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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน า
โชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสร้อย
ขอ้มือป่ีเซียะน าโชคตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายใน
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัใน คือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม
อาชีพพนกังานขายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั เกบ็กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ี
เซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร โดยทศันคติดา้นความเขา้รู้สึกจะ
ส่งผลใหมี้การตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคโดยรวมเพิ่มมากท่ีสุด รองลงมาคือทศันคติดา้น
ความเขา้ใจส่งผลเท่ากบัทศันคติดา้นพฤติกรรม 
 
ค าส าคญั: ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ สร้อยข้อมือป่ีเซียะน าโชค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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ความส าคญัของปัญหา 
 ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีเกิดมากบัมนุษยทุ์กยคุทุกสมยัแมใ้นปัจจุบนัน้ีความเช่ือกย็งักลายเป็นส่ิงท่ีฝัง
อยูใ่นความรู้สึกของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมนุษยเ์รายงัมีความไม่มัน่คงทางจิตใจ 
ในช่วงเวลาแห่งความหมดหวงั ช่วงเวลาแห่งความทุกข ์หรือตอ้งการส่ิงต่าง ๆ ท่ีคาดหวงัไว ้มนุษยต่์าง
แสวงหาส่ิงท่ีสามารถเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจโดยมีความเช่ือในพลงัอ านาจของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือศรัทธาใน
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อใหต้นเองหลุดพน้จากสภาวะความทุกข ์จึงท าใหเ้กิดการบูชาเคร่ืองรางวตัถุมงคลข้ึน 
ส าหรับความเช่ือของมนุษยอ์าจแตกต่างกนัออกไป  “ป่ีเซียะ” วตัถุมงคลยอดนิยมท่ีข้ึนช่ือวา่เป็น “เทพ
แห่งโชคลาภ”  มีลกัษณะคลา้ยมงักรตวัท่ี 9 มีความเช่ือวา่ มีอานุภาพภาพมากท่ีสุดเม่ือพดูถึง “ความมัง่
คัง่” นิยมกนัมากในหมู่นกัธุรกิจ พอ่คา้แม่คา้ และนกัเส่ียงโชคในประเทศจีนและฮ่องกง ส าหรับความ
เช่ือเร่ืองป่ีเซียะในประเทศไทยมีกระแสแรงหลงัจาก วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ไดมี้การจดัพิธีมงั
คลาภิเษก ณ พระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีเจา้ประคุณ
สมเด็จพระพฒุาจารย ์เป็นประธานจุดเทียนชยัในงานพธีิปลุกเสกป่ีเซียะรุ่น “บนัดาลโชค” (ชมรมพระ
เคร่ืองศิริสโตร์ , 2563) จึงเกิดเป็นความนิยมข้ึนอยา่งมากในช่วงเวลานั้น ปัจจุบนัความเช่ือโชคลาง
เก่ียวกบัป่ีเซียะ ถูกน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดกบัสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัและประสบ
ความส าเร็จในสังคมไทยเพราะคนไทยถูกปลูกฝังเร่ืองความเช่ือเร่ืองโชคลางมาเป็นระยะเวลานาน  

