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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ี
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิว
เวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลจาก
ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเคยจิวเวลร่ี จ  านวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการรับประกนั รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ดา้นการออกแบบ ดา้นความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นตราสินคา้ ตามล าดบั 

ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัมีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัดา้นตราสินคา้
มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุไม่เกิน 25 ปี อาชีพลูกจา้ง/
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท สถานภาพโสด และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
บทน า 

จิวเวลร่ี คือหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก ซ่ึงส าหรับประเทศไทยนั้น ถือวา่
เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก ศิ ริพล ยอดเมืองเจริญ ประธาน
กรรมการบริหาร  จีไอที กล่าว่า ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัและอญัมณีของประเทศไทย ถือเป็น
สินค้าส่งออกในอนัดบัต้นๆ ของประเทศ (หนังสือพิมพ์มติชนรายวนั, 2556) อุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัของไทยมีจุดเด่นอยู่ท่ีความประณีต และฝีมือของแรงงานไทยท่ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัโลก (พีริยา พรมหา, 2557) ซ่ึงส าหรับตลาดจิวเวลร่ีในประเทศไทยนั้น ก็ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการการตลาด หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยป์ระจ า วทิยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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เช่นกนั ซ่ึงนอกจากจะซ้ือเพื่อไปใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัเพื่อความสวยงามแลว้ บางคนยงัน าไปเป็นเคร่ืองราง 
ของขลงั หรือส่ิงของน าโชคอีกดว้ย 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และยงัเป็นเมืองเศรษฐกิจซ่ึงมีทั้งบริษทั 
ห้างสรรพสินคา้ และร้านคา้มากมาย ทั้งของคนไทยเองและต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในประเทศไทย ซ่ึงมี
บริษทัและห้างร้านท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัจิวเวลร่ีอยูม่ากมาย ความแตกต่างของแต่ละร้านก็ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของอญัมณีต่าง ๆ ประเภทของสินคา้ท่ีท ามาจากวตัถุดิบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเงิน ทองค า หรือวตัถุดิบชนิดอ่ืน 
รวมไปถึงการออกแบบสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้ นอกจาก
ปัจจยัด้านราคาแล้ว ปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ์ก็เป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภค
เช่นเดียวกนั นกัออกแบบและนกัการตลาดจะตอ้งสะทอ้นแนวคิดของสินคา้เพื่อกระตุน้การตดัสินใจซ้ือ การ
ตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความชอบและความเช่ือส่วนบุคคล การเสนอขายสินคา้ดงักล่าวจะช่วยใหสิ้นคา้นั้น
มีมูลค่าทางจิตใจของลูกคา้กลุ่มน้ียิง่ข้ึน (นพดล สมฤกษผ์ล, 2552) ซ่ึงความตอ้งการสินคา้ประเภทจิวเวลร่ีใน
ปัจจุบนัก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั และมีผลกระทบมาจากบุคลิกของผูส้วมใส่ กระแสแฟชัน่ท่ี
เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว (ลกัษมี ปานเดย ,์ 2559) เหล่าน้ีล้วนเป็นเหตุผลส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ท่ีมีโอกาสท่ีจะส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือและใชง้านผลิตภณัฑจิ์วเวลร่ีในประเภทและรูปแบบท่ีต่างกนัออกไป 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถ
น าไปเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการจิวเวลร่ีในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัอ่ืนๆ ในการพฒันาและ
ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาดและผลิตภณัฑ ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการ
แตกต่างกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ผลิตภณัฑ์ (Product) จึงเป็นส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดคความพึงพอใจ โดยผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเงินหรือส่ิงมีค่าอ่ืนเป็นการ
แลกเปล่ียน ส่ิงท่ีเสนอขายน้ีอาจเป็นผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคลก็ได ้แต่ส่ิงท่ี
ส าคญัส าหรับผลิตภณัฑคื์อ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ปณิศา ลกัชานนท์, 2548, น.126) 
อาจกล่าวไดว้า่ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดๆ ท่ีน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า ท่ี เ ป็นรูปธรรม (Physical Goods)  บริการ (Services)  ประสบการณ์ 
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(Experiences) เหตุการณ์ (Events) บุคคล (Personal) สถานท่ี (Places) ทรัพย์สิน (Properties) องค์กร 
(Organizations) สารสนเทศ (Information) และความคิด (Ideas) (อุทิส ศิริวรรณ, 2549, น.184) 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผลิตภณัฑ์ (Product) ในงานวิจยัน้ี หมายถึง สินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้
(Tangible) และสินคา้ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) ท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของผูซ้ื้อซ่ึงอาจ
รวมถึงการบรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ และตราสินคา้ ตลอดจนบริการและช่ือเสียงของผูข้ายซ่ึ งสามารถ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจ ความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค และตรงตามความตอ้งการของตลาด
เป้าหมาย 

สุภาภรณ์ พลนิกร (2548, น.276) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision)  หมายถึงการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือบริการหน่ึงๆ จากทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ โดยมีการ
กระตุน้จากภายนอกและภายใน เช่นสถานการณ์ของการส่ือสาร การซ้ือ การใช ้

