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 ขอรับรองวา่ รายงานการคน้ควา้อิสระและบทความวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยักบั
ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล เป็นผลงานเขียนของขา้พเจา้ หากมหาวิทยาลยัไดรั้บ
การร้องเรียนของผลงาน หรือภายหลงัไดต้รวจสอบพบว่า เป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผูอ่ื้น
หรือจากแห่งใดแห่งหน่ึง หรือรวมถึงการให้ผูอ่ื้นจดัท าไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ขา้พเจา้ยอม
ท่ีจะใหม้หาวิทยาลยัเพิกถอนปริญญาบตัรของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว โดย
ไม่ขอทกัทว้งแต่ประการใด 
 เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งค าปฏิญาณและค ารับรองขา้งตน้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
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ศาสตร์ตวัเลข เป็นศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็น วนัเดือนปีเกิด, เลข

บตัรประชาชน, เลขท่ีบา้น, ทะเบียนรถ, รหัสเอทีเอ็ม หรือกระทัง่เบอร์มือถือ และอิทธิพลของศาสตร์

ตวัเลขท่ีเห็นชดัท่ีสุดคือ “ตวัเลขเบอร์มือถือ” เพราะโทรศพัทมื์อถือเป็นปัจจยัท่ี 6 ในชีวิตประจ าวนั จึง

ท าให้เบอร์มงคลไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองจากผูบ้ริโภคในทุกสายอาชีพ จึงท าให้ธุรกิจเบอร์มงคล

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทิศทางตรงกนัขา้มกบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และยงัสามารถให้ก าไรท่ีสูง

มากกวา่ 100% (ฐานเศรษฐกิจ, 12/12/2564) ดว้ยสาเหตุน้ีจึงท าให้ตลาดการแข่งขนัในธุรกิจเบอร์มงคล

มีความรุนแรงสูงมาก ตั้งแต่ผูท่ี้จ าหน่ายเบอร์มงคลเป็นอาชีพเสริม ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไปจนถึงสาม

ค่ายธุรกิจเบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดแ้ก่ AIS, DTAC และ TRUE  จึงการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของ

ธุรกิจเบอร์มงคลของผูป้ระกอบการรายย่อย หรือรายใหญ่ ในเร่ืองของราคา กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ช่อง

ทางการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การเขา้ถึงเบอร์มงคลของกลุ่มลูกคา้ไดง้่ายขึ้นจึงเป็นส่ิง

ส าคญั  

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการ

ใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง 2.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง 

และกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคล 3.)เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเลือก

ลักษณะของเบอร์มงคลกับราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคล โดยใช้ปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมถึง

ความตอ้งการใช้การใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง และลกัษณะของเบอร์มงคล ท่ีสัมพนัธ์กบัราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคล เพื่อน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันากลยทุธ์ทาง

การตลาด เร่ือง การตั้งราคาเบอร์มงคล, การกกัตุนลกัษณะเบอร์มงคล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค และเป็นการเพิ่มก าไร และลดตน้ทุนการใชจ่้ายในการเติมเงิน ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการต่อ

อายกุารใชข้องเบอร์มงคล โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรชาวไทยท่ีไดถื้อครองเลขหมาย

โทรศพัท ์เคล่ือนท่ีปี พ.ศ. 2563 ผ่านการท าส ารวจขอ้มูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 406 ชุด โดยสถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ (Pearson Chi- Square ) โดย

ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความต้องการใช้เบอร์

โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนัยยะ

ส าคญัท่ี 0.05  และลกัษณะเบอร์มงคลต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย 3 อนัดบัแรก 

คือ ไม่เกิน 1,000 บาท, 1001-3,000 บาท และ 3,001-5,000 บาทตามล าดับ อย่างมีนัยยะส าคญัท่ี 0.05 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 15-35 ปี, มีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 

– 35,000 บาท มีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นการเงินและการงาน โดยมี

การเลือกใช้เบอร์มงคลท่ีเป็นเบอร์สวย เบอร์ตอง (XXX) มากท่ีสุด โดยราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย 3 

อนัดบัแรก คือ ไม่เกิน 1,000 บาท, 1001-3,000 บาท และ 3,001-5,000 บาทตามล าดบั  

 

ค าส าคญั : เบอร์มงคล, ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย, ความตอ้งการใชเ้บอร์มงคลในการเสริมดวง 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความ

อนุเคราะห์จาก อ.ดร.สินาท  นาควชัระ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีใหค้วามกรุณาสละเวลาให้ค  า ปรึกษา 

ขอ้แนะน าและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจยั และท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีมี

ความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

 นอกจากน้ีผูวิ้จยัขอขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัรามค าแหงทุกท่านท่ีให้ความรู้ในเร่ือง

ต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยันน ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลา 

ในการตอบแบบสอบถามงานวิจยัน้ี รวมถึงก าลงัใจและความช่วยเหลือต่าง ๆ จากพ่อแม่, เพื่อนๆ กลุ่ม 

7-11, หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน  ท่ีไดมี้ส่วนช่วยท าใหง้านวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่ง งานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ และผูใ้ห้บริการธุรกิจเบอร์

มงคลตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในงานวิจยัน้ี อน่ึงหากงานวิจยัน้ีมีขอ้บกพร่อง หรือผิดพลาดประการ

ใด ผูวิ้จยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความเช่ือ และความศรัทธาเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนไทยตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การไหวพ้ระขอพรกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในเร่ืองต่าง ๆ, การสะเดาะเคราะห์เสริมดวง

ชะตา, การใส่หินเพื่อเสริมมงคล, การพกวตัถุมงคล การปรับฮวงจุย้ 

 ตลอดจนการเปล่ียนไปใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล  เป็นตน้ นอกจากศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

จิตใจของท่ีคนไทยแต่ละคนแลว้ ส่ิงเหล่าน้ียงัเปรียบเสมือนก าลงัใจท่ีเสริมความ ศรัทธาใหก้บัตวัเองใน

การด าเนินชีวิตเพื่อต่อสู้กบัอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพราะในท่ีไร้เสถียรภาพท่ีไดส่้งผลกระทบเป็น

วงกวา้งต่อในการด ารงชีวิตดา้นลบทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ และการประกอบอาชีพทุกสาขา ไม่ว่า

จะเป็นพนักงานประจ า, ขา้ราชการ ไปจนถึงผูป้ระกอบทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ทุกภาพส่วน ท่ี

จะตอ้งเผชิญหน้ากบัปัญหา และการเปล่ียนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขนัอย่างรุนแรง

ของทุกสายอาชีพธุรกิจ จึงท าให้ประชาชนคนไทยในทุกสาขาอาชีพมกัจะหันไปพึ่งพา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

หรือของมงคลต่าง ๆ มากขึ้นและอีกหน่ึงความเช่ือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของเราทุกคน คือ ศาสตร์

ตวัเลข “ตวัเลขเขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็น วนัเดือนปีเกิด, เลขบตัร

ประชาชน, เลขท่ีบา้น เช่ือมโยงกบับุคลิกนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างแม่นย  า ยงับ่งบอก

ถึงกรรมเก่าท่ีติดตวัเรามาดว้ย โดยอิทธิพลของตวัเลขท่ีเห็นชดัท่ีสุดคือ “ตวัเลขเบอร์มือถือ” เพราะอยู่

ใกลต้วัเรามากท่ีสุดในตวัเลข 0-9 มีรหัสลบัส าหรับวิเคราะห์ท่ีบ่งบอกตวัตนนิสัยของเจ้าของเบอร์, 

รูปแบบการใชชี้วิต ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีมกัประสบพบเจอ” (ไทยรัฐออนไลน์, เปิดขุมทรัพย ์“เลขพลิก

ชี วิต”  น่า เ สียดายคนส่วนใหญ่ไม่ รู้ความลับ น้ี  (2564), ค้นหาเ ม่ือ  12  มกราคม 2565 .  จาก 

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2031919 โดยจะเห็นไดจ้าก 

 

  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2031919


2 

 

 

ภาพ 1 อินไซตส์ายมู. เบอร์โทรของฉันมงคลไวก่้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา. จาก https://marketeeronline.co/archives/222416 

 

ดว้ยเหตุน้ีธุรกิจเบอร์มงคลจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ และไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ือง

จากผูบ้ริโภคในทุกสายอาชีพ จึงท าให้ธุรกิจเบอร์มงคลการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทิศทางตรงกันขา้ม

กบัสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และยงัสามารถให้ก าไรท่ีสูงมากกว่า 100% ให้กบัผูท้  าธุรกิจน้ีอีกดว้ย ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเช่ือวา่เลขท่ีดีจะน าพาชีวิตไปเจอกบัส่ิงดี ๆ แลว้ การใชเ้บอร์โทรศพัท์

ท่ีเป็นเบอร์มงคลในการติดต่อส่ือสาร และเป็นส่ิงท่ีอยู่กบัผูใ้ชต้ลอดเกือบทุกเวลาของชีวิต จะส่งผลให้

ชีวิตมีความเป็นศิริมงคล และรอดพน้จากอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้และจากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั

ธุรกิจจ าหน่ายเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขมงคลมีมูลค่าถึงปีละ 1,000,000,000 บาท และมีการเติบโต

เพิ่มขึ้นต่อเน่ืองโดยเฉพาะมูลค่าของเบอร์โทรศพัทแ์ต่ละเลขหมายเพิ่มขึ้นปีละ 5-10% และยงัพบวา่กลุ่ม

ท่ีนิยมเปล่ียนมาใช้เบอร์มงคลมากท่ีสุดคือ กลุ่มนักธุรกิจไทย ซ่ึงพบว่ามีสัดส่วนมากถึง 70% จน

กลายเป็นสังคมไปแลว้ ส่วนบุคคลทัว่ไปส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 65% เน่ืองจากมีความเช่ือว่าการใช้เบอร์

ม ง ค ล จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ป ร ะ สบค ว า มส า เ ร็ จ ไ ด้ ต า ม ท่ี ค า ดห วัง  (ฐ า น เ ศ รษ ฐ กิ จ , 12/12/2564) 

https://www.thansettakij.com/general-news/450841 
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ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ตลาดการแข่งขันในธุรกิจเบอร์จึงมีความรุนแรงสูงมาก ตั้ งแต่ผูท่ี้

จ าหน่าย เบอร์มงคลเป็นอาชีพเสริม ผู ้ประกอบการรายย่อย ไปจนถึงสามค่ ายธุรกิจ เบอร์

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดแ้ก่ AIS, DTAC และ TRUE ท่ีใชค้วามมีช่ือเสียงของหมอดูช่ือดงั ในการวางและ

เรียงเบอร์โทรศพัท ์เพื่อจบัตลาดเบอร์มงคลของเพื่อขยายฐานลูกคา้ และสร้างรายไดเ้พิ่มให้กบัองค์กร 

โดยจะเห็นไดจ้าก  ดีแทคจบัจุดความตอ้งการน้ีร่วมมือกบัหมอชา้ง ทศพร, เอไอเอส จบัมือ อ. คฑา ชิน

บญัชร ศาสตร์ไพ่ยปิซี คดัเบอร์มงคลตามราศี ถดัมาเบอร์ 

สวยเบอร์มงคลของเอไอเอสก็มีใหเ้ลือกจากหลาย ๆ ท่าน ทั้ง แมน แมทจิเชียน กบัเบอร์เสริมชีวิต อ. ปอ 

นางฟ้าเลขลิขิต กบัเบอร์เลขลิขิต และค่ายทรู ท่ีล่าสุดจบัมือกบัอาจารยล์กัษณ์ ราชสีห์ หรือ หมอลกัษณ์ 

ฟันธง พฒันาโปรแกรมค านวณผูกดวงชะตาวางลคันาตามหลกัวิชาโหราศาสตร์ไทยภูมิปัญญาแผ่นดิน

(Marketeer, 12/12/2564) https://marketeeronline.co/archives/222416 

  

https://marketeeronline.co/archives/222416
https://marketeeronline.co/archives/222416
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ดงันั้น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์

มงคลในการเสริมดวงและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์รหว่างความตอ้งการใช้เบอร์มงคลในการเสริม

ดวงและการเลือกลกัษณะเบอร์มงคล กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคลจึงเป็นส่ิงท่ี

ส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจเบอร์มงคลของผูป้ระกอบการรายย่อย หรือรายใหญ่ใน

เร่ืองของราคากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ช่องทางการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การเขา้ถึงเบอร์

มงคลของกลุ่มลูกคา้ไดง้่ายขึ้น ผ่านการวิเคราะห์ความตอ้งการใชเ้บอร์มงคลในการเสริมดวง , ลกัษณะ

การวางเบอร์มงคล และราคาของเบอร์มงคลท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย และเป็นการขยายตลาดและลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายของผูป้ระกอบการอีกดว้ย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการใชเ้บอร์มงคลในการ

เสริมดวง 

 1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง และกับราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล 

 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็

ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 จากงานวิจยัดงักล่าว สามารถก าหนดขอบเขตงานวิจยัได ้ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาขอบเขตเน้ือหา คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์, ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวงการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน, และราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายใน

การเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.3.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ, อายุ, ระดับศึกษา, อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.3.1.2 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง ได้แก่ จ านวนประสบการณ์

เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลของกลุ่มตวัอยา่ง, ช่องทางไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าเร่ืองการ

เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลของกลุ่มตวัอยา่ง และความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการ

เสริมดวงดา้นต่างๆ 

1.3.1.3 การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน ไดแ้ก่ เครือข่ายของเบอร์โทรศพัท์ท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชเ้บอร์มงคล และความตอ้งการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้านมากท่ีสุด 

1.3.1.4 ราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคล ไดแ้ก่ การเลือกช่วงราคา

ท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 1, การเลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็

ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2, การเลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 3 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรชาวไทยท่ีไดถื้อครองเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

1.3.2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรชาวไทยท่ีไดถื้อครองเลขหมายโทรศพัท์ 

เคล่ือนท่ีปี พ.ศ. 2563 จ านวน 385 คน โดยใชว้ิธีการสูตรของคอแครน ใชใ้นกรณีท่ีไม่ทราบขนาดของ

ประชากรท่ีแน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมาก และตอ้งการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ท่ีระดบั

ความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้  5% และสัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจใน

ประชากรเท่ากบั 0.5 ของขนาดประชากรท่ีตอ้งการเท่ากบั 

1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

1.3.3.1 ตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  

• เพศ 

• สถานภาพ 
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• อาย ุ

• ระดบัศึกษา 

• อาชีพ  

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.3.3.2 ตวัแปรตาม 

• ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง ประกอบดว้ย 

• ประสบการณ์เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

• ช่องทางไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใช้เบอร์โทรศพัท์มงคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

• ครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั 

• หมอดู 

• อินเตอร์เน็ต เช่น Google, website จากเครือข่ายมือถือ, website คน้หาเบอร์มงคล 

เป็นตน้ 

• Social Media เช่น You Tube, Facebook, Instagram, Twitter และ Line 

• โทรทศัน์ 

• แผน่พบั/โบรชวัร์ ท่ี Shop ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ 

• ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประกอบดว้ย 

• ดา้นการเงิน การงาน 

• ดา้นอ านาจบารมี 

• ดา้นความรัก, ความเมตตา 

• ดา้นสุขภาพ 

• ดา้นจิตใจ และอารมณ์ และลกัษณะนิสัย 
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• ดา้นสติปัญญา 

• ดา้นโชคลาภ 

• ดา้นความส าเร็จ 

1.3.3.3 การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน ประกอบดว้ย 

• เครือข่ายของเบอร์โทรศพัท ์มีผลต่อการเลือกใชเ้บอร์มงคล 

• มีผล 

• ไม่มีผล 

• ท่านตอ้งการใชเ้บอร์โทรมงคลลกัษณะใดมากท่ีสุดมีผล 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีผลรวมมงคล 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหสัพลิกชีวิต (4289, 6395) 

• เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX) เลขสวย 

1.3.3.4 ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคล 

1.3.3.5 เลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 1 

• ไม่เกิน 1,000 บาท 

• 1,001 - 3,000 บาท 

• 3,001 - 5,000 บาท 

• 5,001 - 10,000 บาท 

• 10,001 - 30,000 บาท 

• 30,001 - 50,000 บาท 

• 50,000 – 100,000 บาท 
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• มากกวา่ 100,000 บาท 

1.3.3.6 เลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 

• ไม่เกิน 1,000 บาท 

• 1,001 - 3,000 บาท 

• 3,001 - 5,000 บาท 

• 5,001 - 10,000 บาท 

• 10,001 - 30,000 บาท 

• 30,001 - 50,000 บาท 

• 50,000 – 100,000 บาท 

• มากกวา่ 100,000 บาท 

1.3.4 ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา 

 การส ารวจและเก็บขอ้มูล คือ ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 

 

1.4 ค าถามการวิจัย และสมมติฐานในการวิจัย 

 1.4.1 ค าถามการวิจัย 

 1.4.1.1 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารขอ้มูล และค าแนะน าเก่ียวกบัเบอร์มงคลดา้นใดบา้งท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และค าแนะน าเร่ืองการใชเ้บอร์มงคลของผูบ้ริโภค 

1.4.1.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้บอร์มงคลในการเสริม

ดวงท่ีต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 1.4.1.3 การใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง และการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคลท่ีต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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1.4.2 สมมติฐานในการวิจัย 

 1.4.2.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์การเลือกใช้เบอร์มงคลในการ

เสริมดวงท่ีต่างกนั 

1.4.1.2 การใชเ้บอร์มงคลในการเสริมดวง ท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจ

จ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคลท่ีต่างกนั 

 1.4.2.3 การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์มงคลท่ีต่างกนั 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ความเช่ือ คือ ชุดความคิด  ความเขา้ใจและการยอมรับ  นบัถือ  เช่ือมัน่ในส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

โดยไม่ตอ้งมีเหตุผลใดมาสนบัสนุนหรือพิสูจน์  ซ่ึงส่ิงท่ีเช่ือมัน่นั้นอาจจะพิสูจน์ได ้หรืออาจไม่สามารถ

พิสูจน์ไดเ้ลย 

1.5.2 เบอร์มงคล คือ ตวัเลขในเบอร์โทรศพัท์มือถือ ท่ีไม่มีจุดเสีย มีพลงัส่งผลดีต่อชีวิต ดีต่อ

ทุกอาชีพ ต่อทุกสถานะภาพ เบอร์ท่ีช่วยส่งเสริม ดา้นการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ อ านาจบารมี 

รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของเรา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

1.5.3 ลักษณะของเบอร์มงคล คือ ลักษณะการจัดเรียงตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่ีมี