จากสาเหตุขา้งตน้ผูป้ระกอบการธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองประดบัจึงมองเห็นโอกาสทางการตลาด
และไดจ้ดัหาผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองตามความตอ้งการทางดา้นจิตใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยา่ง
หลากหลาย เช่น “สร้อยขอ้มือป่ีเซียะ” การน าเคร่ืองรางป่ีเซียะมาประยกุตป์รับแต่งเขา้กบัก าไรโลหะ 
ดา้ยแดง หรือหยกสีต่างๆ โดยมีการออกแบบและการใชว้สัดุต่างกนัไป ซ่ึงราคากแ็ตกต่างกนัออกไป 
ราคาเร่ิมตน้ท่ีหลกัร้อยไปจนถึงราวหลกัหม่ืนบาท ในส่วนของตวัป่ีเซียะท่ีประกอบมากบัขอ้มือ 
สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ คือ (1)ป่ีเซียะเด่ียว  เช่ือวา่ ช่วยคุม้ครองใหแ้คลว้คลาดจากภยัอนัตราย ท า
อะไรกร็าบร่ืนปลอดภยั เหมาะส าหรับนกัเดินทาง คา้ขาย  เส่ียงโชค และความรัก (2)ป่ีเซียะคู่ เป็น
รูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุด เช่ือวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งสมปรารถนา เหมาะกบัการติดต่อ เจรจา ส าหรับช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายจะพบเห็นไดต้ามร้านทองชั้นน า ร้านขายเคร่ืองประดบัต่างๆ และเป็นท่ีนิยมกนัมาก 
คือ ช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee , Lazada, facebook, Instagram และ Twitter ช่องทางดงักล่าวมกัจะมี
ส่วนลดและโปรโมชัน่ ส าหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัสร้อยขอ้มือป่ีเซียะถือวา่มีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนใน
ปัจจุบนั เกิดจากกระแสนิยมท่ีสวมใส่เพื่อความสวยงามและบ่งบอกถึงรสนิยมทางสงัคม โดย
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ผูป้ระกอบการธุรกิจมีการใชส่ื้อในการท าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ การ
ปรับแต่งผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆข้ึนหลากหลาย อีกทั้งยงัท าการตลาดร่วมกบัผูมี้ช่ือเสียง (Influencer) 
การใชอิ้ทธิพลของบุคคลกลุ่มดงักล่าวเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และกระจายความนิยมอยา่ง
กวา้งขวา้ง ในขณะท่ีสงัคมก าลงักา้วสู่สมยัใหม่ แต่ค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมของคนในสงัคม
กลบัมีความคิดสวนทางกบัความสมยัใหม่ ความเช่ือโชคลางจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อทศันคติดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Rice, 1985 อา้งถึงในศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พศูกัด์ิศรีกิจ, 2557) เม่ือ
สร้อยขอ้มือป่ีเซียะกลายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีผนวกเอาทั้งความเช่ือและความสวยงามเขา้ดว้ยกนั จนสร้าง
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้เกิดเป็นค่านิยมข้ึนในปัจจุบนั ทศันคติของผูบ้ริโภคถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมาก ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายเกิดความเช่ือความศทัราใน
สร้อยขอ้มือป่ีเซียะ เช่ือวา่ หากพกป่ีเซียะติดตวัไวจ้ะช่วยดึงดูดลูกคา้ และสามารถเจรจาโนม้นา้วใจ
ลูกคา้ไดดี้ ท าใหส้ามารถปิดการขายไดง่้ายข้ึน นอกจากความเช่ือดงักล่าวแลว้ยงัใส่เป็นเคร่ืองประดบั
เสริมบุคลิกภาพต่อภาพลกัษณ์อาชีพไดอี้กดว้ย   

เพราะฉะนั้นการศึกษาเร่ือง “ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร” สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจสร้อยขอ้มือป่ีเซียะและจ าหน่ายเคร่ืองประดบัแฝงความเช่ือโชคลาง ในการพฒันา
และประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ทางธุรกิจผา่นกลยทุธ์ทางการส่ือสารการตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือเร่ืองโชคลาง สร้างมูลค่าของสินคา้ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในธุรกิจ
จ าหน่ายเคร่ืองประดบัและเพือ่กา้วข้ึนเป็นผูน้ าในธุรกิจ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาทศันคติและการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพ
พนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั
ของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภค
กลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทศันคติ คือ แนวความคิดของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขาย หรือการแสดงความรู้สึก

ภายในท่ีสะทอ้นวา่มีความโนม้เอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อป่ีเซียะ ซ่ึงความรู้สึกนั้นจะเป็นตวัก าหนดการ
กระท าหรือการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ  

2. ความเช่ือ คือ ระดบัความคิดความเขา้ใจ การยดึถือ ของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายท่ี
ยอมรับนบัถือ ศรัทธา และเช่ือวา่ป่ีเซียะเป็นวตัถุมงคลท่ีมีอิทธิคุณในดา้นการเงิน ความมัง่คัง่ ร ่ ารวย 
และโชคลาภ 

3. การตดัสินใจซ้ือ คือ การกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ี
เซียะของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขาย รวมถึงการตอบสนองท่ีเกิดจากความเช่ือส่วนบุคคลและ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บผนวกเขา้กบัทศันคติท่ีมีต่อความเช่ือเร่ืองป่ีเซียะ 

4. ส่วนประสมการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจเคร่ืองประดบัแฝงความเช่ือเร่ืองป่ี
เซียะน ามาใช ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s Marketing Mix) ประกอบดว้ย (1)ผลิตภณัฑ ์(Product) (2)ราคา (Price) (3)ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) และ (4)การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. ป่ีเซียะ คือ วตัถุมงคลหรือเคร่ืองรางจีน มีลกัษณะเป็นสัตวม์งคลคลา้ยมงักรตวัท่ี 9 หรือท่ี
เรียกกนัวา่เทพเจา้เเห่งโชคลาภ มีอานุภาพภาพมากท่ีสุดเม่ือพดูถึง “ความมัง่คัง่”  