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ การตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) ในงานวิจยัน้ี หมายถึง การ
ตดัสินใจเลือกเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือบริการ ซ่ึงอาจเกิดจาก
แรงจูงใจ ส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการโดยใช้หลกัเกณฑ์ หรือมีการ
เปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจ เพื่อใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัไดศึ้กษาศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามแนวความคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552, น.308) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยปัจจยัด้านรูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ (Tangible Product) ทั้ งน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์จิวเวลร่ีท่ีใช้ใน
งานวจิยัเท่านั้นประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการใหบ้ริการ (Service) 
2. ดา้นตราสินคา้ (Brand) 
3. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Design) 
4. ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(Variety) 
5. ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality) 
6. ดา้นการรับประกนั (Warranty) 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
1.การออกแบบงานวิจัย ในการศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิดการวจิยัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 
2.ประชากรและตัวอย่าง เน่ืองจากปัจจุบนัผลิตภณัฑ์กลุ่มจิวเวลร่ีมีมากมายหลากหลายแบบและ

เพื่อให้ไดเ้ห็นความแตกต่างของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยจึงก าหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยซ้ือจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

3. เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวัด  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีนกัวชิาการ และนกัปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูล
ในการสร้างแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 
สถานภาพ และระดบัการศึกษา เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือก
เพียงค าตอบเดียว รวม 6 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีท่ีมีลกัษณะ
ปลายปิดจ านวน 26 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั 

4.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ท าการแจกแบบสอบถามกับผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภัณฑ์จิวเวลร่ีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 

แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งตามเขตการเก็บรวบรวมขอ้มูล 5 เขต ซ่ึงมี เขตจตุจกัร เขตปทุมวนั เขตมีนบุรี เขตยาน
นาวา เขตดอนเมืองโดยใหต้อบแบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ 

2. เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จน าแบบสอบถามส่งคืนใหก้บัผูว้จิยั 
3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามกลบั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของแบบสอบถามทุก

ฉบบัดว้ยตนเอง เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. รายได ้
5. สถานภาพสมรส 
6. ระดบัการศึกษา 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ตามแนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552, น.308) 

1. ดา้นการใหบ้ริการ  
2. ดา้นตราสินคา้  
3. ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
4. ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 
5. ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 
6. ดา้นการรับประกนั 
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5.การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคท์ั้งหมดโดยใชเ้คร่ืองมือประกอบการศึกษา คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) ในการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใชค้่าเฉล่ีย(Percentage) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ในการอธิบายขอ้มูล 

ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)โดย
ใช ้โดยใชค้่า t-Test F-Test  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายขอ้มูล และค่า LHD โดยมีเกณฑ์
คะแนนตามวธีิการค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีดงัน้ี 

 
จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 

= (5-1) / 5 
= 0.80 
 

เกณฑใ์นการแปลขอ้มูลเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบัคือ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
 
ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามมาท าการทดสอบ หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิอยูค่วามเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.82 - 0.88  ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ้ ดั้งนั้น ถือวา่แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือ  
ผลการวเิคราะห์ระดับการมีอิทธิพลของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การแปล
ความหมายและระดบัการมีอิทธิพลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ี 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ี 
Mean S.D. ระดับการมี

อทิธิพล 
ดา้นการใหบ้ริการ (Service) 3.96 0.80 มาก 
ดา้นตราสินคา้ (Brand) 3.69 0.73 มาก 
ดา้นการออกแบบ (Design) 4.13 0.63 มาก 
ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 
(Product Varieties) 

4.03 0.67 มาก 

ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality) 4.41 0.60 มากท่ีสุด 
ดา้นการรับประกนั (Warranty) 4.46 0.67 มากท่ีสุด 
รวม 4.11 0.48 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการรับประกนั 
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ ด้านการออกแบบ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ด้านการ
ใหบ้ริการ และดา้นตราสินคา้ ตามล าดบั 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น จ านวนค าถามทีถู่กตัด 

ดา้นการใหบ้ริการ 0.88 - 

ดา้นตราสินคา้ 0.87 - 

ดา้นการออกแบบ 0.82 - 

ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 0.84 - 

ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ 0.87 - 

ดา้นการรับประกนั 0.84 1 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครใน

ภาพรวมดา้นการรับประกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากจิวเวลร่ีเป็นสินคา้ท่ีมี
มูลค่าสูง การออกใบรับประกนัสินคา้จึงสามารถสร้างความน่าเช่ือถือและความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น
อยา่งดี หากมีการบริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆจะยิง่สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ท่ีมารับบริการอีกดว้ย ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติมา ศรีบรรณสาร (2549)  ท่ีได้ศึกษาเ ก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองประดบัอญัมณีแทข้องผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่าผูห้ญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบัสินคา้วา่จะตอ้งมีการรับประกนั ราคาจะตอ้งเหมาะสมกบั คุณภาพ 

ผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่ ปัจจยัดา้นตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในท่ีแตกต่างกนัคือ อายุ อาชีพ  รายได้ สถานภาพ และระดบัการศึกษา ซ่ึง