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ และศาสตร์เลขมงคลท่ีผูจ้ดัเรียง หรือผูเ้ลือกสรร

เบอร์เรียนรู้มา โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1.5.4 เบอร์โทรศพัท์ท่ีมีผลรวมมงคล คือ การน าตวัเลขทุกตวัในเบอร์โทรศพัท์มาบวกกันท า

ใหเ้กิดผลรวมมงคล เช่น ผลรวมเบอร์โทรศพัท ์42, 24 45, 54, 51, 15 เป็นตน้ เพื่อเสริมดวงดา้นต่างๆไม่

วา่จะเป็น ดา้นการเงิน, การงาน, ความรัก และโชคลาภ เป็นตน้ 

1.5.5 เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล คือ การเรียงตวัเลขในเบอร์โทรศพัทมื์อถือ

ท่ีใชเ้ลขดีมาร้อยเรียงกนั ในเลข 7 ตวัสุดทา้ย โดยค านึงถึงความสมดุลและเหมาะสมของตวัเลข เช่น 56, 
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65, 42, 24, 99, 59, 95 เป็นตน้ โดยไม่มีเลขเสียอยู่ในเบอร์โทรศพัท์เลยเช่น 08, 80, 01, 10, 21, 12 เป็น

ตน้ เพื่อเสริมดวงดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็น ดา้นการเงิน, การงาน, ความรัก และโชคลาภ เป็นตน้ 

1.5.6 เบอร์โทรศพัท์ท่ีมีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) คือ การเรียงตวัเลขในเบอร์

โทรศพัท์มือถือท่ีมีกลุ่มเลขมงักร 287,879,878, 787 หรือเบอร์โทรศพัท์มือถือท่ีมีกลุ่มหงส์ 289, 982, 

282, 828, 829 เพื่อเนน้เสริมดวงดา้นเงินกอ้นโตเป็นหลกั 

1.5.7 เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) คือ การเรียงตวัเลขในเบอร์โทรศพัทมื์อถือท่ี

มีกลุ่มกวนอู 639 539 939 และ 6369 เพื่อใช้เสริมดวงด้านการแข่งขนัอะไรก็ชนะ เหมาะกับงานท่ีมี

คู่แข่งเยอะๆ การสอบชิงทุน การแข่งกีฬา การสัมภาษณ์เขา้ท างาน การคา้ขายท่ีมีการแข่งขนัสูงๆ  

1.5.8 เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต (4289, 6395) คือ ) คือ การเรียงตวัเลขใน

เบอร์โทรศพัท์มือถือท่ีมีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต คือ 4289 และ 6395 เพื่อใช้ในการดึงดูดเงินทอง

และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงก่อใหเ้กิดพลงังานเรียกทรัพยข์ายของดี 

1.5.9 เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX) เลขสวย ) คือ การเรียงตวัเลขในเบอร์โทรศพัทมื์อถือ

ท่ีมีเลขซ ้ ากนั 3 ตวัติดกนัในเบอร์โทรศพัท์ เช่น 555, 999, 444 เป็นตน้ เพื่อเสริมดวงดา้นต่างไม่ว่าจะ

เป็น ดา้นการเงิน, การงาน, ความรัก และโชคลาภ และง่ายต่อการจดจ า เป็นตน้ 

1.5.10 ราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย คือ ความพึงพอใจท่ีแสดงออกในรูปแบบของตัวเงินท่ี

ผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะจ่าย ส าหรับเบอร์มงคลท่ีใชใ้นการเสริมดวง ไม่วา่ราคานั้นจะมีมูลค่าสูง หรือต ่าก็ตาม 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ท าให้ทราบพฤติกรรม และความตอ้งการในการใชเ้บอร์มงคลของผูบ้ริโภคในการเสริม

ดวงดา้นต่างๆ 

1.6.2 ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ของลกัษณะของเบอร์มงคล กบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายใน

การเปล่ียนเบอร์มงคล 

1.6.3 ใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูท่ี้ประกอบอาชีพจ าหน่ายเบอร์มงคลทั้งรายใหญ่และรายย่อยในการ

เลือกกกัตุนลกัษณะเบอร์มงคล  
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1.6.4 ใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูท่ี้ประกอบอาชีพจ าหน่ายเบอร์มงคลทั้งรายใหญ่และรายย่อยในการ

ตั้งราคาขายเบอร์มงคล 

1.6.5 ใชเ้ป็นแนวทางแกผู้ป้ระกอบอาชีพจ าหน่ายเบอร์มงคลในการเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ไดถู้กตอ้ง 

1.6.6 ใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูท่ี้ศึกษาวิจยัในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่2  

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยักบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียน

เบอร์มงคล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมทฤษฎี แนวคิด จากต ารา เอกสาร บทความทางวิชาการ

ทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจยั วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การคน้ควา้อิสระท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์เบอร์มงคลในประเทศไทย 

2. แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจเลือก 

5. แนวคิดและทฤษฎีราคาท่ีเตม็ใจจ่าย 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัศาสตร์เลขมงคลในประเทศไทย 

 อาจารยนิ์ติกฤตย ์กิตติศรีวรนนัท ์(2562 : 13-14) อธิบายวา่ พลงัแห่งศาสตร์ตวัเลข คือ พลงังาน

ท่ีอยู่รอบตวัเรา ตั้งแต่เกิดจนตาย อยู่ในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่เช้าจรดค ่า ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอน 

ตวัเลขจึงมีอิทธิพลต่อทุกชีวิต ไม่วา่จะเป็น วนั, เดือน, ปี, ปฏิทิน, นาฬิกา, เลขท่ีบา้น, เลขบตัรประชาชน

, จ านวนเงินในกระป๋า, ทะเบียนรถ, รหสัเอทีเอม็, หุน้, คณิตศาสตร์, หวย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 เรามีตวัเลขเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัอย่างมิอาจหลีกเล่ียงได ้และตวัเลขท่ีอยู่ใกลต้วั

มนุษยม์ากท่ีสุด หรืออาจจะเรียกไดว้่า แทบตลอดเวลาเลยก็ว่าได ้คือ “รหัสโทรศพัท”์ ซ่ึงเป็นรหัสท่ีใช้

ส่ือสารเช่ือมโยงส่ิงต่างๆเขา้มาในชีวิตเราเปรียบดัง่อวยัวะท่ี 33 ของร่างกาย เป็นพลงังานท่ีอยูใ่กลม้นุษย์

มากท่ีสุด คล่ืนพลงังานการส่ือสารจึงมีอิทธิพลต่อมนุษยอ์ยา่งเหลือคณา 

 เบอร์โทรศพัทท่ี์มีพลงังานท่ีดีจะมีพลงัดึงดูดความสุข ดึงดูดคนรอบขา้งท่ีดี ผูใ้หญ่ท่ีเมตตาและ

ให้การสนับสนุนมีโชคช่วยและได้รับโชคดี พบความรักท่ีสดใส ซ่ึงทั้ งหมดเป็นกุญแจท่ีไขไปสู่
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ความส าเร็จและความสุขท่ีตอ้งการ เราสามารถเป็นได้ทุกย่างเราปรารถนา เพียงรู้รหัสลบั “พลงัแห่ง

ตวัเลข” และ “การออกแบบโทรศพัท”์ ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัตวัเอง และลงมือท าทุกส่ิงใหส้อดคลอ้งกนั 

พลงัศาสตร์แห่งศาสตร์ตวัเลข คือ เคร่ืองมือท่ีทรงอานุภาพ เสริมกฎแห่งแรงดึงดูดเหน่ียวน าพลงังานท่ีดี

ใหเ้พิ่มเป็นทวีคูณ ดึงดูดความส าเร็จและส่ิงดีงามใหบ้งัเกิดขึ้นกบัชีวิตเราไดอ้ยา่งอศัจรรย ์

 ดร.ไก่-มทันาปวีณ์ สาระคุณมนตรี (2559, ออนไลน์) อิทธิพลของเบอร์มือถือว่า สามารถส่งผล

ให้ชีวิตรุ่งหรือร่วงได ้โดยพลงัของตวัเลขสามารถช่วยไดต้ั้งแต่เร่ืองของเงินทอง การงาน ธุรกิจ นิสัยใจ

คอ ความรัก สุขภาพ อ านาจบารมี การศึกษาและเสน่ห์ แมอ้ยากแต่งงาน อยากมีลูก อยากสอบไดต้วัเลข

มือถือสามารถช่วยได ้ตวัเลขบางตวัส่งผลใหเ้กิดเงินสะพดั มีเงินในบญัชีแบบท่ีไม่คาดคิดวา่จะเกิดขึ้น 

 หลกัการวิเคราะห์ตัวเลข 

 ดร.ไก่ บอกว่า การวิเคราะห์ความหมายตวัเลขจะวิเคราะห์เฉพาะเลข 7 ตวัหลงั ไม่วิเคราะห์ 3 

ตวัหนา้ โดย 7 ตวัหลงัจะจบัคู่เป็น 6 คู่ สมมติเบอร์ 0XX - ABCDEFG คู่ท่ี 1 AB คู่ 2 BC คู่ 3 CD  

คู่ 4 DE คู่ 5 EF คู่ 6 FG แต่ละคู่มีความส าคญัท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความหมายและต าแหน่ง

ตวัเลขแต่ละคู่จะท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแม่นย  า แต่ผลรวมของตวัเลขทั้งสิบตวัไม่มีผลในการวิเคราะห์หรือ

วางเบอร์มือถือ 

 “AB หมายถึงลกัษณะภายนอกของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือเบอร์นั้น ๆ ท่ีผูพ้บเห็นสามารถสัมผสัได ้

เช่น กิริยามารยาท ท่าทาง การพูดจา ความประทบัใจต่อผูค้นในยามแรกเห็น ถา้คู่ AB เสียภาพลกัษณ์

เจ้าของเบอร์ในสายตาของคนอ่ืนจะติดลบทันที คู่  AB จึงส าคัญมาก ขณะท่ี BC CD DE และ EF 

สามารถบ่งบอกทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นตวัตน ส่วน FG จะระบุถึงลกัษณะตวัตนหรือนิสัยท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้

เบอร์ เช่น จิตใจ อารมณ์ การตดัสินใจ ซ่ึงถา้ตอ้งการเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมสามารถก าหนดไดท่ี้เลข

คู่ FG น้ีเลย” 

 หมอชา้ง อาจารยท์ศพร ศรีตุลา (2563, ออนไลน์) อธิบายวา่  

 การดูตวัเลข ศาสตร์เลขคู่ 

 อยูด่ว้ยกนัแลว้ส่งผลดี บางตวัเลข ก็ส่งผลเร่ืองความรัก บางตวัเลขก็ส่งผลดีในเร่ืองของการท างาน

ถา้เกิดเรามีเลขคู่เยอะ โดยเฉพาะในส่ีตวัทา้ย ก็จะช่วยส่งเสริมโชคชะตาในดา้นนั้น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอยกตวัอย่างศาสตร์เลขคู่ เสริมความรัก 16 61 26 เลขหกเสริมเร่ืองความรักความสุข ตวัเลข

อาจจะส่งผล ในทิศทางท่ีต่างกนัเช่น 16 61 ทั้งคนโสดและไม่โสดก็สามารถใชไ้ด ้เป็นเลขท่ีให้ผลดีใน
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เร่ืองความรัก กา้วหนา้ในดา้นความรัก หรือการไดคู้่ครองท่ีดี เป็นคนท่ีมีฐานะ มีช่ือเสียง มีความมัน่คง 

มีความเป็นอยูท่ี่ดีมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี 

 26 เป็นตวัเลขแห่งความมีเสน่ห์ ดึงดูดคนเขา้มา หรือเป็นการเร่ิมตน้รักคร้ังใหม่ ถา้เกิดใครท่ีมีคู่

ท่ีมีแฟนแลว้ก็ไม่ไดเ้สียหายอะไร เลข 26 น้ี เราพูดจากนัในเร่ืองของความรักท่ีมีความเขา้ใจกนั เป็นการ

ช่วยปรับเปล่ียนพลงังานความรักของคุณใหมี้ความลงตวัท่ีมากขึ้นดว้ย 

 ศาสตร์เลขคู่ เสริมดวงการงาน (ความจริงมีมากแต่ขอยกแค่สามคู่น้ี) 

 14 41 15 ถือว่าเป็นเลขท่ีให้ผลดี แต่อาจจะส่งผลต่างกัน  เลขคู่น้ี 14 41 เป็นเลขท่ีให้ออกไป

พบปะผูค้น เจรจา ติดต่อ เซลส์นกัขาย นายหนา้ตวัแทน ตระกูล 14 41 ส่งผลดีเลยทีเดียว 

 15 เป็นเลขท่ีดีมากเหมือนกนั จะส่งผลให้ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีดี งานท่ีตอ้งติดต่อผูใ้หญ่ ติดต่อ

ราชการ ใหผ้ลดี ไดรั้บความราบร่ืนในการท างานท่ีดีมากขึ้น 

 ศาสตร์เลขคู่การเงิน (ความจริงมีมากแต่ขอยกแค่สามคู่น้ี) 19 68 86 

 19 เด่นเร่ืองของการเงินท่ีดี หมายถึงเร่ืองของธุรกิจ ออนไลน์ การติดต่อทางไกล หรือ

ต่างประเทศก็ดี 

 86 68 เป็นเลขท่ีคนจีนค่อนขา้งชอบ มีค าพอ้งเสียง ท่ีหมายถึงความมัง่คัง่ร ่ ารวย การมีเลขอยูใ่น

เบอร์โดยเฉพาะส่ีตวัทา้ยจะมีโชคเก่ียวกบัการเงิน ความมัง่คัง่ไดอ้ยา่งดี 

 ศาสตร์ผลรวม 

 คนส่วนใหญ่ชอบใช ้วิธีรวม รวมกนั 10 หลกั ตั้งแต่ 081-XXX-XXXX ยกตวัอยา่งเช่น 

 ผลรวม 36 เร่ืองการท างานธุรกิจติดต่อ การได้รับความช่วยเหลือท่ีดี อาหาร ของสวยงาม 

เคร่ืองประดบั เร่ืองของความรักก็ดี 

 ผลรวม 41 ส่งผลดีเร่ืองของงาน เจรจาการติดต่อ ท าให้เกิดช่ือเสียงความส าเร็จ กา้วหนา้ท่ีดีใน

เร่ืองของงาน 

 ผลรวม 42 เกิดความลงตวั ในเร่ืองของการคา้ขายดี พ่อคา้แม่คา้ ขายของกิน ของใช้ส่งผลดี

เช่นเดียวกนั 

 ผลรวม 44 ให้ผลดีในอาชีพท่ีตอ้งพูดเยอะๆ เซลล์ นายหน้า ตวัแทน คนท่ีตอ้งน าเสนอ เป็น

ผลรวมท่ีดีมากๆ ในเร่ืองของการเจรจา 



15 

 

 

 ผลรวม 45 ผลรวมน้ีก็ถือเป็นผลดีในเร่ืองของความเมตตา ความช่วยเหลือ ความกา้วหนา้ความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัศาสตร์เลขมงคลในประเทศไทย พบว่า พลงัศาสตร์แห่งศาสตร์

ตวัเลข คือ เคร่ืองมือท่ีทรงอานุภาพ เสริมกฎแห่งแรงดึงดูดเหน่ียวน าพลงังานท่ีดี  ให้บงัเกิดขึ้นกบัชีวิต

เราได้อย่างอัศจรรย์ โดยตัวเลขท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของเรามากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ เบอร์

โทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเบอร์มงคลจะตอ้งมีการร้อยเรียงเลขจบัคู่เลขท่ีให้ผลดีแก่ชีวิต เป็น 6 คู่ สมมติเบอร์ 

0XX - ABCDEFG คู่ท่ี 1 AB คู่ 2 BC คู่ 3 CD คู่ 4 DE คู่ 5 EF คู่ 6 FG โดยจะตอ้งไม่มีคู่เลขเสีย ซ่ึงจะตอ้ง

วางอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ หรือมีผลรวมเบอร์โทรศพัทมื์อถือท่ีเป็นผลรวมมงคลดว้ย 

 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์(2563, 39 - 41) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็นการอา้งอิงถึงขอ้มูล

ทางสถิติเก่ียวกบัประชากร ซ่ึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด คือ อายุ , เพศ, 

สถานภาพ, รายได,้ อาชีพ และการศึกษา นักการตลาดใช้ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วน

แบ่ง เพราะเป็นปัจจยัท่ีช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน 

(1) อาย ุ

 นกัการตลาดนิยมใชอ้ายุเป็นปัจจยัส าหรับการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด เพราะอายุเป็นปัจจยัท่ีบ่ง

บอกถึงพฤติกรรมความตอ้งการ และความสนใจในผลิตภณัฑต์่าง ๆ รวมถึงปริมาณการออม กาลงทุน 

และการจบัจ่ายใชส้อย เช่น บริษทัผูผ้ลิตซอสมะเขือเทศไฮนซ์เขา้ใจปัญหาการบริโภคซอสมะเขือเทศ

ของเด็ก จึงได้แนะน าบรรจุภัณฑ์ใหม่ส าหรับท่ีเด็กท่ีเรียกว่า EZ Squirt Ketchup เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ี

ออกแบบมาใหเ้ด็กสามารถบีบซอสมะเขือเทศไดง้่าย 

(2) เพศ (Sex) 

 นกัการตลาดนิยมใชเ้พศเป็นปัจจยัส าหรับการแบ่งส่วนตลาดเช่นเดียวกบัปัจจยัอายุ ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทมีความชัดเจนท่ีจ าแนกส่วนตลาดตามเพศหญิงหรือเพศชาย เช่น 

เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภณัฑ์เปล่ียนสีผม ผลิตภณัฑ์ก าจดัหนวดขน ส่วนบทบาท

ของเพศหญิงและชายนั้นไม่ชดัเจนเหมือนในอดีตอีกต่อไป ในปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองมือซ่อมแซมบา้นดว้ย ในขณะท่ีผูช้ายบทบาทตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว จึงจะเห็นว่านกัการ
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ตลาดไดท้ าการส่ือสารการตลาดผ่านการโฆษณาทางนิตยสารหรือภาพยนตร์โฆษณา โดยมีผูรั้บสาร

เป้าหมายท่ีเป็นทั้งผูห้ญิงและผูช้ายในขณะเดียวกนั 

 บทบาทของเพศท่ีเปล่ียนแปลงไปเกิดขึ้น เพราะผูช้ายและผูห้ญิงต่างผ่ายต่างหารายได้เขา้

ครอบครัว และยงัพบว่าผูห้ญิงท่ีท างานนอกบา้นมีเวลาเปิดรับส่ือโทรทศัน์  ฟังวิทยุ และอ่านนิตยสาร