6. สร้อยขอ้มือป่ีเซียะ คือ เคร่ืองประดบัขอ้มือท่ีปรับแต่งรูปทรงสวยงามแลว้น ามาประยกุต์
ตกแต่งดว้ยวตัถุมงคลป่ีเซียะแฝงดว้ยความเช่ือโชคลาง เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าดว้ยเร่ืองราวหรือ
คุณสมบติัท่ีก ากบัไวด้ว้ยความเช่ือวา่ หากใส่สร้อยขอ้มือป่ีเซียะแลว้จะโชคดีดา้นการเงิน ช่วยเรียก
ทรัพย ์และเกบ็ทรัพยไ์ม่ใหร่ั้วไหล  

7. ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขาย คือ กลุ่มผูซ้ื้อหรือผูไ้ดรั้บบริการ รวมถึงผูใ้ชสิ้นคา้ หรือผู ้
ไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจ โดยมีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัการขาย หรือการสร้างยอดขายและท าก าไร
ใหแ้ก่องคก์ร 

8. ทศันคติดา้นความเขา้ใจ คือ การท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายสามารถเขา้ใจถึงความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกต่อการตดัสินใจซ้ือและการขยายขอบเขตทศันคติความ
เขา้ใจต่อสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ 
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9. ทศันคติดา้นความรู้สึก คือ ความรู้สึกเฉพาะอยา่งซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สร้อยขอ้มือป่ีเซียะของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขาย ซ่ึงไดจ้ากส่ิงเร้าหรือความเช่ือส่วนบุคคลใน
เร่ืองป่ีเซียะ ท าใหเ้กิดทศันคติต่อสินคา้ เกิดความเช่ือวา่ หากใส่สร้อยขอ้มือป่ีเซียะจะช่วยท าใหส้ามารถ
ขายสินคา้ไดดี้ หรือท ายอดขายไดม้าก  

10. ทศันคติดา้นพฤติกรรม คือ แนวโนม้หรือความตั้งใจ ท่ีมีผลมาจากทศันคติของผูบ้ริโภค
กลุ่มอาชีพพนกังานขายท่ีตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ โดยมาจากรากฐานความรู้สึกผนวกกบัความ
เช่ือในเร่ืองราวของป่ีเซียะ 

 
ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา: งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ี
เซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร โดยใชโ้มเดลองคป์ระกอบ
ทศันคติ (Attitude Component) ทฤษฏีของ Rokeach, (1973) และส่วนประสมทางการตลาด (4P's 
Marketing Mix) ทฤษฎีของ Philip Kotler (1997) สามารถก าหนดตวัแปรไดด้งัน้ี 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย (1)เพศ (2)อาย ุ(3)ระดบัการศึกษา 
(4)ประเภทสินคา้ท่ีขาย (5)สถานภาพ (6)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (7)ศาสนา และองคป์ระกอบทศันคติ 
(Attitude Component) ประกอบดว้ย (1)องคป์ระกอบดา้นความเขา้ใจ (The Cognitive Component) 
(2)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) (3)องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The 
Behavioral Component) 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด (4P's Marketing Mix) ประกอบดว้ย 
(1)ผลิตภณัฑ ์(Product) (2)ราคา (Price) (3)ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ (4)การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
 ขอบเขตประชากร: ประชากรท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั 