ลกัษณะทาง 
ประชากร 
ศาสตร์ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดือน 

สถานภาพ
สมรส 

ระดับ
การศึกษา 

ด้านการให้บริการ 
(Service) 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 

ด้านตราสินค้า (Brand) 
ไม่

แตกต่าง 
แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

ด้านการออกแบบ 
(Design) 

แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ด้านความหลากหลาย
ของผลติภัณฑ์ 
(Product Varieties) 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

ด้านคุณภาพผลติภัณฑ์ 
(Product Quality) 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ด้านการรับประกนั 
(Warranty) 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

ไม่
แตกต่าง 

แตกต่าง แตกต่าง 
ไม่

แตกต่าง 
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ปัจจยัดา้นตราสินคา้มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุไม่เกิน 
25 ปี อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท สถานภาพโสด และระดบัการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี อาจเน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคในวยัน้ีคือวยัรุ่น จึงมีความเช่ือถือในตราสินคา้ท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นท่ียอมรับในสังคม โดยส่วนมากจะรู้จกัจากส่ือ Social Media ต่างๆ มีการโฆษณาโดยดาราหรือ
ผูมี้ช่ือเสียง และจากการบอกต่อในกลุ่มเพื่อน การเลือกใชสิ้นคา้ก็จะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการ
สร้างความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้เช่นกนั ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจช้ือของผูบ้ริโภค กล่าวว่า ระดบัชั้นสังคม เช่น ฐานะ การศึกษา 
หรืออาชีพ เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการบริโภคของคนในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับจากระดบัชั้นใน
สังคมนั้น ๆ (Kotler, 1997, pp. 172 – 188) และยงัสอดคลอ้งงานวิจยัของ ดนยั  บุญญานุเคราะห์ (2549)  ท่ี
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดับและอัญมณี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประเภท สินคา้ ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้มาก โดยให้ความส าคญักบัสินคา้จะตอ้งมีการรับประกนั ราคาจะตอ้งเหมาะสมกบั 
คุณภาพ สถานท่ีจ าหน่ายมีความปลอดภยั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการรับประกนัเป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิวเวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดั้งนั้น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ
ให้มีการรับประกนัสินคา้อยา่งเหมาะสม ควรมีการออกใบรับประกนัส าหรับการรับรองวา่เป็นของแท ้และ
ส าหรับการซ่อมบ ารุงหลงัการขาย ซ่ึงควรเป็นใบรับประกนัท่ีมีการระบุช่ือและท่ีอยูข่องร้านคา้อยา่งชดัเจน 

รองลงมาคือ ด้านคุณภาพผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการคดัเกรดการใช้วสัดุท่ีมี
คุณภาพเยีย่มมากท่ีสุด ไดม้าตรฐาน และตอ้งมีใบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ รวมถึง
การผลิตตวัเรือนท่ีจะตอ้งมีความละเอียด สวยงาม มีเอกลกัษณ์ และเหมาะสมกบัราคาสินคา้ 

รองลงมาคือ ดา้นการออกแบบ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการออกแบบสินคา้ให้ทนัสมยั มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีเอกลกัษณ์ และมีความเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค เนน้ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์เช่น 
พลอย มุก เพชร เพื่อใหต้อบโจทยต่์อความตอ้งการของลูกคา้ 

รองลงมาคือ ด้านด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ผูว้ิจ ัยจึงมีข้อเสนอแนะให้มีสินคา้ท่ี
หลากหลายชนิดและรูปแบบมากยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เช่น จากเดิม
มี ต่างหู สร้อยขอ้มือ แหวน อาจจะเพิ่มสร้อยคอ นาฬิกา เขม็กลดั เป็นตน้  

รองลงมาคือ ดา้นการให้บริการ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้มีการอบรมพนกังานเพิ่มความรู้ใหม่ 
ๆ และค าแนะน าท่ีดี เช่น การท าความสะอาด การเก็บรักษา เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจและสามารถท าเองไดใ้นกรณี
ท่ีไม่สะดวกมาท่ีร้าน พนกังานจะตอ้งมีความพร้อมในการบริการในทุกดา้น เช่น การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
ความรวดเร็วในการบริการ การใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน เป็นตน้ 
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ดา้นตราสินคา้ จากผลการวิจยัพบวา่ เป็นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือจิว
เวลร่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครน้อยท่ีสุด ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ท าโลโก้ร้าน หรือ
สัญลกัษณ์ท่ีโด่ดเด่น และมีเอกลกัษณ์ของร้านให้ผูบ้ริโภคจดจ าไดง่้าย อาจเน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีมีร้านคา้จิว
เวลร่ีเป็นจ านวนมากท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสับสนในการตดัสินใจซ้ือได ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. หากมีการเก็บตัวอย่างประชากรในต่างจังหวดั หรือเขตปริมณฑล จะสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมและดียิง่ข้ึน 
2. ควรมีวจิยัเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มไดง่้าย อาจจะ

เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสาร โปรโมชัน่ หรือส่วนลดต่างๆ ท่ีทางร้านสามารถประชาสัมพนัธ์ไดก้วา้งมากยิง่ข้ึน 
3. หากมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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