นอ้ยกวา่ผูห้ญิงในอดีตท่ีอยูก่บับา้น ท าให้นกัการตลาดมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการส่ือสารใหเ้หมาะ

กบัผูห้ญิงท่ีท างานนอกบา้นมากยิง่ขึ้น 

(3) สถานภาพ (Marital Status)  

 ครอบครัวแบบดั้งเดิมเป็นส่วนตลาดท่ีนักการตลาดให้ความส าคญัมากเป็นเวลานาน และได้

น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของครอบครัวหรือครัวเรือนอย่าง

ต่อเน่ือง นักการตลาดจะให้ความส าคัญกับจ านวนและประเภทของครัวเรือท่ีจะเป็นผูซ้ื้อ และใช้

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีจะน าไปใช้ในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ

ครัวเรือนนั้นๆ 

 นักการตลาดพบว่า ครัวเรือนสามารถใช้สถานภาพของสมาชิกของครัวเรือนมาเป็นปัจจยั

จ าแนกส่วนแบ่งตลาดได้ เช่น สถานภาพโสด หย่า พ่อหรือแม่เล้ียงลูกตามล าพงั พ่อแม่หาเงินเล้ียง

ครอบครัวร่วมกนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าครัวเรือนเป็นโสดจะหมายถึงบุคคลเพียงคนเดียว ดงันั้นซุปเปอร์มาร์

เก็ตสามารถน าเสนอขายผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่คนโสดไดม้ากมาย และจะตอ้งออกแบบผลิตภณัฑ์

ให้เหมาะสมกับคนโสดโดยเฉพาะปริมาณท่ีเหมาะกับผูบ้ริโภคเพียงคนเดียว ดังนั้นจึงเกิดอาหาร

ส าเร็จรูปท่ีขายเผ่ือบริโภคเหล่าน้ีไดจ้บัจ่ายใชส้อยตามความตอ้งการของตนเองมากมาย หรือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนอยา่งไมโครเวฟ เคร่ืองชงกาแฟ ก็ออกแบบใหมี้ขนาดเลก็เหมาะสมกบัคนกลุ่มน้ี 

(4) รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education, and Occupation) 

 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ปัจจัยด้านรายได้ ได้รับความนิยมจากนักการตลาดมาเป็นเวลา

ยาวนาน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถช้ีให้เห็นความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอยของส่วนตลาดอย่าง

ชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันนักการตลาดมักจะใช้ปัจจยัด้านรายได้ร่วมกับปัจจยัด้านอายุ ท าให้เห็น

รายละเอียดของส่วนตลาดชดัเจน เช่น ส่วนตลาดท่ีเป็นผูสู้งอายุและร ่ ารวย และนกัการตลาดยงัใช้ปัจจยั

ดา้นรายไดก้บัดา้นอาชีพในการแบ่งส่วนตลาด เช่น แพทยท่ี์มีฐานะร ่าราวย เป็นตน้ 
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ปัจจยัการแบ่งส่วนตลาดดา้นรายได ้การศึกษา และอาชีพมีแนวโน้มท่ีจะมีความสัมพนัธ์กนัทั้งท่ีเป็น

เหตุและผล ซ่ึงจะเป็นไดผู้ท่ี้มีการศึกษาดีจะมีอาชีพท่ีดี และสามารถสร้างรายไดดี้เช่นกนั ส่วนตลาด

ส่วนน้ีจะมีพฤติกรรมหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างไปจากผูท่ี้มีการศึกษาระดบัล่าง อาชีพใชแ้รงงาน และ

รายไดต้ ่า เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ตในระหว่างวนัท าการ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัล่าง อาชีพใชแ้รงงาน และ

รายไดต้ ่าจะไม่มีโอกาสท่ีจะใชอิ้นเตอร์เน็ตเหมือนกบัผูท่ี้มีการศึกษา อาชีพ และรายไดสู้ง 

 รศ.ดร. สุดาพร กุณฑลบุตร (2563, 164-165) กล่าวว่า  “ตัวแปรทางประชากรศาสตร์” 

(demographic variable) ประกอบดว้ย 

1) เพศ การแบ่งกลุ่มโดยใช้เพศนั้น บางกรณีความตอ้งการสินคา้มีความเด่นชดัในตวัเอง 

เช่น เส้ือผา้สตรี เส้ือผา้บุรุษ บางกรณีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใช้ร่วมกนัไดแ้ต่อาจมีนัยแฝงได ้ซ่ึงมกัตอ้งสรุป

จากผลวิจยั เช่น การใช้รถยนต์แต่ละรุ่น บางรุ่นอาจเป็นท่ีพอใจของเพศส่วนใหญ่ บางรุ่นอาจะเป็นท่ี

พอใจของเพศหญิง แต่การใชง้านมีลกัษณะเดียวกนั 

2) อาย ุระดบัอายสุ่งผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทเพลงหรือดนตรี หรือ

หนงั รวมทั้งลกัษณะการใชชี้วิตประจ าวนั เช่น วยัท างานตอนตน้ อาจใชเ้วลาบางส่วนในการเขา้ผบัหรือ

บาร์ เพื่อนัง่ชิล ๆ ส่งผลต่อธุรกิจเหล่านั้น ในขณะท่ีเม่ืออายมุากขึ้นจนถึงสูงวยั อาจตอ้งการร้านอาหารท่ี

นั่งคุยกนัไดส้บายๆแลชะเงียบ รวมทั้งการใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทยาหรืออาหารเสริมเพื่อบ ารุงสุขภาพ 

นอกจากน้ีบทบาทของอายุมีผลต่อความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยั เช่น การท่ีบริษทัเช่ารถยนตใ์น

สหรัฐคิดค่าเช่ารถส าหรับผูมี้อายสูุงกวา่ 25 ปีในอตัราท่ีต ่ากวา่ผูมี้อายนุอ้ยกวา่ 25 ปีเป็นตน้ 

3) รายได ้ระดบัรายไดต้อบสนองการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น (Need) 

และความต้องการเสริม (Want) อย่างชัดเจน และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารต้องการให้ความส าคัญเพราะมี

บทบาทต่อการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดโดยตรง เช่น รายไดร้ะดบั 15,000 บาทต่อเดือน ท าให้

ผูบ้ริโภคตอ้งการเส้ือผา้ ชุดละต ่ากวา่ 1,000 บาท และอาจไม่ทุกเดือน แต่เม่ือบุคคลผูน้ั้นมีรายไดสู้งกว่า 

150,000 บาท อาจซ้ือเส้ือผา้ชุดละ 3,000 5,000 เดือนละหลายชุด หรือการท่ีผูบ้ริโภครายได้น้อยแต่มี

ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและไม่สามารถรอได ้จึงซ้ือคอนโดมิเนียมในระดบัราคาห้อง

ละ 900,000 บานท่ีชานเมือง แต่เม่ือมีฐานะดีขึ้นก็ซ้ือคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ในราคาชุดละ 5,000,000 

บาท เม่ือมีฐานะเศรษฐีก็ขยบัไปซ้ือเพนส์เฮ้าส์ชุดละ 25,000,000 บาท และเม่ือมหาเศรษฐีก็ไปซ้ือ

คอนโดมิเนียมชุดละ 250,000,000 บาทกลางเมือง เป็นตน้ 
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4) ลกัษณะงาน เช่น บุคคลท่ีท างานในกิจการธุรกิจ กบับุคคลท่ีเป็นเกษตรกรตอ้งการเส้ือผา้ 

รองเทา้ และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีแตกต่างกนั หรือในกิจการเดียวกนัแต่ลกัษณะงาน เช่น งานท่ีตอ้งพบลูกคา้ 

หรืองานระดบัแรงงานท าใหต้อ้งเลือกผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 

5) สถานภาพครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการวิจยัตลาด เน่ืองจากพฤติกรรมคน

โสดและพฤติกรรมคนท่ีมีครอบครัวมีความแตกต่างกนัในรูปแบบการด ารงชีวิต ส่งผลต่อพฤติกรรม

การใช้สินคา้และบริการ เช่น สถานภาพครอบครัวสมรสและมีบุตร การใช้เงินส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบั

ค่าใช้จ่ายของบุตร ส่งผลต่อการลดลงของการใช้สินคา้หรือบริการของคู่สมรส โดยเฉพาะสินคา้ท่ีไม่

จ าเป็นท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เช่น การเท่ียวในผบั เป็นตน้ หรือส่งผลต่อความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ของคู่

สมรส แต่เปล่ียนเป้นเส้ือผา้เด็กแทน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: อา้งอิงใน ภทัรดนัย พิริยะธนภทัร) ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความว่า หมายถึง 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบั

การศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ี เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ

ประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญั และสถิติท่ีวดัได้ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรทางด้านอ่ืนๆ ตวัแปรทางด้านประชากรท่ี

ส าคญั ประกอบดว้ย 

1) อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้

หรือบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั นักการตลาดจึงใช้

ประโยชน์จากด้านอายุเพื่อเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ของส่วนตลาดได้

ท าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายุส่วน

นั้นๆ 

2) เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน ดังนั้น

นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้นเพศมีการ

เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการ

ท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากขึ้น 

3) ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนบัว่าเป็นเป้าหมาย

ท่ีส าคญัของการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วย
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ของผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง

รวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้

เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพื่อท่ีจะช่วยท าใหพ้ฒันากลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวัแปรท่ี

ส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่

อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการแบ่ งส่วนการตลาด

โดยยึดถือเกณฑร์ายไดเ้พียงอย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือ

สินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริงแลว้อาจใช้

เกณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายไดเ้ช่นกนั แมร้ายได้

เป็นตัวแปรท่ีนิยมใช้แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน

ประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 

 จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ตัวแปรของลัก ษณะ

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา 

องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด และก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดย

ผู ้ศึกษาผู ้ศึกษาสนใจท่ีศึกษาท่ีจะศึกษาลักษะทางด้านประชากรศาสตร์ เน่ืองจากเป็นตัวแปร

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยักบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคล 

 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 SME Leader based for business (ออนไลน์)พฤติกรรม (behavior) หมายถึง กิริยาอาการท่ี

แสดงออก จากรูปแบบของส่ิงมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเป็นการ

แสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น สามารถสังเกตเห็นไดจ้ากภายนอก 

โดยรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นเป็นผลมาจากการท างานร่วมกนัของพนัธุกรรม และ  

 Schiffman and Kaunk (1994: อ้างอิงใน ภัทรดนัย พิ ริยะธนภัทร)  ได้ให้ความหมายของ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเอาไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคนั้นไดแ้สดงออกมา โดยกระท าการดงักล่าวผ่าน

การใช้สินค้าหรือบริการ การซ้ือ การใช้จ่าย และยงัรวมไปถึงการประเมินผลการรับบริการต่างๆ
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เหล่านั้น โดยผูบ้ริโภคจะมีความคาดหวงัไวว้่า ประสบการณ์ท่ีเขา้ได้รับจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของเราได ้

 ชูชัย สมิทธิไกร (2553, หน้า 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (select) การซ้ือ (purchase) การใช ้(use) และการ

ก าจดัส่วนท่ีเหลือ (dispose) ของสิคา้หรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนา

ของตน (Solomon, 2009) พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถอธิบายโดยละเอียดไดด้งัน้ี 

 การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การตระหนักถึงความตอ้งการ การคน้หา

ขอ้มูล การประเมินทางเลือกต่างๆ และการตดัสินใจซ้ือ 

การซ้ือ หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ตั้งแต่เลือกแหล่งท่ี

จะซ้ือและวิธีการจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการ 

 การใช้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคน าสินคา้มาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวงั หรือการรับบริการจาก

องคก์ารธุรกิจ 

 การก าจดัส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภณัฑไ์ปก าจดัทิ้ง โดยอาจกระท าใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การทิ้งในถงัขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ (reuse), การน าไปผลิตใหม่ (recycle) 

 รศ.ดร.นภาวรรณ คณานุรักษ ์(2563, หนา้ 2) ไดมี้การสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกมาในลกัษณะของการคน้หา ซ้ือ การใช ้การ

ประเมิน และการทิ้งผลิตภณัฑ์บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าสามารถตอบ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวจะรวมถึง อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์น าไปสู่

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภณัฑ ์

 รศ. สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2560, หนา้ 7) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของ

แต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้ และ/หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง

กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดขึ้นก่อน และท่ีเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ ขึ้น เราสามารถจะแยก

พิจารณาได ้3 ประเด็นดว้ยกัน คือ 1) การกระท าของแต่ละบุคคล 2) การไดรั้บและการใช้สินค้าและ

บริการทางเศรษฐกิจ และ3) กระบวนการตดัสินใจ 
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1. การกระท าของแต่ละบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมีการกระท าต่าง  ๆ ในด้านพฤติกรรม

ผู ้บริโภค ซ่ึงได้แก่ การเดินทางไปซ้ือสินค้า การเปิดวิทยุและโทรทัศน์ การอ่านหนังสือพิมพ ์

การสนทนากบัเพื่อนฝงู การสอบถามจากผูข้าย และอ่ืน ๆ 

2. การไดรั้บและการใชสิ้นคา้และ/หรือบริการทางเศรษฐกิจ ผูบ้ริโภคทุกคนท่ีด ารงชีวิตอยู่

ทุกวนัน้ี ตอ้งมีการไดรั้บและใชสิ้นคา้และ/บริการ การไดรั้บสินคา้และ/หรือบริการก็หมายถึง การซ้ือ

สินคา้มานัน่เอง และยงัรวมถึงการไดรั้บสินคา้และ/หรือบริการโดยท่ีไม่ไดซ้ื้อเองโดยตรง ตวัอย่างเช่น 

เด็กทารกไดรั้บเส้ือผา้โดยท่ีพ่อแม่เป็นผูซ้ื้อมาให ้

3. กระบวนการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ไดน้ั้นจะตอ้งผ่านขั้นตอนของกระบวนการ

ตดัสินใจ ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความจ าเป็น การคน้ การประเมินผลทางเลือก ทางเลือก และ

ผลได ้

 จากแนวคิดทฤษฎีของพฤติกรรมผูบ้ริโภค สรุปไดว้่า พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กบั

ส่ิงเร้าตรงหนา้ ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจเลือก การถูกกระตุน้ใหซ้ื้อ ไม่วา่จะเป็นทั้งภายนอกและภายใน

ของบุคคลนั้น ๆ เอง โดยพฤติกรรมดงักล่าว จะสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง สภาพแวดลอ้ม และปัจจยั

รอบขา้ง เม่ือเกิดการรับรู้ ก็จะเกิดพฤติกรรมในการคน้หาขอ้มูลท่ีตรงความตอ้งการและเกิดการตดัสินใจ

เลือกไม่วา่จะซ้ือหรือไม่ก็ตาม 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค นักการตลาดมกัเรียกว่า 6W 1H คือ เคร่ืองมือส าหรับ

ก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย SME Leader based for business, (ออนไลน์) 

 Who ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของคุณ เป็นการศึกษาถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่าง 

ๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ สถานท่ี เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยระบุข้อมูลได้ชัดเจน เพื่อท่ีจะสามารถ

วางแผนกลยทุธ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามความพึงพอใจ? 

 What ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร คุณตอ้งทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ เช่น องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์หีบ

ห่อ คุณสมบติัของสินคา้ รูปลกัษณ์ของสินคา้และบริการคุณภาพ เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงรวมถึง

สร้างความแตกต่างจากแบรนดอ่ื์น 
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 Where ช่องทางในการซ้ือ ช่องทางท่ีลูกคา้ใช้ในการหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการ เช่น ซ้ือผ่านทางเว็บไซต ์ซ้ือท่ีตลาดขายสินคา้เฉพาะหรือ ห้างสรรพสินคา้ กล่าวคือ สถานท่ีท่ี

กลุ่มเป้าหมายมกัชอบไปซ้ือสินคา้นัน่เอง 

 Why ท าไมผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินค้าและบริการ เราตอ้งศึกษาผูบ้ริโภคหาเหตุผลว่าท าไม

ผูบ้ริโภคจึงตอ้งตดัสินใจ ตอบสนองความตอ้งการ ตอบสนองตามปัจจยัพื้นฐาน เช่น การซ้ือกระเป๋าแบ

รนดเ์นมเพื่อเขา้สังคม การซ้ือหมวก ถุงมือ ถุงเทา้ มกัซ้ือในหนา้หนาว 

 When ซ้ือสินคา้และบริการเม่ือไหร่ เราตอ้งค านึงว่าสินคา้ของเราอยู่ในช่วงเวลาใด หรือขายได้

ตลอดทัว่ไป เช่น ขายปืนฉีดน ้าในช่วงสงกรานตต์อ้งจดัโปรโมชัน่อยา่งไรแบบไหน ขายเคร่ืองท าน ้ าอุ่น

ในฤดูร้อน ขายเคร่ืองท าความเยน็ในฤดูหนาว อาจมีการลดราคา หรือมีของแถมเพื่อจูงใจลูกคา้ เป็นตน้ 

 Whom ใครท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู ้บริโภคบ้าง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ  

การตดัสินใจ เช่น พ่อแม่บอกให้ซ้ือ เพื่อนแนะน ามาให้ซ้ือ หรือใครก็ไดท่ี้มีอ านาจในการจ่ายเพื่อซ้ือ

สินคา้และบริการของเรา 

 How ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ืออย่างไร เช่น สินคา้ท่ีขายตามทอ้งตลาด ท าให้การตดัสินใจ

ต่างกนั เช่นถา้สินคา้ราคาสูงหน่อยลูกคา้ตอ้งการเครดิตความเช่ือถือของร้านคา้ หรือบางกลุ่ มชอบการ

ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ 

 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ความหมายของการตดัสินใจ 
 การตดัสินใจ (Decision Making) นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 
 เสรี วงษ์มณฑา (2550 : อา้งอิงใน วรรณา วนัหมดั ) ได้กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคว่า ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมี กระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ ไป
จนถึงทศันคติ หลงัจากท่ีไดใ้ช้ สินคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็น ขั้นตอนไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหา 
การแสวงหา ภายในการแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ ทศันคติหลงัการซ้ือ  
 ปริญ ลกัษิตานนท ์(2553 : : อา้งอิงใน วรรณา วนัหมดั’ko ) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1. การทราบถึงปัญหา 2. การเสาะหาขอ้มูลเพิ่มเติม 3. การ
เลือกประเมินค่า 4.การตดัสินใจซ้ือ 5. การประเมินผลการซ้ือ  



23 

 

 

 อดุลย ์จาตุรงค ์(2543 : อา้งอิงใน อภิวิทย ์ย ัง่ยนืสถาพร) กล่าววา่  กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีน าไปสู่การซ้ือ ไดแ้ก่ 