ขอบเขตระยะเวลา: งานวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมท าการศึกษาขอ้มูลและเรียบเรียงขอ้มูล ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาจดัท า 3 เดือน 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
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 องค์ประกอบทัศนคติ (Attitude Components) ทฤษฏีของ Rokeach, (1973) ทศันคติแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1)องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรับรู้ ความคิดเห็น ความเขา้ใจ หรือความรู้ท่ีแต่ละบุคคลยดึมัน่ไวใ้นใจท่ีมีต่อส่ิงเร้า หรือต่อส่ิงของ 
หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็สะสมมาจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา 
ทศันคติของบุคคลท่ีแสดงออกมาแบบน้ีจะท าใหผู้อ่ื้นทราบวา่บุคคลนั้นมีความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เช่น บุคคลรับรู้และเขา้ใจถึงเคร่ืองรางวตัถุวา่ใหคุ้ณใหโ้ทษในดา้นต่าง ๆ แลว้แต่ความเช่ือในโชคลาง
และวตัถุมงคลของบุคคลนั้น ๆ เช่น ความเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณ หรือความเช่ือในโหราศาสตร์ 
(2)องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ (Emotion) 
หรือความรู้สึก (Feeling) ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่บุคลิกของบุคคลนั้น ซ่ึงกคื็อการท่ีบุคคลพิจารณา
วา่วตัถุเป้าหมายหรือแสดงทศันคติเก่ียวกบัวตัถุนั้นวา่ ชอบหรือไม่ชอบ สภาพอารมณ์จะสามารถเพิม่
ประสบการณ์ดา้นบวกหรือดา้นลบ ซ่ึงความรู้สึกเกิดข้ึนไดจ้ากประสบการณ์ตรง การไดดู้โฆษณา การ
อ่านหนงัสือ เป็นตน้ ซ่ึงบุคคลนั้นอาจจะชอบหรือไม่ชอบ หากบุคคลรู้วา่ส่ิงนั้นดีกจ็ะมีทศันคติท่ีดีกบั
ส่ิงนั้น แต่หากรู้วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงไม่ดีบุคคลนั้นกจ็ะมีทศันคติท่ีไม่ดีกบัของส่ิงนั้น ในปัจจุบนัแมว้า่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นท่ียอมรับในสงัคมกต็าม ดว้ยเหตุน้ีความเช่ือจึงยงัมีอิทธิพลต่อทศันคติ
ดา้นความรู้สึกของผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว และเม่ือเกิดภาวะวิกฤติไม่วา่จะเก่ียวเศรษฐกิจ การเงิน สุขภาพ 
ความเป็นอยู ่และตอ้งการความมัน่คง จึงมกัแสวงหาส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจใหก้บัตนเอง (ปรัชญา พฒิุโชติ, 
2541) คติความเช่ือหน่ึงท่ีค่อนขา้งแพร่หลายในยคุปัจจุบนั คือความรู้สึกท่ีวา่เคร่ืองรางเป็นวตัถุมงคลท่ีมี
ผลต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองโชคลาง เช่ือวา่ หากมี
เคร่ืองรางติดตวั โดยการสวมใส่ไวจ้ะช่วยปกป้องคุม้ครองและน าโชคลาภมาให ้ความรู้สึกดงักล่าวมีผล
ต่อทศันคติของบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัออกไปตามความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อวตัถุนั้นๆ (3)องคป์ระกอบ
ดา้นพฤติกรรม (The Behavior Component) คือการแสดงออกของบุคคลต่อบุคลหรือส่ิงหน่ึงโดยมาจาก
ความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคลโดยอิงจากความคิด ความเช่ือส่วนบุคคลและความรู้สึก ซ่ึง
องคป์ระกอบดา้นน้ีจะแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวโนม้ดา้นพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของ
บุคคลความพอใจของผูบ้ริโภคจะแสดงออกในรูปแบบของการกระท า หากบุคคลมีความเช่ือท่ีดีต่อ
เคร่ืองรางหรือวตัถุมงคล ยอ่มเกิดความรู้สึกศรัทธาในเคร่ืองราง และจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองท่ีดี
ต่อวตัถุนั้น สะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือผา่นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เห็นไดจ้าก พฤติกรรมการบูชา
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วตัถุมงคล การสวมใส่เคร่ืองประดบัหินน าโชค เคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีตรงกบัราศีเกิด (นพดล สมฤกษ์
ผล, 2552) 

การตัดสินใจ (Decision) ฉตัยาพร เสมอใจ (2550:46) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ การ
ตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึง
ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค โดยสรุปไดว้า่ การตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ี
เซียะของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการตั้งแต่ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะจนกระทัง่ถึง
พฤติกรรมหลงัการซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือไม่เพียงแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับ
ผูป้ระกอบการ แต่ยงัช่วยใหธุ้รกิจสามารถปรับกลยทุธ์การขายตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P's Marketing Mix) ทฤษฎีของ Philip Kotler (1997) 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1)ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่าและสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพงึ
พอใจใหเ้กิดข้ึน โดยผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้
คาดหวงัหรือเกินความคาดหวงั รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพเพื่อความสามารถในการ
แข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้(2)ราคา (Price) หมายถึง 
ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบัสินคา้หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิด
จากการตั้งเป้าหมายทางการคา้วา่ตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนั 
หรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กบัคู่แข่งได ้(3)การจดั
จ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือ บริการไปสู่ตลาดเพื่อใหผู้บ้ริโภคได้
บริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพจิารณาถึงองคก์ารต่างๆ และท าเลท่ีตั้งเพื่อใหอ้ยูใ่น
พื้นท่ีท่ีเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้พื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลูกคา้ (4)การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถึง กิจกรรมสนบัสนุนใหก้ระบวนการส่ือสารทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจ
และใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอ 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ณฐัวฒิุ แกว้วมิล (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระเคร่ือง

