดั 
กรอบพระ แต่ไม่รวมนาฬิกา เป็นตน้ 

นางสาวพชัริดา      มาสกูล 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม   

1. เพศ 
[ ] 1. ชาย     [     ] 2. หญิง (จบการสัมภาษณ์) 

2. เคร่ืองประดบัแทท่ี้ซ้ือ 
[ ] 1. สินคา้ท่ีท าส าเร็จรูป 
[     ] 2. สินคา้ท่ีสั่งท า (จบการสัมภาษณ์) 

3. ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทท้่านซ้ือเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 
[ ] 1. ซ้ือเพื่อใชเ้อง ประดบัตกแต่งบนร่างกายของตนเองเท่านั้น 
[     ] 2. ซ้ือใหค้นอ่ืน เป็นของขวญั ท่ีระลึก หรือโอกาสพิเศษต่างๆ (จบการสัมภาษณ์) 

 

4. อาย ุ
[ ] 1. ไม่เกิน 20 ปี (จบการสัมภาษณ์) [     ] 2. 20-24 ปี   
[      ] 3. 25 – 29 ปี    [     ] 4. 30-34 ปี 
[      ] 5. 35 – 39 ปี    [     ] 6. 40-44 ปี 
[      ] 7. 45 – 49 ปี    [     ] 8. 50-54 ปี 
[      ] 9. 55 – 59 ปี     
[     ] 10. 60 ปีข้ึนไป (จบการสัมภาษณ์) 

5. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
[ ] 1. ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  [     ] 2.  ระดบัปริญญาตรี  
[      ] 3. สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
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6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
[ ] 1.ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท  [     ] 2. 5,001 – 10,000 บาท 
[ ] 3. 10,001 – 15,000 บาท   [     ] 4. 15,001 – 20,000 บาท  
[ ] 5. 20,001 – 25,000 บาท   [     ] 6. 25,001 – 30,000 บาท  
[ ] 7. 30,001 – 35,000 บาท   [     ] 8. 35,001 – 40,000 บาท 
[ ] 9. ตั้งแต่ 40,000 บาทข้ึนไป   

7. อาชีพของท่าน 
[ ] 1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ [     ] 2. ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 
[ ] 3. พอ่บา้น/แม่บา้น   [     ] 4. นกัเรียน/นกัศึกษา 
[     ] 5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ 
[      ] 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยท างานในการซ้ือเคร่ืองประดับแท้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

8. เคร่ืองประดบัแทใ้ดท่ีท่านมีอยูแ่ลว้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   
[ ] 1. แหวน    [     ] 2. ต่างหู 
[ ] 3. เขม็กลดั    [     ] 4. กรอบพระ 
[     ] 5. สร้อยขอ้มือ    [     ] 6. ก าไล 
[     ] 7. จ้ีหอ้ยคอ     
[     ] 8.อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

9. เคร่ืองประดบัแทใ้ดท่ีท่านชอบและมีความสนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   
[ ] 1. แหวน    [     ] 2. ต่างหู 
[ ] 3. เขม็กลดั    [     ] 4. กรอบพระ 
[     ] 5. สร้อยขอ้มือ    [     ] 6. ก าไล 
[     ] 7. จ้ีหอ้ยคอ     
[     ] 8.อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

10.ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ท่านชอบเคร่ืองประดบัท่ีตวัเรือนท าจากวสัดุใดมากท่ีสุด 
[ ] 1. ตวัเรือนท าจากทองค า  [     ] 2. ตวัเรือนท าจากทองค าขาว 
[ ] 3. ตวัเรือนท าจากเงิน   [     ] 4. ตวัเรือนท าจากแพลทินมั 
[     ] 5. ตวัเรือนท าจากโลหะมีค่าลว้นตงัแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่น ทองค า และทองค าขาว  
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11.ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ท่านชอบเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณีดว้ยหรือไม่ 
[ ] 1. ไม่ชอบ (ขา้มไปตอบขอ้ 13)  [     ] 2. ชอบ (กรุณาตอบขอ้ 12) 

12.ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทแ้ต่ละคร้ังท่านชอบซ้ือเคร่ืองประดบัแทท่ี้ประดบัดว้ยอญัมณีใดมาก
ท่ีสุด 

[ ] 1.เพชร    [     ] 2. ทบัทิม 
[ ] 3.ไพลิน    [     ] 4. บุษราคมั 
[ ] 5.มรกต    [     ] 6. โกเมน 
[ ] 7.หยก      
[     ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

13. เหตุผลท่ีท่านซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
[ ] 1.เป็นความชอบ   [    ] 2.เพื่อสะสมเป็นสินทรัพย ์
[    ] 3.เพื่อสะสมเป็นของสวยงาม  [    ] 4.เพื่อแสดงถึงรสนิยม 
[    ] 5.เพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคม  [    ] 6.เพื่อขายต่อ 
[    ] 7.เพื่อใชใ้นโอกาสพิเศษ   [    ] 8.ของเก่าช ารุดเสียหาย  
[    ] 9.อ่ืนๆโปรดระบุ ………………… 

14. ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแต่ละคร้ัง ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แทข้องท่านมากท่ีสุด  

[ ] 1.ตวัท่านเอง ตดัสินใจเพียงคนเดียว [    ] 2. คู่รัก / ภรรยา / แฟน  
[    ] 3.พอ่/แม่/พี่/นอ้ง    [    ] 4.ญาติคนสนิท 
[    ] 5.เพื่อนๆ    [    ] 6.พนกังานขาย 

15. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือเคร่ืองประดบัแทเ้ม่ือใด   
[ ] 1.วนัส าคญัต่างๆ   [    ] 2. เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 
[    ] 3. พิธีหมั้น / มงคลสมรส   [    ] 4. วนัคลา้ยวนัเกิด 
[    ] 5. เทศกาลปีใหม่   [    ] 6.เทศกาลตรุษจีน 
[    ] 7. เทศกาลสงกรานต ์    
[    ] 8.ถูกรางวลัสลากกินแบง่รัฐบาล/ถูกหวย 
[    ] 9. อ่ืนๆโปรดระบุ ...........................  
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16. วนัใดในสัปดาห์ท่ีท่านสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
[ ] 1.วนัจนัทร์    [    ] 2. วนัองัคาร 
[    ] 3. วนัพุธ    [    ] 4. วนัพฤหสั 
[    ] 5. วนัศุกร์    [    ] 6. วนัเสาร์ 
[    ] 7. วนัอาทิตย ์     

17. เวลาท่ีท่านสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
[ ] 1.8.00น. - 11.00 น.   [    ] 2. 11.01 น. – 14.00 น. 
[    ] 3. 14.01น. – 17.00 น.   [    ] 4. 17.01 น. – 20.00 น. 

18. ช่วงใดของเดือนท่ีท่านสะดวกในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทม้ากท่ีสุด  
[ ] 1.ตน้เดือน    [    ] 2. กลางเดือน 
[    ] 3. ปลายเดือน   

19. ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทข้องท่าน  
[ ] 1.ต ่ากวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง    [    ] 2. 6-12 เดือนต่อคร้ัง 
[    ] 3. 1-2 ปีต่อคร้ัง     [    ] 4. 3-4 ปีต่อคร้ัง 
[    ] 5. ไม่แน่นอน 

20. ท่านมีร้านประจ าในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทห้รือไม่ 
[ ] 1.มี       
[    ] 2. ไม่มี ( ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 22) 

21. เหตุผลท่ีท่านซ้ือเคร่ืองประดบัแทก้บัร้านประจ า (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[ ] 1.สินคา้ราคาถูก     
[    ] 2. สินคา้มีคุณภาพ 
[ ] 3.สินคา้มีดีไซน์     
[    ] 4. มีตราสินคา้ (แบรนดเ์นม) 
[ ] 5.มีการรับประกนัสินคา้     
[    ] 6. พนกังานขายพดูจาสุภาพ 
[ ] 7.พนกังานขายมีความรู้ความช านาญ   
[    ] 8. มีการใหบ้ริการหลงัการขาย 
[ ] 9.มีความสะดวกในการไปใชบ้ริการ   
[    ] 10. มีภาพลกัษณ์และความเช่ือถือของร้าน 
[    ] 11. อ่ืนๆโปรดระบุ .............................................................. 
 



 
 

 

134 

22. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากร้านประเภทใด  
[ ] 1.ร้านจ าหน่ายเคร่ืองเงินต่างๆ   [    ] 2. ร้านทอง 
[ ] 3.เคาน์เตอร์แบรนด์    [    ] 4. ร้านจิวเวอร่ี 

23. ท่านซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้ากท่ีใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
[ ] 1.ร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณตลาดสด    
[    ] 2. ร้านบนหา้งสรรพสินคา้ 
[     ] 3. ร้านในหา้งไฮเปอร์มาเก็ต   
[ ] 4.ร้านท่ีมาแสดงในงานเคร่ืองประดบัและอญัมณีต่างๆ 
[     ] 5. สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์     
[     ] 6.ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต  
[     ] 7. ซ้ือจากระบบขายตรง (โดยน าไปขายใหใ้นท่ีท างาน / ท่ีบา้น) 
[    ] 8. อ่ืนๆโปรดระบุ ....................................... 