1) การตระหนักถึงความตอ้งการ (Need Recognition)  เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ 

ซ่ึงตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อรู้สึกแตกต่างระหว่างความตอ้งการกบัซ้ือจริงกบัความ

ปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นจากภายในกระตุ้นความต้องการท่ีมีอยู่ปกติ เช่นความหิว 

กระหาย เพศ เป็นต้น ในระดับท่ีสูงพอท่ีจะขับดัน นอกจากนั้นความต้องการอาจถูกกระตุ้นจาก

ตวักระตุน้ภายนอก 

2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคถูกกระตุ้นอาจจะเสาะ

แสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินคา้อยู่ใกลเ้พียงเอ้ือมผูบ้ริโภค

มกัจะซ้ือ ไม่เช่นนั้นผูบ้ริโภคอาจเก็บความตอ้งการนั้นไว ้หรือท าการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความตอ้งการดงักล่าว ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแหล่ง เช่น 

(1) แหล่งข่าวสารบุคคล ไดแ้ก่ครอบครัว เพื่อ คนรู้จกั 

(2) แหล่งพาณิชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย การแสดงสินคา้ 

บรรจุภณัฑ ์

(3) แหล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารเพื่อผูบ้ริโภค 

(4) แหล่งท่ีเกิดจากความช านาญ ไดแ้ก่  การจบัถือ การตรวจสินคา้และการใชบ้ริการ 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation Alternative) วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ข่าวสารเพื่อได้ตรา

สินคา้ท่ีเลือกไวเ้พื่อพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นตอนสุดทา้ยผูบ้ริโภคเลือกตราด้วยวิธีใด นักการตลาด

จะตอ้งรู้เก่ียวกบัการประเมินค่าของทางเลือก นัน่คือ วิธีท่ีเลือกข่าวสารตราสินคา้ 

4)  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจัดล าดับ

ความชอบตราสินคา้ต่างๆ เลือกและสร้างความตั้งใจซ้ือขึ้นโดยการตดัสินใจซ้ือมกัจะท าการซ้ือตราท่ี

ชอบท่ีสุด แต่มี 2 ปัจจยัท่ีเขา้มาขวางระหวา่งความตั้งใจกบัการตดัสินใจซ้ือ 

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-Purchase Behavior) ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่ 

และก่อให้เกิดพฤติกรรมหลงัการซ้ือขึ้น ปัญหาอยู่ท่ีว่าอะไรเป็นตวัก าหนดความพอใจในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคค าตอบก็คือขึ้ นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู ้บริโภค (Consumer’s 

Expectation) กับการปฏิบัติของสินค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสินค้าน้อยกว่าความ
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คาดหวงั ผูบ้ริโภคจะผิดหวงั ถา้ตรงตามตอ้งการผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะ

รู้สึกดีมาก 

 สรุปไดว้่า แต่ละคนย่อมมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ความพอใจของแต่ละคน 

ซ่ึงบางคนกว่าจะซ้ือไดต้อ้งคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือ บางคนเกิดความลงัเลท่ีจะซ้ือ ดงันั้นเรา

ต้องรู้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเพื่อประเมินความต้องการซ้ือและสร้างการรับรู้ข่าวสารเพื่อให้ง่าย

ตอ้งการตดัสินใจซ้ือ 

 2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีราคาท่ีเต็มใจจ่าย 

 ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2556: อา้งอิงใน ธนัยาพร ศิริหล่อ) แนวคิด “ความเตม็ใจจ่าย (Willingness to 

Pay: WTP)” เป็นแนวคิดท่ีอธิบาย ถึงความประสงคท่ี์จะซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีระดบั

ราคาต่าง ๆ ของสินคา้หรือบริการ ชนิดนั้น เพื่อบริโภค ณ ช่วงเวลาหน่ึง ๆ การท่ีผูบ้ริโภคจะมีความยนิดี

หรือความเต็มใจท่ีพร้อมจะจ่าย ส าหรับค่าสินคา้หรือบริการนั้นมากนอ้ยเพียงใด ขึ้นอยูก่บัการตระหนกั

ในคุณค่าของสินค้าและบริการ แต่ละหน่วยว่าจะให้อรรถประโยชน์ (Utility) หรือความพอใจ 

(Preference) ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค สินคา้และบริการชนิดนั้นอยา่งไร ในขณะเดียวกนั การท่ีผูบ้ริโภค

จะสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการชนิด นั้นไดห้รือไม่ ยอ่มขึ้นอยูก่บัความสามารถท่ีจะจ่าย (Ability to pay) 

ค่าสินคา้หรือบริการในจ านวนท่ี ตอ้งการนั้นดว้ยเช่นกนั อีกทั้ง ความยินดีท่ีจะจ่ายนั้นเป็นองคป์ระกอบ

หน่ึงของอุปสงค์ท่ีกล่าวถึงปริมาณของสินคา้หรือบริการชนิดนั้นท่ีผูบ้ริโภคประสงคจ์ะซ้ือในช่วงเวลา

หน่ึง ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น โดยปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

อุปสงคส์ าหรับสินคา้ หรือบริการชนิดหน่ึง ๆ ไดแ้ก่ ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ราคาสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีใช้

ประกอบกนัหรือใช ้ทดแทนกนั รสนิยมของผูบ้ริโภค จานวนผผูบ้ริโภค รวมไปถึงการคาดการณ์เก่ียวกบั

ราคาในอนาคตดว้ย  

ความหมายของความเตม็ใจจ่าย 

 วิธีการประเมินมูลค่าโดยวิธีการส ารวจความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to paysurvey) เป็น

วิธีการหน่ึงท่ีช่วยจ าลองสถานการณ์เพื่อการหาความต้องการสินค้าหรือบริการโดย ท่ีไม่มีกา ร

เปล่ียนแปลงราคาจริงในตลาด เป็นการถามกลุ่มเป้าหมายว่ามีความยินดีท่ีจะจ่ายดว้ยมูลค่าเท่าใดหาก

ไดรั้บส่ิงท่ีดีขึ้น หรือมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 



25 

 

 

 ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2549 : อา้งอิงใน ธนัยาพร ศิริหล่อ)กล่าววา่า ความเตม็ใจจ่าย หมายถึง ความ

ยินดีหรือ ความเต็มใจของผูบ้ริโภคท่ีพร้อมจะจ่ายสินคา้หรือบริการ โดยการท่ีผูบ้ริโภคมีความเต็มใจท่ี

จะจ่าย ค่าสินคา้นั้นในราคาเท่าใด ขึ้นอยู่กับการประเมินค่าสินคา้หรือบริการนั้นของผูบ้ริโภค และ

ขึ้นอยูก่บั ผูบ้ริโภคมีความสามารถท่ีจะจ่ายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 ณรงค์ ธนาวิภาส (2552 : อา้งอิงใน ธันยาพร ศิริหล่อ)) กล่าวว่า ความเต็มใจจ่าย หมายถึงการ

ประเมินคุณค่าของ สินคา้ หรือบริการซ่ึงบุคคลมีความเตม็ใจท่ีจะยอมเสียสละเงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีมีเพื่อ

แลกกบัสินคา้ หรือบริการนนั้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 

 พรวิภา รอดราษฎร์ (2556 : อา้งอิงใน ธันยาพร ศิริหล่อ)) กล่าวว่า ความเต็มใจจ่าย หมายถึง 

ความยินดีหรือความ เต็มใจของผูบ้ริโภคท่ีพร้อมท่ีจะจ่ายค่าสินคา้หรือค่าบริการชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึง

ราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดี ท่ีจะจ่ายขึ้นอยูก่บัการประเมินมูลค่าของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

 คาเรน และ เจมส์ (2556 : อา้งถึงใน ธนัยาพร ศิริหล่อ) กล่าววา่ ความเตม็ใจจ่าย หมายถึง มูลค่า

สูงสุดท่ีผูบ้ริโภคมีความสามารถในการจ่ายส าหรับสินคา้หรือบริการไดใ้นมูลค่าท่ีสูงกว่ามูลค่าตลาด ณ 

เวลานั้น ๆ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทางเลือกรายได ้แรงจูงใจในการใชสิ้นคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

 ดังนั้น จากการศึกษาความหมายของความเต็มใจจ่าย สามารถสรุปได้ว่า ความเต็มใจ จ่าย 

หมายถึง การท่ีผูซ้ื้อมีความยินยอม มีความพึงพอใจ ยอมเสียสละ และเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินด้วย มูลค่า

สูงสุดเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น ๆ โดยตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผูใ้ชบ้ริการเป็น

ส าคัญ ทฤษฎีความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay: WTP) เป็นทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ี

ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกบริโภคเพื่อให้ได้รับ ความพอใจหรืออรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้

งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั (วรัทย ์ศรีพิพฒันกุล และ สุทศัน์ รัตนเก้ือกังวาน, 2556 : ธันยาพร ศิริ

หล่อ) และส าหรับการเต็มใจจ่ายเร่ืองการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท ์ยงัตอ้งค านึงถึงผูบ้ริโภค ทั้งในส่วนของ

ลกัษณะรูปแบบการจ่ายการเลือกเบอร์มงคลท่ีมีระดบัอตัราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผล เพื่อให้ผูบ้ริโภคมี

ความพึงพอใจและตระหนกัถึงคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากการเลือกซ้ือเบอร์มงคล 
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2.2 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 สุรพล ตรัยศิริกมล และพินทุพร ตีรสวสัดิชยั (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ตอบโจทยม์ูลค่าเลข

หมายสวย” โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน และจ าแนก ขอ้มูลตามแผนภูมิทางเลือกตดัสินใจ 

ซ่ึงผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อนแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบ ของการท าซ ้าหมายเลขเฉพาะ

จะให้ผลบวกและมีนยัส าคญัทางสถิติต่อราคาประมูลหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ   โดยผลการศึกษาส่วน

ใหญ่พบว่า รูปแบบตวัเลขท่ีซ ้ ากนัเรียงติดกัน เป็นจ านวนมากกว่าจะมีผลต่อราคาของเลขหมายสวย

มากกว่ารูปแบบตัวเลขท่ีซ ้ ากันเรียงติดกันเป็นจ านวนน้อยกว่า นอกจากน้ีกลุ่มเลขหมายท่ีมีตัวเลข

เดียวกนัซ ้ากนั 4 ตวั และมีรูปแบบเลขหมายท่ีมีตวัเลขท่ีเหมือนกนั สองตวันอ้ยกวา่ 2 คู่นั้นจะมีแนวโนม้

ท่ีมีผูช้นะประมูลมากกวา่ ซ่ึงอาจบ่งช้ีถึงการใชเ้วลาในการประมูลท่ี มากกวา่ อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนั

ราคาท่ีนานกว่า ดังนั้น ส านักงาน กสทช. อาจน าผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วนน้ี พิจารณาประกอบไปกับ

หลกัการอ่ืนท่ีใชใ้นการก าหนดราคาเร่ิมตน้ของการประมูลเลขหมายสวยและการวางแผน การบริหาร

จดัการการประมูลเลขหมายสวยท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 

 จุฑาทิพย์ ปิติวิทยากุล (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหมายเลข

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็นเลขหมายสวยหรือเลขหมายมงคลและปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ” โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 415 คน ท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในการเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หรือก าลงัมีความสนใจท่ีจะเปล่ียนเป็นเลขหมาย

โทรศพัทส์วย หรือเลขหมายโทรศพัทม์งคล ดว้ยการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ผลจากการวิเคราะห์ผล

วิจยัพบวา่ จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทั้งหมด จ านวน415 

ตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 35.7 มีระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัวุฒิปริญญาตรีอยู่ท่ีร้อยละ 63.6 ส่วนของรายไดน้ั้นส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ท่ี 30,001 – 50,000 บาท

ต่อเดือน อยู่ท่ีร้อยละ 43.6 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็น  ร้อยละ 41 ของกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดมีเพียงปัจจยัดา้นราคาเท่านั้นท่ีส่งผลเชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเบอร์สวย หรือเบอร์

มงคล และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นตรงกนัว่า เบอร์สวย หรือเบอร์มงคลท่ีมีราคาสูง คือเบอร์ท่ีมีการ

ตดัสินใจอยากจะซ้ือมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกว่าเป็นเบอร์ท่ีมีมูลค่ามากกว่าเบอร์ทั่วไป 

ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจึงมุ่งไปท่ีความคุม้ค่าดา้นราคาเป็นส าคญั ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนไม่



27 

 

 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเบอร์มงคลอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากเบอร์สวย หรือเบอร์มงคลเป็นสินคา้ท่ี

อาศยัความเช่ือส่วนบุคคล  

 วชัรพงษ ์กงเวียน (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร

ในการบูชาวตัถุมงคล” โดยท าการศึกษาจากผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเป็นผูมี้สัญชาติไทย อายุ

ยีสิ่บปีขึ้นไป มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นนจงัหวดัสมุทรสาครและเป็นผูท่ี้เคยบูชาวตัถุมงคลและในปัจจุบนั

ยงับูชาอยู ่จ านวน 200 ราย โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผล

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการบูชาวตัถุมงคล พบว่ามีเหตุท่ี เร่ิมบูชา

เน่ืองจากความเช่ือ ความศรัทธาส่วนตวั แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือในการบูชา คือ ผูใ้หญ่ท่ีเคารพ โดยผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยพบประสบการณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ และเคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวตัถุ

มงคล ในเร่ือง แคล้วคลาดปลอดภัย รองลงมาคือเร่ืองมหาลาภ ร ่ ารวย และมีประสบการณ์ในการ

แสวงหาเพื่อเช่าบูชาววตัถุประสงคก์ารบูชาวตัถุมงคลมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในระดบั ปานกลาง 

และผูท่ี้มีส่วนส าคญั ต่อการตดัดสินใจคือผูใ้หญ่ท่ีเคารพ รองลงมาคือญาติพี่นอ้ง 

 ทิฆมัพร สกุลบริสุทธ์ิสุข (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

เช่าเคร่ืองรางของผู ้บริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร” โดยวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ี

ด าเนินการเก็บขอ้มูล ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูท่ี้เลือกเช่าและบูชาเคร่ืองราง

จ านวน 10 คน และ ผูข้ายเคร่ืองราง 5 คน การสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น และท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลเน้ือหาดว้ยการจดัขอ้มูลให้เป็นระบบและใชวิ้ธีการ Coding จบัประเด็นส าคญัเพื่อสร้างกลุ่มของ

ประเภทของข้อมูลตามประเด็นวิจัยน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม  ผล

การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเคยบูชาเคร่ืองรางมีความสนใจ และเช่ือในเร่ืองของเคร่ืองราง

ของขลงัอยู่แลว้ ซ่ึงระยะเวลาในการตดัสินใจเช่าจะมีช่วงระยะเวลาหน่ึงในการพิจารณา เน่ืองจากเป็น

วตัถุมงคลท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ประวติัความเป็นมาของทางร้านไม่ไดมี้ผลมากนักประกอบใน

การตดัสินใจเลือกเช่าเคร่ืองราง ส่วนมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเลือกเช่าเคร่ืองรางเน่ืองจากการ

เช่าบูชาเคร่ืองรางเป็นเร่ืองของทางจิตใจ และสร้างความเช่ือมั่นให้กับตนเองอีกทั้งเลือกท่ีจะบูชา

เคร่ืองรางเพราะมีรอบขา้งแนะน ามาโดยได้รับอิทธิพลจากส่ิงรอบขา้ง เพื่อนฝูง ครอบครัว และ ส่ิง

กระตุน้ทางการตลาด 
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 ดิศรณ์ บวัเวช (2564) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือป้ายทะเบียนประมูล

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคท่ีเคย

ซ้ือป้ายทะเบียนประมูลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจงัหวดันครปฐม จ านวน 320 คน โดยผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบตามสะดวก ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลผ่านทาง google form ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้า และรายได้ระหว่าง 50,001 -100,000 บาทผลการทดสอบพบว่าปัจจัยด้าน

ทศันคติของผูบ้ริโภค ความเช่ือศาสตร์ของตวัเลขและการส่ือสารตลาดออนไลน์ ส่งผลทางบวกต่อการ

ตดัสินใจซ้ือป้ายทะเบียนประมูลรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ อยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ภาวิณี สิงห์ศรานุรักษ ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การตดัสินเปลี่ยนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

โดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูบ้ริโภค (MNP : Mobile Number Portability) โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากร

ท่ีใชท้ าการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการคงสิทธิเลขหมายในการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการส ารวจขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม จ านวน 397 ชุด ผล

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นคุณภาพและ

พื้นท่ีให้บริการของสัญญาณ ปัจจยัดา้นแพค็เกจ อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขของบริการ และปัจจยัดา้น

บุคคลและจ านวนศูนยบ์ริการ ส าหรับในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ี

แตกต่างกนั จะมีระดบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมท่ีแตกต่างกนั 

โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 ปีขึ้นไปมีค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย

ใช้เลขหมายเดิมท่ีน้อยกว่าผูบ้ริโภคในช่วงอายุอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคญั ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดับ

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย

ใชเ้ลขหมายเดิมท่ีไม่แตกต่างกนั 
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2.3 กรอบงานวิจัย 
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2.4 สมมติฐานของงานงานวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียนต่อเดือน) ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล
ในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1 :  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.2 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั จะ

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ 

H0 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานท่ี 1.3 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.4 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  จะ

ไม่มีความสัมพนัธ์กับความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆ ท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะ

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.5 : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 
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H0  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.6 : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั  

จะไม่มีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนั จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ี 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2 : ความตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างจะมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆ ท่ี

แตกต่างกัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ความตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง

กนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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H1  : ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั  

จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 

1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2.2 ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆ ท่ี

แตกต่างกัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ความตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง

กนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ความตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่าง

กัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2.3 ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆ ท่ี

แตกต่างกัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล

อนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0 : ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

จะไม่มีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคล

อนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1 : ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 

3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 3 :  ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 3.1 ลักษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 3.2 ลักษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 3.3 ลักษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ี 
ผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลอนัดับท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิัย 
 

 การศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์มงคล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจยั

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผูว้ิจยัไดมี้น าบทความเก่ียวกบัความเช่ือดา้นโหราศาสตร์ และไดมี้

การใช้แบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมืองในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพียงหน่ึงคร้ัง และ

น ามาวิเคราะห์ประมวลผล ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยผูว้ิจยัไดมี้การก าหนดวิธีการด าเนินการ

วิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากร ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และการสุ่มตวัอยา่ง 