ออนไลน ์เวบ็ไซต ์G-pra มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระ
เคร่ืองออนไลน์ เวบ็ไซต ์G-pra ผลการวิจยัพบวา่ ผูท่ี้สนใจเช่าพระเคร่ืองออนไลน์บนเวบ็ไซต ์ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและคา้ขายมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ สาเหตุมาจากความนิยม
ของเหล่าบรรดานกัธุรกิจและพอ่คา้แม่คา้มีความเช่ือเร่ืองการบูชาพระเคร่ืองหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความ
เสริมมงคลใหป้ระกอบธุรกิจหรือคา้ขายร ่ารวย และการตดัสินใจเช่าพระเคร่ืองเพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว
ทางจิตใจ เป็นวตัถุมงคลคุม้ครองป้องกนัภยั แต่จุดประสงคใ์นการตดัสินใจเช่าพระเคร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด 
คือ เพื่อสะสมและเกง็ก าไรในวนัอนาคต กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัเวบ็ไชต ์G-pra ผา่นส่ือเวบ็ไชตพ์ระ
เคร่ืองออนไลน์ จากสาเหตุความเช่ือดงักล่าว ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมตลาด 
ดา้นการจดัจ าหน่ายผา่น Internet Marketing เพื่อเพิ่มช่องทางการโฆษณาและเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่
ลูกคา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

รวีพลอย อนนัตกลู (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมการเลือกซ้ืออญัมณีจากประเทศ
พม่าของคนไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมการเลือกซ้ืออญัมณีจากประเทศพม่าท่ี
ชายแดนแม่สอดจงัหวดัตากของคนไทย ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง 
ประกอบอาชีพคา้ขายและธุรกิจส่วนตวั พฤติกรรมการเลือกซ้ือส่วนใหญ่ของลูกคา้เลือกซ้ืออญัมณีมาก
ท่ีสุดคือ หยก ทบัทิม เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเน่ืองจาก ซ้ือเพื่อสวมใส่เพื่อความสวยงามและเพื่อน าไปขายต่อ
ในอนาคต ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใชก้ าหนดกลยทุธ์จ าหน่ายอญัมณีมีการ
คดัเลือกชนิดอญัมณีโดยคดัสรรจากสีของหยก ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การขายหนา้
ร้านและการโฆษณาลงเวปไซตต่์าง ๆ เพจกลุ่ม และเฟสบุ๊ค  

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบั
ทองและจิวเวลร่ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวล
ร่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
โดยเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี คือ เพื่อเป็นของใชส่้วนตวั และพบวา่
สร้อยคอ เป็นเคร่ืองประดบัท่ีผูบ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด ส าหรับอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคาส าคญัท่ีสุด นอกจากนั้น
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บุคลิกภาพของพนกังานขาย และความรู้ความช านาญ สามารถใหค้ าแนะน าสร้างความน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจ และยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทน้ีใชค้วามรู้สึกและอารมณ์เป็นหลกั  
  
สมมติฐานการวิจัย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนัของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 

2.ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพ
พนกังานขายในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวจิัย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร 
โดยใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ (ธานินท ์ศิลป์จารุ, 2555) ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 
95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จากการค านวณตามสูตร ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 
ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเกบ็แบบสอบถามเพิ่มเติมอีก 16 ตวัอยา่ง รวมขนาด
ตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยขั้นตอนแรกใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Multistage 
Cluster Sampling) โดยการใชเ้ขตพื้นท่ีการปกครองในการก าหนดจ านวนตวัอยา่งโดยกรุงเทพมหานคร
มีเขตปกครองทั้งหมด 50 เขต ต่อดว้ยใชว้ธีิสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกเขตใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มจบัฉลาก 10 เขต จากทั้งหมด 50 เขต หลงัจากนั้นใชว้ิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบก าหนดโคว้ตา้ (Quota sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเขตละ 40 คน จาก
จ านวน 10 เขต และสุดทา้ยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (1) ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทสินคา้ท่ีท่านขาย สถานภาพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และศาสนา โดยลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (2) ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นทศันคติต่อสร้อย
ขอ้มือป่ีเซียะน าโชค เป็นมาตารส่วนประมาณค่า (Rating Scale) รูปแบบของค าถามเป็นแบบ Likert 
Scale (3) ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน า
โชค เป็นมาตารส่วนประมาณค่า (Rating Scale) รูปแบบของค าถามเป็นแบบ Likert Scale  
 
ผลการวจิัย 

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด จ านวน 400 ตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
291 คน และเพศชาย จ านวน 109 คน มีอาย ุ25-30 ปี จ านวน 230 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 364 คน มีอาชีพพนกังานขายอสังหริมทรัพย ์จ านวน 200 คน มีสถานภาพโสด จ านวน 247 คน 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 174 คน นบัถือศาสนาพทุธ จ านวน 396 คน  

องคป์ระกอบของทศันคติ พบวา่ ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด  
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(ค่าเฉล่ีย = 4.30) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ดา้นความความรู้สึกอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ 4.44 รองลงมาคือดา้นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.32 และดา้น
ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.14  
 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขาย มีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ( 
ค่าเฉล่ีย = 4.42) เม่ือพิจารณาตามเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.48 เท่ากบัดา้น
ราคา มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.48 รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.43 และดา้นส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.39 