24. ท่านพอใจท่ีจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแทจ้าก 
[ ] 1.ร้านท่ีก าหนดราคาแน่นอน    
[    ] 2. ร้านคา้ท่ีสามารถต่อรองราคาได ้

25. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านคา้หรือเคร่ืองประดบัแทจ้าก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
[ ] 1.การแนะน าจากคนท่ีรู้จกั   [    ] 2. นิตยสาร 
[ ] 3.หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน    [    ] 4. โบรชวัร์ / แผน่พบั 
[ ] 5.ส่ือวทิย ุ     [    ] 6. ส่ือโทรทศัน์ 
[ ] 7.ป้ายโฆษณา     [    ] 8. รถโฆษณา 
[ ] 9.ขอ้มูลข่าวสารจากร้านคา้   [    ] 10. อินเทอร์เน็ต 
[    ] 11. อ่ืนๆโปรดระบุ ....................................... 
[    ] 12. ไม่เคยไดรั้บ (ขา้มไปตอบขอ้ 27) 

26. ขอ้มูลข่าวสารท่ีท่านไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของท่านหรือไม่   
[ ] 1.มี      [    ] 2. ไม่มี 

27.  ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีท่านมีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาหรือไม่ 
[ ] 1.เปรียบเทียบ     [    ] 2. ไม่เปรียบเทียบ 
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28.  ราคาของเคร่ืองประดบัแทใ้นการซ้ือต่อคร้ังโดยเฉล่ียประมาณ  
[ ] 1.ต ่ากวา่ 5,000 บาท    [    ] 2. 5,000-14,999 บาท 
[ ] 3. 15,000-19,999 บาท    [    ] 4. 20,000-24,999 บาท 
[ ] 5. 25,000-29,999 บาท    [     ] 5. 30,000-34,999 บาท 
[ ] 7. 35,000-39,999 บาท     
[    ] 8. 40,000 บาทข้ึนไป โปรดระบุ ............................บาท 

29.  ท่านช าระเงินแบบใดในการซ้ือเคร่ืองประดบัแท ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[ ] 1.เงินสด      
[     ] 2. บตัรเครดิต 
[ ] 3.เงินผอ่นโดยบตัรสินเช่ือบุคคล (อีซ่ีบาย อิออน เฟิร์สชอ้ยส์) 
[     ] 4. เงินผอ่นช าระทุกเดือนโดยตรงกบัผูข้าย 

30.  บริการหลงัการขายใดท่ีท่านใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[ ] 1.การซ่อมสินคา้     
[    ] 2. การท าความสะอาดสินคา้/ชุบ 
[ ] 3.การปรึกษาขอค าแนะน า    
[    ] 4. การคืนสินคา้ 
[    ] 5. การเปล่ียนสินคา้ 
[    ] 6. อ่ืนๆโปรดระบุ ....................................... 

31.  ในการซ้ือเคร่ืองประดบัแทค้ร้ังล่าสุด ท่านพึงพอใจในระดบัใด 
[ ] 1.พึงพอใจมาก     [    ] 2. พึงพอใจปานกลาง 
[ ] 3.พึงพอใจนอ้ย     [    ] 4. ไม่พึงพอใจเลย 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแท้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ด้านผลติภัณฑ์ 

1. คุณภาพสินคา้      
2. ตราสินคา้ (แบรนดเ์นม)      
3. ดีไซน์ทนัสมยั สวยงาม      
4. ดีไซน์ ตรงตามความตอ้งการ      
5. สินคา้มีใหเ้ลือกครบทุกประเภทตามความ

ตอ้งการ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยคอ ฯลฯ 
     

6. สินคา้มีแบบใหเ้ลือกหลากหลาย      
7. ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือของร้านคา้      
8. การออกใบรับประกนัสินคา้      
9. การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น บริการรับ

ซ่อมแซม/ชุบลา้งสินคา้ 
     

ด้านราคา      
10. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      
11. สินคา้มีความหลากหลายในดา้นราคา      
12. ราคาสามารถต่อรองได ้      
13. การรับช าระดว้ยบตัรเครดิต      
14. การมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน      

ด้านการจดัจ าหน่าย 
15. ร้านคา้สามารถเดินทางไปมาสะดวก      
16. มีท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย      
17. มีการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบ

และประเภทของสินคา้ ท าใหส้ะดวกแก่การ
เลือกซ้ือสินคา้ 

     

18. มีสินคา้วางแสดงจ านวนมาก      
19. ตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้      
20. ร้านคา้ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน เป็นลกัษณะร้าน

เด่ียวๆ 

     

21. หนา้ร้านดึงดูดท าใหอ้ยากเขา้      
22. การจดัแสดงสินคา้ดา้นหนา้และภายในร้านท่ี

โดดเด่น สวยงาม 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. พนกังานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร      
2. พนกังานมีความรู้ ความช านาญ เป็นอยา่งดี      
3. พนกังานพดูจาสุภาพ      
4. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ      
5. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์ 
นิตยสาร 

     

6. มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม      
7. การประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ใหมี้ความน่าเช่ือถือ      

 
   ขอบพระคุณอย่างสูง 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาว  พชัริดา  มาสกลู 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   29 ตุลาคม 2532 
  
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายสายศิลป์ องักฤษ-จีน โรงเรียนพระหฤทยั 

เชียงใหม่  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
 

ประวตัิการท างาน ปี 2558 –ปัจจุบนั      
ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย ซิง หลง จ ากดั  
ปี 2555- 2557 
ต าแหน่ง การตลาด ร้านอญัมณี ซนัเจมส์  (ธุรกิจส่วนตวั) 

 

 