2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 

4. มาตรวดัตวัแปรต่าง ๆ และการทดสอบคุณภาพของมาตรวดั 

5. การวิเคราะห์ 

 

3.1 ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีมีความ

เช่ือความสนใจ หรือเคยเปล่ียนเบอร์มงคล  

2. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จะใช้วิธีการค านวณตามแนวคิดของ 

W.G. Cochran ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 5% เน่ืองจากประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีมีความเช่ือหรือความสนใจในเร่ืองของ

ศาสตร์เบอร์มงคล ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีเคยเปล่ียนมาใช้เบอร์เบอร์มงคล ท าให้ไม่

สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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สูตร 𝒏 =
𝒑(𝟏−𝒑)𝒛𝟐

𝒆𝟐
 

n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

p = สัดส่วนของประชากรท่ีสนใจ ซ่ึงในกรณีน้ี ค่า P เท่ากบั 0.5 เพราะไม่สามารถามทราบ 

ค่าสัดส่วนของประชากร 

e =  ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมให้เกิดขึ้นได ้ไม่เกิน 0.05 

z = ความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ z ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีค่า

เท่ากบั 1.95 (มัน่ใจ 95%)  

- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z = 1.96 

- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 99% หรือระดบันยัส าคญั 0.01 มีค่า Z = 2.98 

แทนค่า  𝑛 =
0.5(1−0.5)1.962

0.052
 

 

𝑛 =
0.25(3.8416)

0.00252
 

 

𝑛 =
0.9604

0.0025
 

 

𝑛 = 384.16 หรือ  𝑛 มีค่าประมาณ 385 

 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับใชก้ารในการวิจยัคร้ังน้ี เท่า 385 ตวัอย่าง และเพื่อสร้าง

ความน่าเช่ือถือในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 406 ตวัอยา่ง 
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3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียน

เบอร์มงคล ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multi Stage Sample โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ใช้เทคนิค Voluntary Response Sample เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก

ของผูว้ิจัยแบบหน่ึง โดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างเข้ามาอาสา โดยผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถาม online ถาม

โปรแกรมไลน์ และเฟสบุ๊ค แลว้ให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสนใจเก่ีวกบัเบอร์มงคลตอบแบบสอบถาม

กลบัมา  

 ขั้นตอนที่ 2  ใชเ้ทคนิค Snowball เพื่อใชส้ าหรับกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการจะวิจยั และเขา้ถึงได้

ยาก โดยใหค้นท่ีตอบแบบสอบถาม แนะน า หรือส่งต่อให้ผูอ่ื้นตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บขอ้มูล

ต่อไป โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัเบอร์มงคล และตอบแบบสอบถามเรียบร้อย

แลว้ ส่งแบบสอบถามใหก้บัคนรู้จกัท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัเบอร์มงคลเช่นเดียวกนั  

 

3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 จากการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายใน

การเปล่ียนเบอร์มงคล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วิธี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความสนใจหรือ มีประสบการณ์ใช้เบอร์มงคลโดยตรง โดยผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 406 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการได้ข้อมูลจากรายงาน 

วารสาร งานวิจยัท่ีมีผูท่ี้สนใจไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้โดยผูว้ิจยัไดมี้การคน้ควา้ขอ้มูลจากวารสารทาง

วิชาการ, สารนิพนธ์, งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง, แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเว็ปไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองเบอร์มงคล 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 จากการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายใน

การเปล่ียนเบอร์มงคล ผูว้ิจยัได้มีการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 406 คน โดยผู ้วิจัยได้มีการมีการน าแนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างข้อค าถาม ซ่ึงมีทั้ งหมด 6 ส่วน 

จ านวน 17 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ค  าถามคดัเลือก เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีหลาย

ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ท่ีเป็น

ลกัษณะค าถามท่ีคดักรองเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ความคิดท่ีจะเปล่ียนเบอร์โทรมงคล และ

ประสบการณ์ในการเปลี่ยนเบอร์มงคล ซ่ึงมีทั้งหมด 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ท่านเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลหรือไม่ ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลประเภท Nominal Scale ไดแ้ก่ 

- เช่ือ   

- ไม่เช่ือ (ปิดการสัมภาษณ์) 

2. ท่านมีความคิดท่ีจะเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนาคต หรือมีเคยมีประสบการณ์การเปล่ียน

เบอร์มงคลใช่หรือไม่ ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลประเภท Nominal Scale ไดแ้ก่ 

- ใช่ 

- ไม่ใช่ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบ

ให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด 6 

ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เพศ เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Nominal Scale ไดแ้ก่  

- เพศชาย  

- เพศหญิง  

- อ่ืนๆ 
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2. สถานภาพ เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Nominal Scale ไดแ้ก่  

- โสด 

- สมรสแลว้ 

- หยา่ร้าง/หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ 

3. อายุ เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale โดยแสดงช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม ไดแ้ก่  

- นอ้ยกวา่ 25 ปี - 46-55 ปี  

- 25-35 ปี  - 56ปีขึ้นไป 

- 36-45 ปี  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale ไดแ้ก่  

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี - ปริญญาโท  

- ปริญญาตรี. - สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพ เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale ไดแ้ก่  

- นกัเรียน/นกัศึกษา - อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  

- พนกังานบริษทัเอกชน - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/วา่งงาน 

- ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  - อ่ืนๆ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นลกัษณะของขอ้มูลประเภท Ordinal Scale โดยแสดงช่วงรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

- นอ้ยกวา่ 15,000 บาท - 45,001-60,000 บาท  

- 15,001 - 30,000 บาท - 60,000 บาทขี้นไป 

- 30,001 - 45,000 บาท  

 ส่วนท่ี 3 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง  เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

(Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงมีทั้ งค  าถามท่ี

กลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว จ านวน 2 ขอ้ และเลือกไดห้ลายค าตอบ จ านวน 1 ขอ้ ซ่ึง

มีทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ท่านเคยมีประสบการณ์เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลหรือไม่  

- เคยเปล่ียนมาใชเ้บอร์มงคลแลว้ 

- ไม่เคยเปล่ียน 

2. ท่านเคยหรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร หรือค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลจาก

แหล่งใด (สามารถเลือกตอบไดห้ลายขอ้)  

- ครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกัไม่เคยเปล่ียน 

- หมอดู 

- อินเตอร์เน็ต เช่น Google, website จากเครือข่ายมือถือ, website คน้หาเบอร์มงคลเป็นตน้ 

- Social Media เช่น You Tube, Facebook, Instagram, Twitter และ Line 

- โทรทศัน์ 

- แผน่พบั/โบรชวัร์ ท่ี Shop ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือ 

- อ่ืนๆ 

3. ท่านมีความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นใดมากท่ีสุด  

 (สามารถเลือกไดเ้พียง 1 ค าตอบ) 

- ดา้นการเงิน การงาน 

- ดา้นอ านาจบารมี 

- ดา้นความรัก, ความเมตตา 

- ดา้นสุขภาพ 

- ดา้นจิตใจ และอารมณ์ และลกัษณะนิสัย 

- ดา้นสติปัญญา 

- ดา้นโชคลาภ 

- ดา้นความส าเร็จ 

- อ่ืนๆ 
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 ส่วนท่ี 4 การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน เป็นขอ้ค าถามปลายปิด (Close-Ended 

Questions) แบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงมีทั้ งค  าถามท่ีกลุ่มตัวอย่าง

สามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เครือข่ายของเบอร์โทรศพัท ์มีผลต่อการเลือกใชเ้บอร์มงคลหรือไม่ ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลเป็น

ประเภท Nominal Scale 

- มีผล 

- ไม่มีผล 

2. ท่านตอ้งการใชเ้บอร์โทรมงคลลกัษณะใดมากท่ีสุด (สามารถเลือกไดเ้พียง 1 ค  าตอบ) ซ่ึง

ลกัษณะของขอ้มูลเป็นประเภท Nominal Scale 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีผลรวมมงคล 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหสัพลิกชีวิต (4289, 6395) 

- เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX) เลขสวย 

- อ่ืนๆ 

 ส่วนท่ี 5 ราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคล  เป็นขอ้ค าถามปลายปิด 

(Close-Ended Questions) แบบมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) ซ่ึงมีทั้ งค  าถามท่ี

กลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 1 ซ่ึงลกัษณะ

ของขอ้มูลเป็นประเภท Ordinal Scale 

- ไม่เกิน 1,000 บาท - 10,001 - 30,000 บาท 

- 1,001 - 3,000 บาท - 30,001 - 50,000 บาท 

- 3,001 - 5,000 บาท - 50,000 - 100,000 บาท 

- 5,001 - 10,000 บาท - มากกวา่ 100,000 บาท 
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2. เลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 ซ่ึงลกัษณะ

ของขอ้มูลเป็นประเภท Ordinal Scale (ค าตอบจะตอ้งไม่ซ ้ากบั ขอ้ 5.1)   

- ไม่เกิน 1,000 บาท - 10,001 - 30,000 บาท 

- 1,001 - 3,000 บาท - 30,001 - 50,000 บาท 

- 3,001 - 5,000 บาท - 50,000 - 100,000 บาท 

- 5,001 - 10,000 บาท - มากกวา่ 100,000 บาท 

3. เลือกช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี 3 (ค าตอบ

จะตอ้งไม่ซ ้ากบั ขอ้ 5.2) ซ่ึงลกัษณะของขอ้มูลเป็นประเภท Ordinal Scale 

- ไม่เกิน 1,000 บาท - 10,001 - 30,000 บาท 

- 1,001 - 3,000 บาท - 30,001 - 50,000 บาท 

- 3,001 - 5,000 บาท - 50,000 - 100,000 บาท 

- 5,001 - 10,000 บาท - มากกวา่ 100,000 บาท 

 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) ซ่ึงเป็นขอ้ค าถาม

เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีต้องการให้ผูว้ิจัยปรับปรุง หรือต่อยอด

งานวิจยัดงักล่าวต่อไป ซ่ึงมีจ านวน 1 ขอ้ 

การสร้างแบบสอบถาม 

1. ผูว้ิจยัไดมี้การมีการน าแนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดงานวิจยัมา

ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างขอ้ค าถาม  

2. ผูว้ิจยัไดมี้สร้างแบบสอบถาม และไดน้ าแบบสอบถามดงักล่าวน าเสอนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง, ความครอบคลุมของขอ้ค าถาม และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวัแปรท่ี

ตอ้งการน ามาศึกษา  
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3.5 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.5.1. การหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index) หลังท่ีผูว้ิจัยได้สร้าง และ

แก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัได้มีการอ่านค าถามให้ผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกับเบอร์มงคล 

จ านวน 10 คน เพื่อทดสอบความเขา้ใจของภาษาเก่ียวกบัขอ้ค าถาม ว่ามีความเขา้ใจตรงกับส่ิงท่ีผูวิ้จยั

ตอ้งการจะส่ือสาร หรือตรงกบัความตอ้งการของผูว้ิจยัหรือไม่ 

 3.5.2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้มีการน าแบบสอบถาม (Questionnaire) ไป

ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน ท่ีมีความสนใจ หรือมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนเบอร์มงคล ซ่ึงมี

ความคลา้ยคลึงกบักลุ่มประชากรท่ีตอ้งการจะศึกษาก่อนท่ีจะมีการแจกแบบสอบถามจริงให้กับกลุ่ม

ตวัอยา่ง (Pre-Test) 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายใน

การเปล่ียนเบอร์มงคล ผูว้ิจยัไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดย

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.6.1 การใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) มาใชใ้นการวิเคราะห์ ความถ่ี และร้อยละ

ของขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีมีความ

เช่ือหรือความสนใจในเร่ืองของศาสตร์เบอร์มงคล ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีเคยเปล่ียนมา

ใชเ้บอร์เบอร์มงคล 

3.6.2 การใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) มาใชใ้นการวิเคราะห์ความถ่ี และร้อยละ

ของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง , การเลือก

ลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน และ ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคล 

3.6.3 การใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติไคส

แควร์ Chi Square มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้ 

และตวัแปรตาม ตามกรอบงานวิจยัโดยก าหนดระดบันยัยะส าคญัของผลการทดสอบท่ี 0.05 หรือ 95% 
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3.7 ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง เดือนธนัวาคม 2565 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์งานวจิัย 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็น การศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีกบัราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคล เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัไดมี้การน า

บทความเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล หรืองานวิจยัเก่ียวกบัเบอร์มงคลท่ีเคยมีผูศึ้กษามาก่อนหนา้น้ี

มาวิเคราะห์เชิงบทความ นอกจากน้ีงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพียงคร้ังเดียว 

(Cross-Sectional Design) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสามารถแบ่ง

การน าเสนอการวิเคราะห์งานวิจยัดงัน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง 

 4.3 ผลการวิเคราะห์การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้าน 

 4.4 ผลการวิเคราะห์ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคล 

 4.5 ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ไดแ้ก่ เพศ, 

สถานภาพ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นเพศ 

(n = 406) 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศชาย 132 32.50 

เพศหญิง 272 67.00 

เพศทางเลือก 2 0.50 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 1  ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลดา้นเพศ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 132 คิดเป็นร้อยละ 32.50 

และอนัดบัสุดทา้ย คือ เพศทางเลือก จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

 

ตารางท่ี2 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นสถานภาพ 

(n = 406) 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 227 55.90 

สมรสแลว้ 155 38.20 

หยา่ร้าง / หมา้ย /แยกกนัอยู่ 24 5.90 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 2  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นสถานภาพ

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด จ านวน 227 คนเป็นร้อยละ  55.90 รองลงมา คือ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 155 คิดเป็นร้อยละ 38.20 และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ี

มีสถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นอายุ  

(n = 406) 

อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 25 ปี 63 15.50 

25 - 35 ปี 150 36.90 

36 - 45 ปี 84 20.70 

46 – 55 ปี 56 13.80 

56 ปีขึ้นไป 53 13.10 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 3  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นอายุ ส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมา คือ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 36-45 ปี จ านวน 84 คิดเป็นร้อยละ 20.70 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายอุยูช่่วงน้อย

กวา่ 25 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 46-55 ปี จ านวน 56 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.80 และส่วนนอ้ยเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง 56 ปีขึ้นไป จ าวน 53 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.10 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล  ด้านระดับ

การศึกษา 

(n = 406) 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 100 24.60 

ปริญญาตรี 218 53.70 

ปริญญาโท 84 20.70 

สูงกวา่ปริญญาโท 4 1.00 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 4  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ด้านระดับ

การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 218 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.70 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท จ านวน 84 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.70 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมการศึกษาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นอาชีพ 

(n = 406) 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 63 15.50 

พนกังานบริษทัเอกชน 182 44.80 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 56 13.80 

อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 79 19.50 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/วา่งงาน 20 4.90 

ลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล / เอกชน 4 1.00 

รับจา้งทัว่ไป 2 0.50 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 5  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชนมีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือ

เร่ืองเบอร์มงคลส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 63  คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.80 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/ว่างงาน มีจ านวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.90 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลมีอาชีพลูกจา้งหน่วยงานรัฐบาล/เอกชน มีจ านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีจ านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล  

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(n = 406) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 109 26.85 

15,001 – 30,000 บาท 148 36.45 

30,001 – 45,000 บาท 55 13.55 

45,001 – 60,000 บาท 35 8.62 

60,000 บาทขึ้นไป 59 14.53 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล ดา้นรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,0001 – 30,000 บาท จ านวน 148 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.45 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.85 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.53กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.55 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้

45,001 – 60,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวง 
 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง  ไดแ้ก่ มีประสบการณ์

เปล่ียนมาใช้เบอร์โทรศพัท์มงคล, แหล่งขอ้มูลรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใช้

เบอร์โทรศพัท์มงคล และความตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงโดยผูว้ิจยัได้ใช้

ความถี่ และค่าร้อยละ 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลใน

การเสริมดวง โดยจ าแนกเป็นประสบการณ์เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล 

(n = 406) 

ประสบการณ์การเปล่ียนเบอร์มงคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 161 39.70 

ไม่เคย 245 60.30 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยมีประสบการณ์เปล่ียนมาใช้เบอร์

โทรศพัทม์งคล จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์เปล่ียนมาใช้

เบอร์โทรศพัทม์งคล จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลใน

การเสริมดวง โดยจ าแนกเป็นแหล่งรับขอ้มูลข่าวสารหรือค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคล 

(จ านวนค าตอบ = 781) 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือค าแนะน า

เร่ืองการเปลี่ยนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล 

จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

ครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั 233 29.83 

หมอดู 82 10.50 

อินเตอร์เน็ต เช่น Google, Website จาก

เครือข่ายมือถือ, Website คน้หาเบอร์มงคล 

เป็นตน้ 

167 21.38 

Social Media เช่น YouTube, Facebook, 

Instagram, Twitter และLine 
124 15.88 

โทรทศัน์ 47 6.20 

แผน่พบั/โบรชวัร์ท่ี Shop ผูใ้หบ้ริการ

เครือข่ายมือถือ 
127 16.26 

ค านวณดว้ยตวัเอง 1 0.13 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 8 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 406 คน ท่ีมีความต้องการใช้เบอร์

โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง ไดมี้การเลือกการช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือค าแนะน า เร่ืองการ

เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลท่ีมีมากกว่า 1 ช่องทาง โดยมีรายละเอียด คือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ี

ใช้ ครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83 รองลงมา คือ ใช้อินเตอร์เน็ต 

เช่น Google, Website จากเครือข่ายมือถือ, Website คน้หาเบอร์มงคล เป็นตน้ จ านวน 167 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.38 ใชแ้ผ่นพบั / โบรชวัร์ท่ี shop ผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.26 ใช้ Social Media จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 15.88 ใช้หมอดู จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.50 ใชโ้ทรทศัน์จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 ใชก้ารค านวนดว้ยตวัเองจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.13 

ตารางท่ี9 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการ

เสริมดวง โดยจ าแนกเป็นความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง 

(n = 406) 

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล 

ในการเสริมดวง 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ดา้นเงิน การงาน 283 69.70 

ดา้นอ านาจบารมี 1 0.25 

ดา้นความรัก ความเมตตา 26 6.40 

ดา้นสุขภาพ 17 4.19 

ดา้นจิตใจ อารมณ์ และลกัษณะนิสัย 8 1.97 

ดา้นสติปัญญา 3 0.74 

ดา้นโชคลาภ 25 6.16 

ดา้นความส าเร็จ 43 10.59 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 9 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริม

ดวง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการเสริมดวงดา้นการเงิน การงาน จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.70 รองลงมา คือ ตอ้งการเสริมดวงดา้นความส าเร็จ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.59 อนัดบัตอ่มา คือ 