การทดสอบสมมติฐาน 1: ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อย
ขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พบวา่ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประเภทสินคา้ท่ีขาย สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพ
พนกังานขายในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีไม่
แตกต่างกนั และเพศท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัต่อการส่งเสริมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนั รายได้
เฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อ
การส่งเสริมการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนั และศาสนาของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อราคาในการ
ตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 การทดสอบสมมติฐาน 2: ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ในภาพรวมของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพ
พนกังานขายในกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นความเขา้ใจ มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.204 ดา้นความรู้สึก มี
ค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.207 และดา้นพฤติกรรม มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.228 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  
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อภิปลายผล 
 ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานขายอสงัหริมทรัพย ์สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท และนบัถือ
ศาสนาพุทธ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองประดบัน าโชค ท่ีมีก าลงัซ้ือ
เคร่ืองประดบัสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคไดใ้นราคาปานกลางถึงค่อนขา้งสูง ประกอบกบัเป็นช่วงอายท่ีุ
ใหค้วามสนใจในเร่ืองของแฟชัน่และภาพลกัษณ์ทางสงัคม ประกอบกบัมีการศึกษาขอ้มูลและทราบถึง
คุณประโยชนข์องสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชควา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริมในเร่ืองการเงิน และน าโชค
ใหก้บัชีวิต 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลดา้นทศันคติต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภค
กลุ่มอาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตาม
ทศันคติแต่ละดา้น พบวา่ ทศันคติในดา้นความรู้สึกอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.44 จาก
ขอ้มูลท าใหท้ราบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกและมีความเช่ือท่ีวา่เม่ือสวมใส่สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคติด
ตวัไว ้ช่วยเสริมดวงชะตาและโชคลาภ นอกจากนั้นยงัเช่ือวา่ท าใหค้า้ขายดีข้ึนอีกดว้ย จากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพพนกังานขายใน
กรุงเทพมหานคร  

ผลจากการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่มอาชีพ
พนกังานขายในกรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดเพื่อตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ี
เซียะน าโชค เม่ือพิจารณาตามเคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคาในการตดัสินใจซ้ือ
สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค จากขอ้มูลท าใหท้ราบวา่ การออกแบบท่ีหลากหลาย สวยงาม ทนัสมยั รวมถึง
มีขนาด รูปทรง และวสัดุ เหมาะสมกบัการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค 
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามส าคญักบัราคา จากขอ้มูลท าใหท้ราบวา่ ราคาสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน า
โชคควรมีความเหมาะสมกบัคุณประโยชนข์องสร้อยขอ้มือป่ีเซียะในแต่ละรุ่น หากลูกคา้ไดรั้บรู้ถึง
คุณประโยชนใ์นการซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคแลว้จะเกิดเป็นการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี
การท่ีสามารถช าระเงินแบบผอ่นช าระรายเดือน ยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค
มากข้ึนเช่นกนั ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ของธงชยั 
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สันติวงษ ์(2550, หนา้ 34) ใหค้วามหมายส่วนประสมทางการตลาด คือ การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของตวัผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และ
ระบบการจดัจ าหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ กล่าวคือ
หากผลิตภณัฑส์ร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคมีการออกแบบดีไซน์ท่ีตอบโจทยก์บักลุ่มผูบ้ริโภคควบคู่กบั
การก าหนดราคาขายท่ีสอดคลอ้งกนักบัตวัผลิตภณัฑแ์ลว้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ
น าโชคท่ีเพิ่มข้ึน จากผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ณฐัวฒิุ แกว้วิมล (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระเคร่ืองออนไลน์ เวบ็ไซต ์G-pra พบวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเช่าพระเคร่ืองออนไลน์มากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
โดยผา่น Internet Marketing เพื่อเพิ่มช่องทางการโฆษณาและเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีการตัดสินใจซ้ือสร้อยข้อมือป่ีเซียะน า
โชคแตกต่างกนัของผู้บริโภคกลุ่มอาชีพพนักงานขาย 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ดา้นเพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการตลาด จากขอ้มูลพบวา่เพศท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความรู้สึกและการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการสวมใส่สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคต่างกนั โดยท่ี
เพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชาย อาจจะเป็นผลมาจากท่ีวา่เพศหญิงใหค้วามสนใจในเร่ืองของ
เคร่ืองประดบัมากกวา่เพศชาย โดยท่ีเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความรู้สึกไวต่อส่ิงเร้าอีกดว้ย และการ
แสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมเด่นชดักวา่เพศชาย ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการตลาด จากขอ้มูลพบวา่ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีต่างกนั โดยผูบ้ริโภค
จะมีการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค โดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีช่วงรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูง 
จะพิจารณาวา่ หากราคามีความเหมาะสมกบัคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บกย็นิดีจ่ายดว้ยความเตม็ใจ สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ John (2016) กล่าววา่ การตระหนกัถึงราคาของเคร่ืองประดบัเป็นอีกตวัแปรท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ หากวา่ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกวา่ไดรั้บสินคท่ี้ดีท่ีสุดท่ีมีความเหมาะสมกบัจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายไป นอกจากน้ีผลการวิจยั ยงัมีบางส่วนสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐิติสา ศรีโสวรรณา 
(2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี พบวา่ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั ใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัทางการตลาดแตกต่างกนั พบวา่ 
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ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัทองและจิวเวลร่ี หากราคามีความเหมาะสม
กบัคุณภาพ สามารถต่อรองราคาไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และดา้นศาสนา ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อย
ขอ้มือป่ีเซียะน าโชคท่ีแตกต่างกนัในดา้นราคา จากขอ้มูลพบวา่ ศาสนาท่ีแตกต่างกนัจะมีความเช่ือท่ี
แตกต่างกนั ส่วนใหญ่พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนบัถือศาสนาพทุธมากท่ีสุด และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามเลย อาจจะเน่ืองมาจากกฎของศาสนาอิสลามหา้มมุสลิมบูชาเคร่ืองรางของขลงั ถือเป็น
การ “ตั้งภาคี” เสมอกบัพระอลัลอฮฺ  
การทดสอบสมมติฐาน ทัศนคติมีอทิธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือสร้อยข้อมือป่ีเซียะน าโชคของผู้บริโภค
กลุ่มอาชีพพนักงานขายในกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบทศันคติในดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้น
พฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจาก 
ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจท่ีวา่ สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคเป็นวตัถุมงคล ท่ีมีผลต่อความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภค เช่ือวา่หากสวมใส่สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคติดตวัไว ้ช่วยเสริมดวงชะตา ราศี และโชคลาภ 
นอกจากนั้นยงัเช่ือวา่ท าใหค้า้ขายดีข้ึนอีกดว้ย ความรู้สึกดงักล่าวมีผลต่อทศันคติของบุคคลซ่ึงแตกต่าง
กนัออกไปตามความเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีต่อสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค จากผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Thurstone & Chave (1966) กล่าววา่ ทศันคติ เป็นความรู้สึก และความคิดโดยรวมของ
บุคคล ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ความชอบ ความมีอคติขอ้คิดเห็น ความกลวั ความเช่ืออยา่ง
มัน่คง ท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยทศันคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น 
(Opinion) หรือพฤติกรรม (Behavior) ดงันั้น จึงถือไดว้า่ความคิดเห็นของบุคคลเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึง
ทศันคติของบุคคลนัน่เอง จึงอาจกล่าวไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ และความรู้สึก ท่ีไดรั้บจาก
ประสบการณ์หรือค าบอกเล่าท่ีแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภค
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ถวลัรัตน์ กลัชาญกิจ (2558) ศึกษาเร่ือง บุคลิกภาพ
ผูบ้ริโภค ความเช่ือโชคลางและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัหินสีมงคล ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสวมใส่เคร่ืองประดบัหินสีมงคลส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพการแสดงตวั และรองลงมา ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพการมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ ความเช่ือโชคลางในเคร่ืองประดบัหินสี พบวา่ ดา้นการท างานหรือ
การศึกษาเป็นความเช่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดโดยมีประเดน็ ดงัต่อไปน้ี เสริมสร้าง
ก าลงัใจใหก้ลา้หาญและเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน, ส่งเสริมโชคลาภ ความร ่ารวย,ท าใหผ้า่นพน้อุปสรรค
หรือปัญหาได ้และเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดความคิดสร้างสรรค ์
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคของผูบ้ริโภคกลุ่ม
อาชีพพนกังานขายในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อาชีพพนกังานขายอสังหริมทรัพย ์สถานภาพโสด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 บาท และนบั
ถือศาสนาพทุธ ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองประดบัน าโชคและร้านจดั
จ าหน่ายสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานและวยัรุ่นยคุ
ใหม่ เพราะกลุ่มน้ีมีก าลงัซ้ือสูง เป็นกลุ่มท่ีก าลงัเร่ิมสร้างฐานะและตอ้งการประสบผลส าเร็จในการ
ท างาน ผูป้ระกอบการควรใชก้ลยทุธ์การตลาดทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาควบคู่กนัไป โดยเนน้
การพฒันาดา้นการออกแบบท่ีหลากหลาย รูปทรงกระทดัรัด มีความมินิมอล เรียบง่าย ดูทนัสมยั ปรับ
โทนสีอบอุ่น สร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และเนน้การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคา
ระดบักลางถึงระดบัสูงใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือในเคร่ืองรางแต่ตอ้งการพก
ติดตวัไดใ้นชีวติประจ าวนัเสมือนใหดู้เป็นเคร่ืองประดบัแฟชัน่ไม่ใช่เคร่ืองรางยคุเก่า ควบคู่กบัการตั้ง
ราคาท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลางเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง่้าย
ข้ึน ความหลายหลากของผลิตภณัฑแ์ละราคาสามารถเพิ่มมูลค่าและปริมาณการขายไดม้ากยิง่ข้ึน  
 2.จากการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน า
โชค ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัทศันคติดา้นความรู้สึกมากท่ีสุด 
รองลงมาดา้นพฤติกรรม และดา้นความเขา้ใจ ตามล าดบั ดงันั้นผูว้จิยัขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการ
ธุรกิจเคร่ืองประดบัน าโชคและร้านจดัจ าหน่ายสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค น าประเดน็เร่ืองความเช่ือใน
อิทธิคุณของสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคมาเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจซ้ือ เพราะความเช่ือเป็นส่วน
สนบัสนุนส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ผูป้ระกอบการสามารถส่ือสารคเร่ืองราวความเช่ือไปยงัผูบ้ริโภคได ้
โดยการน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวความเช่ือของสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคในดา้นต่างๆ ผา่นการ
ประชาสมัพนัธ์ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองประดบัน าโชคหรือการส่งเสริมพนกังานขายในเร่ืองวิธีการพดูโนม้
นา้วและการใหข้อ้มูลในดา้นความเช่ือต่อผูบ้ริโภคโดยตรง ซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือต่อ
เคร่ืองประดบัสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคมากยิง่ข้ึน 
 3.จากการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละราคาต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น ผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการ
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ธุรกิจเคร่ืองประดบัน าโชคและร้านจดัจ าหน่ายสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค ควรเนน้การพฒันาศกัยภาพ
การผลิตไปสู่การออกแบบผลิตภณัฑ ์เพือ่มุ่งเนน้การออกแบบเคร่ืองประดบัน าโชคท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของแบรนด ์มีความสวยงาม ความทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร ท าใหเ้ป็น
ท่ีจดจ าแก่ผูบ้ริโภค และเนน้การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นราคาระดบักลางถึงระดบัสูงโดยมีกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเป็นวยัท างานและวยัรุ่นยคุใหม่ท่ีมีก าลงัซ้ือ ท าใหก้ลุ่มลูกคา้ช่ืนชอบ ซ้ือซ ้า และเกิดการบอก
ต่อ น าไปสู่การขยายสาขาร้าน เพื่อขยายฐานลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
พื้นท่ีอ่ืนๆได ้อีกทั้งด าเนินการจดัจ าหน่ายผา่น Internet Marketing เพือ่เพิ่มช่องทางการโฆษณาและเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ พร้อมมีใบรับรองหรือใบรับประกนัภายใตคุ้ณภาพของแบรนด ์นอกจากน้ีควร
เพิ่มบริการช าระเงินผา่นช่องทางออนไลน ์หรือแบบผอ่นช าระรายเดือนจากบตัรเครดิต เป็นอีกช่องทาง
ท่ีสามารถท าใหต้ดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน และช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และสามารถแข่งขนัได ้ในระยะยาว  
 4.จากการศึกษา พบวา่ ทศันคติดา้นความรู้สึกมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ
มากท่ีสุด ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองประดบัน าโชคและร้านจดัจ าหน่าย
สร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชค เนน้การส่งเสริมดา้นการตลาดท่ีมุ่งการตอกย  ้าความเช่ือ เช่น จดักิจกรรมมีทต้ิ
งของกลุ่มผูท่ี้ใหค้วามสนใจเร่ืองความเช่ือป่ีเซียะ เพื่อแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความเช่ือเก่ียวกบั
คุณประโยชนข์องสร้อยขอ้มือป่ีเซียะน าโชคร่วมกนั เป็นเสมือนเป็นการตอกย  ้าความรู้สึกของผูบ้ริโภค 
เพราะการขายสินคา้ประเภทน้ีส่ิงส าคญัท่ีสุด คือทศันคติท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ ความรู้สึกถึงคุณค่าท่ีจะไดรั้บ
จากการตดัสินใจซ้ือ ความรู้สึกท่ีดีต่อสร้อยขอ้มือป่ีเซียะ และหากผูบ้ริโภคมีระดบัทศันคติท่ีดีมาก
เท่าไหร่ โอกาสท่ีจะตดัสินใจซ้ือกม็ากข้ึนผูป้ระกอบการเองกจ็ะสามารถขายสินคา้ไดง่้ายข้ึน 
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