ตอ้งการเสริมดวงดา้นความรัก ความเมตตา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตอ้งการเสริมดวงดา้นความ

รัก ความเมตตา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตอ้งการเสริมดวงดา้นโชคลาภ จ านวน 25 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.16 ตอ้งการเสริมด้านสุขภาพ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.19 ตอ้งการเสริมดวงด้านจิตใจ 
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อารมณ์ และลกัษณะนิสัย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ตอ้งการเสริมดวงดา้นสติปัญญา จ านวน 3 คิด

เป็นร้อยละ 0.74 และตอ้งการเสริมดวงดา้นอ านาจบารมีจ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 0.25 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์การเลือกลักษณะของเบอร์มงคลในการใช้งาน 

 ผลการวิเคราะห์การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใชง้านไดแ้ก่ เครือข่ายเบอร์มือถือมีผล

ต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล, ลกัษณะของเบอร์มงคล โดยผูว้ิจยัไดใ้ชค้วามถี่ และค่าร้อยละ 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใช้

งาน โดยจ าแนกเป็นเครือข่ายเบอร์มือถือมีผลต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล 

(n = 406) 

เครือข่ายเบอร์มือถือมีผลต่อการเปล่ียน

เบอร์มงคล 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

มีผล 177 43.60 

ไม่มีผล 229 56.40 

รวม 406 100.00 

 จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีความคิดว่าเครือข่ายเบอร์มือถือ

ไม่มีผลต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ความคิดวา่เครือข่ายเบอร์มือถือมีผลต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใช้

งาน โดยจ าแนกเป็นลกัษณะเบอร์มงคล 

(n = 406) 

ลกัษณะเบอร์มงคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีผลรวมมงคล 144 35.50 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล 64 15.80 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขมงักร (789) 

เลขหงส์ (289) 
53 13.10 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) 7 1.70 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหสัพลิกชีวิต 

(4289, 6395) 
18 4.40 

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX), เลขสวย 115 28.30 

ไม่มีการเลือก 5 1.20 

รวม 406 100.00 

จากตารางท่ี 11 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการเลือกเบอร์โทรศพัทท่ี์มีผลรวมมงคล จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.50 รองลงมา คือ มีการเลือกเบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง เลขสวย (XXX) จ านวน 115 คน คิดเป็นจ านวน 

28.30 มีการเลือกเบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล จ านวน 64 คน ร้อยละ 15.80 มีการเลือก

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) จ านวน 53 คน ร้อยละ 13.10 มีการเลือกเบอร์

โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต (4289,6395) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 มีการเลือก

เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และไม่มีการเลือกเบอร์

โทรศพัทเ์ลย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายในการเปลีย่นเบอร์โทรศัพท์มงคล 
 ผลการวิเคราะห์ราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคล ไดแ้ก่ ช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายเป็นอนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 โดยผูว้ิจยัไดใ้ชค้วามถี่ และค่าร้อยละ 

 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์

มงคล 

(n = 406) 

ราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์

โทรศพัทม์งคล 

อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 อนัดบัท่ี 3 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 242 59.60 78 19.21 84 20.70 

1,001 - 3,000 บาท 81 20.00 235 57.88 30 7.40 

3,001 - 5,000 บาท 53 13.10 53 13.05 228 56.20 

5,001 - 10,000 บาท 18 4.40 26 6.40 36 8.90 

10,001 - 30,000 บาท 8 2.00 12 2.96 20 4.90 

30,001 - 50,000 บาท 3 0.70 2 0.49 7 1.70 

50,001 - 100,000 บาท 1 0.20 - - 1 0.20 

รวม 406 100.00 406 100.00 406 100.00 

 จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษา พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์

มงคลของกลุ่มตวัอย่างอนัดับท่ี 1  คือ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 

อันดับท่ี 2  คือ ราคา 1,001 – 3,000 บาท จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 57.88 อันดับท่ี 3  คือ ราคา 

3,001 – 5,000 บาท จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 งานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัก าหนดสมมติฐานของงานงานวิจยัดงัน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 :  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั 

 โดยจะมีการก าหนดสมมุติฐานยอ่ย ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน  จะมีความสัมพนัธ์กับความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 13 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์ 

มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามเพศ 

 

 จากตารางท่ี 13 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์กับความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามเพศคือ กลุ่ม

ตวัอย่างเพศหญิงมีความตอ้งการในการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงมากท่ีสุด มีจ านวน 272 

คน รองลงมาคือ เพศชาย มีจ านวน 132 คน และเพศทางเลือกมีจ านวน 2 คน โดยความตอ้งการใชเ้บอร์

โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงสนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน ซ่ึงมี

จ านวนสูงถึง 191 คน รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จ, ด้านความรัก ความเมตตา, ด้านโชคลาภ, ด้าน

สุขภาพ, ดา้นจิตใจ อารมณ์ และลกัษณะนิสัย, ดา้นสติปัญญา และอ านาจบารมี ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย สนใจมากท่ีสุด คือ 

ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวนสูงถึง 90 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, ดา้นโชคลาภ,  ดา้นสุขภาพ, 

ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัท์
มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รวม 

Chi-
Square 

df Sig 
เพศ 

เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

เพศ
ทางเลือก 

    

ดา้นการเงิน การงาน 90 191 2 283 

8.871 14.00 0.839 

ดา้นอ านาจบารมี 0 1 0 1 

ดา้นความรัก ความเมตตา 4 22 0 26 

ดา้นสุขภาพ 6 11 0 17 

ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย 3 5 0 8 

ดา้นสติปัญญา 1 2 0 3 

ดา้นโชคลาภและลกัษณะนิสัย 8 17 0 25 

ดา้นความส าเร็จ 20 23 0 43 

รวม 132 272 2 406 
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 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศทางเลือกสนใจมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 2 คน 

จากตารางท่ี 13 พบวา่ ค่า Pearson Chi-Square = 8.871 และค่า Sig = 0.839 มีค่ามากกวา่ค่าระดบันยัส าคญั

ท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0  คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัจะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลใน

การเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั  จะมีความสัมพนัธ์กับ

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 14 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามสถานภาพ 

ความตอ้งการการใช้
เบอร์โทรศพัทม์งคลใน
การเสริมดวงดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รวม 

Chi-
Square 

df Sig 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส
แลว้ 

หยา่ร้าง/หมา้ย/
แยกกนัอยู่ 

    

ดา้นการเงิน การงาน 145 119 19 283 

18.718 14.00 0.176 

ดา้นอ านาจบารมี 1 0 0 1 

ดา้นความรัก ความ
เมตตา 

22 3 1 26 

ดา้นสุขภาพ 9 6 2 17 

ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และ
ลกัษณะนิสัย 

4 4 0 8 

ดา้นสติปัญญา 2 1 0 3 

ดา้นโชคลาภและ
ลกัษณะนิสัย 

15 8 2 25 

ดา้นความส าเร็จ 29 14 0 43 

รวม 227 155 24 406 

 จากตารางท่ี 14 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามสถานภาพ คือ 

กลุ่มตวัอย่างสถานภาพโสดมีความตอ้งการในการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงมากท่ีสุด มี

จ านวน 227 คน รองลงมาคือ สถานภาพสมรสแลว้ มีจ านวน 115 คน และสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/

แยกกนัอยู ่มีจ านวน 24 คน 

 โดยความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพโสด 

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวนสูงถึง 145 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, ดา้น
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ความรัก ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย, ดา้นสติปัญญา 

และดา้นอ านาจบารมีตามล าดบั 

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ สนใจมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวนสูงถึง 119 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, , ดา้นโชคลาภ, ดา้น

สุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย, ดา้นความรัก ความเมตตา, และดา้นสติปัญญาตามล าดบั 

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 19 คน รองลงมาคือ  ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ

ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 18.718 และค่า Sig = 0.176 มีค่ามากกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0  คือ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้

เบอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุแตกต่างกนั  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน  จะมีความสัมพนัธ์กับความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 15 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามอายุ 

 จากตารางท่ี 15 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามอายุ คือ กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีอายุ 25-35 ปีมีความต้องการในการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงมากท่ีสุด มี

จ านวน 150 คน รองลงมาคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 36-45 ปีมีจ านวน 84 คน, อายุนอ้ยกว่า 25 ปี จ านวน 

63 คน, อาย ุ46-55 ปี จ านวน 56 คน และอาย ุ56 ปีขึ้นไป จ านวน 53 คน 

 โดยความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง 25-35 

ปี สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการงาน การเงิน มีจ านวนสูงถึง 105 คน รองลงมา คือ ดา้นความรัก ความ

เมตตา, ด้านความส าเร็จ, ด้านโชคลาภ, ด้านสุขภาพ, ด้านจิตใจ อารมณ์ และลกัษณะนิสัย และด้าน

สติปัญญาตามล าดบั 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์
โทรศพัทม์งคลในการ
เสริมดวงดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รวม 

Chi-
Square 

df Sig 
อาย ุ

นอ้ยกว่า 
25 ปี 

25-
35 ปี 

36-45 
ปี 

46-55 
ปี 

55 ปี
ขึ้นไป 

    

ดา้นการเงิน การงาน 34 105 66 46 32 283 

75.180 28.00 <0.001 

ดา้นอ านาจบารมี 0 0 1 0 0 1 

ดา้นความรัก ความเมตตา 7 18 1 0 0 26 

ดา้นสุขภาพ 1 5 2 1 8 17 

ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และ
ลกัษณะนิสัย 

1 5 2 0 0 8 

ดา้นสติปัญญา 1 1 0 1 0 3 

ดา้นโชคลาภและลกัษณะ
นิสัย 

4 6 3 4 8 25 

ดา้นความส าเร็จ 15 10 9 4 5 43 

รวม 63 150 84 56 53 406 
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ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหวา่ง 36-45 ปี สนใจมาก

ท่ีสุด คือ ด้านการเงิน การงาน มีจ านวน 66 คน รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จ ,  ด้านโชคลาภ, ด้าน

สุขภาพ, ด้านจิตใจ, อารมณ์ และลักษณะนิสัย , ด้านความรัก ความเมตตา และด้านอ านาจบารมี

ตามล าดบั 

 ความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี 

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 34 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, ดา้นความรัก 

ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย, ดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง 46-55 ปี สนใจมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 46 คน  รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ,  ดา้นโชคลาภ, ดา้น

สุขภาพ และดา้นสติปัญญาตามล าดบั 

 ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ  55 ปีขึ้นไป สนใจ

มากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 32 คน รองลงมา คือ ดา้นสุขภาพ, ดา้นโชคลาภ และดา้น

ความส าเร็จตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 75.180 และค่า Sig = <0.001 มีค่าน้อยกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน  จะมีความสัมพนัธ์กับความต้องการใช้เบอร์

โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 1.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 



64 

 

 

ตารางท่ี 16 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความตอ้งการการใช้
เบอร์โทรศพัทม์งคล
ในการเสริมดวง

ดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รวม 

Chi-
Square 

df Sig 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
สูงกว่า

ปริญญาโท 
    

ดา้นการเงิน การงาน 67 156 58 2 283 

28.947 21.00 0.115 

ดา้นอ านาจบารมี 0 0 1 0 1 

ดา้นความรัก ความ
เมตตา 

5 15 6 0 26 

ดา้นสุขภาพ 7 6 4 0 17 

ดา้นจิตใจ, อารมณ์ 
และลกัษณะนิสัย 

1 7 0 0 8 

ดา้นสติปัญญา 0 1 2 0 3 

ดา้นโชคลาภและ
ลกัษณะนิสัย 

6 17 2 0 25 

ดา้นความส าเร็จ 14 16 11 2 43 

รวม 100 218 84 4 406 

 จากตารางท่ี 16 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

คือ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวง ดา้นระดบัการศึกษา คือ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงมากท่ีสุด 

มีจ านวน 218 คน รองลงมาคือ มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 100 คน,  มีระดบัการศึกษาปริญญา

โท จ านวน 84 คน และมีระดบัสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 4 คน 

 โดยความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสนใจมากท่ีสุด คือ ด้านการเงิน การงาน  มีจ านวนสูงถึง 156 คน , ด้านโชคลาภ, ด้าน
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ความส าเร็จ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นสุขภาพ และดา้นสติปัญญา, ดา้นสุขภาพ และดา้นสติปัญญา

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบั

ปริญญาตรี สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 67 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, 

ด้านสุขภาพ, ด้านโชคลาภ, ด้านความรัก ความเมตตา และด้านจิตใจ , อารมณ์ และลักษณะนิสัย

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา

โท สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 58 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ,  ดา้นความ

รัก ความเมตตา, ดา้นสุขภาพ, ดา้นสติปัญญา, ดา้นโชคลาภ และดา้นอ านาจบารมีตามล าดบั 

 ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบั

ปริญญาโท สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน จ านวน 2 คน และดา้นความส าเร็จ จ านวน 2 คน 

ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 16 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 28.947 และค่า Sig = 0.115 มีค่ามากกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H1 และ ยอมรับ H0  คือ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ

ใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 1.5 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 17 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวง จ าแนกตามอาชีพ 

ความตอ้งการ
การใชเ้บอร์

โทรศพัทม์งคล 
ในการเสริม
ดวงดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
รวม 

Chi-
Square 

df Sig 
อาชีพ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

ขา้ราชการ
รัฐวิสาหกิจ 

อาชีพ
อิสระ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั/
คา้ขาย 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
ว่างงาน 

ลูกจา้ง
หน่วยงาน
รัฐ/เอกชน 

รับจา้ง
ทัว่ไป 

    

ดา้นการเงิน 
การงาน 

27 140 42 63 6 3 2 283 

112.547 42.00 <0.001 

ดา้นอ านาจ
บารมี 

0 1 0 0 0 0 0 1 

ดา้นความรัก 
ความเมตตา 

10 12 3 0 0 1 0 26 

ดา้นสุขภาพ 2 4 2 2 7 0 0 17 

ดา้นจิตใจ, 
อารมณ์  

และลกัษณะ
นิสัย 

2 4 0 2 0 0 0 8 

ดา้นสติปัญญา 1 1 1 0 0 0 0 3 

ดา้นโชคลาภ
และลกัษณะ

นิสัย 
5 7 2 8 3 0 0 25 

ดา้น
ความส าเร็จ 

16 13 6 4 4 0 0 43 

รวม 63 182 56 79 20 4 2 406 

 จากตารางท่ี 17 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง จ าแนกตามอาชีพ คือ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงมากท่ีสุด มี

จ านวน 182 คน รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีจ านวน 79 คน,  มีอาชีพนักเรียน/
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นกัศึกษา จ านวน 63 คน, มีอาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 56 คน, ไม่ไดป้ระกอบ

อาชีพ/ว่างงาน มีจ านวน 20 คน, มีอาชีพลูกจา้งหน่วยงานรัฐ/เอกชน มีจ านวน 4 คน และมีอาชีพรับจา้ง

ทัว่ไป มีจ านวน 2 คน 

 โดยความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน สนใจมากท่ีสุด คือ ด้านการเงิน การงาน มีจ านวนสูงถึง 140 คน รองลงมา คือ  ด้าน

ความส าเร็จ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะ

นิสัย, ดา้นอ านาจบารมี และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพอิสระ/ธุรกิจ

ส่วนตวั และคา้ขายสนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 63 คน รองลงมา คือ ดา้นโชคลาภ

, ดา้นความส าเร็จ, ดา้นสุขภาพ, และดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพขา้ราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ สนใจมากท่ีสุด คือ ด้านการเงิน การงาน มีจ านวน 42 คน รองลงมา คือ ด้าน

ความส าเร็จ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

 ความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพนักเรียน/

นกัศึกษา สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 27 คน รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จ, ดา้น

ความรัก ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย, ดา้นสติปัญญา 

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ /

วา่งงานสนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 6 คน รองลงมา คือ ดา้นความรัก ความเมตตา

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีลูกจ้างหน่วยงานรัฐ/

เอกชนสนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 3  คน รองลงมา คือ ดา้นความรัก ความเมตตา

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 2 คน 
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 จากตารางท่ี 17 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 112.547 และค่า Sig = <0.001 มีค่านอ้ยกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกนั  จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์

โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 1.6 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะ

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ 

H0  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 
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 ตารางท่ี 18 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์ 

โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 จากตารางท่ี 18 วิเคราะห์ผลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลใน

การเสริมดวงมากท่ีสุด มีจ านวน 148 คน รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า15,000 บาทมีจ านวน 

109 คน,  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป มีจ านวน 59 บาท, มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001- 45,000 

บาท มีจ านวน 55 คน และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาท จ านวน 35 คน 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์
โทรศพัทม์งคล 
ในการเสริมดวงดา้นต่างๆ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

รวม 
Chi-
Square 

df Sig 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

นอ้ยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,000 
บาท
ขึ้นไป 

ดา้นการเงิน การงาน 61 118 34 26 44 283 

53.573 28.00 0.003 

ดา้นอ านาจบารมี 0 0 0 1 0 1 

ดา้นความรัก ความเมตตา 10 9 6 1 0 26 

ดา้นสุขภาพ 10 2 2 0 3 17 

ดา้นจิตใจ, อารมณ์  
และลกัษณะนิสัย 

2 1 1 1 3 8 

ดา้นสติปัญญา 1 1 0 0 1 3 

ดา้นโชคลาภและลกัษณะ
นิสัย 

8 8 7 1 1 25 

ดา้นความส าเร็จ 17 9 5 5 7 43 

รวม 109 148 55 35 59 406 
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โดยความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อย

กว่า 15,001 – 30,000 บาท สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวนสูงถึง 118 คน รองลงมา 

คือ ดา้นความส าเร็จ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นโชคลาภ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และ

ลกัษณะนิสัย และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

น้อยกว่า 15,000 บาท สนใจมากท่ีสุด คือ ด้านการเงิน การงาน มีจ านวน 61 คน รองลงมา คือ ด้าน

ความส าเร็จ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นสุขภาพ, ดา้นโชคลาภ, ดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสยั 

และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 60,000 บาทขึ้นไป สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 44 คน รองลงมาคือ ดา้น

ความส าเร็จ, ดา้นสุขภาพ, ดา้นจิตใจ, ดา้นสติปัญญา และดา้นโชคลาภตามล าดบั 

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

30,001 – 45,000 บาท สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 34 คน รองลงมา คือ ดา้นโชค

ลาภ, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นความส าเร็จ, ดา้นสุขภาพ และดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัย

ตามล าดบั 

 ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน

นอ้ยกว่า 45,001 – 61,000 บาท สนใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการเงิน การงาน มีจ านวน 26 คน รองลงมา คือ 

ดา้นความส าเร็จ, ดา้นอ านาจบารมี, ดา้นความรัก ความเมตตา, ดา้นจิตใจ, และดา้นโชคลาภตามล าดบั 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 53.573 และค่า Sig = 0.003 มีค่าน้อยกว่าค่าระดับ

นยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  จะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการ

ใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 สมมติฐานท่ี 2 :  ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่าง

จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนั 

โดยจะมีการก าหนดสมมุติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 2.1 ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่าง

กนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางท่ี 19 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้น

ต่างๆกบักบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1  

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค
เต็มใจจ่ายในการ

เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 1 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆ รวม 
Chi-

Square 
df Sig 

ดา้น
การเงิน
การงาน 

ดา้น
อ านาจ
บารมี 

ดา้น
ความรัก 
ความ
เมตตา 

ดา้น
สุขภาพ 

ดา้นจิตใจ, 
อารมณ์  
และ

ลกัษณะ
นิสัย 

ดา้นสติ 
ปัญญา 

ดา้น
โชค
ลาภ 

ดา้น
ความ 
ส าเร็จ 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 168 0 15 13 5 2 15 24 242 

35.001 42.00 0.769 

1,001-3,000 บาท 57 1 6 0 3 0 7 7 81 

3,001-5,000 บาท 38 0 1 2 0 1 1 10 53 

5,001 - 10,000 บาท 12 0 2 1 0 0 1 2 18 

10,001 - 30,000 บาท 5 0 2 0 0 0 1 0 8 

30,001 - 50,000 บาท 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

50,000 – 100,000 บาท 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

มากกว่า 100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 283 1 26 17 8 3 25 43 406 
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 จากตารางท่ี19 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี 1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์มงคลในการ

เสริมดวงดา้นการเงิน การงาน คือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท และ3,001-5,000 บาท, 

5,001-10,000, 10,001– 30,000, 30,001– 50,000 และ 50,001-100,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นอ านาจบารมี คือ ช่วงราคา 1,001-3,000 บาท  

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านความรักความเมตตา คือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 

บาท, 1,001-3,000 บาท, 3,001-5,000 และ5,001-10,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านสุขภาพ คือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 

3,001-5,000 และ30,001-50,000 บาทตามล าดบั 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นจิตใจ, อารมณ์ และลกัษณะนิสัยคือ ช่วงราคาไม่

เกิน 1,000 บาท และ1,001-3,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นสติปัญญาคือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ

3,001-5,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงด้านโชคลาภคือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 

1,001-3,000 บาท, 3,001-5,000, 5,001-10,000 และ10,001– 30,000 บาทตามล าดบั 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี  1 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นความส าเร็จ คือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-

5,000, 1,001-3,000 บาท, และ5,001-10,000 ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 35.001 และค่า Sig = 0.769 มีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปฏิเสธ  H1 และ ยอมรับ H0  คือ ความ
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ตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคลอันดับท่ี 1 ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่าง

กนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2  ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 20 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้น

ต่างๆกบักบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค
เต็มใจจ่ายในการ

เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 2 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆ รวม 
Chi-

Square 
df Sig 

ดา้น
การเงิน 
การงาน 

ดา้น
อ านาจ
บารมี 

ดา้น
ความรัก 
ความ
เมตตา 

ดา้น
สุขภาพ 

ดา้นจิตใจ, 
อารมณ์และ
ลกัษณะ 
นิสัย 

ดา้น 
สติ 

ปัญญา 

ดา้น
โชค
ลาภ 

ดา้น 
ความ 
ส าเร็จ 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 55 0 4 2 2 2 6 7 78 

26.081 35.00 0.862 

1,001-3,000 บาท 160 0 15 13 5 1 13 28 235 

3,001-5,000 บาท 38 1 3 1 0 0 4 6 53 

5,001 - 10,000 บาท 21 0 2 0 0 0 1 2 26 

10,001 - 30,000 บาท 7 0 2 1 1 0 1 0 12 

30,001 - 50,000 บาท 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

50,000 – 100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

มากกว่า 100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 283 1 26 17 8 3 25 43 406 

 จากตารางท่ี20 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัทม์งคลในการ

เสริมดวงด้านการเงิน การงาน คือ 1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท, 

5,001-10,000, 10,001– 30,000 และ30,001– 50,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นอ านาจบารมี คือ ช่วงราคา 3,001-5,000 บาท 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี 2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นความรักความเมตตา คือ 1,001-3,000 บาท, ช่วง

ราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-5,000, 5,001-10,000 และ10,001-30,000 บาทตามล าดบั 
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 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นสุขภาพ คือ คือ 1,001-3,000 บาท, ช่วงราคา

ไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท และ10,001– 30,000ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นจิตใจ , อารมณ์ และลกัษณะนิสัย คือ 1,001- 

3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ10,001– 30,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นสติปัญญาคือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ

1,000 - 3,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นโชคลาภ  คือ 1,001- 3,000 บาท, ช่วงราคาไม่

เกิน 1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท, 5,001-10,000 และ10,001– 30,000ตามล าดบั 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี  2 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความ

ตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นความส าเร็จ คือ 1,001- 3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท และ5,001-10,000 ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี20 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 26.081 และค่า Sig = 0.862 มีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปฏิเสธ  H1 และ ยอมรับ H0  คือ ความ

ตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ช่วงราคาท่ีผู ้บริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคลอันดับท่ี 2 ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 2.3 ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั จะมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2  ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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H0  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ความต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3  ท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางท่ี 21 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้น

ต่างๆกบักบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 
ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค 
เต็มใจจ่ายในการ

เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 3 

ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆ รวม Chi-
Square 

df Sig 

ดา้น 
การเงิน 
การงาน 

ดา้น 
อ านาจ 
บารมี 

ดา้น 
ความรัก 

ความเมตตา 

ดา้น 
สุขภาพ 

ดา้นจิตใจ, 
อารมณ์ 

และลกัษณะ 
นิสัย 

ดา้น 
สติปัญญา 

ดา้น 
โชค
ลาภ 

ดา้น 
ความ 
ส าเร็จ 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 55 0 5 3 2 3 5 11 84 

35.227 42.00 0.761 

1,001-3,000 บาท 24 0 1 2 1 0 0 2 30 

3,001-5,000 บาท 159 0 14 10 3 0 16 26 228 

5,001 - 10,000 บาท 23 1 4 2 1 0 2 3 36 

10,001 - 30,000 บาท 16 0 1 0 1 0 1 1 20 

30,001 - 50,000 บาท 5 0 1 0 0 0 1 0 7 

50,000 – 100,000 บาท 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

มากกว่า 100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 283 1 26 17 8 3 25 43 406 

 จากตารางท่ี21 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัทม์งคลในการ

เสริมดวงด้านการเงิน การงาน คือ 3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 

5,001-10,000, 10,001– 30,000, 30,001– 50,000 และ50,001-100,000 ตามล าดบั 
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 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นอ านาจบารมี คือ ช่วงราคา 5,001-10,000 บาท  

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นความรักความเมตตา คือ 3,001-5,000 บาท, 

ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท , 1,001-3,000 บาท , 5,001-10,000, 10,001– 30,000 และ30,001– 50,000 

ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นสุขภาพ คือ คือ 3,001-5,000 บาท, ช่วงราคา

ไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท และ5,001-10,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นจิตใจ , อารมณ์ และลกัษณะนิสัย คือ 3,001-

5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 5,001-10,000 และ10,001– 30,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นสติปัญญาคือ ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นโชคลาภ  คือ คือ 3,001-5,000 บาท, ช่วงราคา

ไม่เกิน 1,000 บาท, 5,001-10,000, 10,001– 30,000 และ30,001– 50,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอันดบัท่ี 3 ท่ีกลุ่มตวัอย่างมี

ความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นความส าเร็จ คือ 3,001-5,000 บาท, ช่วงราคา

ไม่เกิน 1,000 บาท, 5,001 - 10,000, 1,001– 3,000 และ10,001– 30,000 ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี21 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 35.227 และค่า Sig = 0.761 มีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปฏิเสธ  H1 และ ยอมรับ H0  คือ ความ

ตอ้งการการใช้เบอร์โทรศพัท์มงคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกัน  จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคลอันดับท่ี 3 ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ 
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 สมมติฐานท่ี 3 :  ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนั 

โดยจะมีการก าหนดสมมุติฐานยอ่ย ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 3.1 ลักษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 22 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของลกัษณะของเบอร์มงคลต่างๆ กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 1 
ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค 
เต็มใจจ่ายในการ
เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 1 

ลกัษณะของเบอร์มงคล รวม Chi-
Square 

df Sig 

มี
ผลรวม
มงคล 

มี 
การเรียง
คดัเลือก
คู่เลข
มงคล 

มี
หมวดหมู่
เลขมงักร 
(789) 

เลขหงส์ 
(289) 

มี
หมวดหมู่
เลขกวน
อู (639) 

มี
หมวดหมู่
เลขรหสั
พลิกชีวิต 

(4289, 
6395) 

มี 
เลขตอง 
(XXX)  
เลขสวย 

ไม่มี 
การเลือก 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 81 23 29 4 11 92 2 242 

79.123 36.00 <0.001 

1,001-3,000 บาท 33 14 12 1 2 19 0 81 

3,001-5,000 บาท 19 17 5 1 4 4 3 53 

5,001 - 10,000 บาท 6 6 4 1 1 0 0 18 

10,001 - 30,000 บาท 2 4 2 0 0 0 0 8 

30,001 - 50,000 บาท 3 0 0 0 0 0 0 3 

50,000 -100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 

มากกว่า 100,000 บาท 0 0 1 0 0 0 0 1 

รวม 144 64 53 7 18 115 5 406 

 จากตารางท่ี22 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเลือกเบอร์มงคลท่ีมีผลรวมเลขมงคล คือ  ช่วง

ราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 3,001-5,000 บาท,  5,001-10,000, 30,001– 50,000 บาท และ

10,001– 30,000, ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีการเรียงคดัเลือกเลขมงคล คือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท3,001-5,000 บาท, 1,001-

3,000 บาท, 5,001-10,000, และ10,001– 30,000, ตามล าดบั 



80 

 

 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) คือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-

3,000 บาท, 3,001-5,000 บาท, 5,001-10,000, 10,001– 30,000 และมาก 100,000 บาท ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) คือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 

3,001-5,000 บาท และ5,001-10,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต (4289, 6395) คือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-

5,000 บาท 1,001-3,000 บาท, และ5,001-10,000 ตามล าดบั 

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดับท่ี  1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเลือก

เบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขตอง (XXX) หรือเลขสวย คือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาทและ3,001-5,000 

บาท ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 1 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

ไม่มีการเลือกเบอร์มงคลคือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาทและ3,001-5,000 บาท ตามล าดบั 

จากตารางท่ี21 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 79.123 และค่า Sig = <0.001 มีค่ามากกว่าค่าระดับ

นยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ ลกัษณะของเบอร์

มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์

มงคลอนัดบัท่ี 1 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 3.2 ลักษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับช่วงราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 23 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของลกัษณะของเบอร์มงคลต่างๆ กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 
ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค
เต็มใจจ่ายในการ
เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 2 

ลกัษณะของเบอร์มงคล รวม Chi-
Square 

df Sig 

มี
ผลรวม
มงคล 

มี 
การเรียง
คดัเลือก
คู่เลข
มงคล 

มี 
หมวดหมู่ 
เลขมงักร 
(789)  
เลขหงส์ 
 (289) 

มี 
หมวดหมู่ 
เลขกวนอู  
(639) 

ม ี
หมวดหมู่ 
เลขรหสั 
พลิกชีวิต  
(4289, 
6395) 

ม ี
เลขตอง 
(XXX)  
เลขสวย 

ไม่มี 
การ
เลือก 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 35 12 11 1 4 14 1 78 

64.214 30.00 <0.001 

1,001-3,000 บาท 73 27 27 5 11 90 2 235 

3,001-5,000 บาท 20 10 11 0 0 11 1 53 

5,001 - 10,000 บาท 11 9 2 0 3 0 1 26 

10,001 - 30,000 บาท 4 6 1 1 0 0 0 12 

30,001 - 50,000 บาท 1 0 1 0 0 0 0 2 

50,000 -100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 

มากกว่า 100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 144 64 53 7 18 115 5 406 

 จากตารางท่ี23 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคลในอันดับท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเลือกเบอร์มงคลท่ีมีผลรวมเลขมงคล คือ  

1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท,  5,001-10,000, 10,001– 30,000 และ

30,001– 50,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีการเรียงคดัเลือกเลขมงคล คือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 

3,001-5,000 บาท,  5,001-10,000, และ10,001– 30,000 ตามล าดบั 
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 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) คือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท, 3,001-5,000 บาท,  5,001-10,000, 10,001– 30,000 และ30,001– 50,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) คือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, และ

10,001– 30,000 ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต (4289, 6395) คือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท และ5,001-10,000ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี 2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขตอง (XXX) หรือเลขสวย คือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท และ3,001-5,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  2 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

ไม่มีการเลือกเบอร์มงคลคือ  1,001-3,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท และ3,001-5,000 บาท และ

5,001-10,000ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี23 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 64.214 และค่า Sig = <0.001 มีค่ามากกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ ลกัษณะของ

เบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์

โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 2 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 3.3 ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจ

จ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H0  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

H1  : ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างกนั จะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของลกัษณะของเบอร์มงคลต่างๆ กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่าย

ในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 
ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค 
เต็มใจจ่ายในการ 
เปลี่ยนเบอร์โทรศพัท์
มงคลในอนัดบัท่ี 3 

ลกัษณะของเบอร์มงคล รวม Chi-
Square 

df Sig 

มี 
ผลรวม 
มงคล 

มี 
การเรียง 
คดัเลือก 
คู่เลข 
มงคล 

มี 
หมวดหมู่ 
เลขมงักร 
 (789)  
เลขหงส์  
(289) 

มี 
หมวดหมู่ 
เลขกวนอู 
(639) 

ม ี
หมวดหมู่ 
เลขรหสั 
พลิกชีวิต  
(4289, 
6395) 

ม ี
เลขตอง 
(XXX)  
เลขสวย 

ไม่มี 
การเลือก 

    

ไม่เกิน 1,000 บาท 34 15 15 2 4 13 1 84 

79.990 36.00 <0.001 

1,001-3,000 บาท 16 3 4 2 3 1 1 30 

3,001-5,000 บาท 70 27 26 2 8 94 1 228 

5,001 - 10,000 บาท 14 10 5 0 1 5 1 36 

10,001 - 30,000 บาท 8 4 3 1 1 2 1 20 

30,001 - 50,000 บาท 1 5 0 0 1 0 0 7 

50,000 -100,000 บาท 0 0 0 0 0 0 0 0 

มากกว่า 100,000 บาท 1 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 144 64 53 7 18 115 5 406 

 จากตารางท่ี24 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มงคลในอันดับท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเลือกเบอร์มงคลท่ีมีผลรวมเลขมงคล คือ 

3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 5,001-10,000 บาท, 10,001– 30,000 

บาท , 30,001– 50,000บาท และมากกวา่ 100,000 บาท ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีการเรียงคัดเลือกเลขมงคล คือ  3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 

1,001-3,000 บาท, 5,001-10,000, 30,001– 50,000, และ10,001– 30,000ตามล าดบั 
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 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289) คือ  3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 5,001-10,000 บาท และ10,001– 30,000 บาทตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) คือ  3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 

1,001-3,000 บาท และ 10,001– 30,000 บาทตามล าดบั  

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เลือกเบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขรหัสพลิกชีวิต (4289, 6395) คือ  3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 

1,000 บาท, 5,001-10,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 10,001– 30,000 บาท , 30,001– 50,000บาท  

ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มงคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเลือก

เบอร์มงคลท่ีมีหมวดหมู่เลขตอง (XXX) หรือเลขสวย คือ  3,001-5,000 บาท, ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 

บาท, 5,001-10,000 บาท, 10,001-30,000 บาท และ1,001-3,000 บาท, ตามล าดบั 

 ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนัดบัท่ี  3 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

ไม่มีการเลือกเบอร์มงคลคือ  ช่วงราคาไม่เกิน 1,000 บาท, 1,001-3,000 บาท, 3,001-5,000 บาท,  5,001-

10,000 และ10,001– 30,000, ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี24 พบว่า ค่า Pearson Chi-Square = 79.990 และค่า Sig = <0.001 มีค่ามากกว่าค่า

ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 และในการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปฏิเสธ H0 และ ยอมรับ H1  คือ ลกัษณะของ

เบอร์มงคลท่ีแตกต่างกัน จะมีความสัมพนัธ์กับช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์

โทรศพัทม์งคลอนัดบัท่ี 3 ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัในบทท่ี 5 เป็นการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีกบัราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล ซ่ึงเป็นแบบวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และค าแนะน าเร่ืองการใชเ้บอร์มงคล

ของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการใช้เบอร์มงคลใน

การเสริมดวง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์การใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง และการเลือกลกัษณะของ

เบอร์มงคลกบัราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล 

4. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบธุรกิจเบอร์มงคล และผูท่ี้สนใจในการน าข้อมูล

ดงักล่าว ไปพฒันาเพิ่มยอดขาย และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

 ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีการศึกษาคน้ควา้ และเก็บรวมรวมขอ้มูล แลว้น ามาอภิปรายผล รวมถึงการให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สรุปผลการวิจยั 

2. อภิปรายผลงานวิจยั 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีกับราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการ

เปล่ียนเบอร์มงคล 
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 ส่วนท่ี 1  ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีมีความเช่ือหรือความสนใจในเร่ืองของ

ศาสตร์เบอร์มงคล ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่ในประเทศไทยท่ีเคยเปล่ียนมาใชเ้บอร์เบอร์มงคล จ านวน 406 

คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบ Multi Stage Sample โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ัง

น้ี จะใช้วิธีการค านวณตามแนวคิดของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน 

±5% และก าหนดความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการตอบแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์ จ านวน 406 ชุด โดยจ าแนกตาม เพศ, สถานภาพ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท าให้สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน ท่ีมีสถานภาพ

โสด จ านวน 227 คน มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 150 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 218 

คน มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 182 คน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 -

30,000 บาท จ านวน 148 คน 

 ส่วนท่ี 2  ผลการศึกษาความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวง 

 โดยขอ้มูลสรุปจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์

เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล จ านวน 245 คน และไดมี้การเลือกการช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือ

ค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล ผา่นครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั จ านวน 233 คน 

และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการใชเ้บอร์มงคลเสริมดวงดา้นการเงิน การงาน จ านวน 283 คน 

 ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใช้งาน 

 โดยขอ้มูลสรุปจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีความคิดว่าเครือข่าย

เบอร์มือถือไม่มีผลต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล จ านวน 229 คน และมีการเลือกเบอร์โทรศพัทม์งคล ทีท่ีมี

ผลรวมมงคล จ านวน 144 คน 
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 ส่วนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายในการเปลีย่นเบอร์โทรศัพท์มงคล 

 โดยขอ้มูลสรุปจากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา พบว่า ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์

โทรศพัท์มงคลของกลุ่มตวัอย่างอนัดับท่ี 1  คือ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท จ านวน 242 คน อนัดับท่ี 2  คือ 

ราคา1,001 – 3,000 บาท จ านวน 235 คน และอนัดบัท่ี 3  คือ ราคา 3,001 – 5,000 บาท จ านวน 228 คน 

 ส่วนท่ี5   ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชเ้บอร์โทรศพัท์

มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ในส่วนของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ 

สถานภาพ และระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 : ความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่างจะ

มีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเต็มใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนั แต่ความ

ต้องการการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวงด้านต่างๆ  ท่ีแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 :  ลกัษณะของเบอร์มงคลท่ีแตกต่างจะมีความสัมพนัธ์กบัช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภค

เตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ลกัษณะ

เบอร์โทรศัพท์ท่ีมีผลรวมมงคล , เบอร์โทรศัพท์ท่ีมีการเรียงคัดเลือกคู่เลขมงคล , เบอร์โทรศัพท์ท่ีมี

หมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289), เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639), เบอร์โทรศพัทท่ี์

มีหมวดหมู่เลขรหสัพลิกชีวิต (4289, 6395), เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX) เลขสวย และการไม่เลือก

เบอร์มงคลเลย 
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5.2 อภิปรายผลงานวิจัย 
 ผูว้ิจยัได้ใช้ค  าถามการวิจยัเป็นแนวทางในการอภิปรายผลการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วยประเด็น

ต่างๆ ต่อไปน้ี 

5.2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือเร่ืองเบอร์มงคล มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 -30,000 บาท ซ่ึงผล

การศึกษามีความใกลเ้คียงกกบัผลการศึกษาบางส่วนของจุฑาทิพย ์ปิติวิทยากุล (2562) ไดท้ าการศึกษา

เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นเลขหมายสวยหรือเลขหมายมงคล

และปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ” ผลการศึกษา 

พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาย ุ 

 31 - 40 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 35.7 มีระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัวุฒิปริญญาตรีอยู่ท่ีร้อยละ 

63.6 ส่วนของรายได้นั้นส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน อยู่ท่ีร้อยละ 43.6 และ

ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 41 

5.2.2 ข้อมูลความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวง 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล  จ านวน 245 คน 

และไดมี้การเลือกการช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือค าแนะน าเร่ืองการเปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคล 

ผ่านครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั จ านวน 233 คน และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตอ้งการใช้เบอร์

มงคลเสริมดวงดา้นการเงิน การงาน จ านวน 283 คน ซ่ึงผลการศึกษามีความใกลเ้คียงกบัผลการศึกษา

บางส่วนของวชัรพงษ์ กงเวียน (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในจังหวดั

สมุทรสาครในการบูชาวตัถุมงคล” ผลการศึกษา พบว่า เหตุท่ีเร่ิมบูชาเน่ืองจากความเช่ือ ความศรัทธา

ส่วนตวั แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือในการบูชา คือ ผูใ้หญ่ท่ีเคารพ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยพบ

ประสบการณ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ และเคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวตัถุมงคล ในเร่ือง แคลว้คลาดปลอดภยั 

รองลงมาคือเร่ืองมหาลาภ ร ่ ารวย และมีประสบการณ์ในการแสวงหาเพื่อเช่าบูชาววตัถุประสงค์การ

บูชาววตัถุมงคลมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในระดบั ปานกลาง และผูท่ี้มีส่วนส าคญั ต่อการตัดดสินใจ

คือผูใ้หญ่ท่ีเคารพ รองลงมาคือญาติพี่นอ้ง 
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 นอกจากน้ียงัมีความใกลเ้คียงกบัทิฆมัพร สกุลบริสุทธ์ิสุข (2562) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าเคร่ืองรางของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร”ผลการศึกษา

พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเคยบูชาเคร่ืองรางมีความสนใจ และเช่ือในเร่ืองของเคร่ืองรางของขลงัอยู

แลว้ ซ่ึงระยะเวลาในการตดัสินใจเช่าจะมีช่วงระยะเวลาหน่ึงในการ พิจารณา เน่ืองจากเป็นวตัถุมงคลท่ี

เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ประวติัความเป็นมาของทางร้านไม่ไดมี้ผลมากนกัประกอบในการตดัสินใจ

เลือกเช่าเคร่ืองราง ส่วนมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกเช่าเคร่ืองรางเน่ืองจากการเช่าบูชา

เคร่ืองรางเป็นเร่ืองของทางจิตใจ และสร้างความเช่ือมนัให้กบัตนเองอีกทั้งเลือกท่ีจะบูชาเคร่ืองราง

เพราะมีรอบขา้งแนะน ามาโดยไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงรอบขา้ง เพื่อนฝงู ครอบครัว และ ส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาด 

5.2.3 ข้อมูลคการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใช้งาน 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีความคิดว่าเครือข่ายเบอร์มือถือไม่มีผลต่อการเปล่ียนเบอร์มงคล 

จ านวน 229 คน และมีการเลือกเบอร์โทรศพัท์มงคล ทีท่ีมีผลรวมมงคล จ านวน 144 คน ซ่ึงมีความ

ใกล้เคียงกับ ภาวิณี  สิงห์ศรานุรักษ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง การตัดสินเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมของผูบ้ริโภค (MNP : Mobile Number Portability) ผลการศึกษา 

พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้

เลขหมายเดิมท่ีแตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้เลขหมายเดิมท่ีน้อยกว่าผูบ้ริโภคในช่วงอายุอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคญั 

ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการตดัสินใจเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 นอกจากน้ียงัมีความใกลเ้คียงกบั ดิศรณ์ บวัเวช (2564) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือป้ายทะเบียนประมูลรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันครปฐม

ผลการทดสอบพบว่าปัจจยัดา้นทศันคติของผูบ้ริโภค ความเช่ือศาสตร์ของตวัเลขและการส่ือสารตลาด

ออนไลน์ ส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจซ้ือป้ายทะเบียนประมูลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง 

อยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.2.4 ราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายในการเปลีย่นเบอร์โทรศัพท์มงคล 
  ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคลของกลุ่มตวัอยา่ง  

อนัดบัท่ี 1  คือ ราคาไม่เกิน 1,000 บาท, อนัดบัท่ี 2  คือ ราคา1,001 – 3,000 บาท และ
อันดับท่ี 3 คือ ราคา 3,001 – 5,000 บาท พบว่ามีความใกล้เคียงกับจุฑาทิพย ์ปิติวิทยากุล (2562) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็นเลขหมายสวยหรือเลข
หมายมงคลและปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ” ซ่ึงผล
การศึกษา พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นราคาเท่านั้นท่ีส่งผลเชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือเบอร์สวย หรือเบอร์
มงคล และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นตรงกนัว่า เบอร์สวย หรือเบอร์มงคลท่ีมีราคาสูง คือเบอร์ท่ีมีการ
ตดัสินใจอยากจะซ้ือมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกว่าเป็นเบอร์ท่ีมีมูลค่ามากกว่าเบอร์ทั่วไป 
ดงันั้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจึงมุ่งไปท่ีความคุม้ค่าดา้นราคาเป็นส าคญั 

 นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัสุรพล ตรัยศิริกมล และพินทุพร ตีรสวสัดิชยั (2562) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “ตอบโจทยม์ูลค่าเลขหมายสวย” ผลการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า รูปแบบตวัเลขท่ีซ ้ ากนั
เรียงติดกนั เป็นจ านวนมากกว่าจะมีผลต่อราคาของเลขหมายสวยมากกว่ารูปแบบตวัเลขท่ีซ ้ ากนัเรียง
ติดกนัเป็นจ านวนน้อยกว่า นอกจากน้ีกลุ่มเลขหมายท่ีมีตวัเลขเดียวกนัซ ้ ากัน 4 ตวั และมีรูปแบบเลข
หมายท่ีมีตวัเลขท่ีเหมือนกนั สองตวันอ้ยกวา่ 2 คู่นั้นจะมีแนวโนม้ท่ีมีผูช้นะประมูลมากกวา่ ซ่ึงอาจบ่งช้ี
ถึงการใช้เวลาในการประมูลท่ี มากกว่า อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัราคาท่ีนานกว่า ดงันั้น ส านักงาน 
กสทช. อาจน าผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วนน้ี พิจารณาประกอบไปกบัหลกัการอ่ืนท่ีใช้ในการก าหนดราคา
เร่ิมตน้ของการประมูลเลขหมายสวยและการวางแผน การบริหารจดัการการประมูลเลขหมายสวยท่ีจะมี
ขึ้นในอนาคต 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ปัจจัยด้านความเช่ือเร่ืองวตัถุมงคล ตลอดจนเบอร์มงคล เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาเป็น

ระยะเวลาอนัยาวนาน ซ่ึงมาจากวฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา ทศันคติท่ีถูกถ่ายทอดมา

จากรุ่นสู่รุ่น และเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวจิตใจกับคนไทย ท่ีท าให้เกิดแรงกระตุน้ผลกัดันชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

ดงันั้นจึงควรศึกษาวิจยัเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัเหตุผลในการเปล่ียนเบอร์มงคล, ความส าเร็จ

หลงัจากการเปล่ียนเบอร์มงคล และการบอกต่อของผูท่ี้มีประสบการณ์ในการเปล่ียนเบอร์มงคล เพื่อน า

พฒันารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของธุรกิจ และลูกคา้ และต่อยอดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีเพิ่มมากขึ้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการน าการวิจัยเกี่ยวกับเบอร์มงคลไป

ประยุกต์ใช้ 

 การประยกุตใ์ชค้วามเช่ือเก่ียวศาสตร์ตวัเลขมงคลกบัการด าเนินธุรกิจ รายละเอียดดงัน้ี 

5.3.2.1 อิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และค าแนะน าเร่ืองการใช้เบอร์มงคลของ

ผูบ้ริโภค จะสามารถน าไปวางแผนการส่งเสริมการขายไดว้่า จะใชช่้องทางการส่ือสารช่องทางใดไม่วา่

จะเป็นช่องทางการส่ือสารแบบออฟไลน์ และช่องทาง Digital Marketingในการเขา้ถึงผูท่ี้มีอิทธิพลท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบอร์มงคลของผูบ้ริโภค 

5.3.2.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กับการใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง จะสามารถน าไป

ประยุกต ์กบัการกกัตุนเบอร์มงคลท่ีใชใ้นการเสริมดวงดา้นท่ีลูกคา้ตอ้งการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ

การส่ือสารทางการตลาด ใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั 

5.3.2.3 การใช้เบอร์มงคลในการเสริมดวง และการเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลกับราคาท่ี

ผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์มงคล เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจเบอร์มงคล และผูท่ี้

สนใจในการน าขอ้มูลดงักล่าว ไปพฒันาเพิ่มยอดขาย และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยการ

กกัตุนลกัษณะเบอร์มงคลท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกตา้ และการตั้งราคาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงได ้
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แบบสอบถาม  เร่ือง ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่าย 

ในการเปลี่ยนเบอร์มงคล 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แบบสอบถามน้ี
จะใชเ้วลาท าประมาณ 5-10 นาที โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กบัผูเ้ขา้ร่วม และไม่มีความเส่ียงใดๆ จากการ
เขา้ร่วมตอบแบบสอบถาม ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีตามขอ้เท็จจริง และการรักษา
ความลบัโปรดอยา่ใส่ช่ือตนเองก ากบัไวใ้นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะไม่
น าไปเปิดเผยเจาะจงเป็นรายบุคคล โดยทางผูว้ิจยัจะน าเสนอในภาพรวม และใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อ
การศึกษาเท่านั้น 

การเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงเป็นไปตามความสมัครใจของผู้เข้าร่วมเท่านั้น และท่านสามารถยกเลกิการเข้า
ร่วมหรือเลกิแบบสอบถามได้ทุกเม่ือ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละในการตอบแบบสอบถามไว ้                
ณ โอกาสน้ี 

ค าถามคัดเลือก 

S1. ท่านเช่ือเร่ืองเบอร์มงคลหรือไม่ 

☐ เช่ือ  (ถามต่อขอ้S2)   ☐ ไม่เช่ือ (ปิดการสัมภาษณ์) 

S2. ท่านมีความคิดท่ีจะเปล่ียนเบอร์โทรศพัทม์งคลในอนาคต หรือมีเคยมีประสบการณ์การเปล่ียนเบอร์
มงคลใช่หรือไม่ 

☐ ใช่  (ถามต่อขอ้S3)   ☐ ไม่ใช่ (ปิดการสัมภาษณ์) 

ส่วน A ข้อมูลท่ัวไป 

ค าชี้แจง กรุณาระบุค  าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย✓ ลงในช่อง ☐ ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

A1. เพศ  ☐ 1. ชาย   ☐ 2. หญิง   ☐ 3. อ่ืนๆ
................................ 
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A2. สถานภาพ ☐ 1. โสด  ☐ 2. สมรสแลว้  ☐ 3. หยา่ร้าง/หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 

A3. อายุ   

☐ 1. นอ้ยกวา่ 25 ปี  ☐ 2. 25 - 35 ปี   ☐ 3. 36 - 45 ปี  

☐ 4. 46 - 55 ปี   ☐ 5. 56 ปีขึ้นไป 

A4. ระดับการศึกษา 

☐ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ☐ 2. ปริญญาตรี  ☐ 3.ปริญญาโท  

☐ 4. สูงกวา่ปริญญาโท 

A5. อาชีพ 

☐ 1. นกัเรียน/นกัศึกษา              ☐ 2. พนกังานบริษทัเอกชน ☐ 3.ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ             

☐ 4. อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย☐ 5. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/วา่งงาน 

A6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

☐ 1. นอ้ยกวา่ 15,000 บาท ☐ 2. 15,000-30,000 บาท ☐ 3. 30,001-45,000 บาท            

☐ 4. 45,000-60,000 บาท ☐ 5. 60,000 บาทขึ้นไป  

ส่วน B ความต้องการใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลในการเสริมดวง 

ค าชี้แจง กรุณาระบุค  าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย✓ ลงในช่อง ☐ ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

B1. ท่านเคยมีประสบการณ์เปล่ียนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลจ านวนก่ีคร้ัง (นบัรวมคร้ังปัจจุบนั)  

☐ 1. เคยเปล่ียนมาใชเ้บอร์มงคลแลว้จ านวน .............คร้ัง  

☐ 2. ไม่เคยเปล่ียน 
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B2. ท่านเคยหรือไดรั้บขอ้มูล หรือค าแนะน าเร่ืองการเปลี่ยนมาใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลจากแหล่งใด  

(สามารถเลือกตอบได้หลายข้อ) 

☐ 1. ครอบครัว, เพื่อน หรือคนรู้จกั     

☐ 2. หมอดู 

☐ 3. อินเตอร์เน็ต เช่น Youtube, Facebook, Instragram, Twitter 

☐ 4.  Line   

☐ 4. โทรทศัน์ 

☐ 5. แผน่พบัหรือโฆษณาหนา้ร้านของเครือข่ายมือถือ   

☐ 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 

B3. ท่านมีความตอ้งการการใชเ้บอร์โทรศพัทม์งคลในการเสริมดวงดา้นใดดมากท่ีสุด (สามารถเลือกได้
เพยีง 1 ค าตอบ) 

☐ 1. ดา้นการเงิน การงาน    ☐ 2. ดา้นอ านาจบารมี 

☐ 3. ดา้นความรัก, ความเมตตา    ☐ 4. ดา้นสุขภาพ 

☐ 5. ดา้นจิตใจ และอารมณ์ และลกัษณะนิสัย  ☐ 6. ดา้นสติปัญญา 

☐ 7. ดา้นโชคลาภ     ☐ 8. ดา้นความส าเร็จ   

☐ 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................... 

ส่วน C การเลือกลกัษณะของเบอร์มงคลในการใช้งาน 

ค าชี้แจง กรุณาระบุค  าตอบโดยท าเคร่ืองหมาย✓ ลงในช่อง ☐ ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 

C1. เครือข่ายของเบอร์โทรศพัท ์มีผลต่อการเลือกใชเ้บอร์มงคลหรือไม่ 

☐ 1. มีผล โปรดระบุเครือข่าย ......................................... ☐ 2. ไม่มีผล 
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C2. ท่านตอ้งการใชเ้บอร์โทรมงคลลกัษณะใดมากท่ีสุด (สามารถเลือกได้เพยีง 1 ค าตอบ) 

☐ 1. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีผลรวมมงคล     

☐ 2. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีการเรียงคดัเลือกคู่เลขมงคล 

☐ 3. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขมงักร (789) เลขหงส์ (289)  

☐ 4. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขกวนอู (639) 

☐ 5. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีหมวดหมู่เลขรหสัพลิกชีวิต (4289, 6395)  

☐ 6. เบอร์โทรศพัทท่ี์มีเลขตอง (XXX) เลขสวย 

☐ 7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................... 

ส่วน D ราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายในการเปลีย่นเบอร์โทรศัพท์มงคล 

D1. ช่วงราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจจ่ายในการเปลี่ยนเบอร์โทรศพัทม์งคล หากเป็นไปตามความตอ้งการ 
และเบอร์มงคลสามารถใชใ้นการเสริมดวงไดจ้ริง  

โดยเรียงล าดับความต้องการการใชเ้บอร์โทรศพัทล์กัษณะเลขมงคล 

ก าหนดให ้ 3= มีเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคลมาก 

2= มีเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคลปานกลาง 

1= มีเตม็ใจจ่ายในการเปล่ียนเบอร์มงคลนอ้ย 

☐ 1. ไม่เกิน 1,000 บาท   ☐ 2. 1,001 - 3,000 บาท  ☐ 3. 3,001 - 5,000 บาท

☐ 4. 5,001 - 10,000 บาท  ☐ 5. 10,001 - 30,000 บาท ☐ 6. 30,001-50,000บาท 

☐ 7. 50,000 – 100,000 บาท  ☐ 8. มากกวา่ 100,000 บาท  
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ส่วน  E ขอ้เสนอแนะ 

E1. ขอ้เสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

____________________________________________________________________________ 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามค่ะ/ครับ 
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